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Rusai smarkiai sumušė vokiečius Lenkijoje, bet mušis da tebesitęsia.
v

Nuostoliai dideli iš abiejų pusių, vokiečių žuvo 100 tūkstančių ir apie tiek pat rusų. Francuzijoj ir Belgijoj biaurųs orai karę 
sustabdė. Austrijos nuostoliai siekią jau 1 milijoną kareivių.

• • •

Iš kares lauko. DAR VIENAS ANGLIJOS 
LAIVAS ŽUVO.

Praėjusioj sąvaitėj žuvo 
dar vienas didelis Anglijos 
kariškas laivas, ’^Buhvark” 
vardu. Anglijos labyno mi- 
nisteris Churchill, praneš
damas apie tą nelaimę par- 
liamentui, pasakė, jog ant 
šarvuočio ’"__2__ L“

leido i tą miestą 700 bombų tarp 700 ir 800 kareiviu, 
iš savo laivyno kanuolių.!" 'L*1_
Mieste pasidarė negirdėtas 
sumišimas. Vokiečiai nesy- 
ki jau bombardavo Liepojų, 
bet šūviai visuomet buvo tai
komi tik i tas vietas, kur 
stovi kariumenė arba kur 
randasi fortai. Šiuo žygiu 
vokiečiai šaudė stačiai į 
miestą. Sprogstančios jų 
bombos i 4 valandas 20 už
mušė ir 40 sužeidė.

LIEPOJUN PALEISTA 
700 BOMBŲ.

Londono ”Times” kores
pondentas praneša iš Petro
grado, kad vokiečiai, bom
barduodami pereitoj sąvai
tėj Liepoją, Į 4 valandas pa-

MUŠIS ANT JUODŲJŲ 
JŪRIŲ.

Iš Petrogrado pranešama, I 
kad 1S lapkričio rusų laivy
nas patėmijo ant juodųjų jū
rių du turkų laivu netoli Se
vastopolio, būtent ”Goebe- 

ną” ir ”Breslau,” kuriuos' 
komanduoja vokiečiai. Ru
sų laivynas sustojo į mūšio 
liniją ir tuojaus pylė iš 12 
colinių kanuolių Į ”Goebe- 
ną.” Ant pastarojo pasida-; 
rė eksplioziją ir tuoj kilo 
gaisras. "Goeben” šaudė 
atgal, bet pradėjęs smarkiai 
degti greitai prasišalino. 
Mušis ėjo ant 5-kių mylių 
atstu 
tu. 
dė.r~’ ii 
tas ; ■A p •»-»-/
dauž; 

’uotis.

prasišalino, 
šis ėjo ant 5-kių mylių 

mo ir traukėsi 14 minu- 
”BresIau" visai nešau-
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”Bulwark” buvo 
o 

išsigelbėjo iš tų vos tik 12 
žmonių.

Nelaimės priežastimi buvo 
magazino eksplioziją vidury 
laivo. Ar šita eksplioziją 
atsitiko priepuolamai, kaip, 
tai kartais pasitaiko ir ra-, 
mybės laiku, ar ji buvo iš-į 
šaukta slapta vokiečių ran
ka, iki šiol da nepatirta. Lai
vas stovėjo Midivay upėj, j 
Sheerness uoste, prie pat ju- i 
rių. Lapkričio 26 rytą aplin-, 
kui buvo tyku ir ramu. Tik1 
staiga apie 8 valandą pasi
girdo visoi apielinkėj apkur
tinantis ekspliozijos griaus
tinis. Kada durnai išsisklai
dė, ”Bulivarko” ant vandens 
jau nebuvo. Tik kokiu tai 
stebuklu išliko gyvais dar 12 
žmonių. Visi kiti buvo už
mušti ekspliozijos ir sykiu 
su laivu nuėjo ant dugno.
SUKILO KARĖS BELAIS

VIAI.
Ant taip vadinamos žmo

gaus salos. Anglijoj, sukilo 
anądien 
laisvių, 
valgyklų, 
rys matė 
tuoj puolė ant 
ygp-'y-' ” t imti
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BAISUS MUŠYS LEN
KIJOJ.

I Lenkijoj jau antra sąvai- 
i tė siaučia baisus mušys. A- 
Į pie 3,000,000 rusų imasi su 
' 2,000,000 vokiečių ir austrų.
Kova verda per 400 varstų. 
Mūšio linija prasideda prie 
Baltijos jūrių Prūsuose, kur 
rusai spaudžia vokiečius. 
Žemiau Į pietus vokiečiai 
turi rusų linijos vidurį iš
stūmę iš Prūsijos ir Įlenkę 
ji Lenkijon iki Lodziaus, Lo- 

I vičo ir tik 30 mylių nuo Var- 
išavos. Toliaus Į pietus ta
■ mūšio linija Įneina Galicijon
■ ir traukiasi palei Krakovą, 
. Przemyslių, per Karpatų 
i kalnus ir 
I gnjoj.

Mušys siaučia visu fron- 
į tu, bet atkakliausia kova ei
na apie Lodzių, kur rusai 

j apsupo apie 150,000 vokie
čių. Pereitoj sąvaitėj tele- 

• gramos skelbė, kad vienas
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pradėio bombarduoti Belgi- 
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IR-ŠIAI TURKIJOJ-
Pereito! savaitėj rusai 

mušėsi dri dieni su turkais 
Jos Erzemm, turkų Armė
nijoj. Kiip Petrogradas 

11 s , i f musi
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SUĖMĖ LENKIJOS 
"KARALIŲ.”

ajo vokiečiai buvo 
kad jiems pasiseks 

Varsavn.. tai parodo 
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džioja po girias ir laukus, 
klampodami per sniegą al- 

' kani ir sušalę. •
Dabar girdėt, kad vokiečiai 

tylomis gabena Lenkijon 
į daugiau kariumenės iš 
Francuzijos ir Belgijos, kur 
dabar mūšiai visai apsisto

jo.
Galicijoj rusams taip-pat 

sekasi. Į pietus nuo Krako- 
vo 25 lapkričio jie paėmė ne- 

i laisvėn 8000 austrų, tame 
skaitliuje 2 generolu ir 40 

i oficierių. Didelis buvo mu
sys rusų su austrais tarp 
Čenstakavos ir Krakovo. 
Austrų armija, kuri norėjo 
neprileisti rusu prie Krako- 

pasibaigia Ven-ivo’ 26 lapkričio tapo čia su- 
i mušta ir nuvaryta ligi pat 
' Krakovo tvirtovės. Čia ru
sai paėmė 7,000 belaisvių, 30 
kanuolių, 10 iš tų su ark
liais, ir 20 su viršum kulka- 
svaidžių. Dabar rusai 
bombarduoja Krakovą.

Lapkričio 27 d. rusai 
mušė austrus Karpatų 
nuošė ir paėmė jų 1,200 
laisvėn. Likusieji austrai 
pasitraukė Bukovinon.

Petrogradas praneša, kad 
iki 30-tai lapkričio dienai 
Austrijos nuostoliai siekia 

i jau 1,000,000 žmonių. Už
muštų, sužeistų ir paimtų 

............... nelaisvėn oficierių esą 19,- 
nasiųsta I.odziun 48 trauki- 0 kareivių 900,000. 
niai, kurie galėtų paimti ■ 
tarų 45.0^0 ir 50,000 žmonių.'

Lapkričio gi 26 d. Petro-i 
gradas nraneša dar didesni; 
laimėjimą. Pranešimas sa-, 
ko: ’Jdušvje su susivieni-: 
tusiais teutonais tarpe Vis- 
los i” Vartos, apie 90 varstu; 
nuo Varšavos 
didžiausia pergalę 
kuose. jei ne visoj T T'-' 7 »T • •z du o 11 ku 2 rrn pa 
y I ari 
000

•gramos snelbė, kad vienas! 
k vokiečių korpusas čia pasi-i 
davė. Tas reiškia apie 50.000 i 
belaisvių. Kitas korpusas, 
kuris taip pat buvo apsup
tas, norėjo prasimušti ir 
tapo veik visiškai išskerstas. 
Kokia baisi tenai turėjo būt 
skerdime, tai galima su
prast jau kad ir išto, kad su
žeistiems ir belaisviams vež
ti 25 lapkričio iš Varsa vos
TA
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SUŠAUDĖ JUOZĄ STAN-
KEVIčIŲ.

^Lietuvos Ūkininkas” pra
neša iš Paežerių, Vilkaviš
kio pav., Suvalkų gub., šito
kią žinią:

Juozas Stankevičius, Ob- 
šrutų ūkininkas ir "Blaivy
bės” skyriaus Pilviškyj pir- 
mininkas, buvo nuvažiavęs 
su stuika i Prusus, prisiplė
šė ten visokių brangenybių: 
fortepianų^ motorciklių ir 
kitų dalykų ir parsivežė na
mo. Užtat rusų kariumenės 
valdžia ji ai 
dino kalėjim 
si+.ranlnj»Tit 
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ninkai-intrigantai, kurių 
egoizmas ir ambicijos neda- 
leidžia nors ir švenčiausi 
darbą dirbti išvien su skir
tingos pakraipos žmonėmis.

I.WAV. MATO Iš KARĖS 
NAUDA.

Pradėjęs vėl eiti "Darbi
ninkų Balsas," lietuviškojo 
I.WAV. skyriaus organas, 
paduoda kaikurių rašytojų 
nuomones apie galimas ka
rės pasekmes, ir kaip tos pa
sekmės atsilieps ant darbi- ' 

' ninku gyvenimo.
Kaikurie tvirtiną, buk po 

karės užeisią Europoj dide- 
■ lių sunkenybių metai ir todėl 
busianti didelė išeivystė. Ki
ti vėl maną, kad karei pasi-

"LIETUVOS ŽINIOS” 
APIE LIETUVOS PADĖ

JIMĄ.
"Lietuvos žinios," kurios 

dėlei karės priežasčių buvo 
visai sustojusios, vėl pradė
jo išeidinėti, bet jau nebe 
kasdien, o tik 3 sykius są- 
vaitėj.

Jose karštai raginama vi
sose Lietuvos vietose, kurių 
dar nėra karės ginklai 
palytėję, tverti kuopas, or
ganizuoti komitetus, rinkti 
aukas ir šelpti nukentėju
sius. Vargo dabar Lietuvoje 
daug; daug yra ir vargdie
nių : "pabėgėlių iš karės ■ baigus busiąs toks darbinin- 
aplankytujų vietų, žmonių/ 
nustojusių pastogės, ken
čiančių alki ir šalti, ar tai pa
imtųjų atsargos kareivių 
šeimynų, pasilikusių be sa
vo maitintojų, ir tt. tt.”

NNo. 166 ir 167 telpa du 
Įžangos straipsniai, šaukian- 
tie pagelbon nukentė  j tį
siems, kurių ištraukas čia 
paminėsime:

"Sunkus smūgiai tenka pakelti 
musų kraštui. Karo našta visu 
savo sunkumu užgulė musų žmones. 
Didžiąją Lietuvos dali perėjo jo 
vesula. palikdama pakeliui krašto 
kultūros griuvėsius. Musų žmonių 
ūkis, jų gerovė karo audros išnešio
ti. jie gi patįs likę be pastogės ir 
duonos.

’’Taja sunkiąją musų tautos gy
venimo valanda mes turime parody
ti savo tautos gyvybę, turime su
kelti visas savo jėgas, kad nepa- 
liktume tos audros nušluoti, pris
lėgti. Nelaimėje žmonės vienija
si ir ta savo vienybe lieka stiprus.

"Taigi, pirmoji dabar musų pa
reiga atminti savo krašto žmonių 
nelaimes, ateiti jiems pagalbon. Tie 
kurie liko dėl karo be duonos ir pa
stogės, kurių tėvai ar broliai karo 
lauke lieja savo kraują — visi jie 
tos pagalbos reikalingi:

"Visu pirma tat mums 
tvarkyti ir organizuoti jų 
mas. Visur ant vietų turėtų tver- 
ties tam tikri komitetai, ar tai prie 
valsčių, parapijų, miesto valdybų, 
draugijų ar šaip savitai, kurie im
tųsi rupinties nukentėjusiais dėl ka
ro žmonėmis, rinktų ir skirstytų 
reikalaujantiems pašalpas, teiktų 
bedarbiams vietų, karo pabėgėliams 
drabužių, maisto, prieglaudos. To
kių žmonių, nežiūrint šių dienų vi
suomenės iškrikimo visur dar po 
vieną-kitą rastųs, reikėtų tik išsi
judinti, o pritarimo ir aukų iš žmo
nių pusės nestigtų.”

Kitame numery žinomas 
veikėjas J. Bekampis šiaip 
Į visuomenę atsišaukia:

"Karo meto sunkenybės, vargai 
ir nelaimės suskubo prislėgti jau 
musų kraštą sunkia našta, reikalau
jančia iš musų neapsakomai didžių 
aukų. Nekalbant apie paprastas 
karo sunkenybes, kurių prityrė ir 
kitos vietos, Prūsų Lietuvai, Suval
kų, o iš mažesnės dalies Kauno ir 
Vilniaus gubernijoms teko jau bū
ti pačiu karo lauku, kurį kardu ir 
ugnim, besigrumzdami, aplankė a- 
bi karuomeni. Nevienam tų vietų 
•ayventojui teko palydėti sūkuryje 
-gyvybę, nevienam nebetekti pasto- 
ygės, maisto...

"Kame ginklai žvanga, patrankos 
ugnimi spiaudos. ten gyvenimas no- 
romis-nenoromis turi iškrypti iš 
normalių savo vėžių. Bet kame to 
nėra, ten visuomenės veikėjų parei
ga yra kreipti gyvenimą, kiek są
lygos leidžia, vėl į normales vėžes 
ir tokiu budu mažinti ir lengvinti 
karo meto vargus. Tepradeda vėl 
veikti, kame tai nors šiaip-taip ga
lima, įvairios apmirusios draugijos: 
ar tai švietimo ar ūkio, ar tai var
totojų ar kitos draugijos.’’ 

Iš "Lietuvos Žinių” suži
nome. kad be Vilniaus, kur 
nukentėjusių šelpime veikia 
iš vien visos lietuvių srovės. 
Lietuvos šelpimui yra su
siorganizavę komitetai dar 
šiuose miestuose: Kaune 
(pirmeiviai ir klerikalai 
veikia išvien), Šiauliuose 
prie "Varpo" dr-jos, Peter
burge prie Labdarių ir Maž- 
turčiu dr-iu ir Rvgoje prie 
"Giedros.” ‘

Lietuvos 
sunkiame laike dirba visi 
išvien, nesibara, nekelia su
sirinkimuose triukšmų ir 
nesako, kaip kad musų tau
tininkai, "Vardan aukų rin
kimo pasekmingumo, var
dan sunaikintos Lietuvos 
gelbėjimo reikalinga vi
siems veikti atskirai" 
("Lietuva" N. 47). Tą gali visai netiki. Jai visviena, ar

• «

kų pareikalavimas sugriau
tos Europos atbudavojimui, 
kad darbininkams galėsią 
būti "aukso laikai.”

"Darbininkų Balsas" 
ko. kad tokią nuomonę 
reiškia ”New Review” 
kričio numery tūlas R. R. 
La Monre ir LW.W. jūreivių 
transporto unijos sekreto
rius C. L. Flingo.

"Jis mano, kad karei pasibaigus 
padėjimas bus panašus Į tą. kokis 
buvo San Franciske po žemės dre
bėjimui. tik dau.sr didesniu 
Miesto atstatymas iššaukė 
kalavimą darbininku ir šita

sa-
iš- 

lap-

publikonus, ar už socijalis- 
iii», ar jie visai nebalsuoja. 
Ir čia va yra didžiausia I.W. 
W. klaida.

Darbininkai gali būt ka
žin kaip organizuoti, bet pa
kol jie nepaims į savo rankas 
valdžios — istatvmdavvs- C * v

lės. teismų ir kariumenės — 
pakol šita spėka bus kapita
listų rankose, streikais jie 
nieko nepadarys, tik kan- 
kinsis. Kapitalistai visuo
met juos muš.

Ir jeigu I.W.W. vadovai 
šito da nesupranta, tai žiau
rioj darbo su kapitalu kovoj 

j jie yra dar tik pradedan
čiais vaikščiot kūdikiais, o 
ne kareiviais.

i

plotu, 
parei- 

gera ; 
pasekmė buvo atjaučiama visu Ra
miojo vandenyno pakraščiu. Atsta
tymas Europos karės išnaikintų ap-; 
skričių patrauks darbininkus prie 

' darbo visose vadovaujančiose tauto
se.”

Tąsyk busiąs rojus ai-dab- 
iiu-dablistams. nes "prie 
didesnio darbininkų parei
kalavimo bus didesnis nepa- 
siganėdinimas, bus streikai 
ir organizavimas."

Tas viskas gali būt, ir ga
li to visko ne būt. Kokios 
bus karės pasekmės ir kaip 
tos pasekmės veiks ant dar
bininkų judėjimo — šian
dien da per anksti pranašau
ti. I.W.W. vyrams galima 
pasakyt tik vieną dalyką: jie 
labai storai klysta manyda
mi. kad streikas — tai dar
bininku išganvmas Niekas 
tiek daug per streiką nenu
kenčia. kaip patįs darbinin
kai. Tą, rodos, aiškiai paro
dė Patersono streikas. Law- 
rence'o streikas ir čiela ei
lė kitų streikų, kuriuos or
ganizavo ir vadovavo ta pa
ti I.W.W. unija. Jeigu dar
bininkai kur ir laimėjo po
rą cetnų. tai dusyk tiek pra
laimėjo. Jų šeimynos per ke-| 
lis mėnesius badavo ir šalo.: 
juos pačius policija mušė 
lazdomis ir sodino kalėj!-j 
man. Žmogus neteko kelių 
mėnesių algos, o laimėjo po-: 
ra centų. Patersone gi ir 
to nelaimėjo. Kodėl? Ogi 
todėl, kad kapitalistai prisi- 
samdė skebų ir apie strei
kuojančių darbininkų reika
lavimus visai nepaisė. Bet 
kodėl tad I.W.W. "pikietai” 
leido skebams užimt strei
kuojančių darbininkų vie
tas? Todėl, kad teismas sa
vo "injunction’ais” uždrau
dė "pikietams” vaikščioti 
ant kompanjos žemės, o po
licija tą "injunctioną" pil
dydama visus "pikietus" a- 
reštavo.

Štai kame priežastis: val
džia neduoda darbininkams 
streiką laimėt.

Vadinas, reikia, kad kito
kia būtų valdžia: reikia, kad 
valdžia darbininkų reikalus 
gintų, o ne kapitalistų.

O kaip tai padarius? Dar
bininkai turi išsirinkt savo 
valdžią. Vadinas, laike rin
kimų darbininkai privalo 
statyt savo kandidatus ir 
už juos balsuot. Darbininkų 

veikėjai šiame yra didžiuma ir jie visuomet 
savo kandidatus gali prave
sti. Kada valdžia bus darbi
ninkiška, ji laike streikų 
darbininkų nešaudys, kaip 
tai dabar ji daro. Tuomet 
ir I.W.W. galėtų kur-kas 
pasekmingiau savo darbą 
varyti.

Bet I.W.W. į balsavimą

reikia
šelpi-

I

SOCIJALISTAI UŽMIRŠO 
SAVO FONDĄ.

"Naujienos” pastebi, kad 
kunigai turi savo partivį 
fondą, kurį jie vadina "Tau
tos Fondu,” ir tautininkai 
dabar įsikūrė partivį savo 
fondą, kurį jie pavadino 
"Autonomijos Fondu." Ir 
vieni ir kiti dabar savo fon
dus reklamuoja ir renka 
jiems pinigus.

Socijalistai taip-pat turi 
partivį savo fondą, būtent 
Revoliucijos ir Kankinių šel
pimo Fondą, bet jie dabar 
visai jį užmiršo. Socijalistai 
dabar išsijuosę darbuojasi 
Lietuvos Šelpimo Fondui, 
kurį įsteigė Visuotinas A- 
merikos Lietuvių Suvažiavi
mas New Yorke.

"Naujienos” mano, kad 
Revoliucijos ir Kankinių Šel
pimo Fondą socijalistai ne
turėtų apleisti. Jos sako:

"Revoliucijos dabar Lietuvoje nė
ra, bet revoliucijinis judėjimas ga
li tenai neužilgo atsinaujinti. Tada 
reikės ir aukų, o jų kas duos, jeigu 
ne socijalistai ? Tautininkai, kaip 
jau dabar matyti, revoliucijos nie
kuomet nebe rems: net patį žodį 
'revoliuciją' jie stengiasi kokiu- 
tai koliojimo žodžiu paversti."

Beto. aukos reikalingos ir 
politikos kankinių šelpimui, 
nes —

"Rusijos valdžia nepaliuosavo. 
nežiūrint visų musų patriotiškos 
spaudos pasakų apie carizmo palin
kimą prie laisvės. Ir jų taip-pat 
neberems niekas kitas, išimant so
či jalistus. Tautininkai savo paž- 
valgomis i revoliucijonierius stovi 
nelabai toli nuo kunigų, kurie lais
vės kovotojus stato ant vienos len
tos su valkatomis ir piktadariais.” 

"Naujienos" kalba teisy
bę. Revoliucijos ir Kankinių 
Šelpimo Fondas yra svarbi 
įstaiga — daug svarbesnė, 
negu toksai tautininkų "Au
tonomijos Fondas," tečiaus 
mes nemanom, kad dabar bu
tų išmintinga pradėjus rinkt 
tam fondui aukas. Socijali
stai negali taip elgties, kaip 
musų tautininkai arba kle
rikalai. kurie pirmon vieton 
kiša savo siaurai partivius 
fondus, stengdamiesi jais 
uždengti prieš visuomenę 
bepartivį Lietuvos šelpimo 
Fondą.

Lietuva šiandien sunai
kinta. Jai reikalinga pašal
pa. Todėl šiandien turi veik
ti Lietuvos Šelpimo Fondas. 
Jeigu kiltų Rusijoj revoliu
cija, jeigu sukiltų ir Lietu
va. Amerikos lietuviai duos 
aukų ir revoliucijai. Šian
dien gi Lietuvai reikia duo
nos.
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dino užmušiu, jeigu neduos. 
Kalbėjo rusiškai, bet vienas, 
nuėjęs kertėn, klausė mer
gaitės lietuviškai, kur tėvųJ 

’ pinigai. Iškrėtę visas ker
tes ir neradę pinigų, paėmė 

,5 žvakes ir nuėjo Naujėnos 
• kaiman.”

Tokių atsitikimu daug 
girdėt.

Korespondencijos kp. su žinomais tikslais ko
voti su apšvieta. 9-ta L. 
Darb. Koop. Draugovė, kuri 
turi užsidėjus valgomų daik- 

i tų krautuvę. Ji gyvuotų ne
blogiausia, kad turėtų dau- 
giaus prijaučiančių žmonių. 
10-ta ”Lewistono lietuvių be- 
nas," tik ką susitveręs, bet 
gal greit ir vėl pakriks, nes 
neturi gero mokytojaus, tai 
butų jau antras iširimas mu
zikantų.

Dar yra keliatas smuiko- 
rių, bet iš jų tik du viduti
niai yra prasilavinę, S. ir P. 
Martynkai, kurie reikale pa
linksmina Levvistono lietu
vius.

