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Per tris sąvaites Lenkijos mūšiuose vokiečiai neteko 120 tūkstančių kareivių, o rusai 100 tūkstančių. Musys dar siaučia ir 
rusai gali da atsigriebti. Galicijoj rusai eina vis pirmyn. Austrai paėmė Bielgradą, bet kitoj vietoj serbai juos sumušė. 

 Francuzų nuostoliai siekią 590 tūkstančių žmonių.

Abelnas kares 
stovis.

KARĖS SAVAITĖ SU
TRAUKOJ.

Gruodžio 9 d. sukako jau 
.19 sąvaičių, kaip Europoj 

\ejasi kraujas. Praėjusioj 
r.vaitėj vėl viso pasaulio 
\įs likos atkreiptos į Len- 

. są, kur dviejų galingiau- 
I šioj karėj valstybių bu- 
A'o sveriamos spėkos. Tarp 
/vokiečių ir rusų čia ėjo to- 
’ kie mūšiai, prieš kuriuos nu
blanko visos ligšiol buvusios 
skerdynės. Vokiečiai sykį 
buvo jau suskaldyti ir apsu
pti, tečiaus skindami sau 
kelią durtuvais prasilaužė 
per tirštas rusų eiles ir su
sivieniję vėl užpolė rusus. 
Ir po 10 dienų mūšio rusai 
galų-gale likos supliekti ir 
turėjo traukties. Vokiečiai 
paėmė Lodzių ir dabar eina 
ant varšavos. Austrams gi j 
pasisekė paimti Serbijos so
stinę Belgradas. Bet už tai i 

'vokiečiams pradėjo labai 
nesisekti Francuzijoj ir 
Belgijoj.

Iš eilės pereitos savaitės į 
nuotikiai seka taip:

Lapkr. 30.— Rytų Pru-į 
suose rusai buvo užpuolę vo-| 
kiečių fortifikacijas ;

Ypro ir St. Elrov, taip pat 
Belgijoj, vokiečiai norėjo 
šturmu paimt francuzų ap
kasus, bet buvo atmušti su 
baisiais nuostoliais. Beto, 
francuzų artilerija paskui 
sudaužė kelias vokiečių ba- 
tarėjas sunkiųjų kanuolių. 
Argonne giriose kaizerio 
regimentas paėmė francuzų 
poziciją ir 300 belaisvių. Vo
kiečiai praneša, kad nuo 11 
lapkr. iki 1 gruodžio Lenki
joj jie paėmė nelaisvėn dau
giau, kaip 80,000 sveikų ru
sų.

Gruodžio 3 d.— Vokiečiai 
prasimušę po Lodzium per 
rusų ratą, kuriam jie buvo
per 3 dienas uždaryti, pra-l 
dėjo traukties prie Vartos 
upės. Galicijoj, apie Liuto- 
mirską ir Luzežovą vokie
čiai pradėjo užpuolimą ant 
rusų. Už Karpatų rusai pa
ėmė miestelį Bartfeldą, 8 
oficierius, 1.200 kareivių ir 

• 6 kulkasvaidžius. Prie Mo-' 
j seile upės franeuzai atėmė 
| iš vokiečių Les Menils mies
telį ir Xon stotį signalams 
daryt. Vosges kalnuose 
franeuzai paėmė Tete de 

į Faux, kur yra vokiečių ob-į 
’ servatorija. . ‘ 
' euzai paėmė Burnhaupto 
i scelžkelio stoti.
I *— •"

x : Gruodžio 4 d.— Rusai iš
kiečių fortifikacijas apie {trijų pusių bombarduoja 
Darkiemį, bet vokiečiai juos' penkis Krakovo fortus. Ber- 
atmušė ir apie 600 paėmė j 
nelaisvėn. Lenkijoj, apie 
Vislą vokiečiai padarė už
puolimą ant rusų, paėmė 18 
rusų kanuolių ir 4,500 belai
svių. Belgijoj vokiečiai tik
tai gynėsi. Francuzijoj vo
kiečiai visą dieną bombarda
vo Soissons. Argone girio- 
fcė vokiečiai kelis kartus ata
kavo Dagatelle kaimą, bet 
buvo atmušti. Anglijos ka
ralius išvažiavo ant karės 
Jauko Francuzijon.

Gruodžio 1 d.— Apsupti 
prie Lodziaus vokiečiai pra
simušė per rusų eiles, nusi
nešdami su savim 12,000 be- 
aisvių ir 25 rusų kanuoles. 
Berlynas praneša, kad kitoj 
ietoj vokiečiai paėmė da 
,500 rusų nelaisvėn. 19 ar
notų, 26 kulkasvaidžius ir 
elioliką vežimų su patro- 
ais. Belgijoj vokiečiai ata- 
dvo santalkininkus tarp 
<ens ir Betuno, bet santal- 
ininkai juos čia atmušė, 
aėmė jų drutvietę ir Ver- 
įelles parką.
Gruodžio 2 d.— Austrijos 

ariumenė užėmė Serbijos 
jstinę Belgradą, kurį ji 
ombardavo nuo pat karės 
radžios iki šiai dienai. Vo- 
iečių parliamentas paskyrė 
ar 5 miliardus markių ka
ri. Belgijoj vokiečiai pa
ausiu narsumu atakavo 
ampernisse miestą, bet bu- 
) atmušti. Alzacijoj fran- 
teai po smarkaus mūšio 
iėmė Aspach-le-Haut ir

Į
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Mapa parodo Lenkijos širdį Varšavą, į kurią vokiečiai 
dabar taiko sunkiausi savo smūgį. Juoda sulaužyta linija 
parodo dabartinį rusų kariumenės padėjimą. Numeriai gi 

parodo, kur buvo smarkiausi iš eilės susirėmimai.
Į tris sąvaites čia krito apie 200,000 kareivių

BELGRADAS PAIMTAS.
Viena.— Gruodžio 2 die-

Alzacijoj fran-;nąAustrijos kariumenė užė- 
’ ■ mė Belgijos sostinę Bielgra

dą, kuris buvo bombarduo
jamas per 4 mėnesius.