Ši statistika nemanau, kad 
bus pilnai teisinga, nes ją 
renkant buvo statoma fana
tikais daug mums kliūčių. 
Labiausia atsižymėjo truk
dyme darbo šv. Baltramie
jaus dr-jos nariai. Mat, jie 
pavydėjo kam tuo dalykuuž- 
siėmė pirmeiviai gediminie- 
čiai, o nepavedė atlikti jiems. 
Apie tai išsireiškė jų narys, 
kad jie nepripažįstą dau- 
giaus draugijų apart savos. 
Kitur nuėjus negalima buvo 
nieko iš jų išklausti. Supykę 
šnyrpštė, o vienas "baltru- 
kas” nepipkorius būdamas, 
bet tame laike pipkę kimšo 
ir užsidegęs be pertraukos 
traukė ją, kad susilaikius 
nuo keršto, o kitur buvom 
išvaryti, o dar kitur visai 
apleidom nėję, nes girdėjo
me, kad rengiasi primušt. 
Taip kenkė bažnytinės drau
gijos! Graži jų dora, ar ne?!

Bet visgi stengėmės suži
noti ir surašinėti. Ačiū švie
sesniems žmonėms pasisekė 
suvesti statistiką net ir tų 
"jėzuitų,” kurie musų dar
bą visaip trukdė.

Dan. Balčiūnas.

LEWISTON, ME.
Statistikos žiupsnelis.
Šią statistiką surinko L. 

K. Gedimino dr-jos Įgalioti 
nariai, spalių mėn., š. m. su
lyg kurios šiame mieste lie
tuvystės ir apšvietos stovis 
išrodo sekančiai:

Suaugusių vyrų yra — 3- 
70 ypatų; vaikų iki 14 metų 
amžiaus vyriškos lyties yra
— 98, sykiu vyrų — 468; su
augusių moterų yra — 263, 
vaikų gi tos lyties — 117, sy
kiu moterų — 380; vedusių 
porų yra 154, tame skaičiuje 
mišrių porų (vedusių sve
timtautes) yra —10, paliku
sių moteris Lietuvoje vyrų
— 18, sykiu vedusių vyrų — 
171: palikusių vyrus Lietu-

, voje moterų — 3, viso vedu-

Šiomis dienomis Amerikos 
dienraščiuose pasirodė ži
nia, kad Rusijoj vėl rengia
ma revoliucija. Valdžios 
šnipams pasisekė susekti so
cijal-demokratų suokalbį, i 
prie kurio priguli ir durnos j 
atstovai socijal-demokratų 
frakcijos. Policija užklupo 
slaptą socijal-demokratų su
sirinkimą ir visus areštavo,l 
tik durnos atstovus paleido. Į 

Pusiau-oficijalis rusų vai- 
v w w • 1 • ' J 9 VA A įL • Va A a t/ kZAX > A A AC4>*^

dzios pranešimas sako apie. Walingtfordo, Conn., pakė- 
S1)^T®U.0 . lė gana svarbu klausimą. Jis

Kaip tik kilo šita kare, raš0- 
veik visi Rusijos gyventojai, “kaip jau vra žinoma, po- 

; suprasdami reikalingumą i litiški mus/ kliubai neturi 
apgynimo savo tėvynės gar-:tarp jokio susirišimo:
bės ir čielybės, kaip vienas įr jiegos išskirstytos. Taip 
vyras stojo savo valdžiai į dalykams stovint, visokiems I .- , - n ,c ..
pagalbą karės darbuose. Bet politikieriams labai lengva.mo^ei V . !4S, sykiu ne
visai kitoks atsinešimas bu- mulkinti darbininkus viso-v-wų ir moterų —319. 

kurie kiais tuščiais prižadėjimais! ^3™! kupos įsnuomuoja 
ir už stiklą alaus bei cigarą1 kambarius ir užlaiko pa
pirkti jų balsus. i ™1US F™ ~ ,123’ JaunikaJ-

i “Todėl ar negalima butų cių arba vaikinų tinkančių 
nors savo valstijose politiš- apsivedimui yra—196, o 
kiems kliubams susivienyt ir merginų — 110, našlių vyrų 
nors sykį ant metų turėti sa- — — 0 moterU ~ 6» V1SO tlP_ 
vo susivažiavimus? Tokiuose • kančių apsivedimui žmonių 
susivažiavimuose turėtų būt i Xra —
apkalbami svarbiausi musų’ Pagal amžiaus metus da- 
gyvenimo klausimai, kaip i linas taip: vaikų iki 14 metų 
tai nuolatinis brangimas: —215; nuo 14-25 m. 154; nuo
pragyvenimo, vaikų darbas i 25-45 m. rišo — 434; nuo 
ir t. t. Aiškiai sakant, lie- j45 m. ir senesnių yra 45 žmoT 
tuviai piliečiai turėti) pradėt; nės. Suaugusių žmonių yra 

■ 633. viso gi lietuvių — 848 
ypatos.

Apšvietos stovis: iš suau
gusių mokančių skaityt ir 
rašyt yra — 446, tiktai biskį 
skaityt — 100, visai nemo
kančių — 87.

Prenumeruojančių 
rašČius vyrų — 160; moterų
— 33. Socijalistiškų laikraš
čių prenumeruoja — 186 ek- 
zempl. , klerikališkų — 55, 
tautiškų — 38, bepartyviškų
— 8. Už vis daugiausia pa
reina "Keleivio" — 63 ekz., 
"Laisvės” — 47, "Kovos” — 
38. "Draugo" — 27. "Šakės"
— 19, "Kataliko" — 14, "Lie
tuvos” — 12, "Naujienų” —

------  - - . yy

"Žvaig- 
” — 5,

vo socijaldemokratų, 
varydami prieš šitą karę a- j 
gitaciją. platindami slaptas 
proklamacijas ir vesdami 
propagandą raštu ir žodžiu 
stengėsi sugriauti Rusijos 
militarizmo galybę.

"Spalių mėnesy valdžia 
sužinoję, jog socijal-demck- 
ratai šaukia slaptą konfe
renciją. kurios tikslu buvo 
apkalbėt, kokiu budu iš
šauki urnai revoliuciją ir su
griauti valdžią.

"Lapkričio 17 d. policija 
sužinojo, kad ant Viborgo 
kelio, apie 8 mylios nuo Pet
rogrado, viename name lai-

Politiškiems kliubams

nk ienas “Keleivio” skaity
tojų, drg. V. T. Jokymas iš

2, o moterų — 6; viso tin-

I

I

patįs rupinties savo reika- — 
.lais.” |yp

pragyvenimo, vaikų darbas 25-45 m. rišo— 434;

Į r ■

komas minėtas konferenci- bai svarbus. Musų politiški 
jos susirinkimas. Tuojaus kliubai netik neturi jokio su- 
nuvvko tenai skvrius polici- sirisimo, bet, taip kaip da- 
jos ir užklupo nurodytame bar jie yra, jie ir tikslo ne- 

-- - - -____  turi. T*--------- --------y
dūmos prastai pasikviečia rėpubli- 
ovskii konų arba demokratų kalbė-

name 11 socijal-demokratų, 
kurių tarpe buvo ir 5 < 
atstovai, būtent Petrovskij, 
Badajev, Muranov, Zamio-

Szitas sumanymas yra la-
. Musų politiški

turi. Prieš rinkimus jie pa-

lov ir Šagov. Dūmos atsto- Gudija.,
tojų, ir kurie daugiau “už- 

,” už tuos balsuoja.
Taip elgdamiesi musų 

kliubai parduoda ne tik savovai buvo paleisti, visi kiti gi;
iškrėsti ir areštuoti. —j- ... , . .,

-Paimti susirinkime do- ^bę, bet prisideda. prie is- 
kumentai buvo pavesti ma
gistratam ištirti.__ 21— _
jus tuos dokumentus, tuo-Į 
jaus įsakyta areštuot visus | 
toje konferencijoje dalyva-Į 
vusius ir traukti tieson su
lyg 102 straipsnio baudžia-' 
mojo kodekso ’

...........  ’ rinkimo tokios valdžios, kuri
i Peržiurę- Pas^ul per streikus skaldo 

galvas ir tiems darbinin
kams, kurie balsuot negali. 

Taigi musų kliubai stačiai į

laik-

parduoda savo (darbininkų)■ Ginties
iklesos reikalus kapitalistų j L 
partijoms. iZ(

Taigi pasirodo, kad apie jeT’tie~kliubai| tuvninkų
valdžios nusileidimą laisvės 
judėjimui Rusijoj nėra nė 
kalbos. Ir jei, neduok Die
ve, Rusija išeis iš šitos ka
rės pergalėtoja, tai kazokiz-

’MoksIeivio” — 7, 
partijoms. 7, "Ateities _—

To galima butų išvengti i Saulės—5, "Vienybės Lie- 
, jei tie kliubai i tuvninkų” — 5, rusiškų —
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. kaip nors susiorganizuotu,! 5 e^z-’ angliškų — 4, lenki- 
e apsižiūrėtų kuri nors laikra- škų —3, "Lietuvių Žurnalo”

štį už organą, susipažintų 
su politiškąją šios šalies ma
šinerija, • prieš rinkimus da-• • • v . • • OAAAV^A A ICA« KVA -• AlAlkll AAC4O VACA

mui tenai išaugs tokie ragai, susivažiavimus, ir ap- 
kad visas progresas ir lais- kalbėję, kuri partija teisin- 
vės judėjimas bus nustumti gjau gįna darbininkų reika- 
ant kelių desetkų metų at- už tą visi ir balsuotų.

- 2,
— 2, "Ame-
— 1, "Veid-

1, ”Viduno Jauni

CLIFFSIDE, N. J. 
Ką mes veikiame.

Da nesenai šiame miestely 
lietuviai pradėjo apsigyven
ti, bet jų skaitlius žymiai 
dauginasi, nūnai priskaito- 
ma apie 100 šeimynų ir tris
syk tiek pavienių.

Laikraščių kol kas mažai 
skaitoma, tat ir apšvietos 
srityj maža kuom teatsižy- 
mėjama.

Iš draugijų yra šv. Fran- 
čiškaus Pašelpinė draugija, 
kuri visai silpnai pasilaiko 
ir nėra nieku apšvietai pasi
žymėjus. Buvo įsikurusi ko
operacijos bendrovė, kuri 
užlaikė valgomų daiktų 
krautuvę, bet neilgai lietu
viai jaja tesidžiaugė, nes 
neužilgo, po kelių mėnesių 
ji atiteko vienam "franciš- 
kučiui.” Akcij'onieriams už 
įmokėtus po $15.00 pažadėjo 
sugrąžint po $10.00

Nesenai susitvėrė L.S.S. 
70 kp., kuri šiuom laiku tvir
tai gyvuoja ir verta pagyri
mo už rengimą įvairių pra
mogų ir prakalbų.

Lapkričio 7 d. ši kuopa 
surengė prakalbas ir buvo 
užkvietusi keletą kalbėtojų, 
bet atsilankė tik vienas L. 
Pruseika. Jis kalbėjo apie 
karę, vargingą ir despotų 
nuskriaustą Lietuvą. Publi
ka buvo taip sujudinta, jog 
tūliems veržėsi ašaros iš a- 
kių. Antru kartu drg. Pru
seika kalbėjo apie balsavimo 
pasekmes ir kaip kapitalis
tai elgias laike rinkimų.

Liet. Šelpimo Fondui rink
ta aukų. Surinkta $31.45. 
Negražiai pasielgė tūli mu
sų tautiečiai renkant aukas. 
Keletas kietaširdžių, vietoj 
aukauti tėvynės sušelpimui, 
nuėjo prie baro pragerti 
tuos pinigus.

Slapukas.

— 2, ”Rankpelnio” 
”Darb. Vilties” 
rikos Lietuvio” 
rodžio” 
mo”— 1; viso laikraščių pa
reina — 287 ekzemplioriai.

Nejudinamo turto turi 
pirkę 37 šeimynos, 47 na
mus ir 4 ukes. Piliečių yra — 
35; turinčių 1-mas popieras
— 53 ypatos.

Vaizbos Įstaigų yra: —2 
valgomų daiktų krautuvės, 
2 barzdaskutyklos, 1 kriau
čių dirbtuvė, duonkepykla ir 
fotografijų dirbtuvė.

Lietuviškų organizacijų 
yra 10; iš jų seniausia bus L.
R. K. S. Amerikoje kuopa, 
narias neskaitlinga ir nieko 
visai neveikianti. 2-ra pagal 
senumo šv. Baltramiejaus 
dr-ja, nariais skaitlingiau
sia, myli pamėgdžioti pir
meiviškas dr-jas ir ši-tą vei
kti pagal savo atbulą kurpa
li. 3-čia moterų p-lės šv. Ne- 
perstojančios pagelbos dr- 
ja, visai neturtinga nariais, 
nieko neveikianti ir žen
gianti prie grabo. 4-ta L. S.
S. 105 kp. yra veikliausia iš 
visų, bet dėlei nekuriu narių 
blogo elgimosi kuopos narių 
skaičius pradėjo mažėti. 5-ta
L. K. Gedimino dr-ja, kuri 
nors vos tik 5 metai kaip gy
vuoja, bet narių skaičium 
bene bus jau pralenkus visas 
senąsias. Veiklume nors nė
ra daug atsižymėjusi, bet ir 
nedaug yra atsilikus nuo 
veikliųjų socijalistų. 6-ta T.
M. D. 36 kp. nieko neveikian
ti ir žengianti taipgi prie 
grabo. 7-ta moterų "Lietu
vos Dukterų dr-ja, dar jau
nutė, bet sparčiai auganti 
nariais ir veikli. 8-ta "Vyčių”

Ir taip veikiant, lietuviai 
savo balsais galėtų nesykį 
nusverti rinkimus ton pusėn, 
į katrą pusę butųnutarę 
remti.

Bet drg. Jokymas, kuris 
pakėlė šį klausimą, abejoja, 
ar galima musų kliubus su-

Męs turim ant to pasaky- 
tokio- ’ ti’ kad nieko nėra negalimo.

Kliubams susiorganizuoti 
i labai lengva ir būtinai rei
kia.

į Tą tegul apsvarsto kiek
vienas politiškas kliubas se- 
: kančiam savo susirinkime ir 
nubalsuoja: pritaria tokiam 
susivienijimui, ar ne. Apie 
pasekmes tegul praneša 
“Keleiviui.”

Dabar artinasi prezidento 
rinkimai, butų labai svarbu, 
kad lietuviai galėtų balsuot 
jau susivieniję.

LIETUVOJ VĖL ATSI
RANDA PLĖŠIKŲ.

Laike didelių sumišimų, 
kaip va žemės drebėjimai, 
dideli gaisrai, revoliucijos 
ir kitokie suirimai, kada vi
suomenės ir ' 
lieka nukreiptos nuo papra
sto gyvenimo bėgio — iški
šę valandose žemos doros! 
žmogiukai visuomet sten-' 
giasi pasinaudoti: organi-, 
zuojasi tam tikros šaikos ir j 
eina plėšti žmonių turtą.: 
Skaitytojai atsimena, kiek 
tai buvo privisę plėšikų Ru
sijoj ir Lietuvoj revoliucijos 
metu. Tūli jų net "revoliuci- 
jonierių” vardu prisidengę 
ėjo per kaimus reikalaudami 
pinigų "ginklams.”

Dabar, kada dėl karės Į- 
vyko tokia suirutė, Lietuvoj 
vėl pasirodo plėšikai. Bet 
dabar ne revoliucija, dabar 
karė., todėl ir plėšikai persi- 
stato ne "revoliucijonie- 
riais,” bet "kareiviais.” Štai 

1 kokį atsitikimą "Viltis” pra
neša iš Liudvinavo, Suvalkų 

‘gubernijos:
i "Nakty iš spalio 6 į 7 d. 
želsvos kaime pas Juozą Je- 
zamavičių atėjo penki vyrai 
apsitaisę kareiviškai; du tu- 

i rėjo šautuvus, veidus nuo 
i akių buvo užsirišę nosinėmis 
skepetaitėmis. Reikalavo 
pinigų nors 150 rub., atrėmę 
revolverius Į krutinę, gąz-

valdžios akisI vienyt.
I *1/1 •

Ar žinote, kad —
Londone ant 6,000,000 gy

ventojų kas metai atsitinka 
18 žmogžudysčių. Suvieny
tose Valstijose ant 90,000,- 
000 gyventojų kas metai at
sitinka po 10,000 žmogžudy
sčių.

Kynuose elgetos turi mo
kėt valdžiai mokesčius, kaiD 
biznieriai, ir turi paskirtus 
apskričius, kur valdžia pla
tina atsišaukimus ir ragina 
gyventojus šelpti juos.

Londono policijantas, ap
skritai imant, areštuoja 7 
žmones ant metų o Pary
žiaus policijantas areštuoja 
79.

______ _ , . Mėsa verdant nubųva apie 
pasakyti tik mūsiškiai tauti- darbininkai balsuoja už re- 20 nuošimčių.

NEPILIEčIAI NEGAUS 
DARBO.

Laikraščiai praneša, kad’ 
Arizonoj laike paskutinių 
rinkimų likos nubalsuota, 
kad kiekvienoj dirbtuvėj, 
kur tik samdoma ne mažiau 
kaip 5 darbininkai, 80 nuo
šimčių turi būt piliečiu. Va
dinas, kur dirba 10 žmonių, 
tenai tik du gali būt nepilie- 
ciai.

Lietuviai, imkitės pilietiš
kas popieras. Panašus įsta
tymas gal būti įvestas ir jū
sų valstijoj.

Iš Panemunės, Naumiesčio 
pa v., G. Vedegiui į Foxcroft, 
Me., rašo:

"Duoną, mėsą ir kitus val
gius buvome užslėpę ir jau 
ruošėmės bėgti, bet rusams 
vokiečius išvijus atgal — pa
silikome."
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Parapija, bažnyčia, kunigai- 
godišiai ir liaudies na

mų svarba.
Nuo kiek metų, kaip lie

tuviai čia apsigyveno prasi
dėjo jų tarpe judėjimas ir 
veikimas. Bus apie 18 me
tų, kaip lietuviai pakėlimui, 
kaip jie tada sakydavo, tau
tos vardo, sumanė pasista
tyti bažnyčią. Žinoma, jie 
tuomet tautą savotiškai su
prato, gal būt, dagi žodis 
„tauta” jiems nebuvo žino
mas. Bet jie manė, jeigu pa
sistatys savo lietuvišką baž
nyčią, buk visi svetimtau
čiai į juos žiūrės ir vadinsi 
susipratusiais.

Susiorganizavo patįs žmo. 
nės, be jokio kunigo, į para
piją ir ėmėsi stropiai darbo. 
Po kelių metų pasistatė savo 
bažnyčią vardu: Rymo-ka- 
talikų, bet turtą pasiliko 
savo nuosavybei. Pareika
lavo nuo airių vyskupo ku
nigą ir tuojaus jį vyskupas 
atsiuntė.

Tą syk žmonės jautėsi di
delį darbą atlikę, nes apie 
500 žmonių pastatė bažny
čią lėšavusią $10,000,00, da
gi visos išlaidos buvo sumo
kėta ir niekam nepaliko sko
lingi. Patįs iš savo tarpo iš
sirinko tam tikrą komitetą, 
kuris šventadieniais sėdėtų 
prie durų ir rinktų dešim
tukus; apmokėtų visas para
pijos lėšas, likusius gi pini
ngus dėtų bankon pataisy
mui bažnyčios, kad vėliau 
nebereiktų vėl iš kišenės da- 
dėti ir kad iš Lietuvos atvy
kusiems musų broliams ne
prisieitų aukauti svetimtau
čiams dėlei tikėjimo reika
lų.

Bet, jų nelaimei, kitaip; 
virto. Kunigas matydamas i 
sutikime žmones dirbant ir, j 
kas pikčiausia, kad parapi- 
jonai žino ir sugeba kontro
liuoti visus pinigus lig vie
nam centui, kur ir kam už
mokėta, taipgi kas mėnuo 
išduoda atskaitas, pyko, ir- 
šo, ir, galop pareikalavo nuo 
parapijos komiteto atiduoti 
jam visą kasą, norėdamas, ' 
kad nė mėnesinių susirinki
mų parapija nebelaikytų. 
Bet parapijonai atšovė, kad 
ne jo dalykas į parapijos 
reikalus kišties ir prie pini
gų sėdėti, sako, „kunigas 
tiktai poterius kalbėk, o mes 
tamstai užmokėsma.” „Ja- 
gomastis”, žinoma, tuomi į- 
sižeidė. Užsiundė policiją 
liepdamas parapijos susirin
kimus išvaikyti, o raktus 
jam atnešti. Kiek sykių po
licija susirinkimuosna nea
teidavo, vis nieko nelaimėjo 
— parapijonai pasakydavo 
policistams, kad tamstos 
prie musų parapijos nepri- 
gulit, liepdavo, prasišalint ir 
policija nieko neveikdavo. 
Vėliau, kunigas negalėda
mas ir su policijos pagalba 
žmonių vienybės suardyti, 
susitarė su airių vyskupu, 
kad vyskupas kunigą atsi
imtų. žmonės ėmė prašyti 
kito kunigo, bet vyskupas 
pasakė: „Aprašykit bažny
čią ant mano vardo, tai duo
siu kitą kunigą, jei neapra
šysite — ne gausite.”

Pasistatę už savo kruvi
nai uždirbtus centus Dievo 
namą, žmonėliai nenorėjo jo 
vyskupui užrašyti, tada ai
rių kunigai slapta įsiveržė 
lietuvių bažnyčion ir išvo
gė iš jos visus bažnyčios į- 
rankius, papuošalus ir daik
tus, kurie buvo parapijos 
pinigais supirkti, net ir pini
gus iš bankos airiai išsiėmė, 
kurie buvo parapijos vardu 
sudėti. Galop žmonės pama
tę kunigų šelmystes ir ne
begalėdami Romos artileri
jos ugnies atlaikyti, pradėjo 
pirmeiviškesni vyrai orga- 
nizuoties ir statyti liaudies 
namus. Ir čia kunigai varė 
agitaciją, kad tik tamses
nius žmones atbaidžius nuo 
liaudies namų, bet nebetu-

rėjo žmonėse įtekmės. Nors daro? Todėl, kad turėti sau rie tikę butų tik 500 metų 
lėšavo krūva pinigų — $30,-: pelną. Tie pinigai, ’ ‘ " 1
000,00, tečiau namas likosi M~ 
pastatytas, kuriuo gėrisi da
bar visas miestas, net ir sve.

' timtaučiai politikieriai, atsi
lanko svetainėn pasigerėti 
lietuvių bendru darbu. Mie
stas gi prašo paskolinti žie
mos laikui dėl vakarinės 
mokyklos, siūlydamas puikų 
atlyginimą, žodžiu — lietu- 

į viai turi iš liaudies namo di- naudos dvasiškos. Draugija 
dėlę naudą: gali laikyti su- vadinasi katalikiška, tai 
sirinkimus, prakalbas, teat-| kur gi čia katalikiškumas? 
rą ir net užduodami svetim- Kur tas Dievo idealas „my- 
taučiams gerus pinigus im- !ėk artimą savo?” Žmones 
ti. Visa apylinkė montellie-! už mielaširdystę nubausti, o 
čių lietuvių darbu gėrisi. Tai j pinigus kunigui atiduoti! 
ne bažnyčia, kurios kiauro Gėda šv. Onos dr-jai ir jos 
maišo niekad pripilti nega-! narėms! Vietoj artimą savo 
įima. (pagerbti, jos smilko Dievą

Kunigai pamatę darbi-; su neapykantos ir keršto 
ninku solidarumą ir dabar žvakėmis! Onytė.

, kuriais 
šv. Onos dr-ja nubaudė na- 

! res nėjo dr-jos iždan, bet ku- 
'nigo kišeniun. Mat, už tuos 
pinigus buvo nupirkta ir už
degta bažnyčioj 12 žvakučių, 
kurios kainuoja po 1 c., o 
kunigui už jas buvo sumokė- 

I ta po 5 c. už kiekvieną. Pui
kus išradvmas, ar ne? Die
vui ant garbės, kunigui ant

Kunigai pamatę darbi- ■ su neapykantos 
. ninku solidarumą ir dabar žvakėmis! 
•; dantimi tebegraižo. Lietuvių 

kunigai, mat, dabar būna 
1 pas airius ir vilioja prie sa

vęs tamsesnius darbininkus.
; Jiems pasisekė jau f“ 
sūnų surinkti apie $200.00 ir 
da pasiskolinę apie $10,000- 
00 baigia statyti ”sklepą” ir 
varo agitaciją prieš liaudies 
namą, o sykiu ir prieš apš- 
viestesnius žmones.

Jau, rodos, turėtų būti ai
šku netik montelliečiams, 
bet ir visiems Amerikos lie
tu viams.Montellos parapijos 
istorija yra geru pavyzdžiu, 
kad kunigams rupi ne Die
vo garbė, jie patįs būdami 
bedieviai netiki 
žmonių ”dušios” 
bet jiems rupi pinigai, o dėl 

į jų jie žmones ir mulkina, i 
Senoji bažnyčia lėšavo, kaip 
jau minėjau, $10,000.00, da- 

. bar stovi uždaryta. Stato 
naują, kuri jau lėšavo apie 
$12,000.00. Vadinas, vien tik 
už poterių pasiuntimą dan
gun, lietuviams katalikams 
reikėjo sudėti $22,000.00, o 
kur da kunigo užlaikymas ir 
kiti bažnyčios reikalai ? Da
bar gi nė tų pinigų, nė baž
nyčios, nes niekas jaja nesi
naudoja.

Lietuviai jau ne vienoj 
vietoj yra taip pamokinti, 
reikėtų galop susiprasti ir 
vietoj steigti mulkinyčias 
ir kunigams ir jų gaspadi- 
nėms prieglaudas, statyti 
liaudies namus, kurie yra 
tikra apšvietos įstaiga ir ku
rių joki airių ”Dievo arži- 
lai” neprisisavins.

Susipratęs.

COALHURST, ALTA.
Mano korespondencijoj 

”Kel.” N. 46 pasidarė klai- 
aa I™' da. Jurgį Samaucką patiko 

nelaimė ne rugsėjo, bet spa
lių 28 d. J. Miller.

SEATTLE, WASH.
Mažai kada pamatai žinu

tę iš mus miesto. Rodos, vis
kas apmirė mus apygardoj. 
Čia lietuviai kruta po biskį. 
Rengia balius ir prakalbas, 
darbuojasi žmonėliai kiek 
galėdami. Prakalbos buvo 
parengtos L. S. S. 182 kp. 
spalių 25 d. Per prakalbas 
prisirašė prie kuopos 6 nau-

I

i jokios
ji nariai.

Čia yra netoli nuo Seatt- 
le’s miestas Tac-oma. Ten bu- 
vo parengtos prakalbos lap- 

jkričio 1 d. Pasisekė sutvert 
i L. S. S. kuopą iš 15 narių.

Washingtono valstijoj bu- 
j vo balsavimas, kad panai
kint svaiginančius gėrimus, 
i Nubalsavo, kad saliunai tu- 
; ri būt uždaryti nuo pirmos 
dienos sausio 1916 m.

M. B.

ATHOL, MASS. 
Musų lietuvaitės.

Linksma yra matyti 
miestų moteris krutant, žen
giant pirmyn ir norint išsi- 
liuosuoti iš po fanatizmo 
sparnų ir senovės burtų. 
Bet pas mus to nėra. Iš 200 
merginų tik viena skaito už
siprenumeravusi pirmeiviš- 

į kus laikraščius, da yra apie 
10, kurios skaito laikraščius 

■ skolindamos nuo savo pažįs
tamų ir nesibijo dalyvauti 
pirmeivių susirinkimuose, 
už tai garbė joms!

Visos pirmeivės priguli 
prie Liet. Sūnų ir Dukterų 
dr-jos. Davatkos turi susit
vėrę savo šv. Onos dr-ją, ar
ba kaip kiti sako ”Kristaus 
bobutės.” Pastaroji yra at- 
žagareiviškiausi dr-ja glu- 
danti po kunigo skvernu. Jo
sios tikslas yra kovoti prieš 
apšvietą ir sėti neapykantą 
tarp žmonių. Kad taip yra, 
tai štai pavyzdžiai: p. T. 
Mockevičienė patarnavo tū
lai moteriai prie palago, p. 
Neviedomskienė taipgi pa
tarnavo kitai moteriai, už 
tuos draugiškus ir mielašir- 
dingus darbus šv. Onos dr- 
ja savo nares nubaudė po 
50 c., už tai kam jos ėjo į to
kius namus kur eina pirmei
viški laikraščiai ir gyvena 
joms nepatinkami žmonės. 
Bet kas čia kaltas, kas tas 
moterįs padarė tokiomis 
žiauriomis ir nemielaširdin- 
gomis? Gi vietinis kunigas. 
•Jis kas nedėldienį pjudo 
žmones ir ardo meilę ir vie
nybę. Bet kodėl gi jis šitaip

kitų

GARDNER, MASS.
Socijalistai prie tokių nepri

guli.
Nenorėčiau užimt berei

kalingai laikrašty vietos, 
į bet dėlei teisybės pasakysiu 
i porą žodžių. „Keleivio” N. 
j 47 indėta iš šio miesto Šmė- 
’ klos korespondencija, kurio
je sakoma, kad prie kazir- 
ninkų, ”gemblerių kuopos” 
priguli ir keli socijalistai. 

i Tai gryna melagystė. Soci- 
įjalistai užsilaiko mandagiai 
i ir kuopa kas kart auga. Pri- 
igulintie prie vietinės socija- 
ilistų kuopos nariai nė vie
nas su jokiais kazirninkais 
neužsiima ir nieko bendro 
su jais neturi. Tautininkai 
su katalikais sutvėrė T. M. 
D. nusamdė kliubą ir suėję 
keikia socijalistus.

Jei prie kokių ten kazir- 
ninkų šaikos ir prigulėtų 
koks laisvamanis, tai jo nie
kas negali pavadint socijali- 
stu, nes tokis nepriguli prie 
Socijalistų Sąjungos.

Socijalistas.

I atgal.
Štai aną nedėldienį vyčiai 

lošė „Šv. Ciciliją.” Tame 
scenos žargone labiau iško- 
neveikiama religija, negu 
Volterio veikaluose, o tečiau 
jie j j lošė. Patįs karščiausi 
katalikai ir tai pasipiktino 
matydami kryžius už juos
tos nešiojant, į dangų žen
giant ir t.t. S. B. R.

WEST LYNN, MASS.
Kaip katalikai tveria para

pijas.
Lapkričio 22. buvo West 

Lynno lietuvių katalikų vi
suotinas susirinkimas, kad 
sutvert parapiją. Buvo pak
viestas kun. Krasnickas, kad 
ką paaiškintų. Kadangi ap
garsinimuose nebuvo drau- į 
džiama ir pažangesniem y-i 
patom ateit, tai prisirinko 
daugiausia pirmeivių .Pub
likos buvo pilna svetainė.

Man dar pirmą kart pasi
taiko būt tokiame susirinki
me. Parapijos susirinkimas, 
panašus į „sorkias.” Ir jei 
visos parapijos laiko pana
šius susirinkimus ir panašiai 
renka komitetus, kaip Lyn- 
ne, tai nėra nei jokio nusis
tebėjimo, kada išgirsti, jog' 
kunigas pabėgo su pinigais 
ir parapija pakriko. Štai pa- 
vyzdis: L. Borisas atidarė 
susirinkimą, prašydamas 
susirinkusių, kad perstatytų 
kandidatus pirmininką ir ra
štininką. Gal skaitytojasį 
manys, kad tai ėjo per balsa
vimą, ir visuomenė juos iš
rinko? Nereiks tų baikų!

Kunigas pakuždėjo, kad 
jis persta t ytų žmones pana
šius jam. L. B. perstato M. 
Vaicenavičių ir M. Adlį. 
Publikos perstatymo visai 
nereikalauja. Apie pirmąjį 
nesu daug girdėjęs, o ką M. 
Adlis, tai apie jį daugumas 
kalba, nes tai žmogus norin
tis garbės, ir dėl garbės jis 
tankiai maino savo nuomo
nę.

M. Vaicenavičius nuo kan
didatūros atsisako. M. Adlis 
apsiima. Tada L. Borisas 
persistato save ir prašo su
sirinkusių, kad niekas nebū
tų priešingais. Du balsu: 
„sutinkam,” kiti tyli, daugu
mas publikos juokiasi. Iš
rinkta. Kun. K. prašo bal
suot, ar nori lynniečiai para
pijos ir bažnyčios? 58 balsai: 
nori, 8 ne, kiti nebalsuoja, į 
Publikos pilna svetainė, apie 
300. Balsuoja, tik bobos, vai
kai ir keletas vyrų. Toliau 
kunigas klausia: ar sutiksi
te užlaikyt kunigą, kuriam i 
reikės mokėt $50.00 į mėnesį 
(be vargonininko, zakristi
jono ir gaspadinės). Apie 20 
žmonių pakelia rankas, prie
šingų nėra. „Ar lankysit 
bažnyčią kas nedėldienis,” 
klausia kunigas. Keletas pa
kelia rankas. Priešingų nė
ra. Dabar apie „$’’. Krasnic- 
<as aiškina, kad pirma, negu 
iųs statysite ar pirksite ba- ■ 
žnyčią, vyskupas reikalauja, < 
kad jus sudėtumėt $1,000, : 
nieko daugiau, tik vieną tuk- : 
stantį dolerių, ir tada galėsi
te pirkt sau bažnyčią. Kam 
tas tūkstantis — nepaaiški
no. Vienas atsistoja ir klau
sia, kas tuos pinigus priims, 
kad kasieriaus nėra? Bal
sas iš publikos: „Duok man, 
aš priimsiu.” Kunigas aiški
na, kad kasieriaus nereikia. 
Pinigus priima kunigas ir 
dar venas — du. Nedaugiau 
— geri katalikai kurie atli
kę velykinę ir t. p.

Po to paaiškinimo daugu
mas nustebo, kad nerenka 
kasieriaus, o daugumas pub
likos pasileido juokais. To
liau kunigas klausia, kur 
imsime pinigų? Balsas iš 
publikos: „Iš kišeniaus.”
„Kas duosit pinigų, pakelkit 
rankas,” šaukia kunigas. 
Apie 20 pakelia. „Kas neduo
sit?” Neliko. „Parinkite du 
gerus vyrus, kurie su ma-

ir V. Černiauską. Neapsiima 
nė vienas. Paduoda M. Adlį 
—tas apsiima. Kunigas jo 
nenori, sako jo nepažįstąs, 

i Supykęs M. A. aiškina kuni
gui, kad girdi, galima grei
tai su kunigu susipažint. 
Kunigas atsiprašo, kad ne
pyktų. J. Pigaga aiškina, 
kad M. A. neina išpažinties. 
Bobos jį atmeta. Publika 
juokiasi.

Galų-gale, apsiima pini
gus priiminėt M. Vaicienavi- 
čius ir V. Černiauskas, kurie 
priiminėsią kartu su kunigu, 
jei tik darbininkai sudės.

Dabar pamatė ir vietiniai 
lietuviai, kaip yra mulkina
mi kunigų žmonės. Garbė 
W. Lynno pažangesnei vi
suomenei, kurios ten buvo 
dauguma ir jokio triukšmo 
nekėlė, tik prisijuokė iki so
čiai. Tuomi parodė, kad jie 
nėra tokie, kaip musų vien
taučiai katalikai, kurie tan
kiai prakalbose pakelia triu
kšmą.

Einant namo girdėjau 
daugumą sakant: „Šis vaka
ras vertas dolerio. Daug da
lykų dažinojau apie mulkini
mą žmonių, o prisijuokiau 
iki valiai, kaip ant „sorkių.” 

Lipei us.

SHENANDOAH, PA. 
Vaidino didžiulį veikalą.
L. S. S. 28 kp lapkričio 14 

d. aplankė Mahanov City, 
i Pa. ir sulošė mahanojie- 
čiam didelį veikalą „Rutvi- 
lė.” Lošime dalyvavo 35 ar
tistai, atliko roles gerai. Pu
blikos buvo 209 ir visi paliko 
užganėdinti. Pelno kuopai 
atliko apie $26.00.

Ant rytojaus, 18 d. lapkr., 
tą patį veikalą vaidino She- 
nandoah, Pa. Pirm lošimo 
artistai padarė parodą: nu
samdė beną ir patįs apsirė
dę artistiškom drapanom — 
vieni pėsti, kiti raiti, su me
ška vežime — visi perėjo per 
miestą su muzika. Bet su
lyg skaitliaus Shenandorio 
lietuvių ir valyg tokios agi
tacijos tai permažai atliks. 
Tūli artistai Shenandory sil
pniau lošė negu iš vakaro 
Mahanoy, bet išskiriant ke
lias mažas klaidas, lošimas 
išėjo vidutiniškai.

Girdėjau, kad L. S. S. 28 
! kp. užvirš minėtą vaidinimą■ 
gaus ”geros kritikos.” Mat, į 

. „Sietynas” nepersenai lošė ■ 
dvi mažas komedijėles ir 
prastai sulošė, už tai gavo 
kritikos „Laisvėj,” „Kelei
vy” ir "Naujienose.” Siety- 
niečiai nieko ant to neatsa
kė, tik laukė, kada socijalis
tai loš „Rutvilę” ir iš anksto 
jau rengėsi juos „kritikuot.” 

Toki „kritika” visgi butų 
be vertės.

Sufragisčių Brolis.

Red. prierašas. Dėdami 
Šmėklos korespondenciją a- 
bejojame ar socijalistų tar
pe rastųsi ”gemblerių-ka- 
ziminkų,” tečiau talpinome 
pasitikėdami, kad jei bus ne
teisybė vsuomet vietiniai so- 
cjalistai atitaisys. Nes mes 
lygai pasmerkiame kiekvie
ną nedorą pasielgimą, ar jį 
papildytų katalikas-krik- 
ščionis ar socijalistas.

PHILADELPHIA, PA.
Patįs "peizuoja” savo tikėji

mą.
Musų kunigas Kaulakis 

turi gabumą žmones šviesti 
iš atbulos pusės. Jis su pa
galba zakristijono veikia 
dėl pagerinimo savo gero
vės. Kad labiau atsižymėjus 
tamsinimo darbe, suorgani
zavo ir jis „lietuviško vais- 
ko” gvardiją ir nors nedėl- 
dieniais valdžios įstatymais 
„biznis” uždraustas, bet jis „ 
o nežiūri. Rengia teatrus;nim priiminės pinigus.” Ir 

ir stato tokius veikalus, ku- nuo savęs skiria L. Borisą

I. W. W. UNIJOS LIETU
VIŲ SKYRIAUS SUSIVA

ŽIAVIMAS.
Susivažiavimas dauguma 

balsų nutarta laikyti Balti- 
morėj, Md., gruodžio 26-27 
d. š. m. Už Baltimorę balsuo
jant gauta — 242, už Phila
delphia, Pa. 
skyriai balsavimo blankų 
neprisiuntė, tik pranešė, kad 
balsavę už Baltimorę.

Lietuvių skyrių pramo
nininkai pasistengkit suva- 
žiaviman atsiust delegatus 
ir bukite prisirengę. Delega
tai turi Baltimorėn pribut 

j gruodžio 25 d.
Apsistojimui delegatų vie. 

i ta: 333 W. Pratt str., Martin 
I Hotel, pas Šulcą, netoli S. 
Eutaw str.

Dar kartą kviečam pribu- 
kit visi suvažiaviman, rin
kit delegatus ir stokit kovon 
prieš žiaurų kapitalą.

I.W.W. Spaudos komite
tas:

F. Klišis.
J. A. Norkus.

8 balsai. Kiti

Royalton, III.— Kasykloje, 
kurioj nesenai ištikus eks- 
pliozijai tapo griuvėsiuose 
palaidota 52 žmonės, darbai 
jau prasidėjo. Užmuštųjų 
vieton stojo naujų apie 400 
prašydamiesi, kad tik priim
tų, nes čia didelė bedarbė. 
Bosas, girdėjau sako bedar
biams: "Ar jus turite proto, 
čia užmušė 52 žmones, o jus 
į jų vietą stojate 200, kurgi 
aš jums dėsiu” ir patsai pa
bėgo nuo darbininkų pasis
lėpti. L.J.Laskys.

I

Kas mums rašoma.

Girardville, Pa.— Čia iš 
9,000 gyventojų yra 8,000 
lietuvių (? Red.). Nesenai 

j buvo ištikusi nelaimė. Lap
kričio iš 19 į 20 dieną kilo 
gaisras, sudegė 11 šeimynų 
turtas ir 5 smuklės. Ugnia
gesiai pribuvę negalėjo greit 

( užgesint nes buvo vanduo 
j uždarytas. Sumanyta gesint 
dinamitu. Ugniagesiai pa- 

; dėjo 100 svarų dinamito 
smuklėj ir paliepė žmonėms 

1 prasišalinti, tečiau užmiršo 
trobų apžiūrėti. Skiepe tuom 

‘tarpu buvo keli žmonės ir 
eksplioduodamas dinamitas

; 3 iš jų užmušė, kitus sunkiai 
sužeidė.

Korespondentas 
ugniagesys.Tacoma, Wash.— Lietu

viai progresuoja. Nuo senai 
' buvo manoma sutverti soci- 
įjalistų kuopą, bet nesant 
| kam energiškai pasidarbuo- 
! tie, taip ir užsivilko iki šiol.

Bet štai lapkričio 1 d. Vy
tauto dr-ja, kurios susipratę 
nariai supranta šio surėdy
mo netikumą ir reikalingu- 

I mą darbininkiškos organiza
cijos, surengė vakarą, susi
dėjusi iš prakalbų, deklema- 
cijų ir diskusijų, trumpų šo
kių ir vakarienės; vakaras 
išrodė vienu iš smagiausių ir 
naudingiausių. Pribuvus so- 
cijalistams ir kitiems geros 
valios žmonėms iš Seattle, 
pasikalbėję ir pasilinksminę 
sutvėrė L.S.S. kuopą iš 15 
narių ir suaukavo $12.60 su- 
šelpimui badaujančių lietu
vių senoj tėvynėj. Už aukas Dirbsime visi išvien, o atei-

j

Minden, W. Va.— Spalių 
15 d. čia buvo L.S.S. 218 kp. 
pirmos prakalbos. Kalbėjo 
drg. T. Kučinskas iš Chica
gos. Prakalbosna atsilankė 
120 ypatų; 110 vyrų ir 10 
moterų. Drg. Kučinskas taip 
aiškiai, išlėto išpasakojo 
darbininkų skriaudas ir ka
rės priežastis, kad girdžiant 
nenoroms o ašaros klausyto
jų krito.

Prie kuopos prisirašė net 
25 nauji nariai, tarpe jų ir 
3 moteris. Matyt, kad drg. 
K. kalba publikai giliai širdį 
pasiekė, nes moterįs, kurios 
ir ne įstojo kuopon, tai vy
rus kalbino rašyties. Garbė 
jums nauji kovotojai prieš 
darbo žmonių skriaudas.

lai būna širdingai ačiū!
J. G. Bendrickas. 

(Aukos pagarsinta aukų 
skyriuje. Red.)

tis nušvis!
Darbai eina silpnai, dirba

me po 2-3 dienas.
Aleks. Šerbinas.

Kenosha, Wis.— Lapkri
čio 22 d. per S. L. A. 212 kp. 
prakalbas kalbėjo K. Gugis 
iš Chicagos apie Lietuvos 
sunkų padėjimą. Buvo dek- ^jungtuvės' buvo"pas”kuiL

Minersville, Pa.— Musų 
„sportai” pačiuojasi lenkti- 
niuodami "viens kitą. Nese
nai buvo net 4 sutuoktuvės;

lamacijų ir dainų. Publikos 
buvo apie 300, bet kas svar
biausia, šį syk susirinko 
merginų ir moterų žymesnė 
dalis. Seniau tik vyrai eida
vo į prakalbas, o moteris lik
davo sergėti krosnį, mat, ki
ti metai, kiti lapai.

Varniškis.

RUMFORD, ME.
L. S. S. 136 kp. darbuoja

si dėl nukentėjusios Lietu
vos sušelpimo. Lapkričio 14 
d. surengė vakarėlį ir sulošė 
dramą „Penktas Prisaky
mas.” Pavyko neblogai. Ge
riausia vaidinime pasižymė
jo M. Žemaitis — Gotauto 
rolėj, S. Baublis 
rolėj ir J. Lobikis — Kok- 
.to rolėj. Ir kiti neblogai lo
šė. Monologai ir deklamaci
jos taipgi nusisekė.

Publikos susirinko nema
žai ir kaip girdėjau, pusė 
pelno skiriama Liet. Šelp. 
Fondui.

Prieš vakarą į šv. Roko 
dr-jos susirinkimą pribuvo 
socijalistų delegatas ir prašė 
dr-jos padėti jiems dirbti 
išvieno Lietuvos šelpimo 
darbe ir suteikti už dyka 
svetainę repeticijoms ir vai
dinimui, bet kur tau. Musų 
dr-jos nariai nė klausyti ne
norėjo ir net da mėgino pa
juokti socijalistus už jų kil
tą darbą.

Draugai, rokiečiai, argi 
mums negėda taip elgties! 
Negan patįs neveikiam, bet 
ir kitiems nenorim padėti.

šv. Roko dr-jos narys, čiai.

Toluto

Brighton, Mass.— Lapk
ričio 21 d. ”Birutės choro” 
nariai parengė vakarą. T.M. 
D. 55 kp. iš Cambridge’iaus 
lošėjai vaidino du veikalėliu: 
”Kvailą supras, aklą pažins” 
ir ”Likimo bausmė.” Sulošta 
gana gerai. Vėliau dainavo 
”Birutės choras,” sakyta 
monologai, dainuota etc. 
Publikos buvo nedaug.

Brolis ir sesuo.

Hudson, Mass.— Pas mus 
jau tikra žiema, sniego pris
nigo iki valiai. Oras šaltas; 
darbai pamažėl kruta. Iš ki
tur atvykusiems sunku dar
bo gauti. Lietuviai organi
zuojasi į dr-jas ir veikia iš
lėto, po truputi.

S. Totoronis.

Philiipsburg, N. J.— Dar
bai baigia sustot. Jugersoll 
Rand Co. atleido apie 3,000 
darbininkų; likusie bedirba 
po 2 dieni są vaite j. Kitos 
dirbtuvės taipgi baigia sus
tot, tik viena silkių dirbtuvė 
da gerai dirba.

Lietuvių yra 30 šeimynų, 
bet visi tarp savęs vaidyjasi. 
Laisvų pažiūrų lietuvių ma
žai tėra, daugiausia tautie- 

J. Sl-ts.

Dumčių, vienos civiliškos. 
Pirmieji kėlė vestuvėse or
gijas ir daužė lėkštės, pasta
rasis apsivedė be jokių dide
lių apeigų, turėjo tik drau
gišką vakarienę. Žiūrėsime, 
kurio tvirtesnis bus ryšys, 
ar kunigo ar teisėjo?

Lapkričio 19 d. kasyklose 
pagavo suvis Juozą Serecką 
ir sudraskė i šmotus. Velio
nis buvo nevedęs. Liko bro
lis su seseria, kurie gaus už 
jo mirti $470.00 atlyginimo.