Belgradas guli prie pat 
i Austrijos rubežiaus, todėl į 
i jį buvo atkreipti pirmutiniai 
i Austrijos šūviai. Pradėjus 
(austrams bombarduoti Biel- 
jgradą, Serbijos valdžia per- 
Įsikėlė iš čia į Nišą, kuris 
į guli kitam šalies pakraštyje 
i ir gerai kalnais apsaugotas. 
. Belgradas buvo visai nefor- 
tifikuotas miestas, tečiaus 
išėjo keli mėnesiai, pakol 
austrai jį paėmė.
Iš 10,000 LIKO TIK 4,00 

ŽMONIŲ.
Amerikiečių šelpimo ko- 

i mitetas gavo iš Belgijos 
' Dendermando gyventojo 
! laišką, kuriame šaukiasi 
kuogriečiausios pagalbos. 
Laiške sakoma, kad Dender- 

. mando miestas taip sunai-

j lynas praneša, kad Belgijoj 
Į ir Alzacijoj talkininkai darė 
ant vokiečių kelis užpuoli-’ 
mus. bet buvo atmušti. Rv-! 
tų Prūsuose apie Mozurijos- 
ežerus rusai atakavo vokie-! 
čių pozicijas, bet buvo at-' 
mušti su dideliais nuosto-; 
liais. Lenkijoj vokiečiai pra
deda užpuolimą.

Gruodžio 5 d.— Vokiečiai 
eina šturmu ant Lodziaus. 
Rytų Prūsuose rusai aplei
džia savo pozicijas, kurias 
jie buvo paėmę 10 dienų at-! 
gal. Persijos pasienije ru-' 
sai sumuša turkus ir užima 
du miesteliu, Sarai-Kai i. 
Baškalą.

Gruodžio 6 d.— ------ 
sumuša rusus prie Lodziaus tojų'beliko *4,000? "Likusieji 
ir užima tą miestą, paimda- vjgį yra darbo žmones, ku- 
mi_ sykiu 100,000 rusų nelai- rie neturi nė maisto, nė pi- 
svėn. Iš Vienos pranešama, nigų, nė drapanų ir jei ne- 
kad Karpatuose rusai buvo į gaus greitos pagalbos, tie 

žmonės turės išmirti nuo 
bado.
POPIEŽIUS SUJUNGĖ 

PORĄ.

Vokiečiai: kintas, jog iš 10,000 gyven-

užpuolę Stelbergą, bet likos 
atmušti ir 500 jų paimta ne
laisvėn. Serbijoj austrai 
vėl buvo sumušti; serbai pa
ėmė nelaisvėn jų du genero
lu, 16 oficierių, 2,400 karei
vių ir 4 baterijas kanuolių. 
Belgijoj, tarp Ypro ir Diks- 
muido santalkininkų artile
rija sunaikino vokiečių lau
ko fortų. Vokiečiai prisi
pažįsta, kad dėl nepakenčia
mos priešo artilerijos ug
nies jie buvo priversti pasi
traukti iš Vernelles.

Gruodžio 7 d.— Belgijoj 
vokiečiai vėl pradėjo užpuo
limą besiverždami prie Dun-

spach-le-Bas. Į pietus nuo kirko ir Calais’o.

BELGAI SUNKIAI BAU
DŽIAMA.

Amsterdamas.— Iš Bru-

SUDEGINO PAJEVONIO 
BAŽNYČIĄ.

Rygos Naujienos” rašo,'n

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
80,000 RUSŲ.

Iš Berlyno oficijaliai pra- 
vokie- nešama, kad tarp 11 lapkri- 

Suvalku čio 1 gruodžio, t. y. bėgije
j sėlio čionai praneša, kad vo- kad mūšyje rusų su
i kiečių gubernatorius Bra- čiais Pajevonije, ~
j banto provincijoj, kurioj gubernijoj, liko sudeginta 20 dienų musiuose prie Vlo- 
randasi Bruselis, sušaukė bažnvčia ir daug namų. Die-, cia\ ko, Kutno, Lodziaus .ir 
finansistų mitingą ir prane- vuoti žmonės, ypač neturtin-j Loyičo, Lenkijoj, . vokiečiai 

" r,įurj gį, gavo mantą sunešė į baž-. paėmė daugiau kaip 80,000
i kas mėnuo užmokėt 35,000- nvčios bokštą „Dievo apvei-' rus^ nelaisvėn.
nnn ---------------------------- -------—

į šė jiems, kad Belgija
I
000 frankų ($7,000,000) vo-, 
kiečiu kariumenei užlaikvti.• v

Beto, vokiečiai, sakoma, 
reikalauja iš Belgijos dar nių pateko Į tą aukštą baž- 
375,000,000 frankų ($75,- nyčios bbkštą, manta užsi- 
000,000) kaipo bausmes už degė ir nuo jos bažnyčia su- 
„sulaužymą neutraliteto.” pleškėjo, savo liepsnose pri- 

Sulaužymu neutraliteto glausdama keliatą pasislė- 
vokiečiai skaito tai, jkad už- pusiųjų žmonių.

Ipuolus jiems ant Belgijos 
belgai griebėsi už ginklo.

zdai,” kad paslėpus nuo vo
kiečių. Bet pradėjus vokie
čiams šaudyti, keletas šovi- Kas mums rašoma.

| FRANCUZIJA ŠAUKIA 
1916 METŲ NAUJOKUS.

? Iš Paryžiaus pranešama, 
j kad valdžia nutarusi pašau- 
: kti 20 gruodžio 300,000 vy- 
■ rų po 18 metų, kuriems ra- 
įmybės laiku butų reikėję 
stot kariumenėn tik 1916 
metuose. Manoma, kad pa
mokinus juos vartoti ginklą 

• tuojaus statys ant karės 
I lauko.

1 i
I

t

LENKIJOJ MUŠASI 
5,000,000 KAREIVIŲ.

Kaip telegramos praneša, 
užpuolus dabar vokiečiams 
antru syk ant Lenkijos ir 
prasidėjus atkakliems mū
šiams, ir Vokietija ir Rusija 
pradėjo nepasitikėti savo 
spėkomis ir iš visų pusių 
ėmė siųsti daugiau kariume
nės. Rusai siuntė iš Novo- 
georgievsko, Varšavos, Ra
dome ir Kielcų, o vokiečiai

RHEIMS MIESTAS SU
NAIKINTAS.

I

Laikraščio „Times” kore
spondentas praneša, kad 
Rheims miestas Francuzijoj 
likos beveik jau visiškai su- 

' naikintas. Jau kelinta są- 
I vaite vokiečiai jį nuolatos 
vis bombarduoja iš sunkių 
savo kanuolių. Archeologi- ■ 
jos muzėjus su neapkainuo-! 
jamais mokslo turtais likos 
visai sugriautas. Audeklų 
fabrikai taip-pat guli griu
vėsiuose. Vienų tik audek
lų sunaikinta už 350,000,000' 
frankų.

AUSTRIJOS NUOSTO
LIAI 919.000 ŽMO

NIŲ.
i

Petrogradas.— Pasire
miant žiniomis, gautomis iš 
Vengrijos, čionai apskaity
ta, kad nuo pradžios šitos 
karės iki 1 d. gruodžio Aus
trijos nuostoliai pasiekė jau 
919,000. Oficierių žuvo 19 
tūkstančių, o kareivių 900,- 
000.

SUVALKIJOJ ŽMONĖS 
JAU ATSIGAUNA.

Kaip Lietuvos laikraščiai 
praneša, išvarius rusams iš 
Suvalkų gubernijos vokie
čius, musų žmonės pradeda 
vėl atsigauti. Ūkininkai su
grįžo namo ir vėl pradėjo 
savais darbais užsiimti: 
daugelis jų nusikasė bulves, 
jei vokiečiai buvo da kur 

i nenukasę, aparė laukus, o 
dabar taisosi sugadintas 

■ triobas. Gyvenimas paleng
va vėl įneina savo vagon.

VOKIEČIAI LENKIJOJ 
NETEKO 120.000.

Korespondentai, pasirem
dami pusiauoficijalėmis Ru
sijos žiniomis, iš Petrogra-

traukė iš Belgijos, Torunio,! do praneša, kad 18 lapkričio 
Poznaniaus ir Breslavo. Da- ir 2 gruodžio vokiečiai nete- 
bar ant mūšio lauko Lenki- ko Lenkijoj 120,000 karei- 
joj esą nemažiau, kaip 5 vių. Prie tų nuostolių pri- 
miliionai kareiviu, skaitant guli užmušti, sužeisti irsužeisti

paimti nelaisvėn.
milijonai kareivių, skaitant guli užmušti, 
abidvi pusi.

KETURI KARALIAI ANT 
KARĖS LAUKO.

Šiomis dienomis ant ka
rės lauko randasi 4 valdo
nai. Belgijos Albertas se
nai jau kariauja išvien su 
savo kareiviais prieš vokie
čius. Kaizeris ir caras taip- 
pat laikosi prie savo kariu- 
menių. šiomis gi dienomis 
ir Anglijos Jurgis išvažiavo 
Francuzijon ant karės lau
ko.

ORLAIVIS UŽMUŠĖ 10 
ŽMONIŲ.

Londonan telegrafuoja
ma iš Francuzijos, kad Tau- 
bės aeroplanas metė ant Ha- 
zebrocko bombą, norėda
mas sugadinti gelžkelį. Pir
ma bomba nepadarė nieko 
blogo; bet apie tą vietą, kur 
nukrito, susirinko minia 
žmonų. Tuo tarpu orlaivis 
metė kitą bombą. Šita tru- 
kdama užmušėlO žmonių ir 
5 sužeidė.

I

!
i

Į iciiv^iauv pi voaiua^

Vokietijos parliamentas kad šiomis dienomis vokie- 
veik vienbalsiai nutarė pas
iirti karės reikalams dar 

žius, Benediktas 15-taį ypą- j keti Berlyno ofieijaliams Faskvrimui'ty pinigu™ 
^i? ZnT
Scalottą su pnncesa Gabrie- buvo sumušti. Telegrama nechUs’ socijal-demokratas. 
la Bacci, kuriems da vysku- iš Berlyno sako: „Rusų ne- 
pu būdamas šitą malonę pa- Į pasisekimas F 
daryti buvo prižadėjęs. ties Hamonna, Vengrijoj,

Nuo 1860 metų, kada Pi-! buvo daug didesnis, negu iš-

j SUMUŠĖ RUSUS VENG- 
! RIJOJ.
I ę

Rusų įsiveržimas Vengri- 
! jon jau kelintą kartą baigia- 

Roma.— Naujas popie- si vis nepasisekimu. Jei ti-

I
5,000,000,000 MARKIŲ

KAREI.