Senas Singelis^

Toronto Ont., Canada.— 
Čionai gyvena apie 300 lietu
vių. Yra 3 draugijos ir pa
rapija. Šv. Juozapo dr-ja, 
Lietuvos Sūnų ir L. U. kliu- 
bas nesenai susitveręs. Šv. 
Juozapo draugija seniausia, 
bet visai baigia pakrikti, nes 
tarpe jų daug nesusiprati
mų. Lietuvos Sūnų, ta kiek 
laisvesnė, skaito ir laikraštį 
„Vien. Liet.,” bet kitokių bi
jo, mat, visi karšti krikščio- 
nįs.

Kliubas da jokios rolės ne
lošia, nežinia da, kaip su 
juom bus. Jam žmonės sim
patizuoja, bet bėda kad nėra 
gerų vadovų, o kalbėtoją 
parsikviesti nėra iš ko.

Torontiečiai turi gerus 
norus ir neatsilieka nuo kitų 
dr-jų. Lapkričio 25 d. susi
rinko visos draugijos ir iš
rinko delegatus į busiantį 
visuotiną viso miesto lietu
vių susirinkimą Lapkričio 
29 d. bus renkama komitetas 
rinkimui aukų Lietuvos Šel
pimo Fondan.

J. Naunčikas.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

[ vyčiais pažiūrėt, ir mus vi
sus areštavo.

— Taigi, taigi, tėve, už tai 
ir reikia tave bausti, ko tu 
tenai lendi.

— O kas man gali už
draust, vaike, bolinėn nu
eit? Juk čia Amerika — frv 
kontras!

— Taip, tėve, Amerika 
laisva šalis, bet tą laisvę rei
kia mokėt ir sunaudot. Štai 
tu nemoki anglų kalbos, te- jo> trjjOse vpatose vieno bu 
čiau nenueini su savo vyčiais - - -
vakarinėn mokyklon, bet 
lankai saliunus ir bolines, 
kur nieko gero išmokt nega
li. tik žudai brangti savo lai
ką. Teisėjas todėl gerai pa
darė, kad uždėjo tau baus- 

iabai išmintingai. Aš tau pa- ; p1?; tave nubaudė dėl to, 
sakysiu, tėve, kad net ir tas ’ 
poliemonas. kuris tau i už

tik aš buvau tame ruime, 
kur kiti grajino, aš taip pat 
turiu užmokėt fainą. Nosar, 

! sakau, aš nekaltas ir aš ne
mokėsiu. Olrait, sako sudžia, 
jei tu nemokėsi faino, tai 
mes pasodinsim tave ant vie
no mėnesio džėlon. Ar tu, 
Maike, girdėjai toki beproti 
sudžia? Ir jei nebūčiau turė
jęs penkinės, jie butų Įkišę 
mane belangėn visai nekė- 
rindami, kad ir lietuvių vy
čiai paliks be generolo. Pa
sakyk. vaike, ką tu mislini a- 
pie tokią nespravedlyvasti?

— Aš manau, tėve, kad tu 
visai be reikalo pyksti. Tas 
teisėjas, kuris nubaudė tave 
penkiais doleriais, pasielgė

E u ropos šventoriaus giedo
dami ”Te Deum laudamus?”

Per daug tūkstančių metų 
žmonės garbino Dievą, pas
tatė ir išpuošė jo garbei gra
žiausias bažnyčias ir jose 
apgyvendino Dievą, o šian
dien nedėkingasai Dievas 
užmojęs savo rykšte, šluoja 
pats savo namus, drumsčia 
žmonių džiaugsmą, kankina 
žmones, vien už tai, kad dėl

Į
1

Labai aišku. Kuo tamses
nis žmogus, tuo tvirčiau jis 
tiki ir garbina tą, ko jis ne-

kad daugiau tu tokių vietų 
nelankytum. Aš tikiuos, kad 

pakali Įspyrė, labai gerai įr tie kiti, kurių tenai buvo, 
pasielgė.

—Ei, Maike, ką tu kalbi?
— Palauk, tėve, palauk. 

Aš žinau, ką aš kalbu. Tas 
teisėjas da per mažą bausmę 
tau paskyrė.

kaip tu sakai, apie 48, dau
giau nelankys bolinės. Gal 
būt. kad dabar jie tuos vaka
rus sunaudos savo proto la
vinimui, pradės skaityti, 
lankyt vakarinę mokyklą.

— Gerai sakai, vaike, jei
— Sustok, vaike! Kibą tu aš bučiau skaitęs tą vakarą 

pasiutai ? Juk aš visai nekal- gazietą, tai nebūčiau areš
tas. Aš tik nuėjau su naujais tuotas.

—Sveikas gyvas, Maike! j 
—Dar krutu po biski. 0 

kaip tau einasi, tėve?
— Prastai, vaike!
— Na? Ar persi valgei 

kurkienos Padėkos Dienoje.
— Maike. tu iš. manęs ne

sityčiok.
— Ar tai pasityčiavimas, 

tėve? Juk tu žinai, kad pe- 
reitoj sąvaitėj buvo taip va
dinama Padėkos Diena ar
ba Thanksgiving Day, kaip 
anglai ją vadina. Tą dieną 
visa Amerika valgo keptas 
kurkęs. O aš tavęs pereitoj 
sąvaitėj kaip sykis ir nema
čiau, taigi spėju, kad ir tu 
tėve, kaipo senas ameriko
nas, buvai nusipirkęs sau di
deli kurkiną ir kepei ji kur 
užsidaręs, o paskui persival- 
gei ir dabar sergi.

— Jei tu taip mislini, vai
ke, tai še tau mano ranka. 
Aš matau, kad tu man gero 
žyčini. Iš pradžios aš misli- 
nau, kad tu iš mano nelai
mės tyčiojiesi.

— Iš kokios nelaimės?
— Aš. vaike, per Densgi- 

vindei džėloj sėdėjau.
— Iš tiesų?
— Jes, vaike.
— Už ką?
— Ir pats nežinau.
— Negali būt.
— Bet taip buvo. Ir netik 

vaike, džėloj sėdėjau, bet ir 
penkis dolerius faino turė
jau užmokėt. Paskutinę, vai
ke. penkinę turėjau ištraukt 
iš už aulo, kurią čėdijau dėl 
velykinės spaviednės.

— Tai gaila, kad tave taip 
nuskriaudė, tėve.

—Jes. vaike, mane nukri- 
vydijo nekatalikiškai. Ir da
bar vaike, aš viraznai pama
čiau, kad socelistai teisingai 
sako, kad dabartinė valdžia 
žmones rubavoja. Ligšiol 
aš buvau vis priešingas so- 
celistams, bet nuo šios die
nos aš esu didžiausis soceli- 
stas, vaike. Aš mislinu, kad 
tu. vaike, užfundysi man 
už tai.

— Keistai tu, tėve, sup
ranti sociialistą. Tu užpykai 
ant valdžios ir tau rodos, 
kad tu jau sociialistas. O da 
keistesnė tavo nuomonė, 
buk aš dabar turiu tau ”už- 
fundyt.”

— Aš. vaike, nematau nie
ko keisto. Prie mus vvčiu

. * *■ I

kaip tik Įsirašo naujas na
rys, mes visuomet jam už- 
fundiiam.

— Na, tas nesvarbu, tėve. 
Geriau pasakyk man. kaip 
tas atsitiko, kad tu pakliuvai 
belangėn.

— O gi va kaip. Prie mu
su lietuviško vaisko prisira-

mokinau juos vaiskavo mu
štro ir nuėjom išsigert. Iš
sitraukę po kelis stiklus nu
tarėm nueit bolinėn. Vos tik 

' rengėmės pradėt geimi. kaip 
'štai Įpuola bolinėn pusė tu
zino policmanų ir pradeda 

i visus areštuok Ima visus iš 
eilės ir veda. O žmonių bo- 
linėj buvo 48. Ir visus areš
tavo. Mane Įkišo vienon ce- 

. lėn su šešiais kitais. Celė bu
vo mažutė, tai sukimšo mus 
kaip silkes; da negalėjo du
rų uždaryt, tai airišis polic- 
monas kad davė man Į kup
rą. tai net pypkė iš dantų iš
krito. Ir taip visą naktį rei
kėjo išbūt susispaudus sta- 
tiems. Ant rytojaus nuvarė 
mus i kortą, kaip kokius 
kramalistus, ir sudijo riša 
diena ir da nepabaigė. Pas
kui “ - - “ - -

i ku 
vindei. Tai buvo tikra 
čius, vaike. Jei bučiau turė
jęs kardą, tai bučiau sau ga
lą padaręs. Bet nuvedę Į po- 

! listeišiną iškrėtė prakeikti 
kišenius. kad livorvelio ne- 

: butų, atėmė viskę. kardą, py- 
i pkę, o paskui visus uždarė. 
Aš protestą pakėliau: sa
kau. aš vyčių generolas, ne
turit provos man šoblę a- 
■timt. Ale poliemonas pakišo 
man kuloką po nosia ir už
bliovė. kaip gj'vulys: ”ša- 
rap, dem polak!” Aš jam sa
kau: uskiuzmi mistar, aš ne- 

;su paliokas, ale čystas že- 
' maitis. Norėjau da paaiš- 
1 kint, iš kokios parapijos pa- 
’ einu, ale tas bestija ir klau- 
' svt nenorėjo: tik pagriebė 
' mane už kalnieriaus, davė 
keliu Į užpakali. Įstūmė ce- 
lėn ir užtrenkė geležines du
ris. Man taip suskaudo šir
dį. kad net apsiverkiau. Tik 
pamislyk, vaike: kada visi 

ižmonės valgo torkes, geria 
alų ir linksminas Densgivin. 
dei susilaukę, tu čia žmogau 
sėdėk už geležinių grotų, ir 
da taip paniekintas, kad ir 
kalbėt tau neduoda. Ir taip 
išnevožiję ant rytojaus vėli 
nutarabanijo mane i kortą 
ir vėl stato prieš sūdą kaip 
kokį kramalistą. Sudžia, 
klausia poiiemano, kur tą 
žmogų sureštinai. Policmo- 
nas sako, bolinėj, kur lošė iš 
pinigų. Sudžia sako: ”Faiv 
dalars fain.” Sakau, uskiuz
mi mistar džiodž, aš visai ne-į 

, kaltas, aš iš pinigų nelošiau 
: ir šitas poliemonas meluoja: 
prie to, sakau, aš esu lietu-' 

i visko vaisko generolas ir ašį 
protestuoju, kad jie man šo-į 
ble atėmė. Sudžia man iš- 
virožijo, kad visviena ar aš j 
grajinau iš pinigų, ar ne, | 

šė du vyčiu. Tuojaus aš pa- dat meiks no dyfrens, bile

I

*

Šiandien civilizuotoji Eu- dangę. Kanuolių trenksmas,1 
ropa yra verdantis puodas, žemės drebėjimas, žmonių 
Visas Europos rytų horizon- nekaltų vaitojimas, yra pra-' 

keiksmu Dievui Visagalin
čiam. Bet tą prakeiksmą 
meta tik tamsunai žmone-' 
liąi, tikintie o ne žinantie.! 
Protingas, apsišvietęs žmo
gus, tas kurį tikintieji į Die-1 

. vą katalikai ir sykiu kei- 
Europoj kiantie Dievą, vadina bedie- 
puodas. viu, tas bedieris-laisvamanis 

niekuomet negarbina Die- 
niekuomet nekeikia 
Apsišvietęs laisva

manis, jis netiki, bet žino, 
kapitalistams ir dangaus a- kad Dievas, tas kuri garbina 

vien tik tamsunai žmonės, 
Brangus žmogau! Tu esi yra niekas daugiau kaip iš- 

mislas, pačių žmpnių vai
dentuvėj sutvertas sutvėri
mas ir tokis Dievas niekados 
nieko nedavė, neduos ir ne 
atims.

Jei tamsunai žmonės tiki 
į riršgamtišką Dievą, sut- 
vertoją visatos ir tą visatą 
sutvėrė Dievas savo galybė
je, ta galybė yra Dievu ir 
Dievas yra visur esantis, 
taigi visata, gamta ir kas v- 
ra amžinoje visatoje yra 
viena vienata, nes Dievas 
savo galybėje viską sutvėrė, 
o galybė yra pats Dievas, vi
sata gi ir visa kas joje ran
dasi yra dalelė Dievo. Tad 
viskas amžinoje visatoje yra 
šventa, prakilnu. _ ’ 
žmogus yra lygus 
žiausiu bakterišku 
liu ir didžiausiu 
drambliu, sykiu jie yra da
lele Dievo ir jie nereikalau
ja garbinti patį save. Dievas 
yra visatos širdis. Širdis be 
visatos, visata be širdies bū
ti negali; lygiai kaip šir- 

. kūnas be šir-

tas nuklotas gaisrų prašvai- 
stėmis. Ūžia ugnis, liejasi 
žmonių kraujas, dunda že- 

• mė nuo gigantiškų kanuolių 
trenksmo: trūksta tvirtovės, 
dega miestai, griūva bažny
čios ir šventi stabai.

Krikščioniškoj 
užvirė pragariškas 
Ji užkure carai, kapitalis
tai ir tautiškieji patriotai, va ir 
Žemė aplieta nekaltų žmo- Dievą, 
nių krauju išduos carams,

naštalams gerus vaisius.

panašus i Dievą ir tiki Į jįjį. 
Dievas tave sutvėrė ant savo 
paveikslo, tu taip žinai. Da
bar Įsivaizdink dabartinę 

ukimšo mus vėl džėlon, kruviną, tavo tėvynėj vaiz- 
r praleidom visą Densgi- dinamą dramą pats sau ir 

čys- atminkie, kad ir Dievas tai
■ žino, nes be jo valios nė plau

kelis nuo tavo galvos nenu-
• kristų.

Ten už jūrių toli yra tavo 
tėvynė, krikščionių šalis, ku
rioje užaugai ant motinos 
rankų. Saulės spinduliai ma
loniai bučiavo tave. Ten tavo 
broliai, seseris ir mirusiųjų 
bočių kapai, kurių gal būt 
jau nebežymu. Broliai tavo 

; paimti karėje skerdžia to
kius pat žmones kaipir jie; 
mindžioja tėvų kapus, degi
na namus, naikina turtą ir 
marina badu tūkstančius 
žmonių, žodžiu — atlieka 
bjauriausius ir paleistuvin- 
giausius darbus, kurius ir 
Dievas žino, mato ir girdi.

Kodėl Dievas Visagalintis 
nesuturi tą geležinę pikty- , t ,
bės ranką nuo kurios tuks- fp;s kūno, 
tančiai miršta nekaltų ku- dies. Bet jeigu tikintieji ti- 

! dikiu. motinų, brolių, seserų, ki< kad Dievas vra panašus 
.senelių ir tėvų? ‘ ~--------

Tas viskas yra iš Dievo 
valios. Dievo paleista skau
di rykštė plaka žmoniją, tu 
taip tiki, ar ne?

Statyki klausimą pats 
sau, o svkiu ir Dievui: Kuom 

į tos krikščioniškos šalis, tie 
maži kūdikiai ir seneliai, 
prasikalto prieš Dievą, kad 
ant jų užleisti tokią biaurią 
tironvbę?

Tie žmonės, per amžius 
tamsvbės ir vargo klane pa
skendę. garbino Dievą ir 
meldėsi ”nuo maro, bado, 

! ugnies ir karės išgelbėk mus 
Viešpatie.” bet ar išklausė 
Dievas žmogaus maldų?

■ Ne. Veltui šauksmas ”Osten- 
de nobis Domine misericor- 

Idiam tuam!” Štai pasirodo 
mielaširdingojo Dievo mie- 

jlasirdystė nuo kurios žemė 
j dreba, gaisru juodieji durnai 
užteršia giedrią tėvynės pa-

D ievų j e 
su ma- 
gyvunė- 
gyvunu

I

c
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mės drebėjimas — jiems mu. 
zika.

Bet ką gi iš to Dievo ir no. ........ --------_ v-----
rėti, juk jis yra atlikęs da ir žino. Dievas irgi yra sut- 
biauresnius darbus. Gi da- 
leidimas savo tikrą sūnų 
Kristų nužudyti. Kada Kris
tus mirė saulė užtemo, žemė 
drebėjo, uolos pusiau plyšo, 
grabai palis atsivėrė, nu
mirėliai supuvę kėlės, koks 
tai baisus sujudimas !Vis tai 
buvo protestas prieš tą senį 
Dievą. Dievas Visagalintis 
žino ką daro, jis žino kas bus 
rytoj, žino kas bus ir už mi
lijardų metų, nes jis viską 
žinantis. Jeigu taip, tad ko
dėl gi tas senas Dievas yra 
toks keistas, pamišęs, kad 
net savo darbą griauja ir 

i niekina? Jeigu Dievas ži
nojo kas yra gera, o kas blo- 

t ga, tai kam jis sutvėrė blo
guosius, ypatingai velnius ir 
Liucipierą, kuris vėliau no
rėdamas susilvgint su savo 
sutvertoju Įžeidė jo saumv- 
lybės jausmus ir buvo išbru- 
ktas kniūpsčias iš dangaus i 
pragarą? Dievas žinojo, kad

vertas tamsaus žmogaus 
proto, kol jis būdamas lau
kiniu negalėjo nė vienos 
gamtos paslapties sau išaiš
kinti ir visur matė riršgam
tišką jiegą. šiandien Dievas 
tebegyvena tarp tamsiųjų 
minių. Besąžininga dvasiš
kąja tarnaujanti kapitalui, 
naudoja to baubo-dievo var
dą žmonių gąsdinimui. Kem
ša juos vardan Dievo Į kalė
jimus, marina badu, sker
džia milijonais karo lauke. 
Todėl ir nenuostabu, kad 
šiandien milijonai žmonių iš- 

i žudyta ir tebežudoma Euro
pos karės lauke vardan Die
vo.

Niekas pasaulyj negali 
nušviesti darbininkų juo
dą, dumbliną, kruviną gyve
nimą, kaip patįs darbinin-i 

i kai. Bet ne apsvaigime die- 
' vystės, ne nugąsdyti velniais 
ir pragaru, tik per mokslą ir 
šviesą, apsivalę nuo Dievų, 
velnių ir kitokių baubų, te- 

’ir apgalėjus vyti laukan iš | galės pagerinti savo gyveni- 
dangaus ir užleisti juos tie- mą. Nes, kaip greit paliaus 
siog ant žmonių, it alkanus, darbo žmogus duoti savo 
piktus smakus, kurie rytų’šventas prigimtas laisvės 
žmonių dusias, kuomet ‘jos‘teises mindžioti vardan Die- 
ir Dievui nereikalingos. Išei-i vardan trijose vpatose
na taip, kad protingas Die- rieno budelio, taip greit jis 
vas pats save baudžia, arba, apsivalys nuo kapitalizmo 
nežino ka daro. Tas Dievas' slegiančio jungo ir nedaleis 
apie kurį čia kalbame ir į motiną žemę laistyti savo 
kurį tiki tamsunai žmonės, krauju. _ _ __
yra niekas daugiau, kaip pa-1 
čių žmonių išmislvtas bau
bas. Kunigai, carai ir kapita- » • , , . ■ • •
listai tą Dievą turi pasiža- ilU^lTStd HBt trdUKUUOe 
boję gąsdinimui tamsių ne- --------
protaujančių žmonių. Patįs: Kelios sąvaitės tam atgal 
tamsunai tą Dievą garbina man teko būti liudininku ši- 
kaipo geriausią, tobuliau-tokio atsitikimo. Atsisėdus 

•šią esybę, bet Jis jiems man traukiniu, kuris ėjo iš 
visur pasirodo paskučiau- Cinsinnati į vakarus, vagone 
siu žmogžudžiu, purviniau-, sėdėjo švariai apsirengęs in- 
siu niekšu. Kur kas neatsiti teligeniiškas vyras.

. ko vis Dievas kaltas. MergiC 
na susigriebė kur rėksnelį
Dievas davė, kiaulė mažai labai nutukę ir sudribę. Ste- 
paršelių teatsivedė — Die- nedarni ir dūsaudami atsisė- 
vas tiek tedavė, lyg Dievas do jiedu Į sekantį suolą nuo 
jau butų paskutinis ištvir- to vyro ir nieko sau nepai- 
kėlis, kad ir tokius darbus sydami užvedė savo kalbą, 
jam priskaityti.

Jus tikintieji Į Dievą, sus- 
' lokite valandėlei ir bent kiek ’ 
pagalvokite, ką jus žinote a- į 

; pie Dievą: koks Jis yra, kur 
Jis yra, kaip jus Jį garbina
te ir už ką Jį garbinate? 

: Stengkitės žinoti, bet netikė
ti ir kada žinosite, tada ga
lėsite Ji garbinti. Dabar jus 

! tik tikite, nes nežinote; ne 
‘tai, kad nežinote, bet suka-Į 
tės it užburtam rate. Nuo 
lopšio iki karsto kenčiate 
per amži vargus, nežinoda
mi net dėlko ir kodėl ken
čiate. tikite tik. kad viskas 
nuo Dievo paeina ir viskas 
Dievo duota.

Per savo tamsybę, nežinę,

delio, žmogus tik garbę ir 
dėkas atnašavo! Griūvą ba
žnyčių bokštai ”Dievo ryk
štės” palytėti ir net pati 
Dievo motina — Nekaltoji 
mergelė, tris sykius apsism 
kusi, virsta nuo altoriaus 
vokiečių ar rusų kanuolės 
kulipkai pataikius!

Kurgi tasai Dievas, ko
dėl jis leidžia žmonėms sker- 
sties ir patsai save išniekin
ti? ‘

Per ketvirtadali milijonų 
metų žmonijos gyvavimo, 

• Dievas su savo protinga ir 
galinga valia, kokiam gi už
krosny lindėjo, J 

; žmonijai nuolatos karėse 
; žudyties? Kur protas ir mie_ 
laširdvstė? Kodėl jis nepa
žvelgia i pasaulio kruviną, 
purviną dugną ? Ar Dievas 
nematė inkvizitorių Ferar- 
gin’ą mūrijant gyvus žmo
nes i murus? Kam leido Die
vas 1209 m. nužudyti 20,000 
žmonių? Ar mielaširdinga- 

Į sis Dievas buvo kur ant va- 
kacijų išvažiavęs kuomet šv. 
Magedėlibros bažnyčioj da- 
leido užmušti 7,000 žmonių? 

; Kur Dievas yra? Visur. Jei
gu visur, tai koki karajedai 

i išėdė jo risamatančias akis! 
i Jeigu Dievas matė per tuk- 
i stančius metų žmonių aša- 
' ras. kodėl jų nenušluostė, 
i jeigu yra visagalinčiu Vieš
pačiu Dievu savo galybėje? 

: Gal būt, jis ir yra tik savo 
galybėje, bet jokios galybės 
neturintis ant žemės gyven
tojų, nes nė vienas žmogus 
turis sveiką protą nematė 
niekur Dievo galybės. Vel
tui šauksmas Dieve gerasis 

į susimylėk ant mus badą ir 
įšalti kentančių! Ar tuomi 
darbo žmonės Dievui prasi
kalto, kad per savo amžių 
nematydami šviesios dienos 
kenčia vargą, skurdą, badą 
ir šalti, o visą jų sunkų triu- 

i są susipila kapitalistai, ca
rai ir dvasiškiai į kišenes?