SUBOMBARDAVO RUSŲ 
KLIOšTORIŲ.

Iš Petrogrado pranešama.

čiai subombardavo Lenkijoj 
i seną rusų klioštorių, kuria- 
: me žuvo šventikas ir keli 
vienuoliai. Vokiečiai sako, 
kad jiems ateinant kliošto- 
riuje pradėta mušti varpais, 
kad sujudinus žmones prieš 
vokiečius.VoZl T 200,000 AUSTRŲ EINA Karpatuose, UNK „A JJOS j

Iš Italijos ateina žinios, 
jus IX suvinčiavojo Kaser- pradžios manyta. Ofcijaliai kad Austrija išsiuntė 200,- 
tos kunigaikštį, da nė vienas yra patvirtinta, kad rusai 000 kareivių Italijos pasie- 
popiežius apsivedimo cere-ičia buvo išblaškyti, 1,000 jų:nin. . 
monijoj nebuvo ypatiškai i užmušta, o 1,500 paimta ne-t rijoj rengiama demonstra-! tūkstančiu rusų kareivių ir 
dalyvavęs. laisvėn.” cijų prieš Italiją. visus juos išskerdė.

I

IšSKERDĖ 2,000 RUSŲ.
Iš Tavrizo (Persijoj) atė

jo žinia, kad turkų sukurs- 
Daugelvje vietų Aust- tyti persai užpuolė tenai 2

Grand Rapids, Mich.— 
Lapkričio 29, L.S.S. 51 kp. 
surengė prakalbas. Kalbėjo 
drg. J. Kasparka iš Detro- 
it, Mich. Kalbos tema: Eu
ropos karė ir kam ji atneša 
naudą Antru atveju apie 
tai, kaip darbininkai gali 
pasiliuosuoti iš po kapitalis
tų jungo. Griežė benas ir 
dainavo T. M. choi*as. Pub
likos buvo pusėtinai, užsi
laikė ramiai.

Darbai pas mus visai sil
pname stovyj. L. Armonas.

E. St. Louis, III.— Lais
vės Mylėtojų dr-ja Padėka- 
vonės Dienoj surengė vaka
rėlį. Sulošta veikalėlis 
„Užkerėtas Jackus”, buvo 
išlaimėjimas žiedo ir šiaip 

. pamarginimų. Liko nema
žai pelno, kuris paskirtas 
Lietuvos Šelpimo Fondan.

J. Bu-ota.

Philadelphia, Pa.— Vieti- 
. niai lietuviai dažnai suren- 
gia prakalbas, bet kadangi 

. dr-jų pirmininkais yra tan- 

. kiausia biznieriai, tai „biz
nieriškai” ir elgiasi.

Padėkavonės Dienoj visos 
dr-jos bendrai surengė 
spaudos atgavimo paminėji
mą. Kalbėjo kun. Kiaulakis- 
ir J. Grinius. Kunigas savo 
kalboj apdrabstė lietuvių; 
spaudą purvais. Išniekino* 
visus pirmeiviškus laikraš
čius ir pasakojo didžiausius 
nonsensus. Jam beginant 
juodąją spaudą vienas žmo
gus paklausė: „Tai kurie gi 
laikraščiai geri, gal „Drau
gas?” Tuoj pakįla du smuk
lininku ir ima plusties, išva
dina publiką gyvuliais.

J. Grinius kalbėjo bešali
škai ir pataisė kelias kuni
go klaidas. Kunigas Padė
kavonės Dienoj liepė dėkuo- 
ti Dievui. J. Grinius sako: 
„Lai Dievui dėkuoja, kurie 
šiandien važinėjasi automo
biliuose ir pilnus stalus šam
pano turi prisistatę, darbi
ninkai neturi už ką Dievui 
dėkuoti!”

Publika labai norėjo, kad 
ir drg. J. Stasiulevičius ką 
nors papasakotų ir paragin
tų Lietuvai aukų, bet pirmi
ninkas sušuko, kad tik du 
kalbėtoju tebuvę paskirti ir 
paliepė publikai eiti gerti 
(mat, balius prasidėsiąs). 
Reiškia, tamsi publika, o da 
pirmininko paagituota nuė
jo bravorus šelpti, o ne Lie
tuvą. J. K.



APGAUDINĖJA VISUO
MENĘ.

lietuviai be partijų skirtu
mo, o kada Suvažiaviman 
atvyko socijalistai, musų 
tautininkai pakėlė triukš
mą. Ir tas pas juos vadinasi 

i bepartyviškumu.
Pas socijalistus jau kur- 

Bridge-jkas daugiau bepartyvišku- 
^'l'..... mo. Socijalistai turi orga

nizaciją; jie turi aiškų pro
gramą ir aiškią pasaulžval- 
gą: jie nesvyroja į visas pu
ses. lyg ta smilga vėjo pučia
ma. kaip tai yra su musų 
tautininkais, bet eina tvir
tu keliu pirmyn ir jie žino, 
prie ko jie eina. Taigi tar- 
kyties socijalistams prie 
svyruojančių tautininkų iš- 

i tiesų jau nepritiktų. O te-. 
čiaus socijalistai užmiršo 
savo viršesnybę. paliko savo 
partijos reikalus, atvažiavo 
visuotinau seiman. padavė 

Lietuvos tautininkams ranką: Lietu- 
aukų rinkimo vie- vai reikia pagalbos — eiki- 
:„.as ant pagrin- me iš vieno.

R. Adžgauskas rašo "Te-1 
vynei” (No. 48) iš F 
perto, Conn., kaip Gabrys 
su keliais kunigais prikalbi
no tenai žmones duoti nu
kentėjusiai Lietuvai pinigų, 
o kada pinigus surinko, tuo
met paaiškino, kad jie buvo 
renkami Gabrio "biurui." 

štai kaip tas buvo:
"7 d. lapkričio pas mus 

kė p. Gabrys ir kun. Varna: 
Pirmiausia vietinis klebonas 
rė p. Gabrį; paskui p. Gabrys 
rė kun. Pankauską ir kun. 
grirj. Toliau? kun. Varna; 
jryrė p. Gabrį ir ku

atsiian- 
giris. 
išgy- 
išgy- 

Varna- 
iris iš- 

Pankauską.” 

Paskui prasideda prakal
bos apie Lietuvos reikalus. 
Pašaukta net ir I ’ 
šelpimui a 
tinis komitetą
du.

"Kalbama apie m 
ra. autonomijų, sein 
kitų tautų veiklumą 
nelaimes Lietuvoje, 
kad rinks aukas 
rinks sušelpim; 
karės (juk ir 
ant pagrindų), 
bus renkamos auko: 
Lietuvos reikalams.

Tūli iš publikos prašė dar

I

Socijalistams. kaipo liogiš- 
kėsniems kalbėtojams, ne
kurtuose klausimuose prita
rė vienbalsiai visas seimas, 
o didžiuma delegatų visuo
met rėmė socijalistų Įneši
mus. Taigi, turėdami savo 
pusėj didžiumą, socijalistai 
galėjo visą seimą pakreipti 
savo pusėn. Tečiaus jie to 

paaiškinimo, kokiems reika- nedarė. Socijalistai net į- 
lams pinigai bus renkami, nešė, kad renkamos aukos 
bet Gabrys atsakęs: juk jau nebūtų naudojamos politiš- 
žinot. kam pinigai renkami, kiems tikslams, bet vien tik 
o jei dar kam neaišku tai aš nukentėjusių nuo karės šel- 
paskui paaiškinsiu.

formacijų 
nūs ir f c 
ir didžia
Visi j; 

ir mano, ka 
nukentejusi'j 

komitetas pas. 
Pranešama.

.įsu t ė

.is

pimui. Vadinas, socijalis- 
Surinkta apie $30.00. Ka- tams nerūpėjo tas aukas sū

dą pinigai buvo jau kišenių- naudoti revoliucijai arba 
je. tuomet paaiškino, kad kokiai nors agitacijai, kaip 
šitos aukos buvo renkamos tai tautininkai nori**pasakyt. 
Gabrio "biurui” Paryžiuje. Socijalistai taip pat įnešė. 

Korespondentas
"Čia negalima

žmonelių. Jų širdis y: 
jų norai kuopuikiausie. 
skyrėsi su sunkia’ 
tais, manydami, 
liaus Lietuvon, i 
čių, tų nekaltų 
suteikdama jiems 
glaudą...

"Jie aukavo linksmai.
mi. kad auka, pasiekus 
paguos žilą seneli, kur: 
savo turtą griuvėsiuose 
jęs paskutini sūnų kap: 
svyro ant sunaus kapt 
senas aržuolas art nuk: 
džio... Ir štai, jam pad 
geportiečių au 
va; akis pilno: 
veidas; at 
kapo kryžių ir 
į Kristų. Kas 
guosti tą ramų 
vo ilgą amžių 
kriaudė... Bet

da pinigai buvo jau kišenių- naudoti 
je. tuomet paaiškino. J ' ’

Pranešimas visuomenei. $
I

nyj bėga į bažnyčią, kad su
tikt savo merginą, o mergi
nos eina bažnyčion vaikinų 
pasitikti. Dauguma jų suvis 

! netikintie žmonės, bet nuėję 
avelėmis- ’ bažnyčion veidmainiauja. Į 

i ką gi tai panašu! Jei žmo
gui brangi laisvė, jis turi ją 
gerbti ir auklėti. Laisvama
niai turite visada atsiminti 
tą, kad duodami kunigui do
lerį, jus šelpiate tamsybės 
apaštalus ir tas doleris yra 
sunaudojamas agitacijai, iš- 
koneveikimui laisvės idėjos, 
išniekinimui mokslo ir stab
dymui pasaulio pirmvnei- 
gos!

paimtos jau valdžios kontrolėn.
"Karės laiku dabar niekas neat

kreipia į tai domos ir nerealizuo
ja to apsireiškimo reikšmės. Te- 
ėiaus karei pasibaigus toji reikšmė 
pasirodys.”

Prie to visko prisidės re- 
voliucijinis žmonių ūpas. 
Tasai turės būtinai atsiras
ti. nes —

"Karei pasibaigus bus paleistos 
milžiniškos žmonių armijos namo. 
Tie milijonai žmonių, tiek vargę ir 
kentėję karės laiku, parėję at
ras sunaikintus savo namus, iš
pustytas ukes, atimtus gyvulius ir 
išbėgiojusias savo šeimynas. Gims 
neužsiganėdinimas ir pagieža.”