Tikintieji žmonės tiki, 
buk, anot kunigų jų vadovų, 
Dievas už vieną kaltą šimtą 
nekaltų baudžia, tad kurgi 
tie kaltininkai? Kapitalistai 
juk neblogi. Ar girdėjote 
nors vena kunigą niekinant 
' ‘ Kapi
talistai gyvena turtuose pas
kendę : Renesanso rūmai, E- 
deno sodnai jiem yra atviri. 
Jiem valia daryti ką jie už
simano, ką jie panori jiem y- 
ra leista. Joki paleistuvin- 
giausi, niekšingiausi pikta
darybė nėra skaitoma jiems 
nuodėme! Tūkstančiai žmo
nių mirštančių karės lauke 
jiems yra tik juokas, nes jie, 
ne kas kitas ir sukėlė ta ka
re dėl savo naudos. Taigi 
Dievas kapitalistų negali 
nubausti ir nebaudžia. Že
miški valdonai kunigai, ca
rai taip pat yra didžiausi iš
tvirkėliai pasaulio, jiems ab
soliutiškai nėra nieko, kas 
butų paskaityta už nuodė
me: jų kruvinos rankos yra 
šventomis. Laimina carus 
popiežiai vardan Dievo žu
dyti milijonus žmonių. Gi
riasi carai savo akliem ver
gam. kareiviam, kad juos po- 
niežius palaiminęs vardan 
Dievo apgalėti priešą, o jo 
priešas taipgi sako, kad ir ji 
palaimino apgalėti jo prie
šą. Dievas yra visiem ir tarp 
visu, taigi kuriem dabar 
ta Dievo rykštė kliūva? Ka
pitalistai, carai kunigai su 
Dievu „tango” šoka Euro
pos kruvinam šventoriuje. 
Karės baisenybės, tūkstan
čių sužeistu vaitojimas, kei
ksmai maišantis su maldo-

kad leido jje bus negeri, reiks kovoti i
ne Lorūoo ______—_________

i
I kanitalistus-turčius?
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žmogui, žilas senis, sėdintis 
dausose ant deimantinio so
sto tarp angelų ir šventųjų 
ir yra visagalintis, jo galybė 
yra visur, tai kodėl gi di
džiausi pasaulio mokslinin
kai neranda jo galybės? 
Kodėl jis neparodo savo ga
lybės bedieviam? Kodėl Die
vas nenubaudžia tuos ištvir
kusius žvėriškus ir bedievi- 

įškus kapitalistus, carus ir 
karalius, juk jie buržujai- 
turčiai tankiausia nė vienas 
netiki Į Dievą? Kodėl — 
klausiu — tų Dievas nenu- 

! baudžia, kurie visą savo 
gyvenimą minta darbininko 
prakaitu maišytu su krauju 

■ ir dėl savo godumo ir gyvu
liškumo išskerdžia milijonus 

i žmonių? Kodėl tasai Dievas 
I daleidžia patsai save išvyti 
laukan iš bažnyčių ir sukelti 

įkanuoles žmonių žudymui,
! kurie ramiai meldėsi ant mis, kanuolių trenksmas, že-

Į

I

J. E. Vasaitis.

Ant sekančios stoties įlipo 
du kunigu, kuriedu išrodė

’ Apie ką jie kalbėjo, išpra- 
džios neklausiau, bet staiga 
likos patraukta mano 
atida. Tas inteligentiškas 
vyras, kuris sėdėjo užpakaly 
tų kunigų, atsistojo ir pa
dėjęs savo ranką vienam 

i dvasiškiui ant peties, man
dagiai užklausė:

“Tėve, ar tamsta gali at
leisti žmogui nuodėmes?”

“Taip, tamsta!” atsakė 
’ kunigas.

Ir tamsta gali išmelsti du
osią iš čyščiaus po mirties?” 
klausė toliau inteligentiškas 

i vyras.
“Taip, tamsta, galiu!” at

sakė patvirtinančiai kunigas.
‘‘Tamsta meluoji; tamsta

per savo kvailą tikėjimą ĮiPe£a,,1, P^daiyt nieko pana- 
nežinės išperas, jus patįs sa- saus: _ sa^b bet stipriai 
ve žudote, skandinate vargo } pasakė, nepažįstamas.

Ijuodamjam dugne, sykiu’ Kunigai sustingo. Saky- 
jųs per savo tamsybę kanki- tunb kad į juos trenke per- 

■ nate ir tūkstančius susipra- kūnas iš giedro dangaus, 
tusiu, protaujančiu žmonių. -er .kelias minutas jie ne- 

Dėlko tik tamsunai tiki, galėjo ištarti nei žodžio. Bet 
buk viskas pasaulvje Dievo kada Jie atsipeikėjo, jų akis 
duota ? sužibėjo kaip stiklas. Dre-
Atsakymą nesunku surasti. ny° piktumo balsu

Paimkime Lietuvos kaimo lze'stas_ kunigas atsistojo 
'paprasta bobute, kuri nieko.ank koJV lr ątsmmtoąamas 
daugiau nežino! kaip tik ro- s?™ rankov.es Ma"°
žangų kalbėti ir nėra toliau Pslo?e P« daug yra ainsko 

I savo parapijos bažnyčios kra"J0' t3? Pn,mtĮ. sltok‘ •' 
j niekur 'buvusi. Užklausk™ ^mą. Ir kumseias sug
ros bobutės ką apie Dievą Ja"
: ir jo galybe ji žino. Ji tvir- 
i tins, kad Dievas tikrai yra

nepažįstamam kirst.
Bet inteligentiškas žmo-

ir jis daro stebuklus pašau- saitai jam atake. 
ly. Jai matosi, kad Dievas it 
tas komedininkas-meškinin- 
kos mešką prisiršęs ant 
šniūrelio, taip Dievas pašau-

Pnr±S kunigą aš esu
hau nesiekia. Tą pačią bo- . J 12 ® . vaikščioūmužkimę per keletą Uį kuria“ dX 
didesnių miestų. Kiek ten!vaikščioji

4‘Kunige, nesikarsčiuok. 
Mano gįslose kiekvienas la
šas kraujo taipgi yra airiškas 
ir prie to da.aš esu stambes
nis vyras, negu tamsta. Ka-

Geriaun

Tos kurijoziškos diskusijos
pai bus keistumo kiek ten ^msta jr t lsk
sutvertų darbininko .ranka Tos kurijoziškos diske 
stebuklų įsvys jos akys, apie sutraukė keleiviu atidą. ' 
kuriuos ji ne _ mažiausio į Kunigai atsisėdo kaip ine- 
supratimo neturės. Ji aepa-.]ekįrjzuoįj jr vjsa jaįką ty. 
jiegs suprasti ir galop pa-'|sj0 F. J. H.
sakys: vis tai Dievo galybė. J F. J. H.

ii
„ v

rankov.es
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1$ AMERIKOS.
BROOKLYN, N. Y.

Visi Brooklyno ir New 
Yorko lietuviai, moterų rū
bų siuvėjai yra kviečiami 
ekstra susirinkiman ant 
6 dienos gruodžio, 2-rą vai. 
po pietų, 73 Grand street, 
Brooklyn, N. Y. Yra labai 
svarbių reikalų apkalbėti. 
Nepamirškit ir draugams 
pasakyti. Kituose laikraš
čiuose rasite plačiaus paaiš
kinta apie dalyką.

Kviečia organizatoriai.

VALDŽIA NEIMS KASY
KLŲ.

Kaip buvom ”Keleivij’en 
jau rašę, Colorados anglia
kasių atstovai, o paskui ir 
Amerkos Darbo Federacijos 
konvencija Philadelphijoj, 
buvo pareikalavę, kad Suvie 
nytos Valstijos paimtų i sa
vo rankas Colorados kasyk
las, kurių savininkai nenori 
taikvties su savo darbinin
kais. Bet tų savininkų ad
vokatai, kurie sėdi Washin- 
gtone kaipo kongresmanai 
ir senatoriai, išaiškino da
bar, kad valdžia negali to 
padaryti, nes Įstatymai ne
duoda prezidentui galės kiš
tis Į kasyklų reikalus. Taigi 
valdžia ir nesikiš.

Tečiaus reikia pastebėti, 
kad Įstatymai duoda prezi
dentui galę nusiųsti prie ka
syklų kariumenę ir malšinti 
streikierius.

GYVULIŲ LIGA SUSTAB
DYTA.

Taip vadnamoji gerklės ir 
kojų liga jau apgalėta ir 
daugelije vietų kvarantana 
jau nuimta. Kiek tą ligą 
stabdant iš viso Amerikoj 
iššaudyta gyvulių, kol kas 
žinios da nesurinktos, nes ir 
dabar dar šaudoma: Massa- 
chusetts valstijoj iki Thank- 
sgiving Day nušauta 424 
karvės. 104 kiaulės, 1267 
paukščių, dvi avi ir viena ož
ka. Po Thanksgiving Day 
nušauta dar 600 karvių ir 
jaučių; beto dar 300 galvijų 
laikoma po kvarantana. Jei
gu bėgije 25 dienų tarp tų 
pasirodys liga, sunaikins ir 
tuos. Bet paskutinėmis die
nomis liga jau taip nesiplati- 
na.

HENRY’ŠIEGEL NUTE1- 
STAS KALĖJIMAN.

Henry Siegel, kurio ban
kai ir didelės krautuvės Bo
stone ir New Yorke p ačiai 
buvo žinomos net ir lietu
viams. buvo teisiamas už iš
eikvojimą sudėtų pas ji žmo
nių pinigų ir nuteistas 1C 
mėnesių kalėjimo ir užsimo
kėti $1,000 pinigais. Jisai a- 
peliavo ir užsistačius $25,000 
kaucijos tapo paleistas.

PARAKO DIRBTUVĖ IŠ
LĖKĖ ORAN.

Aetna, Ind.— Ekspliozija 
sugriovė čia parako dirbtu
vę. Darbininkai pabėgo, 
nes parako maišytojas matė, 
kad ekspliozija neišvengtina 
ir davė ženklą visiems bėgti. 
Kur stovėjo fabriką, paliko 
didelė duobė žemėj.
IŠPLĖŠĖ 4 BAŽNYČIAS.

Moosup ir Plainfield mie
steliuose, Connecticut vals
tijoj, 23 lapkričio naktį ta
po išplėštos 4 katalikų baž
nyčios. Kielikai ir kiti bran
gesni daiktai pavogti, o kiti 
sulaužyti ir sudaužyti, alto
riai apgriauti, šventiems 
galvos nudaužytos, nuosto
lių padaryta ant kelių tūks
tančių.

300 UŽSINUODIJO ”BIN- 
SAIS.”

Pana, III.— Netoli Rose- 
mundo 300 žmonių užsinuo
dijo ”binsais” (pupelėmis) 
ir keliatas jų gali numirt. 
Pupelės buvo šutintos vari
niam puode ir ilgai stovėjo; 
vario rudis ir padarė nuo
dus.

16 MIRĖ NUO "SPIRITO.”
Vermonto giriose susidė

jo apie 20 žmonių ir nuvažia
vę Į artimiausĮ miestelį nusi
pirko medinio alkoholio, ma
nydami, jog tai vis tiek spi
ritas. Atsigėrę to "spirito” 
visi sunkiai apsirgo ir 16 
žmonių mirė. Aptiekos sa
vininkas tapo areštuotas.

GOMPERSAS VĖL PRE
ZIDENTU.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija Philadel
phijoj vėl apsirinko tos or
ganizacijos prezidentu žino
mą kapitalistų pataikūną 
Samuelį Gompersą.

PERŠOVĖ PAČIĄ IR 
SAVE.

Worcester, Mass.— Tūlas 
Frank Clark šovė penkis 
kartus savo pačią ir mirti
nai ją sužeidė; paskui ir sau 
Įvarė šonan kulipką. Abudu 
dabar ligonbutije. Manoma, 
kad Clark per didelį tikėji
mą išėjo iš proto.
DAUG DARBO GINKLŲ 

FABRIKOJ.
Milžiniška Winchesterio 

ginklų fabriką New Havene 
eina dieną ir naktį. Kompa
nija stato dar 4 triobas, kur 

itaip-pat bus dirbtuvės Įtai- 
j sytos.
BLEASE PALEIDO DAR 

80 KALINIŲ.
South Carolinos guberna

torius Blease Padėkos Die
noje paleido iš valstijos ka
lėjimo dar 80 kalinių, kas 
išviso sudaro jau 1,000 jo pa- 
liuosuotų žmonių.

GAISRAI
Pietuose dega miškai.
Arkansas, Louisiana, 

Oklahoma valstijose siaučia 
girių gaisrai. Baisus durnų 
debesiai užtemdo ir saulę. 
Ugnis artinas jau prie Hot 
Springs miesto. Little Rock 
miestelis taipgi pavojuje. 
Gyventojai labai persigandę. 
Kansas City’je ugnis pasie
kė jau priemiestį ir sunaiki
no popieros kompanijos 
delį sandelį.

UGNIS IŠVIJO 200 
ŽMONIŲ.

ir

di-

New Yark.— kilęs nakčia 
po No. 78 Forsythe st. gais
ras išvijo iš patalo apie 200 
žmonių ant gatvės. Daug jų 
ugnagesiai ir policija ištrau
kė iš lovų miegančius.

IŠDEGĖ ČIELAS 
BLOKAS.

Clinton ,111.— Susikryžia- 
vojusios elektros vielos pa
gimdė žaibą, nuo kurio užsi
degė ant kampo aptieka, o 
paskui išdegė ir visas blo
kas.

SUDEGĖ 8 ŽMONĖS.__
New York.— Ant East 29 

gatvės vidunakti je vie
nam muro name kilo iš ne
žinomos priežasties gaisras, 
kur 8 žmonės sudegė visai, o 
du taip apdegė, kad turės 
mirti, ir 7 sužeisti.

darbai.
čeverykų išdirbystė gerina- 

si.
Nors smulkus avalo par

davėjai vis dar skundžiasi, 
kad čeverykų rekalavimas 
toli gražu nėra toks, koks 
jis turėtų šiuo meto laiku 
būti, tečiaus apskritai imant 
avalo išdirbystė pradeda ei
ti geryn. Daugiausia užsa-

APDEGĖ 6 KOMPANIJOS.
Holyoke, Mass.— Užpe- 

reitą nedėldienį čia buvo net 
du gaisrai. Ačiū silpnam 
vandens spaudimui ugnage
siai negalėjo ugnį tuojaus 
užliet ir apdegė net šešių 
kompanijų Įstaigos.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

Boston, Mass.
D. L. K. Gedemino Kliubas Bo

stone, savo mėnesiniame susirinkime, 
— - - lapkričio 22 d., vienbalsiai nutarė Da-

kvmų gauta pastaromis die- aukauti iš savo iždo Liet. Šelp. Fon- 
nnmis dui S2o.00. Beto, Kliubo nar*ai da-nomic lb Kares įaUKO. £>OS- sumetė S4 25. Viso D.L.K. Gedimino 
tono avalo kompanija gavo Kliubas aukauja nukentėjusiems nuo 

ant 81)0 01)0 nnm karės lietuviams §29.25, kurie tapo uzsaKy iną ani porų, perduoti L š F. iždininkui K. šidiau-
cebatų. Augustoj, Me., uz-. • • 
sakymas gauta ant 250,000 
porų. Gardinery, Me., už
sakyta 100.000 porų. \ , 
pat gavę užsakymų Peabo- 
dy, Mass., Vvebster, Mass., 
ir Marlboro, Mass., dirbtu-^
Vės.

skui.
B. Skerstonas.

Priėmiau nuo B. Skerstono paau- 
j kautus D. L. K. Ged. Kliubo §29.25, 

131D ; už ką tariu Kliubui širdingą ačiū.
K. Šidlauskas,

Liet. Šelp. Fondo Ižd.1

» VVaterbury, Conn.
Laike Bagočiaus paskaitos Water- 

burio Laisvamanių 4-tos kuopos su
rinkta aukų Liet. Šelp. Fondan. Rinko 

i Klementina Sadauskiutė ir Olga Ba- 
į binienė. Aukavo šios ypatos:

Ponų Lizdų šeimyna §1.00, J. Būt- 
e i kus S1.00, K. Kačauskas §1.00, A. Ko

kiai darbininkų, negalėdami mitis, m. vasilius, j. p. Čepulis, j. 
™ ’nVin riarhn nrudč-' žemaltls- A‘ Aidukevicius, M. Virbi-^a^l^Cta jOKlO^ua. OO, praae j_ yjrbickis. V. Pečiulis, Jurgis J. 
jo mirti SU Šeimynomis ba-' Laskaviče po 50c.. A. Baleviče, J. 
>„ tarvhnc finan- i Bendoraitis, po 30c. K. Pablorius, K.GU. IVi-eStO laryoos linan | Andrušis, P. Pleškaitis, XV. Jakubonis, 
sų komisija pataria paskir- ------ - — -
ti kelis tūkstančius dolerių ^is, Ra^uckas. m. juzikis; a? Bui- 
bedarbiams šelpti 1S miesto kius^K. Kukaitis, P. Biskis, M^Baliu- 
iždo.

SEATTLE BEDARBIAI 
MIRŠTA BADU.

Seattle, Wash.— Tukstan

2,000 ŽMONIŲ GRĮŽO 
DARBAN.

Chicago, III.
Steel Co. priėmė savo dirb-
tuvėn So. Chicagoj 2,000 
darbininkų, kurie buvo pa- v • . • — • • •

Illinois

A. Pupkeviče, P. Motėčius, P. Digi- 
rnas, Adolph Kontant, Vladas Bogu-

Į nas, D. Alita, P. Juškevičius, B. Bag- 
; donaviče, Wm. Shelnis, Karolius Ben- 
; deris, K. Asadavičiutė, J. Verbila, J.
Budris ir J. Šakauskas po 25c. sykiu 
§14.10, smulkiais surinkta §4.92 

Išviso §19.02
Visiems aukavusiems tariu širdin

gai ačiū!
Pranas Bagdan. pirminin. 

Pinigus priėmiau. K. Šidlauskas. 
Ižd. L. š. F.

leisti praėjusi pavasari.
Dabar toj dirbtuvėj dirba * dj 1CSKOJ1 ITicll
apie 5,500 darbininkų. Ge
rais laikais tenai dirbdavo
10.000 Žmonių. Bet perdėti- ’r. pardavimus, lygiai ir už pa- 
nis Young sako, kad neuzil- — ■ ............... ...............
go tenai vėl dirbs pilną lai- Skaitytojams vieną; kartą per metą 
P 1 * i pa;ieškom dovanai giminių arba

Už visokius apgarsinimus, pirki-

"Keleivio” skaitytojai turi apmokėti.

Pajieškau švogerio Jurgio Gvildos; 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Plo
kščių valšč., Vingalupių sodž. Pir
miau gyveno Chicagoj. Meldžiu atsi
liepti :

Geo Preikšą,
818 5th str., N. S. Virginia, Minn.

Pajieškau brolio L. Zubernio, Kauno 
gub., Telšių pav., Kretingos vai., Ša- 
šatų sod. Pirmiaus gyveno Rum- 
ford, Me. Meldžiu atsišaukti.

A. Zubernis,
Hazel Griene Wis, Cer.edi, Minn.

Pajieškau pusbrolių: Pijušo, Jono 
ir Antano Bugnelaičių, Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Paežerių kaimo. 
Taipgi Jono ir Antano Mikalauskų, 
Sarakų kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Adomaitis,
1161 St. Catherine str.. E. Montreal, 

P. Q. Canada.

Paiieškau pusbrolio Viktoro Gaiga
lo; Kauno gub., Panevėžio pa., Pom- 
penų par., Pudžiunų sodž. Girdėjau 
gyvena New Yorke. Malonės atsiliep
ti:

Paul Bambanas,
P. O. BOX 159 Athol, Mass.

Pajieškau draugo Jono Bagdono, 
Kauno gub. Pirmiaus gyveno Botawa, 
N. Y. Taipgi pajieškau Zuzanos ir 
Jono Žukų, Kauno gub.. Ukmergės 
pav., Gaigalų sodž. Atsišaukit:

Jonas Apošey,
12 Bredley str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugų: Vladislovo Kie
lės ir Kazimiero Pūko, abudu Kauno 
gub., Ukmergės pavieto. K. Pūkas 
Przemislavo dvaro. Vladislovas Kiela 
Balalių dvaro. Malonės atsiliepti: 

Justinas Urbonas, 
1716 W. 3rd str. Chester, Pa.

Pajieškau draugų: Aleksandro Rei- 
neičio ir Domicėlės Končaitės; Dadot- 
kų sodžiaus. Taipgi ir Antano Malio 
Navarėnų miestelio Telšių parapijos. 
Meldžiu atsišaukti.

G. Bartkus
759 Grove str.,

Pajieškau Jurgio Svabuno, Suval
kų gub., Kaupiškių pav., Pirmiau gy
veno Scotlande, o dabar Amerikoj. 
Taipgi ir Silvestro Ambrazo. Meldžiu 
atsišaukt arba žinaničus juos praneš
ti.

Geo Lukaševiče,
BOX A., Norris, III.

Pajieškau kaimyno Antano Su- 
kaueko, Kauno gub. ir pavieto, Vėlio- 
nos par., Gausantiškių kaimo. Pir
miaus gyveno Manor, Pa. o paskui 
Soutfork, Pa. Turiu labai svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukt:

Antanas Masaitis,
122 Arthur str., Montello ,Mass.

Pajieškau švogerio Vinco Turausko 
ir draugų Rapolo Butkaus ir Alek
sandro Safragano; visi kauniečiai 
Raseinų pav., Kelmės parap., Grima- 
džių ~
Port

3 R.

sodžiaus. Du metu atgal gyveno 
\Vashington. Meldžiu atsišaukt.

R. Laurinavičia,
72 South str., Loveli, Mass.

Pajieškau Liudviko Matukonio, Vil
niaus gub., Trakų pav., Aly tos para
pijos. 14 metų Amerikoj. Gyveno, ro
dos, Pennsylvanijoj. Kas apie jį žino, 
teiksis man pranešti.

Antose Matukiutė,
376 Second str., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Leono Jakšto, 
Kauno gub., Telšių pav., Žedekų par., 
Petraičių sodos. Pirmiaus gyveno 
Providence, R. I. Meldžiu atsišaukti, 
arba žinančius jį pranešti:

Kazimieras Jakštas,
44 Camden avė., Providence, R. I.

Pajieškau draugo Povilo Janulionio, 
girdėjau gyvena Chicago, III. ir Da
nieliaus Jusino. tas buk gyvena Pitt
sburgh, Pa. Jie patįs ar kas kitas 
malonėkit apie juos pranešti nes turiu 
labai svarbų reikalą.

F. Jugulis,
900 Proffessor avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Antano Katarskio, iš 
i Norvidų, Telšių parapijos, Kauno gu- 

Milvaukee, Wis.: bern. Apie pusantrų metų tam atgal 
.. ------- —------------ I gyveno ant 120 Silver str., So. Bosto-

Paj ieškau draugo Pranciškaus Pe- , ne. Svarbus reikalas apie brolį.
trečio, kuris paeina iš Rubulių sodos, 
Kauno gub., Telšių pav., kartinos 
vai. ir parapijos, jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti. (57)

John Grendulis
Winscell Mine, Benton, Wis.

Pajieškau pažįstamos merginos Jo
anos Juknaitės. Kauno gub., Rasei
nių pav., Šilalės par., Misučių sodž. 
Gyveno Chicagoj. 2 metai Amerikoj. 
Turiu svarbu reikalą. Ji pati ar kas 
kitas malonėkit atsiliepti.

Antanas Vidmantas, (51) 
115 Wharton str., Philadelphia, Pa.

DOVANOS!
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 

kievienam "Keleivio” skaitytojui, 
kuris prikalbins vieną naują "Ke
leiviui” prenumeratorių ant metų

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

DUOSIM $1.50 VERTĖS KNYGŲ 
Kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins tris naujus 
skaitytojus "Keleiviui.”

ŠITOKIOS DOVANOS BUS DUO
DAMOS TIK LIGI NAUJŲ METŲ.