Toliaus Howe sako, kad 
šitai karei pasibaigus, prasi-, 
dės didelė išeivvstė Ameri-i 
kon. ypač moterų.

j vienų rankose. Tuomet, jų 
nuomone, jis butų "beparty- 
viškas,” taip kaip ir jų par
tija. Bet jie ns tas nepavy-, 
ko: fondo valdyba susidėjo 
iš maišytų žmonių — socija
listų, katalikų, tautininkų 
— ir jie pradėjo ūžti, kad 
fondas negeras ir galų-ga- 
le atsimetė nuo jo. Praėju- 

jsioj sąvaitėj p. T. Paukštys 
padavė jau savo rezignaciją, 

i Savo atsimetimą jisai pa
matuoja tuomi. kad. girdi, 
šitą fondą kontroliuoja so
cijalistų partijos komisija. 
Stebėtis reikia, kaip p. Pau
kštys nesigėdijo pasakyti 
tokią nesąmonę. Juk visi 
žino, kad taip nėra. O tvir
tinti tai. ko visai nėra, tai 
reiškia, kad žmogaus galvo
je — nobody home.

"Laisvė" sako, kad p. 
Paukštys rezignavo dėl to. 
kad jam reikėjo užsistatyt 
kauciją, o jis to nenorėjo. 
Anot "Laisvės" p. Paukštys 
gerai ir padarė, kad atsime
tė. nes jeigu jisai nebūtų at- 
simetęs. tai jam butų reikė
ję pranešti ir laikraščiuose 
paskelbti, kad be kaucijos 
jisai negali būt iždininku.

Gali būt. kad ir tai tiesa. 
Kiek mums žinoma, tai p. 
Paukštys visai nenorėjo pa
siduoti Lietuvos Šelpimo 
Fondo globėjų kontrolei. Jie 
rašinėjo jam laiškus, teira
vosi apie kauciją, o p. Pau
kštys jokio atsakymo ne
duodavo. tečiaus aukas pri
iminėjo. Ir kada galų-gale 
Lietuvos šelpimo Komitetas 
nutarė viešai paskelbti, jog 
už siunčiamus p. Paukščiui 
pinigus nusiima nuo savęs 
atsakomybę, tuomet p. Pau
kštys padavė savo rezigna
ciją.

Taigi dabar Lietuvos Šel
pimo Komitetas turės išjieš- 
koti iš p. Paukščio ir visus 
tuos pinigus, kurie buvo 
Lietuvos šelpimo Fondui su
dėti ir jam priduoti. Tie pi
nigai turi būt perduoti iš
rinktam New Yorko suva
žiavime iždininkui p. K. Šid
lauskui. kuris yra po $10,- 
000.00 kaucijos ir kurį prie 
to da kontroliuoja 3 iždo 
globėjai. Globėjais yra p. 
Česna iš Brighton’o. Mas.Į 
kuris atstovauja katalikus; 
p. Gerdauskas iš Nevv Bri- 
tain’o. kuris atstovauja be
šališkas pašalpines draugi
jas ir p. Gegužis iš Bostono, 
nuo socijalistų. Pats gi iž
dininkas, p. K. Šidlauskas, 
yra visai bešališkas žmo
gus. Taigi Lietuvos Šelpi
mo Komitetas dabar yra 
tikrai bepartyvis.

Fanatiškai partyviški tau
tininkai atskilo ir įsisteigė 
sau "autonomijos fondą.” 
kurio iždininku pasiliko T. 
Paukštys. Kas tą jų fondą 
kontroliuoja ir kur jie su
rinktus pinigus dės. ar jie 
skirs juos Gabrio "biurui,” 
ar prašymams pas carą ra
šyti. ar šiaip kokiam galui, 
tai da ir jie patįs nežino.

Tuo tarpu gi Lietuvai rei
kia duonos, reikia šiltų dai
ktų — jai reikia kuogrei- 
čiausios pašalpos. Ir tuomi 
rūpinasi tikrai bepartyvis 
Lietuvos Šelpimo Fondas, 
kurį įsteigė visuotinas Ame
rikos lietuvių suvažiavimas 
New Yorke. Kam rupi tik
rai greitas ir teisingas Lie
tuvos gelbėjimas, tegul au
kauja šitam fondui.

KARĖ LABAI IŠPLATINS 
SOCIJALIZMĄ.

Imigracijos komisijonie- 
rius Fred Howe pranašau
ja, kad dabartinė Europos 
didžioji karė padarys mil
žinišką žingsnį linkui soci
jalizmo ir visam pasaulije 
sukels revoliucijos ūpą.

Šitą savo pranašavimą 
Fred Howe pamatuoja šito
kiais argumentais:

"Europa padarė jau didelį žing
snį linkui socijalizacijos. Kiekvie
noj šalije, kuri tik šitoj karėj da- 
lj-vauja, visi susinėsimų keliai, te
lefonas, telegrafas, maisto prista
tymas ir kitos jęvvenimo reikmenos

GABRYS NĖRA JOKS 
ADVOKATAS.

Gabrys-Paršaitis susirin
kęs aukų vėl išdūmė savo 
keliais, tik neadvokatauti 
Paryžiuje, nes, kaip "Nau
jienos” sako, tasai akroba
tas tenai nėra joks advoka
tas:

"Gabrys neturi teisės advoka 
tauri Paryžiuje, nes jisai yra lai
kęs juridišką ekzaminą tiktai Ru
sijoje. — bet apie tai. kad jisai bu
tų laikęs toki ekzaminą Paryžiuje 
nebuvo girdėt, neveizint to. kad ji
sai apie mažiausią dalyką, palie
čianti jo vpatą triubija po visų 
svietą.“

Bet visgi reikia pripažin
ti Gabriui gabumą, kad lig- 
šiol jis mokėjo taip dailiai 
skusti negudrius musų tau
tininkus, muiluodamas 
jiems akis nebūtais savo 
"biurais.”