Knygos bus duodamos ir tiems, 
kurie užrašys "Keleivį’’ kam nors 
dovanų.
Knygas galima pasirinkti iš pa
duoto žemiau kataliogo.

ŠITOS KNYGOS SKYRIAMOS 
DOVANOMS.

Per skylę ir Panelė švenčiausia Sa
snavoj ..

Dėlko 
gyt? ...

šeimyniškas 
Juškevičiaus dainose

Dievo žmogus ............
Nihilistai arba užmušimas 

Aleksandro II .....................
Stabmeldiška Lietuva...........
Amerikoniškos Vestuvės__ _
Materijalistiškasis istorijos 

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

tais. ........................................... 25c
Amžinos dainos .. •■.......................15c
Anarchizmas ............................... 15c
Davatkų gadzinkos ..................  10c
Platesnis aprašymas turinio minė
tų knygų yra kataiioge. kuris tel
pa ant paskutinio "Kel.” puslapio.

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

Siunčiant prenumeratą visados 
parašykit adresą sekančiai:

"KELEIVIS"
28 Broadvay, So. Boston, Mass.

10c 
žmogui reikia gert ir vai- 

-•••••••••••••• 1Oo
lietuvių gyvenimas 

.. 35c 

.. 15c 
caro 

. 25c

.. 10c 

.. 10c 
supra- 
. 20c 
.. 25c 
.. 25c 
.. 10c

Į ‘‘Keleivio” skaitytojus.

Teddy Gasper,
28 Broadvay, Šo. Boston, Mass.

Pajieškau draugų: Antano Katar- 
zio ir Pranciškaus Pociaus; abu Kau
no gub., Telšių pav., Mosėdžio vai., 
Šatių par., Derkintų sodžiaus. A. Ka- 
tarzis, girdėjau gyvena Cambridge, 
Mass., o P. Pocius — Bostone. Taip
gi pajieškau ir Juozapo Karkos. Mel
džiu jų atsišaukti arba žinančių juos 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

Vincentas Untulevičius, 
3525 Deodor str., Indiana Harbor 

Ind.

Pajieškau apsivedimui dailios lie
tuvaitės, turi būti ateivė ir mylinti 
prigimtus Lietuvos darbus. Pinigai, 
pasega, man nereikalingi. Meldžiu
atsišaukti, kiekvienai suteiksiu platų 
apie save aprašymą. (49)

Antanas Urbanavičius,
BOX 164, Stanhope, N. J.

Pajieškau savo pačios Marcelės Pe- 
traitienės-Strapėnaitės, kuri pabėgo 
su Antanu Vitausku 1913 m. rugpjū
čio mėn. Vitauskis išveizi: tamsių 
plaukų, rūstaus veido; kalba angliš- 
kai. lietuviškai ir šiek-tiek lenkiškai 
Paeina iš Raseinių pav. Moteris pa
eina iš Ilakių parap., Telšių pav. Iš
veizi, žema, tvirta, šviesaus veido, 
geltonplaukė, mažų žydrių akių: 37 
—amžiaus. Išsivežė su savim 8 

dukteri. Kas tokią porutę su- 
skiriu §10.00 dovanų:

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

metu 
metų 
gaus

B0X

IŠSIRANDAVOJA KAMBARYS
su šiluma ir visais parankumais taip
gi su valgiu ir be valgio. Pamatyt 

galima kožnu laiku. (50) 
M. SUDYMT,

122 F str., So .Boston, Mass.

"NAUJIENOS” UŽ §4.00 METAMS.
Kas prisius metinę prenumeratą 

§5.00 už "Naujienas," tas gaus dova
nu "Jaunimo Sapnus” metams ver
tės §1.00. Kaip žinot, jog "J. S.” 
vienas iš geriausiu einančių Ameri
koje lietuvių žurnalų, kadangi jį iš
leidžia Susivienijimas Lietuvių Mok
sleiviu Amerikoje.

Pertai patarčiau visuomenei ar
čiaus susipažinti su jais. Kiekvienas 
užsirašydamas "Naujienas” nas ma
ne, gausit ”J. S.” dovanai. Šią dova
na duosiu tik ligi naujų metų. To
dėl skubinkite pasinaudoti šia puikia 
proga. (51)

A. J. RASIMAS.
3317 Auburn Avė.. Chicago, III.

ką.
GRANITO DIRBTUVĖ 

ATSIDARYSIANTI.
High Island granito darbų 

kompanija praneša, kad ji 
gavo užsakymų ant 800,000 
grindinių plotų ir apie 1 ko
vo ketina pradėti darbą. Ant 
High Island reikėsią- 400 
darbininkų.
ARGENTINOJ BEDARBĖ.

Kilus Europos karei, Ar
gentinoj sustojo fabrikai, 
apmirė šalies išdirbystė ir 
visi darbininkai tapo paleis
ti nuo darbo.

draugų. Todėl, malonėkit tėmyt į šį 
pranešiną ir kurie iš skaitytojų reika
laujat daugiau, negalėsim išklau
syt. (:)

Su pagrab Administracija.

Pajieškau brolio Tamošiaus Kizio; 
Kauno gub., Ukmergės pavieto, Ra
guvos valšč. Traupio par., Levaniškių 
sodž. Pirmiaus gyveno Scrantone, Pa. 
Teiksis atsišaukti.

Frank Kizis.
48 Lake avė., Binghamton, N.Y.

Pajieškau giminės A. Stalmoko; 
Kauno gub., Telšių pav., Girdžių par. 

Į Turiu svarbų reikalą.
J. Vilkas,

1023 Gideon Court, Racine, Wis.

Pajieškau draugų: Antano, Petro ir 
Povilo Kairių; Kauno gub., Panevė
žio pavieto, Krinčino parapijos, Dauk- 
šelių sodž. Malonės atsiliepti.

Juozapas Vaisiunas,
P. O .BOX 411, Raymond, Wash.

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti "Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima.

Su pagarba, 
”KeL” AdmiRistraeij*.

REIKALINGI BATSIUVYSTĖS 
MOKINIAI.

Goodyew čeverykų siuvimo mokyk
la Brocktone. kur siuvama geri če- 
vervkai. išmokina to amato greitai 

i ir gerai. (1-5)
GOODYEV SHOE SCHOOL

157 Centre st.. Brockton. Mass.

FARMOS! FARMOS!
Galima lengvai ingyti su mažu ka- 

nitalu ir būti nenrigulmingu, nebijo
ti bedarbės nė straiku arba koletstvų 
dirbtuvėse ar kasvklose arba ligų 
metuoso. Atvažiuoke į Arkansas. 
čionai laukia tamstos nenrigulmybė 
ir malonu' ir sveikas gvvenimas mu
su lietuviškoj kolonijoj, katroj jau 
gvvenam keletas lietuvių ir kas kart 
ris atvažiuoja pas mus ansigvventi. 
žemės donai vra derlingos dėl visokių 

! augalų ir javų, sodnų, fruktu ir augi
nimo gvvulių. Dabar tos žemės yra 

i na^duodamos pigiai ir ant lengvų iš- 
I mokėjimu. Arti prie gelžkelio ir tur- 
i gauna miestų ir geru mokyklų dėl 
’-nikų. Klimatas malonus, vanduo 

Į čystas ir sveikas. Žiemos visai mažai 
vra.šalčiu nėra čionai, augina dvejus 
javus ant metu. Kompanija pabu- 

| davo ja burlinkus ir duoda ant leng- 
! vu išmokėjimu jeigu kas to reika- 
: lauja. Nereikia mokėti taksų nė 
procentų per pirmus dvejus metus.

Rašyk tuojaus, arba atsilankyk y- 
i patiškai. o gausi visokias reikalin- 
‘ gas žinias, mes prisiusime vietinių 
gyventojų adresus, katrie tamstai vi
ską teisingai aprašys apie tuos kr li
tus. (49)

ARKANSAS FARM CO.
, J. D. Simanovski Manager

2.39 Railvav Eschange Chicago, I1L

LAWRENCE, MASS.

"NIHILISTAI” arba Užmušimas 
caro Aleksandro II. Tragedija 3 ak 
tų 6 perstatymų, vaidins L.S.S. 64 
kp. nariai, Lawrence, Mass. subatoj, 
gruodžio (decemb.) 5, 1914. svetai
nėj CITY HALL, pradžia 7.30 vaka
re.

Tai bus pirmutinis Lawrence toks 
perstatymas. Jame atvaizdina visą 
darbininkų priespaudą ir vargus po 
caro Aleksandro II-jo. Nihilistai, 
žmonės kaipo su jausmais negalėdami 
žiūrėt į tokią priespaudą, patįs gul
dė galvas už žmonių išliuosavimą iš 
po caro nagų. Taipgi bus žingeidu 
pamatyty kaip lietuvis Grineveckis 
meta bombą ir užmuša carą Aleksan
drą II.

Nuoširdžiai kviečiame Lawrence ir 
apielinkės lietuvius. įžanga: 25c., 35c., 
50c., 75c., ir §1.00^

L S. K. B. Komitetas.

PARSIDUODA
Saliunas, rakandai (forničiai), karie
ta (buggv) ir arklvs.

(51)
G. M. KANTANAWITZ

300 W. Mason st.. Springfield, I1L 
Naujas telephone 889

PARSIDUODA.
Duonkepykla; biznis per daugel 

metų išdirbtas, vieta apgyventa lie
tuvių ir lenkų. Pardavimo priežas
tis: turiu du bizniu, per tai viena esu 
priverstas parduoti už labai prieina
mą kainą. Atsišaukite greitai.

Kostantas Saltanavičius. (1-5) 
2408 N. 16th st.. Springfield, I1L

Parsiduoda Forničiai.
Geri nauji forničiai, tik vieni me

tai vartoti; dviems rūmams ir virtu
vei. Parsiduoda pigiai iš priežasties 
išvažiavimo kitan miestan. Pasisku- 
binkit. Matyt galima visados.

Alena Balsavičienė,
160 Silver str., ... So. Boston, Mass. 

2nd -floor.

DARBAS.
Jei neturi darbo, tai rašyk mums, 

o męs pasistengsime surasti jums 
gerą darbą su geru užmokesčiu.

JOHN C. SMITH, (50)
G. D. Sta. "B.” Montreal, P. Q.

CHICAG1ECIŲ ATYDAI.
Dr-stė L. T. Tėvynės Mylėtojų- No. 1 

ant Town of Lake.
Priešmetinis susirinkimas bus ne- 

dėlioj, gruodžio 6, 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio svetainėje, 46 and 
Paulina gatvių. Pribuvimas draugų 
yra būtinai reikalingas, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui ir nau
jų įvykdinimas. Beto, bus rinkimas 
administracijos 1915 metams. Tagal 
nutarimą kožnas vienas narys priva
lo atsinešti mokesčių knygelę ir pa
likti finansų raštininkui dėl patikri
nimo. Norintiems pristot į šią drau
gystė yra geriausia proga šiame su
sirinkime, nes bus priimama už mažą 
įstojimą, ši Draugija yra didžiausia 
visoj Chicagoj ir turtingiausia. (49)

Raštininkas K. A. Čiapas, 
1736 W. 47th st., Chicago, III.

REIKALINGOS moters ir mergi
nos dirbt guminius čebatus. Moka
ma alga ir besimokinančioms. Ypa
tingai mokančios dirbt guminius če
batus, čeverykus ir liumberiams. 
Darbas sveikas, švarus ant visados, 
alga gera. Mokėt angliškai nereika
linga, nes mes turim daug lietuvių 
darbininkų. Musų didžiausia ir ge
riausiai įtaisyta faktorė sviete. (?) 

THE B. F. GOODRICH CO.
AKRON, OHIO.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

KELEIVI” Už ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 

Pitsburgh, P*.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.

Chicago, UL

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

3239 S. Halsted st., Chicago, III.
Prezid. pagelb.— Jonas Šimbelis, 

3253 S. Halsted st., Chicago, UL

Prot. rašt. — P. Keniutis.

3238 So. Halsted st, Chicago, UL 
Finansų rašt. — PranasSandarga,

3251 Normai avė., Chicago, UL 

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

Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 

valandą vakare, "Aušros” svetainė

je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti

nis susirinkimas pripuola sausio mė

nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

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

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnas, 

1645 W. 47th st., Chicago, UL 

Pagelbininkas — Konstantas Iovaiša, 
4600 So. Paulina st., Chicago, UL 

Prot raštininkas — K. A. čiapas, 
1736 W. 47th st, Chicago, DL 

Finansų raštininkas— P. Pivaronaš; 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, DL 

Kasierius — A. Blinstrupis,
4501 Hermitage avė., Chicago, DL 

Susirinkimai būna kas trečią ne

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po 

pietų bažnytinėj svetainėj, šv. Petro 

neprigulmingos parapijos, 4538—40 

So. Marshfield avė., Chicago, III.

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No.l 

ant Town of Lake, Chicago, III. su

sirinkimai atsibuna kiekvieną pirm* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 

J. Bieržynskio salėj, kampas 46 ir 

Paulina sts.
Valdyba.

Prezidentas— A. J. Bieržynskis 
4600 S. Paulina st., Chicago, DL 

Vice-prez. — F. A. Misius,
5235 S. Bishoff st, Chicago, DL 

Prot. rašt. — K. A. Čiapas,
1736 W. 47th st., Chicago, DL 

Turtų rašt— A. J. Kareiva,
1805 W. 46th st, Chicago, DL 

Kasierius — K. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 

Užžiurėtojas org. Matauša' Šilkaitis, 
3255 S. Halsted st., Chicago,DL

LIET. PASILINKS. DRAUGIŠKAS 
KLIUBAS.

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

2120 — 137th st., Ind. Harbor, Ind.

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

Prot. rašt — B. R. Yasulis,
2113 137th st., Indiana Harbor, Ind. 

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

Turtų rašt.— Pranas Budis,
Room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, Ind. 

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

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valand* 

po pietų. Tony Mikolacz salėje, 
2112 137th st., Indiana Harbor, Ind.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-Tt 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis, 

2030 S. Peoria st., Chicago, DL 

Prezid. pagelb.— A. Tamkevičia,
1916 Canalport avė.. Chicago, DL 

Protokolų rašt. — K. Meškauskas,
1616 So. Halsted st., Chicago, m* 

Finansų rašt. — J. Syker,
5047 W. 32nd st, Cicero, DL 

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

Organizatorius — A. Tamkevičia, 
1916 Canalport avė., Chicago, DL

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

Town of Lake. Chicago, III.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną 

antrą nedėldienį mėnesio Ciprijono 

Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood st
Valdyba.

Prezidentas — Augustas Barčius, 
5235 Bishop st, Chicago, DL

Vice-prez.— Jonas Wasilkevicze, 
4342 Paulina st, Chicago, DL

Organo užžiurėtojas — Protok rai

tininkas Vlad. Szarka,
4508 S. Wood st., Chicago, DL 

Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 
4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 

Turtų rašt. — And. Giedrimas, 
4541 S. Hermitage avė., Chicago, UL

Ar (orite nosipirk; gražią so diegelio gražią pareikšti

POEZIOS
JrigBdane, 

ui skfek! 

Vlsese i'aoscse 
Valandose

Nes turintis 
t«« knyft 
Turės seifl 
Užsigulsi.

Testai bus geriausias,
Ateis, ‘lai! tesi liiitaia&sis,
Užjiss skaust, Isilįs svietą

Pakils Riimis w‘ilė*a.
AtgiKs neras. leHrt. karoti, 
Reik tu kartais pasiajotl.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto
nnslannr «ii navpilcslai« oilin lcnvom • /puslapiŲ, su paveikslais, eilių knyga:----

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

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, So. Boston, Mass



6 KELEIVIS

GABRIUI.
Sunkiai dirbi prakaituoji ■ 
Vis dėl savo tu naudos 
Rinkti aukas nenustoji, — 
Kankinys tu mus tautos!

Štai net biurą tau prisiėjo 
Paryžiuje Įtaisyt
Ir Amerikon atvykus 
Pinigėlių sau prašyt.

Generolu vyčių tapti. 
Mus visuomenę klaidyt, 
Prie kunigų prisiplakti. 
Pirmeivius pekla baidyt.

Nors Gabriu tu vadiniesi. 
Visi žino, kad Paršelis.
Bet. kaip tik tau ir pritinka 
Tikrasai tavo vardelis.

S. D.— Apie tautiečio pra
kalbas, kuris tik kolioties 
temoka nedėsime, gaila vie- 

; tos.
Ten buvusiam (Amsterda

me).— Jei bobai iš Dievo 
■ malonės susimaišė protas ir 
| ji sakydama "prakalbą” ver
kšleno, kad socijalistai neti- 

j ki Į religijos prietarus, tai 
maža naujiena, netilps.

Severo Anukui.— 
kuojate gana gražiai, 
reikėtų daugiau humoro, da
bar juokų skyriun žinutė 
persilpna.

Socijalistui (Mihvaukee). 
— Nematome reikalo užve
sti tuščią polemiką. Jei ko-; 
respondentas nepaminėjo! 
dr-jų vardų, tai turbut ne-į 
matė reikalo ir dėlei to gin- 
čvties vra bereikalinga.j ‘ *

> F. Kaulakiui.— Istiesų. 
taip kalbą darkyti tik vyčių 
"karžygiai" ir tegali. Tuščia 
jų, visu tamsunų nesuvaikv- 
si...

A. Ptcks.— ši syki nedė
sime.

... . . . (rūsčiai), i 51. šurmaičiui.— Patalpi-
Susimislinai tai .ir juokiesi. | nome pirmesnę žinutę.

A. J. Remeikiui (Mažajai 
Varguolei).— Patariame 
pasirinkti kitą slapyvardi ir 
su gėdos nustojusiais žmo
nėmis daugiau nesiginčyti. 
Vežimukai matyt, vystosi.

Da žvakių neuždegė.
Kunigas, vargonininkas ir 

zakristijonas, visi eidavo 
pas viena davatka. Viena 
syk netikėtai suėjo visi tris 
sykiu. Vargoninikas pama
tęs kunigą ateinant, pasislė
pė užkrosny, zakristijonas 
palindo palovin, o kunigas 
likęs su davatka ėmė meiluo- 
ties. bet davatka purtosi ir
liepia giedot "Dominus vo-| 
biseum.” Tuom tarpu, kol 
kunigas giedojo davatka at
sidūrė jau vargonininko glė- 
byj ir tas su ją besimeiluo- 
damas atsakė kunigui "et 
eum spiritu tuo.’’

Zakristijonas, lįsdamas iš
užkrosnio visu balsu suriko:

— Palaukit, dar neužde
giau žvakių!

Mažiukas.

Į

Mokykloj.
Mokytojas Ei. tu, ten 

ko juokiesi i rankovę nosi 
Įkišęs?

Mokinis:— Susimislinau 
vieną labai juokingą daiktą 
tai ir juokiuosi.

Mokytojas:—

O ar tu da to nežinai, kad lai
ke mokinimosi nevalia apie 
nieką mislyti, a?

-J. Fisenka.

Dzu- 
tik

M. šurmaičiui.— Patalpi

Už ta triūsą tavo sunkų
Atsiminsim visados:
Tau numirus tuoj paminklą 
Pastatysim iš... dešros.

P. R.

Dvasiški tėveliai.
"Tėvas” Tamošius ateina 

atlankyti savo draugą "tė
vą” Jackų ir atranda ji ne
rianti sau kilpą už kaklo.

—O tai dabar kas— klau
sia nustebęs draugas — ar 
tai naują būdą paktuos išra- 
dai?

— Budą pakutos? Ek nuo 
manęs po velnių ir netruk
dyk man!

—Kas? kas tokio? Ar jau 
velnias apsėdo?

—Jei tau sakau atsitrauk, 
man

Pasiteisino.
Aš. manau, tamista. pavo- 

i gei šitą straipsniuką išver- 
■ sdamas ji iš kitos kalbos o 
atsiuntei mums patalpinti, 

j pasirašydamas savo pavar
dę po juo kaipo autorius, tai 

Į ne puiku, tai gėda, literatū
ros vagystė!

— Ale pirmą syk toki 
kvailą matau redaktorių ir 
pirmą syk girdžiu, kad mane 

į vadintų vagim I Ar tamista 
pašėlai?... Koks aš vagis?.' 
Juk tas raštelis tai ne pini
gai ir negali mane vadint va
gim. Kad bučiau aš pavogęs 
svetimus pinigus ir tamistai 
prisiuntęs, tai tada kas kita!

M. V.

nes jau tūli jų iš vėžių tam- 
jpa beždžionėmis ir pamėg
džioja kitus prisisavindami 
svetimus slapyvardžius. Te 

į šmeižia jei doros neturi, mes 
gi dirbkime ir eikime tiesos 
keliu; jau visuomenė ir šian- 

i dien mato ko tie žmonės ver- 
ti.

K. Pociui.— Apie tą vaka
rėli mums pranešė kitas ko
respondentas pirmiau.

I

I

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar 
Gyduolių galite gauti, kokias 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški, 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, saminkai 
i i Btoadmy> $ Btstn, Man.

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

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

temiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil
dyk! tą biar-ką ir prisiųskit redakcijai. Adrsesą mainyami gatvės vardą pa 
rašykit*raidė į raidj taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kamix>, tada ’švemr 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

PERMAINAU ADRESĄ

J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie 
tuvys

Fott graf istas
Traukiu pa

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

J pridedant DOVANŲ vieną didelį.: ’ 
$ Esant reikalui einam fotografuoti į i j 

namus. Paveikslai artistiški!
j J. ANDRIUŠIS

453 Broadnay. Se Bostou. Mass. ? J

5 ■

* 
h5 j

^inas adresas:
Pavardė ir virau

No. Street,

Miestas ir valstija

SAUJAS adresas:
Pavardė ir vardas

M.GallivanCo
Užlaiko keriaužį

EUų, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 

į o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

Meldžiame užeit) o vižadoe rasite 
gražų patarnavimą

362 2nd st., Se. Sostu.

Or. B. 6. lERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

Priėmimo valandos: nuo 1 ik1 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (13) 

Telefonas,

259 HcBFCMf st-, F esti r, Ijjj

u

LIETUVIAI

Miestas ir valstija

Pasaboa : Kiekvienas “Keleivio’’skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėtrijant ant edreso ravdorc sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai Ant keno adreso stovi numeriai 42-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.42 1914 m Kuriu pavardes gale stovi 35-4, 
tųpenumerata i~sibaigė su laikr. No.35 ir turi atnaujint ar paprašyt reoak- 
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbian ieji skaitytojai, atkreipkit atidą am 
šitų nurodymų ir matydsm' save pratinėtais išsita gūsis ivij stsilitpk ite

Su pagarba “ME1EIVIO” Administracija Pranešu visiems, važiuoju
į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidot vietiniai graboriai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

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

Telephone: So. Boston S39-J.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselmaa
' 7 Parmenter St

Boston, Mase 
i Visokias liaus ey 
dau pasekmingia- 

; usiai. Ateikit tie-
■ siok pas mane 1
■ trepais į vir- ų tik 
Į neikit į aptieką: 
I mano durve bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare Telepbone 1967—3 Richm<H>

8 vakare. Telephone Richmond 2622-R 
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

tai ir atsitrauk, leisk 
numirti.’

— Leist numirti?..
— Ar gi nematai 

aržile, kad rengiuosi 
kart?

— Pa...si... kart?!
— Taip.’ nes kuriems vel

niams pasaulyj ir begyvent, 
jeigu jau priėjo prie to, kad 
avingalviai darbininkai ne
nori aukauti pinigų Dievo 
garbei, bet viską ką tik turi 
atiduoda nukentėjusios Lie
tuvos sušelpimui. Čia gi, 
kaip tik priepuoliai didžiau
si. Gvoltu turiu išsiųst Bri- 
gytą ant vakac-ijos. nes jau 
tuoj 8 mėnesiai kaip tapo 
aplankyta dvasios šventos. 
Juk vis viena reiks mirti!

Taip sakydamas, tėvas Ja
ckus užnėrė sau kilpą ant 
kaklo ir tėvas Tamošiaus 
nespėjo nė atsispeikėti kas 
atsitiko—tėvas Jackus timp- 
terėjo dievobaimingai kin
kas ir nuvažiavo ant alaus 
pas Abraomą...

Tarpe redaktorių.
— Na. draugą ir sukirto 

tasai recenzentas.
— Eee... tai idiotas’ Jis 

neturi mažiausio gabumo, 
tik kartoja tą, ką kiti para-

jj ijos atsakymai

Kaip čigonas agurkus vogė.
Vieną syki čigonas apti

kęs, kad ūkininko darže yra 
daug didelių agurkų pradė
jo juos naktimis vogti. Pa
tempęs ūkininkas nuėjo va
gies saugoti: pasiėmė dideli 
akmeni, atsigulė burokuose 
ir laukia kada vagis ateis.

Nakty pradėjo lyt, žaibuot 
ir griaut perkūnas. Čigonas 
atėjo Į agurkus ir raškyda
mas vis sako: ”šviesk, 
šviesk, tėve šventas!”

Ūkininkas, kaip trenks iš 
užpakalio prisiartinęs čigo
nui su akmeniu pakaušiu 
čigonas susiėmęs galvą iri 
bėgdamas iš agurkų: ”0 kad 
tave perkūnai, koks tas Die
vas pašėlęs, už kelis agur-i 
kus su tokiu trenksmu pas-j 
vietė!” I

Pilypas Girnakalis.

M. Ėriukui.— Eilutės silp- 
■; nos, mums netinka.

T. Besočiui.—Kunigo kei
ksmai ir piktžodžiavimai 
ant socijalistų tiek besveria, 
kaip niekas. Tegul jie sau 
plūstasi, šiandien jų niekas 
jau neklauso. Kad "tautie- 

Itis” Tareila keikė ir juodino 
i Visuotinąjį Seimą, 
i mes
tuos

i me.
J.

I gavome, kai kurias patalpin- 
jsime, silpnesnes grąžiname.
■ Sonetas "Ant Juodosios u- 
! pės kranto’’ yra vertimas, 
i kodėl nepaminėjote iš kur 
versta? Veik visas eiles vis 
kam nors skiriate, tas išro- 
dys tūliems juokinga. "Žvai- 

. gždutę” — permainysime Į 
į "Mėnuli," nes žvaigždės taip 
; greit po dangų nevaikščioja, 
į kaip kad aprašote: "Tik va- 
1 landžiukė... ir užėjo už sie
nos ji kitam krašte.

taipgij 
nenusigąstame ir apie 
"šiaudavusius’’ nedėsi-

i

ynovME/sKADA TU GIMEI?

■

’■

I

Užsirašykite

■J ♦

K. 15

lov/Ms
i

I NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

CREST KENDŽIŲ
j ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 

H jus mylėt. Reikalaukit visur ir
visada Lowneys Crest Kendžių.y 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- R 
s'ųsk mums dolerį, o gausi vie- į 
na svarą geriausių Amerikoj ii-į j 
dirbtu kendžių. tfi

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

266 Broadway,
So. Boston, Mass.

D-RAS MATULAITIS
i išvažiavo ant studijų New Yor- 
, ko Klinikose. Sugrižš į Bosto- 
: na už 3 mėnesiu. Laikinis ad--
resas:
229 Bedford av., Brooklvn, N. Y.

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

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

Pirma Lietuvių Dier.raštj 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir abelnai iš viso 
pasaulic — kasdien.

“NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS’’ talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

Pačiu siunčiant, Chicagoje metams S6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyt šitą blanką ir pristąsk kartu su pinigais.

I

J. Strazdeliui.— Eiles

TEISINGAS PASIŪLYMAS 
DRAUGAMS.

Nepirk apie kurį

I

tokio Laikrodėlio, 
nieko nežinai.

Taip pirkdami vietoj 
nuperkate šmotą blekės. 
turėt gerą laikrodėlį, kad 
ir gerai rodytų laiką, tai 
arVValtham, kurių yra geri viduriai 
ir apie kuriuos visas 
Musų prekė Elgin ar JValtham Wad- 
svvarth Gold Filled gyarantuoti ant 
20 metų, dubeltavų viršelių, moteriš
kas 6 size Elgin 7 akmenų $8.50; 
ant 15 akmenų $10.50, 8 size Elgin, 7 
akmenų $13.50; ant 15 akm. $15.50, 
12 size vyriškas 7 akm. $13.50, ant 
15 akm. $15.50, ant 17 akm. $17.50, 
ant 17 akm. ”adjusted” $18.50, 16 di
dumo tiek pat kaštuoja kaip ir 12 
didumo, 18 size vieną dolerį pigiau. 
Kas norėtų čysto aukso, klauskit lai
šku. Išsirinkit vieną iš čia paminėtų 
ir prisiųkit man su savo teisingu ad
resu, o aš prisiųsiu ant pažiūrėjimo. 
Jei nebus toks, nemokėk nė cento. 
Visiem žinomas tikras lietuvis (51)

G. STASEVIčIUS,
1413 PAGE ST., ALLEGHENY, PA.

laikrodėlio 
Jei norit 

nenušustų 
pirk Elgin

pasaulis žino.

$ MENESYJE
Nuo musų Gramafono .Jus galit 
girdėt savo namuose, gražiau
sias LIETUVIŠKAS DAINAS 
ir MUZIKĄ, kurios suteiks už- 
siganėdinimą ir laimę Jums ii 
Jūsų šeimynai.
Męs parduodame visus musų 
gramafonus ant išmokesčio po 
$1. ant mėnesio. Taipgi par
duodam ir viską užmokant.
Raštiška gvarancija ant 15 
metų ir 24 arba 50 dainų ir mu
zikos kąsnelių ant jūsų pačių 
išsiskyrimo DOVANAI.
Rašykite, o męs tuojaus prisių- 
sim Jums DOVANAI musų 
gražiai iliustruotą kataliogą.

Royal Phonograph Co.
9114th st. New York, N.Y.

< Ūcnt. 95 >

M A 0 J I E N 0 S ” IMS. Halsted St., Chicago, HL
Šiuomi prisiunčia $------------ uz "NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMĘS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms supa- 
žinaimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėli, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigaru ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNAI 
GVARANTl'OTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SI’ECIALIS 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų. (5i)

ENCELSIOR WATCH CO.
DEPT. 990, - CHICAGO, ILL.

4^

IT A 17 I I) I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų
V AnAnAl ?nai nėraDžian Bambos?

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

I
 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 popie- j 

relę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:

| “KELEIVIS” h
į 28 Broadway, So. Boston, Mass. h

i

i

PU
KNYGA 
naujausio mokslo Ir ką reiš
kia daryti apsirgtus, talp-pat 
ir kur greit 
glal ta knyga

M VANA
SVEIKATOS be>

“DAKTARAS” 
parodo, kaljp 
nuo ilgui ap»L 
saugoti.

Išsigydyti, ly-

f Įk =

KNYGOJ ••DAKTARAS” a«n> 
p«-------- a kaip ir kur nuo visokią ligą gera/
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip- 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokią li
gą apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug sp- 
rašo apie vyrą ir moterų dorą bei mor*Ls*» 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali «i 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiai, 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, k*A 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem, 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA iliiustructa puikiais mor> 
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno <o 
budavojimą su visokiomis paslaptybėms 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sūkiu, 
rą, pasigadiną per jaunystės klaidas ir vargi- 
narni visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenčjusiomis ligomis, šitoje kny 
goję atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio ners gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas. reikia perskaityt knv 
gą “Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių 
kurie tik perskaitė šitą knygą išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl Ubo visuom* 
nes išduota, tai kiekvienas ją apturės VISA) 
DOVANAI, kuris tik atsųs keletą štampą u* 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpaa- 
iitą apgarsinimą ir adresuok teip: 

The Philadelphia M. Clinlc 
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! R»c 

Betgi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reik* 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpa.-:-, 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie pn- 
Profesionališko Daktaro. Ph. M. Kilnia. ■* 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 13 v 
ryto iki 4 po pietą. Nedėlioj iki 3, o utarm* 
kc ir pelnyčio j vakare nuo 6 iki &

I

Duokit pasiūt mums I
Užtikrinam kad Jus sučėdysite | 

pinigu ir turėsite gražias rubus. >L 
Męs imam materiją iš gerųjų f ir- į 
tdų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus »• 
išveizdos ’r būna tvirtesni. $
Serus vyrams Siutus Ir (Motus | 

pigiausiai ir girai.
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turit gerus nitus pi* 
gel, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas. 

Tikras Jūsų brolis lietuvys
į Bnclre-dcis 

j 222 W. Broadway, ir 20 A mes St., 
{ So. Boston. Msss. Montello, Mass. 
į Telefin.*: So. Božton, 21013.

Siutus ir kitokius Rubus
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Karė Lietuvoje.
Gavome pluoštelį dienra

ščio „Lietuvos Žinių,’’ kurios 
dėlei karės priežasčių buvo 
sustoję eiti. Čia paduodame 
„Keleivio” skaitytojams 
žiupsnį naujesnių ir tikres
nių žinių, nes pastaruoju lai
ku laiškuose paduodamos ži
nios liko vienodos ir nebeįdo
mios. (I

/ VILNIUJE.
Viltininkų tarpe.

girdėjome pastaruoju laiku, 
surimtėjus visuomenės apy- 
stovoms ir pasigedus prity
rusių ir veiklių politikų, bu
vo kilęs sumanymas vėl 
kviesti kun. J. Tumą į „Vil
ties” Redakciją vieton Pr. 
Davydaičio, kuriam tektų 
„Ateitis” vesti ir arčiau da
lyvauti „Draugijoje.” Ši
toms atmainoms pritariąs ir 
vyskupas Karevičius. Nese- 

1 nai Vilniuje dėlei šio suma- 
• nymo ir buvo susirinkęs vil

tininkų būrelis. Paaiškėjo 
kun. J. Tumas turįs gan 
smarkią opoziciją. Tarpe 
kai-kurių tariamųjų vadovų 
Kauno ir Suvalkų kunigų, su 
kuriais dedasi ir dabarties 
„Vilties’’ redakcija. Ypač 
priešinasi kun. J. Tumo pa
kvietimui dabarties „Vil
ties” Redakcijos narys p. 
Liudas Gira (buvęs bendra-i 
darbis visuomeninės spau-■ 

k dos, paskiau pirmeivių, dar 
F paskiau vienkart rašąs „Lie

tuvos Ūkininke” ir „Viltije” į 
ir galop bendradarbiavęs A.; 
Smetonos ir Kun. J. Tumo i 
„Viltije”): girdi, jau aiškiai; 
nusistačiusi „Vilties’’ pak
raipa, kun. J. Tumui Redak- i 
cijon įėjus, galinti vėl persi-' 
keisti.

Kiek

I

oniškio valsčiuje per dvi die
ni buvo surinkta 9 pūdai la
šinių, maišas sūrių ir ryšu
liai skalbinių. Vis dėlto žmo
nės nežino gerai, kuriam tik
slui jie duoda tuo^ daiktus.

Man paklausus, niekas ne
sugebėjo paaiškinti: aš ma
nau, kad tai „Raudonajam 
Kryžiui’’ buvo renkama. 
Reikėtų geriau paaiškinti 
rinkimo tikslas, tuomet val
stiečiai dar didesniu noru 
aukotų reikalingų daiktų.

Žinąs.

Panevėžio apskritis.
Apskelbus mobilizaciją, 

Panevėžyje tarp tukstanti- 
; ■ nės minios vyrų neteko ma
styti nė vieno įkaušusio, nes 
. Į visos girtuoklybės įstaigos 
. buvo uždarytos, už tai ir vi

sur viešpatavo šventas ra
mumas. Kai-kurie aludinin- 
kai buvo pradėję svaigalus 
pardavinėti slaptai, bet ke
letą jn nubaudus, liovėsi, 

i Taip-pat ir Naujamiestyje 
I (Pan. apskr.) užgynus svai
galus pardavinėti, aiudinin- 
kai „šinkavo” juos slaptai, ir 
per šv. Onos atlaidus vieno- 

ije alinėje pardavinėjo alų. 
Kaž kam pranešus apie tą 
urėdninkui, buvo sustatytas 

i protokolas. Velžių valsčiaus 
; sueiga, kurioje dalyvavo 
' ir pats žemiečių viršininkas, 
Į nutarė atsarginių žmonoms 
padėti nuvalyti laukus ir 
pasėti žemkenčius javus. Že. 

j miečių viršininkas ragino 
valstiečius skaityti laikraš- 
čus.

Ramygalos valsčiaus vai-; 
stiečiai, paraginti „zems- 
kio,” nutarė parsisiųzdinti 
valsčiun įvairių laikraščių, 
ir kas sąvaitė iš kiekvieno 
kaimo ateiti parsinešti tų 
laikraščių. Tas puikus nuta
rimas daugumui valstiečių 
dabar nepatinka.

...............    Rugsėjo 10 d. Senamiesčio 
ir kurstęs neklausyti val-j......................................lermos

’ džios, taip-pat platinęs pro-i^3tvėje ėmė linksminties, 
klamacijas. I atbėgęs Panevėžio uriadnm-

;--------- i kas išvaikė. Merginoms ge
ntinio” redakcijų žada-1 rai kliuvo per padalkas. Jau- 

ma netrukus perkelti iš Sei- į uimas Malainių,^ Dubų, Mas-

I

I
Byla. Vilniaus Teismo Rū

mų bus teisiamas valst. Juo
zas Mikuta, kuris ilgą laiką 
slapstėsi,dabar gi sėdi Šiau
lių kalėjime. Kaltinamas, 
kad 1905 m. Ilakių miestely
je ant rinkos sakęs prakalbą i

nu į Vilnių; čia persikėlusi 
taip-pat kauniškė „Vieny
bė”.

Suvalkų gubernija.
Karui prasidėjus suval

kiečiai labai susirūpino. Vo
kiečių žvalgų kasdieniniai

■ užpuldinėjimai, mažesni ar 
•įdidesni karuomenės susirė-
■ mimai ir armotų šaudymas 

nemaža išgazdino, ypač pa-
' sienio gyventojus, o kurie- 

ne-kurie jų sunkiai nuken
tėjo. Laikui bėgant šalis 
šiek tiek aprimo, o kuomet 
rusai nuvijo vokiečius į Ka- 
raliaucių, mūsiškiai visai su
sitvarkė, ir gyvenimas slin
ko paprastoje vagoje. Maža 
žmonių ir betikėjo, jog vo
kiečiai dar galį ateiti musų 
kraštan, o rusų kariuomenė 
pasitraukti iš Vokietijos ri
bų.

Bet visi gera lemią apsi-
vilo...

Jau prieš rugsėjo 10 d. ga
lima buvo nuklausyt tolimą 
armotų šaudymą, kuris kas
dien girdėjos aiškesnis. Ru
sų karumenė, matomai, tra
ukėsi atgal; pradėję eiti a- įės nelaimės, kame juos lie-j £ nTsą, kaip^^^ 
bazai pertikrino ir mazati- I,.r- .

’ kius.
Išsigandę pasienio ir Vil

kaviškio apylinkės gyvento
jai rengėsi bėgti. Tik kur 
bėgti, niekas nežinojo. Pie
tų krašte, už Kalvarijos, gir
dėjosi armotų šaudymas, 
nuo Naumiesčio ir Virba- 
liaus taip-pat, rodėsi iš visų 
kraštų pradėjo baisus per
kūnai griausti. Augštybėse 
skrajojo vokiečių aeroplanai 
ir dūmų kamuoliais darė 
ženklus. Beto ir ‘išvažiuoti 
nebegalima buvo, visi keliai 
buvo užimti. Išbėgo tik vie
nas, kitas gyventojas, daž

niausiai pėsčias. Pirmadie- 
. nį, rugsėjo 14 d. pradėjo kri- 
i stisti Vilkaviškin pirmosios 
vokiečių šrapnelės, o Barti
ninkų linkui girdėjosi smar
kus šaudymas. Kitą dieną 
vokiečių šūviai siekė Pilviš
kių apylinkę, trečiadienį jie 
buvę nebetoli Mariampolės. 
Į Mariampolę pirmuoju įva
žiavo vienas kareivis dvira
čiu, o po to jau ir didesnės 
karuomenės dalis. Miesto 
gyventojai pasislėpė kur kas 
galėjo, vokiečiai jieškojo gy
ventojų ir suradę traukė 
juos iš visų pakampių. Va
landai, kitai praslinkus vi
same mieste pasigirdo riks
mas — kurie-ne-kurie pusė-

tinai persigando kol nesup
rato, jog vokiečiai skerdžia 
gyventojų kiaules. Toliau 
Mariampolės vokiečiai nebė
jo, nes musų keliais nebega
lėjo savo armotų vežti. Išsi
skirstę apylinkėje jieškojo 
valgomųjų daiktų, ėmė vis
ką kas tik patinka. Elgima
sis jų nebuvo vienodas. Ma. 
riampolėje stovintieji elgėsi 
gan gerai, bet apie Vilkaviš
kį, kame jiems teko pasiger- 

. ti, pasižymėjo savo brutališ- 
kumu. Tūlas gyventojų 
smarkiai nukentėjo. Prūsų 
lietuviai-kareiviai nekartą 

; užstodavo gyventojus i 
net susikivirčydavo su savo 
draugais. Vis dėlto vokie
čių užpuolimas lietuviams 

i buvęs mažiau kenksmingas, 
kaip jų grįžimas.. Iš laikra
ščių mes žinome, kaip skau
džiai jie buvę sukulti ties Se
redžių ir Druskininkais. Dar 
senuose laikuose ties Nemu-' 
nu vokiečius laukdavo dide-

gi dieną vokiečiai pasiekė ir 
Naumiesčio. šie mūšiai 
daug padarė blėdies musų 
kraštui. Daug ūkių buvo Į 
sudeginta ypač Vilkaviškio 
apylinkėje ir arčiau Virba
lio. Sušaudyta keletas ba
žnyčių o Alyto bažnyčioje 
žuvo nemaža žmonių kurie 
ten buvo pasislėpę ir, bažny
čiai užsidegus, turėjo bėgti 
laukan, kame juos kliudė ar
motų šūviai.

Kraujų ir ašaromis aplai
stytos tos nelaimingos musų 
vietos, ir negreit bepajėgsi
me panaujinti sunaikytąsias 
gerybes — dešimčių metų 

ir darbo vaisių. Alg.

25,000 Ka«Įif*u
Užlaikau gramafonus su lietuviš

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

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

W. S. Waidelis
112 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

I
Akušerka

Pabaigusi kursąWoai*as Medical 

Cvllege, Baltimere. M d.

Pasekmingai otlieka savo darbą ' 

prie gimdymo, toipgi suteikia vi- 1 
tokias rodąs ir pageibą invairioa* , 
moterų ligose.

F ^tlYHliPRP 8 Lering sL, ;: 1. JUU|HCIIC aru pir gt> 

i į SO. BOSTON, MASS- 
»M»*ą»4«4UK40MC<X)mGiOIOMOIt)l6IMI

I

Jurburkas.
Laike vokiečių buvimo 

Jurburke kun. Vasilčikovas 
pasiuntė iš rusų karuomenės 
pulko kareivį patirti, kas de
dasi dvare ir apie vokiečius, 
kurie jo dvarą buvo užėmę. 
Kareivis laimingai prasmu- 

. , ko ir aplankė dvarą, matė 
V vokiečius, kalbėjosi su dva

riškiais ir grįžo atgal su ži
niomis, už ką gavo medalį.

Šiauliai.
Šiaulių apskričio liaudies 

mokyklų inspektorius iš
siuntinėjo visiems savo aps
kričio mokytojams užkvieti- 
mą, kad jie rinktų iš vietos 
žmonių aukas įvairiais daik
tais: drobe, skalbiniais, pa- 
perosais ir 1.1. Visi tie daik
tai turį būti paskui atsiųsti 
jam, kaipo „Raudonojo Kry- 
žiaus” įgaliotiniui.

Troškūnai.
Musų krašte renkama vi

sokių daiktų sužeistiesiems 
ir „Raudonajam Kryžiui.’’ 
Tik tų rinkėjų kaikurie, ro
dos, labai abejotini. Kuomet 
•viename dvare ėmė jų klau
sinėti ar turi jie ingaliojimų 
nuo kurių nors visuomenės 
įstaigų, rinkėjai sėdo į ra
tus ir nieko nesakę paspru
ko. Reikėtų sergėties pana
šių „geradarių” ir neleisti jų 
tamsiems darbams apsireik
šti.

| Žmonės ypač valstiečiai, 
r noromis duoda visokių daik

tų: valgomųjų, skalbinių, 
vilnų ir t. t. Viename Indri-

Ikvytiškių, Tičkunų, Vėl-i 
žiaus, Ūtos ir kitų sodžių 
„tebevakaruoja,” kaip ir 
seniau, nebodami savo kai-! 
mynų kurie, likę vieni, lieja 
ašaras...

Nausudžių vaikai vieną į 
sekmadienių, sutikę ant ke
lio žydą ėmė pešioti ir išver-. 
tė vežimą obuolių, už tai 
juos visus aštuonius nuteisė 
po mėnesį atsėdėti.

Stėtiškių kaikurie ūkinin
kai šiek-tiek rugių pasėjo ir! 
ant vasarienų.

Stėtiškių jaunimas labai i 
nusiminęs, nebesusirenka, o j 
merginos tai ir ašaras lieja;! 
netekom čia darbštaus vai
kino K. šipelio kuris paim
tas karan. Pažagėnių, Lep
šių ir kitų sodžių jaunimas, į 
kuris pirmiau didžiuodavos 
savo nakties girtais darbais, i 
dabar netekę degtinės vaik-j 
ščioja nuliūdę kaip žirgus 
pardavę, rodos, lyg ant svie
to jų nebūtų: badas verg- 
šams! Girtuokliai, kurie bu
vo papratę kasdieną gerti ir I 
nuolatiniai buvo ligoniai, da- i 
bar sustiprėjo.

Apie Panevėžio yra daug 
garsių ”žinovų,” kurie pap
rastus, bet retus gamtos at
sitikimus aiškina savaip 
tamsuoliusgązdindami. Taip 
su karu suriša dangaus ryk
štę (kometą), saulės užtemi
mą ir tt. Bobos nešioja „te
legramas,” jas perkalbėti 
sunku, bet prie jų kartais 
prisideda ir inteligentija, 
kurių tarpe — atsižymi vie
nas — kitas kunigas. Reikė
tų žmonės raminti, bet ne 
gązdinti nebūtais daiktais.