.Lietuvos šelpimo Fondo 
reikaluose.

šiuomi pranešame, kad 
p. T. Paukštys, vienas iš iž
dininkų Lietuvos šelpimo 
Fondo, rezignuoja iš tojo 
komiteto.

Todėl visuose reikaluose, 
kaip tai reikalaudami stem- 
pų. paliudymų aukų rinkė
jams, angliškų atsišaukimo 
laiškų, kvitarijušų aukau
jantiems dideles pinigų su
mas. arba papuoštųjų paliu
dijimų kreipkitės prie iž- 

idininko p. K. Šidlausko, 226 
Broadvvay, So. Boston, 
Mass.. o aukas surinktas 
Lietuvoj nukentėjusiems 
karėje, siųskite iždininkui

■ per Finansų sekretorių: T. 
IL. Dundulis, Box 511. West-

Persergstime visuomenę, i 
į niekam neaukauti pinigų, 
i kas neturės iš* Lietuvos Šel- 
Įpimo Fondo Komiteto tam
■ tikro paliudymo.

M. M. Kačiutė.
Lietuvos Šelpimo Fondo 

Komiteto Sekretorė.
Ne\v York. N. Y. 30 Lapk
ričio, 1914.

Ar gerai laisvamaniai 
daro susijungdami 

bažnyčioj.

,, vien

Kunigas juodu abu su kry
žiumi prisiekdino, kad jau 
turėsią pasilikt ant visados; 
jo paklusniomis <__ L„.L
— parapijonais..

Dabar kįla klausimas, 
kaip mes laisvamaniai ir so
cijalistai turime žiūrėt į to
kius draugus? Vieni juos 
visai pasmerkė, kiti išbarė, 

j Teko su jais apie tai išsikal
bėti. Vienas, sako, aš už tai 
ėjau su jaja bažnyčion susi
jungti, nes žinau, kad aš sa
vo moterę perkalbėsiu ir ji 
liks laisva. Panašiai teisino
si ir kitas. Bet gyvenimo pa
vyzdžiai rodo visai priešin
gų atsitikimų.

Nesenai tame pačiame 
mieste apsivedė laisvamanys 
K. su tokia pat akla katali
ke. manydamas, kad neužil
go jis ją padarys laisva, va-. 
dinas, pertikrins nurodyda
mas visas katalikų religijos 
nesąmones ir kvailybes. Ji gi 
už jo ėjo vien dėlto, kad jis 
gražus vyras ir taipgi tikė
jo atversianti jį prie Dievo. 
Surišo kunigas neatmezga- 
mu šventu mazgu, bet vos 
tik po jungtuvių jau jiedu 
ėmė viens kitą pertikrinėti 
religijos dalykuose. Prasi
dėjo ginčai, jis būdavo skai
to atsisėdęs socijalistišką 
laikraštį, o ji atsiklaupus 
rožančių kalba už jo sukly
dusią dūšelę ir nori, kad ir 
iis klauptų poteriauti, bet 
šis iš josios tik juokiasi. Ji 
nueina pas kunigą pasitei
rauti. Kunigas pataria de
gint visus jo laikraščius, ji, 
žinoma, sudegindavo. Bet jis 
vyras, ne mulkis, nusipirk
davo tuoj vėl kitą laikraštį 
ir su moteria ginčų nebeve- 
sdavo. Pragyveno jiedu po
rą metų ir viens kito neper
tikrino. Ji, galop, persitik
rinus, kad savo vyro katali
ku nebeatvers, vieną gražią 
dieną, kada vyras išėjo prie 
darbo, susiėmė viską ir pa
bėgo į kitą miestą išsivežda
ma sykiu ir kūdikį. Panašių 
pavyzdžių galima butų nu
rodyti labai daug.

Mano nuomone, tiedu 
draugu pasielgė negerai. 
Būdami laisvamaniais netu
rėjo Romos trustą savo ska
tiku remti ir daryti gėdą vi
siems laisvamaniams susi
jungdami bažnyčioj ir drau
gai turėjo pilną tiesą juos 
peikti ir net pasmerkti. Jei 
laisvas, tai ir turi būt lais
vu, savo laisvės neturi duot 
mindžioti kunigams. Imant 
bažnyčioj šliubą užmokama 
kunigui krūva pinigų; vadi-i 
nas, tuomi sušelpiama ir sti
prinama kunigija. Juk rei
kėtų suprasti, kad kunigai 
tuos pinigus, kaip tik, su
naudos agitacijai prieš lais- 
vamanybę, išniekinimui 

mokslo ir prailginimui liau- 
dyj prietarų. Beto toki lais
vamaniai daro labai blogą 
itekme ant tikinčių žmonių. 
Katalikai tiesiai po tokių at
sitikimų ir sako, kad jus lai
svamaniai apsieinate be ku
nigų ir religijios tik tol, kol 
neatsitinka svarbesnis rei
kalas, atsitikus gi reikalui 
puolatės prie kunigų, ku
rtus per visą gyvenimą ata- 
kavot. Ir daugelis tikinčių 
žmonių, pamatę taip laisva
manius elgianties, žiuri į 
juos labai prastai.