Svyruonėlis Berželis.

i
i
i

Lietuviai vokiečių karuo- 
menėje. Pasirodo, kad vo
kiečių karuomenėje esama 

i daug lietuvių kareivių. Dau- 
i gelis jų kalbasi tarpu savęs 
drąsiai lietuviškai ir pripa- 

l žįsta viešai „lietuvninkais” 
.esą. Pasitaiko lietuvių net 
i iš tokių vietų, kur jų buk jau 

tuviai dažnai pergalėdavę, I čio^ Gumbinės,’’ Galdapės" ir 
tik šį kartą nepasisekimas: kitų vietų. Dauguma jų 
buvęs dar didesnis. Rusų' skiriasi nuo kitų kareivių 
artilerija nemaža jų suvijo, vokiečių say0 žmonišku elgi- 
į Nemuną ir, rusams persi- I mosi, o kiti guodžiasi, kad ! 
kėlus šion pusėn, vokiečiai juos varo lieti kraują savo • 
buvo suskaldyti į atskirus j brolių lietuvių.
burius, kurie vienas po kito; Zigmas Žviksas. ■
žuvo. Visas jų žygis pasi-j P S. Tarp aplankiusių Į 
rodė pragaištingas. Bebė- į Suvalkiją kareivių kaip rašo 
gant atgal jie smarkiai buvo: „šalt.” butą ir musų įžymiu- ■ 
sukulti ties Mariampole • jų Prūsų Lietuvos veikėjų,: 
(spalių 2 d.), kame jie sut- kaip antai Prūsijos landtago 
virtinę augštesnesias vietas atstovas Steputaitis, ”Biru- 
rengės atkakliausiai ginties, Į tės” redaktorius J. Vanagai
tę pačią dieną ėjo mūšiai ir i tis, „Savaitraščio” redakto- 
Vilkaviškio apylinkėje, kitą- j rius Stikliorius ir kiti.

EXTRA! 7 NAUDINGI DAIGTA1 
VERTI 25 DOLERir UŽ

EXTRA

NESIŲSK PININGŲ! Didžiausis pasiulijimas istorijoj. negirdes
a proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų įreležinkelių laikrodėliai, 
r kitais tavorais, męs pasiųsim ta elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį 

vyro arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 šūvių nike- 
iuota revorverį, baksa Havonos cisrarų, peilį, retežėlį deviskėla ir puikią špilkutę 

DYK*AI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas $15.00, o kiti tavo- 
rai $10.00. Nepirk pisiu daigių kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALIŠKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą^ prisiųsk savo vardą ir 
adresa o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5*85 ir kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien. (51)

FISHLEICH &. CO.,
1 951 ATHENAEUM BLOG.. CHICAGO. ILL.

O RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasigadinusius dantis ir 

įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

' jau kur nors j kitą mies-
O ne, da 

vis <ia pat 
gyvenu, bet 
senia* tam 
krašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
Žau jis persi- 
;ėlė j kitą 

vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-moa ir 

Wythe ava.

Dabar jis ten Įtaisė visokius paran- 
eumus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
demą šilti. Todėl visiems gali pa
ari atsilankyti j

JONO KULBOKO CAFE 

191 Wythe ave^ Brooklyn, N. Y.

(21-5)

-r
u.

S' 
J ’t.

į* Ž*’

Ant 21 
akmens

Gelžkeiio laikr*> 

Aia Sriubelia at

sukamas, ▼yriš

ko didumo, aat 

20 metų auksuo

tas su išrašytai* 

dubeltavais vir
iais. Labai tat 

sinjjai eina sH

riamaa ypatingai geležinkeliu važiuo

jantiems žmonėms, kuriems reikia vi

suomet tikras laikas žinoti. Gvaraa- 

tuotas ant 20 metą Ypatingas paata- 

lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodfll 
ant kiekvieno adreso už 15.75 C. O. D. 

ir persiuntimo kaštus, su teise jums 

viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimia- 
kitę, jus užmokėtumet už tokį pat 

laikrodėli apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lene' ugitt. 

ir kabutis dykai su kiekvienu laikr** 

dėlių.
Excelsior Watch Co.

906 Athenaeum BIg„ CHICAGO, ILL

KONCERTINIS 
TOURNEE.

Mikas Petrauskas, iš 15 die
nos lapkričio, š. m. pasirengi 
duoti eilę koncertų. Kas pano
rėtų parengt koncertą, tegul su- 
sižino su M. Petrausku.

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

J. MATHUS
Geriausiu Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACU- 

Sveiki geriausios rųšies gilta* 

ir užkandžiai. Patarnavimu *ito- 

lankus. Parankiausi* liotuvtaa* 

užeiga.
J. MATHUS

S44 Broadway, So. Bostoa. la»

Į
i

Vienintelis savo rūšies 64 pusiau 
Iliustruotas mėnesinis Lietimą laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams $3.00; pusti 
metą $1.50; vienas numeris 25t_

Užsisakyk tuojau:

JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. Paslina St. Chicago, IIL

i

ir;/

PERFECTION
SMOKELES5Z-QJL\ HEATERS

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

New Yark 
Albany

Parsiduoda geležies storuose, 
kit su trikampiu.

Jau nuo keliolikos metų Brm’dyrw-5cw York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tiksiu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokiu apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kirų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

.. $3.00 
50c. ir f 1.00 
50c. ir Si.00

.......... 25c 
............. 50c 

.......... 25c 
............25c 
..........50c 
..........25c 
..........25c 

10c. ir 25c
........ 25c

50c ir $L00 
........... 50c 
............ 10c 
............. 10c

APTIEKORICS
229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.

Patogiausias 
Apsirengimas

Jums reikia gero, šilto 
kambario apsirengimui .ir 
nusiskutimui. Perfection 
Smokeless Oil Heater pri
pildys kiekvieną kambarį į 
kelias minutas.

Perfection šildytojas yra 
lengvai pernešamas; jį ga
lima nusinešti seklyčion, 
sklepan ir ant viršaus ‘ 
kiekvieną kambarį, kur tik 
ekstra šilumos yra reikalin
ga. Jis yra ypač naudingas 
žiemos laiku.

i

-i
v* 1
C'ž- -•J

Beto, Perfection yra labai 
ekonomiškas — jis dega tik 
tuomet, kada reikia. Nė ang
lių, nė kurstymo; nė pelenų, nė 
šiukšlių. Gražiai išrodo, leng
vai nuvalyt ir knatas įdėti. 
Gvarantuojama be dūmų ir be 
smarvės.

STANDARD OIL COMPANY OF NEW YORK 
Buffalo 
Boston

LAUKOJI
\ vi / / /

Kraujo Valytojas ....................
Gyvasties Balsamas...............
Nervų Stiprintoj ’s ............ 50
Varstas nuo vidurių ______5<X
Nuo kosuiio............    2.
Nuo gerklės skaudėjimo 2 
Skilvines proškos.....................
Pimilkos dėl kepenų............
Nuo gafvos skaudėjimo ... 
Ntro kojų nuospaudų .... B 
Nuo daii-ų gėlimo....................
Nuo per a.imo ..........................
Plaukų stiprintojas.............2;
Lini meilias ar ia Evpeileris 
Anatharynas plovimui..........
Nurt kirmėlių............................

Jaunoji* 
Lietuva

bei išvarymo soliterio 
I>••! lytiškų ligų .. 
Nuo Reumatizmo 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis...............
Antiseptiškas muilas . 
Antiseptiška mostis .. 
Nuo dusulio....................
Proškos dėl dantų ... 
Nuo kosulio dėl vaikų 
Kastori ja dėl vaikų 
Nuo viduriavimo .. 
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lašai............
Nuo plaukų žilimo. 
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pa', i? Lietuvos pareabentos visokios Lietuviškos gydrnSos žolės, šaknis Ir 1.t., kokios 

tik j-ra žinomos ir žmonių vartojamos.
/Z-įy Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su musų gyduolių aprašymais.

Kreipiantietnsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

jeigu jums brang! yra jutu sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atlankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

> VINCAS J, DAUNOR
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KELEIVIS

Iš karės lauko.
L. S. S. 6 Okp. nariai malo-

KAIZERIS SUSIPYKO SU 
FRANU.

Londone gauta žinių, kad 
tarp kaizerio ir Austrijos 
karaliaus Frano Įvyko susi
kirtimas. Pasitraukus vo
kiečiams pirmu kartu iš 
Lenkijos, Breslave buvęs 
triukšmingas vokiečių- aus
trų karės vadovų susirinki
mas, kur pats kaizeris pir
mininkavo. Vokiečiai kalti
no austrus už Rusijos laimė
jimus, o austrai vokiečus. 
Paskui vokiečiai pareikala-, 
vo, kad Austrija duotų ka- 
riumenės rytų Prūsijai gin
ti, nurodydami, jog Austri-i 
jos rubežius apginti nuo ru-! 
sų užpuolimų vistiek jau nė
ra vilties. Austrai reikala
vo, kad vokiečai padėtų s 
jiems ginti Krakovą. Susi
rinkime kilo baisi audra ir 
draugiški santikiai tarp kai
zerio ir Austrjos karaliaus 
likos taip Įtempti, kad be- 
mažko netruko. Prie dalykų 
paaštrinimo prisidėjo da ir 
ta aplinkybė, kad besitrau
kiant iš Lenkijos vokiečių dina 
kareiviai susimušė su aust
rais. Tas buvę taip. Didelis 
būrys austrų, susipykęs su 
vokiečiais, atsiskyrė nuo jų 
ir pradėjo trauktis iš mūšio 
lauko savo keliais. Vokie
čiai nusiuntė savo raitelius, 
kad austrus sugrąžintų at
gal. Austrai Į vokiečių rai
telius šovė. Prasidėjo tarp 
jų musys. Galų-gale vokie
čiai austrus apgalėjo ir daug 
jų išskerdė. Dabar vokie
čiai aiškina, kad jie išnaiki
no austrų maištininkus.

RUSIJA ATKIRSTA NUO 
PASAULIO.

džiaugiasi, kad 
.1 laivyno viršenybė už- 

išėjimą iš Juo- 
Rtisų pirklyba 

ustoju-

Berlvnas 
turi 
darė rusam: 
dujų jūrių. 
Juodoj juroj visai 
si. Baltijos- gi jura randasi 
vokiečių kontrolėj 
Rusi jo: 
ties da 
bet 
sius 
per 
jura stovi 
jau tas • 
prasiu ed 
Baitai 
RusF 
tesnir. 
perki?

NUSKANDINO TAVORI- 
NJ ANGLŲ LAIVĄ.

Ties Čili, pietų Amerikos 
pakrašty, vokiečių skrai
duoliai užpuolė pereit o j sa
vaitėj tavorini anglų laivų 
”Crown of Galicia” ir nu
skandino ji. Nuskandinto 
laivo Įgula likos išgelbėta ir 
išvežta ant kranto.

ATSIĖMĖ DIKSMIUDĄ.
Pereitoj savaitėj atėjo ži- 

■ nių, kad santalkininkai at
siėmė iš vokiečių Belgijos 
miestą Diksmiudą, kurio pa- 
ėmimui vokeČiai padėję apie 
50,000 kareivių. Berlynas 
vienok tvirtina, kad Diks- 
miudas tebėra vokiečių ran
kose.

TURKAI SKERDŽIA 
KRIKŠČIONIUS.

Petrograde gauta žinių, 
kad Erzerume pasirodė pro
klamacijos, šaukiančios tur
kus Į "šventąją karę,” va- 

už savo 1 ‘ 
Tuojaus turkų minios 
Dtiolė ant krikščionių 
bu. mokvklu, bažnvčiu 
ėmė 
se

tikėjimą, 
už- 

kliu- 
ir 

■ skersti krikščionis. To- 
kerdynėse paplauta ir 4 

amerikiečiai.

Iki šiol 
laivai galėjo naudo- 
Archangelsko uostu. 

<. j s uostas tik 3 mėne- 
metuose yra atdaras: 

S—9 mėnesius Baltoji 
i užšalusi ir dabar 

užšalimo laikotarpis 
Taigi užs alus 

(ne Baltijos) jurai 
Šimas su pia- 
; bus vi

KARVELIS ATNEŠĖ Iš 
TVIRTOVĖS ŽINIĄ.

Šiomis dienomis iš Prze- 
myslio tvirtovės, kurią ru
sai jau kelintą mėnesi turi 
apgulę, krasos karvelis at
nešė Vienon žinią, kurioj sa
koma: "Mums einasi viskas 
gerai. Nebijokit nieko.”

*4 4?

Pereitą panedėli (lapkr. 
30) sustreikavo G. Scorpo- 

į neiti & F. Rulis Co. siuvė
jai. kur dirba nemažai ir 
lietui ių Streiko priežastis 
—numušimas darbininkams 
algos po 1 dol be jokio paaiš- 
kinin'o. Siuvėjai žada strei
kuoti tol. kol nebus mokama 
alga posenovei. Minėtos 
k mpanijos darbininkai pri
klauso prie unijos.

Brightono draugijos, iš- 1 
skyrus šv. Jurgio, kuri prie nėkite visi atsilankyt atei
to neprisidėjo, buvo paren- nančiam nedėldieny kuopos 
gusios pereitoj nedėlioj pra- susirinkiman, bus renkama 
kalbas Lietuvos padėjimui 
apkalbėt. Kalbėt buvo pak
viestas S. Michelsonas iš So. 
Bostono ir Z. Jankauskas iš 
Lawrence’o. Aukų surinkta 
Lietuvos šelpimo Fondui 
Sol su centais, kurie bus pri
duoti to fondo iždininkui K. 
Šidlauskui.

centro valdyba.
Komitetas.

Byla Detroit’o Katalikų su Socijaft- 
stais. Knygelėj atspauzdinta visas 

žardinėj imas kaip vienos taip ir ki

tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistuL Su pa

veikslais....................................................25c

Lengvas būdas išmokt angliškai Si 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su

prantamai, kad kiekvienas gali iš

mokt greitai kalbėt angliškai, ku

ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ......................................... 25e

Parsiduoda 
ŠIAUČIŲ BIZNIS.

geroj vietoj, reikalas išdirb- ’ Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00 
tas ir galima padaryt gerą 
gyvenimą. Parsiduot turi 
greitai. Yra visokie Įrankiai, 
kokie tik reikalingi. Kreip
kitės tuojaus.

) 208 Broadway, So. Boston.

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti.............................  75c

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininkų gyvenimo ......................... 15c

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos, kuriose nurodoma, kaip ne- 
kurie žmones išsitikėję j visokius 
burtus ir tt.............................,..............15c

Jaunimui šokiai.
Nuo gruodžio 5 d. L. S. S. 

60 kp. savo svetainėj, 376 
Broadway, S. Bostone, kas 
subatvakarį rengs jaunimui 
šokius.

Kurie norite prasimokinti 
padorių ir smagių šokių ma
lonėkite atsilankyti mokin- 
ties, o kurie mokate ateikite 
pasišokti. Mes jau išmoki
nome šokių daugybę abiejų 
lyčių jaunimo. Vaikinai a- 
teidami atsiveskit merginų. 
5 gruodžio bus pirmutinės 
šokių lekcijos, sykiu ir link
smi šokiai nuo 7:30 v. vaka
re iki vėlumai. Visi apie ši i 
pranešimą atsiminkite ir 
atsilankykite: kuo daugiau, 
tuo bus linksmiau!

R. Parnickas,
šokių vedėjas.

L.S.S. 60 kp. nariai Kalė- 
, gruodžio 25 d., 

rengia draugišką vakarienę) 
be svaiginančių gėrimų. Į- 
žanga vyrams 50c.. mote- j 
rims 25c.

Norintieji dalyvaut šiame) 
vakarėly kreipkities iki! 
gruodžio 20 d. pas šiuos kuo
pos narius: P. Ketvirti, J. 
Raulinaiti, M. Balčiūną, J. 

Pereitoj subatoj po pietų Skibirdi, A. Kupsti arba N. 
Pasiskubinkite, 

užsiraŠiusie vėliau 20 
gruodžio jau negalės patek
ti. N. -Jonuška. į

i

Paskutinėmis dienomis po 
Bostoną ir aplinkinius mies
telius pradėjo vaikščiot ko
kie tai žmonės su popieri
niais ”baksukais” ir rinkti 
pinigus neva Lietuvos gelbė
jimui. Ant tų ”baksukų” 
padėta pora kryžių ir kelia- 
tas parašų, kaip antai "Die
ve gink Lietuvą.” "Tau var
gas ir kančios" ir t.t. Lietu
viai turėtų būt atsargus ir 
i tokius baksukus pinigų 
nedėti, nes niekas nežino, 
kur taip renkami pinigai ga
li nueit. Sukontroliuot to
kiu auku rinkimo niekas ne- 
gaji. Kiekvienas apgavikas 
gan pasidaryt sau tokią de- ~ 
žutę. užrašyt ant jos "Dieve 
Lietuvą gink." gali ant jos 
parašyt net ir kun. Žilinsko 
vardą, ir gal sau rinkti pini
gus neva Lietuvos šelpimui, 
o surinkęs gali nunešt saliu- 
nan.

Tremont Temple skaitykloj, Jonušką. 
prie Tremont gatvės, Bosto- nes t.žri 
ne. buvo atrastas sumuštas 
ir peiliu subadytas senas 
žmogus. Kada jis atgaivinta, 
jis papasakojo, jog ji užpuo
lė žmogus, kuri jis atėjęs 
skaityklon rado skaitant. 
Užpuolikas ji smeigė peiliu, 
naskui sumušė, atėmė SIS ir 
pabėgo. Skaitykla randasi t¥res. Pr.0^ nusipirkti svie- 
ant 5-tų lubų.

•T •

Lapkričio 29.
F. Žilinskas buvo 

:aip kad buvo 
”operetišką ba-

svetainė;
surengęs 
garsinama 
ritono koncertą."

Violai ir vijolančelei 
pritariant dainavo iš opere
tės "Eliland" verstas atski
ras dainas. Dainos s 
iš: itališkų, rusiškų, 
ku ir lietuviškų.

žai '■ galima 
baritonas taipgi 
tik vietomis kur
mama snr 
ctavo tušti 
ir smuiką.

m. v u 
violo slx?.

Lvrru -o

■J *

Gera proga uždirbti pinigų.
Parsiduoda pigiai geriau

sioj vietoj ir gerai einantis 
, biznis Grosernč, Bučernė, 
2 Restoracijos ir Automobi
lius. Biznis eina gerai ir 
nėra išduodama pirkėjams 
ant knygučių. Tur būt par
duotas i trumpą laiką, to
dėl skubinkit paklaust. Biz
nis vedamas So. Bostone. 
Platesnių žinių klauskit 
"Keleivio” Redakcijoj.

Tel. So. Boston 953 R.
SO. BOSTON HARDWARE CO.
Užlaiko ir parduoda visokių 

NAMU STATYMO ĮRANKIUS.
Mechanikų įrankius, Farbų, Alie

jų, Palituros, Langams Stiklų ir t.t. 
(50)

379 Broadway, So. Boston.

Lenki škai-iiet u viskas

RESTĄURANAS
atsidarė po No. 204 \V. Broadway,

So. Boston. Mass.
Valgiai visuomet švieži ir skaniau

si; taisomi europišku budu. Kraja- 
vos zupės ir barščiai. Kepsniai iš 
geriausios mėsos. Vieta švari. Pa
tarnautoja lietuvė. Meldžiame ateiti 
ir persitikrinti. (49)

■?*

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuviu kooperacijos 

naujai susiorganizavusi 
bendrovė atidarė savo krau
tuvę, kame vietiniai lietuviai

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

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

žiausių ir geriausių valgių 
Cambridge’čių pareiga ne- 

Lietuviu tik pirkti kooperacijos krau- *- J — • 1 , ••tuvėj valgius ir tuomi ją i 
paremti, bet risi turėtume 
stengties Įsigyti akcijas ir 
veikti išrieno. Kooperacija 
yra bendras visu reikalas. 
Bukime vienas dėl visų, vi
si dėl vieno 1 V. š-is.

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi. kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ............................................... 35c
Ta pati apdaryta .......................... 50c

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken
kia ir tt...................................................... 15c

usidėjo 
latviš- 

Dainoms 
užmesti, 

apystipris,
buvo prita- 

r pianu, iik- 
Griežta dar

Substoj,

___ 2J___-J

Rengia I
, .V , T* pi2 v 1*2: lą.1.

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai groži apysaka "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo .............................. 10c

Per skyle ir Panelė Šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos .................................. lik

Musu padėjimas. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašytas pagal naujausius 
atsitikimus...............................................10c

”0. S. S.” arba Šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
ras perstatymui .............................. 10c

Nihilistai arb» užmušimas caroAlek- 
snndro TT. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui.
viso reikalaujamos tik 28 vpatos

H 
25c

išŽmogaus išsivystymas. Kaip ir 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet i« kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knvga. Kiekvie
nas turėtu ją perskaityti. Ant gra
žios popieros. kalba legva. su dau
geliu paveikslu .................................35c
Ta pati apdaryta ......................... 50c

Naujausios ir visokios dainos. įvai
riu autorių, renių ir senų, rankios 
gražiausių dainų................................ 50c

Kur musu bočiai gyveno. Tai vra ti- 
rinėiimas, ku’- buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
maras lietuvių praeities ...............25c

temė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų jų perskaity
ti. Su paveikslais................................25c

egalški žmogžudžiai. Tnjų akrų 
tragedija. paimta iš revoliucijos 
taikų . . 10c

t

Letiškos ligos. Labai naudir^ga 
ja apsisaugojimui nuo lytiškų 
Parašė D-ras F. Matulaitis ..

•cnv-«* r. v -

Amžinos dainos. Yra tai geriausių
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži SDauda ............ 15c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, verti
Briedžių Ka.'aliukas ..................... 15e

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ............................................ lOe

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
pai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ................   15s

Kodėl aš netikiu į Dievą ? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. _ Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, va'namanis privalo ją 
perskaityti............................................ 20e

Reikalaudami knygų kreipiGtča 

šitokiu adresu:
•'KELEIVIS”

?8 BROADM AY. S. BOSTON. MASS.

RoVob'nc’io« Knvsra dide
lio fc.rrmtn. sn ' o'aiHomię (nntr>»ni<i 
sutaisyta ant 2-in. 3-iu ir 4-ią bal
są. Lengvos mokinimui..................35c

Kp;d senovės nnnnes ■nensistatvdavo 
=->n -žpme. Labai žingeidus senovės 
filozn^u daleidimai anie musų že
mės išveizda. Su paveikslais. .. 10c

yfatoriialistišV««is ivtonjos sunrati- 
ma«. Jei nori žinoti. gimdo na- 
sjjni’ie įvairins nuotikins. tai ner- 
skaitvk šita knygute. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai..................20c

AmerikoniSlros Vestuvės. Dvieju ak
tu komedi’a. najnokenti amerikie
čiu lietuviu v«tuv»s. Juokinga ir 
’engva perstatymui .................... Idc

<5<-nbm^diška Lietuva. Tos knvgutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimas: 2. Lietuvos moterų ir vv- 
viškiu švenfSs: 3. Lietuviai lioka 
velniais: 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ........................................................ 10c

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKI, RLBę. SIUVĖJA. 
Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau Į naują vietą ir 

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

Ar norit turėt serus
ČEVERYKUS

Jeigu taip, tad visados pirkit tik nas 
URBONĄ ir PILVINĮ

J■.’odu.užlaiko geriausius čeverykus^ 
tokie- tik yra da: mi. Bėro, jie turi 
gerų Skrybėlių Kepurių, Marškinių, 
i’ančekų. Kair.ierią ir kitokių pasi- 

, darbinių kelnių

kainos žemos 
ūglių Agentai.

Urbon ir Pilvinis
- .d ■ .y. ar D. Street).
0. BOSTON. MASS.

TAS

Tė >500

Dcoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
■■ ritu i>e--kaitvti šitą knygute... 1

st atvims rra>

P” noko! j sekretorius.

j » *..
-• n: 1
.-ry-c^ .'-'v.

įos. reikalai 
Kesnes vė- X. Balčiūnas,

nnt £
Grdiioliy gal* h 

tshne jums e

p; i. nd ■ n 2 
jos inj an?j 
i apvert 
■.•s palam

; T*

St. i-ouis. Mich.’*

H 8
• %* ’ v* V * r 3 M

o tt« nir'odc’r.e n no

s gyduoles ir Tisokjos kj:< k .■ k 
iajnos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur rcgisum 

T».i vien* iš didžiau.'-jų apJctų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADVVAY -> SO. BOSTOVMASS.