Susidraugavę su katali
ke mergina, visu pirma sten- 

1 gkitės jasias pirm jungtuvių 
I pertikrint, jog katalikų ti- 
I kėjimas, tai lašiniai pelių 
siųstuose.

Išrašykite joms laisvus 
laikraščius, prirašykite prie 
laisvų draugijų. Vėliau jus 
patįs pamatysit ar jūsų 
draugė myli mokslą ir žini
ją, ar yra tuščia lėliukė, už- 
kėtėjusi tikybos prietaruose 
iš kurių nenori pasiliuosuot. 
Prirengkite jas prie laisvos 
idėjos gerbimo, o tuomet 
kalbinkit apsivesti.

Šiandien musų laisvama
niai jaunikaičiai šventadie-

J. Domininkonas.

(ORESPON3ENCIJOS
Iš ARGENTINOS. 

Berisso F. C. S.
Spalių 10 buvo surengtas 

pirmas šiame miestely lietu
vių vakaras su vaidinimu, 
deklamacijomis ir prakalbo
mis. Vakarą surengė Liet. 
Pašelp. draugija "Vargdie
nis.” Lošė kom. "Nutruko.’^

Nors lošėjai ir netaip jaiM 
atsakančiai sulošė, vienok, 
kaip girdėt niekas lošėjų ne
peikia. Reikia da ir tas pa
stebėti, kad dauguma ■ jų 
pirmą syk lošė. Pirmą syk 
rengiant, žinoma, pasitaikė 
netobulumų, vėliau tikimėsi 
pasirūpinsime geriau savo 
užduotis atlikti. r~j

Kalbėjo iš Quilmes ats/ 
lankęs drg. J. Baltušnink/ I 
paaiškindamas apie "Va/ 
dienio” draugiją ir apie I 
rę: kas ją surengė ir kuoln'/L 
ji yra ir aiškino kas yra pa-j 
triotizmas, kapitalizmas ir I 
dvasiškija. Kalbėjo dar Ju-i 
knis ir T. Tarevičius, bet iš 1 
pastarojo kalbos buvo juo
kų: jis pasakė, kad: "su del
nais sušluostysiąs tėvynės 
ašaras," o vėliau, kaip teko | 

I matyt su tulu savo sėbru I 
lenku, kalbėdami lenkiškai, | 
"šluostė tėvynės ašaras” I 
prie "baro” traukdami rudį. 2

Visi programoj dalyvavu- i 
šie yra dėkingi publikai už i 
tylų ir ramų užsilaikymą.

Virpša. |

ATHOL, MASS. >1
Pagavo "aitvarą” jaunos lie- a 

tuvaitės pavydale.
Senovės žmonės daug ■ 

šnekėdavo apie įvairius kau- 1 
kus, visokius vaiduoklius 1 
"čerauninkus" ir tam pana-II 
sius baubus, kurie išnešdavo I 
ūkininkų turtus, jeigu ūki-1 
ninkas neperžegnodavo ir 1 
neuždėaavo ant viršaus krv- I 
žiaus. I

Žinomas liet, biznierius I 
P. Buzevičia per kiek laiko! 
jausdavo, kad jam iš visur! 
dingsta po kiek pinigų. Bu-a 
damas pirmeiviškos dvasios,® 
žinoma, nėjo pas kunigąuJ 
kad trobą pašventintų ir neK < 
tikėjo, kad aitvaras atskriMI 
dęs išvagia, bet nutarė pats! 
vienas "piniginį aitvarą” 
susekti, kas jam ir pasisekė. 
Lapkričio 21 d. P. B. vėl pra
žuvo iš kelinių kišeniaus $48.1 
Lapkričio 23 d., išėjus vi-| 
siems į darbą, nutarė abudu! 

į su moteria jieškoti "aitvaro! 
lizdo.” Kaip sykis ir rado! 
savo tarnaitės siuvėjos kam J 
bary, kuri pas jį gyveno! 
Mergaitės muftoje radai 
$235.00.

Užklausta: "kam ji tuoFj 
pinigus muftoje laiko,” M-i 
sakė, kad tai ne jos, bet j*os 1 

I "sesers Petrusės,” kuri tar j 
nauja viešbuty j. Užklausti | 
sesuo atsakė, kad ji visa , 
pas ją pinigų nededa. Pra j 
dėjus teirauties, kaip ir iš j 
kur ji tuos pinigus turą į 
pradėjo mėčioties, teisinos^ j 
kad radusi, bet tai vis buv jį 
melas. Galop sužinojo i 1 
josios du broliu. Tie parsi 1 
vedė kun. Meškauską prie 1 
kurį mergina atliko išpažinj 1 
tį. Išpažintis buvo gana ken 1 
sta, — stačiai stebėtina. J|1 
pasisakė, kad 60 sykių vdj 
gusi po $1.00; 1 sykį $20.00 
paskutinį sykį $48.00 ii] 
daug sykių įvairiomis sumcfl

Mieste D., kuris sulyg lai- 
I svamanių skaitlingumo ir 
i stiprai veikiančios laisvama
nių organizacijos, galima 

Į pilnai pavadinti lietuvių 
laisvamanių centru, nesenai 

i tarpe vietos laisvamanių į- 
vyko nepaparastas ir mano 

: nuomone, negeistinas ir net
gi pasmerktinas apsireiški- 

j mas. Du laisvamaniu X. ir Y. 
apsivedė su davatkomis, ku- 

i rios vaikščioja apsikarstę 
'šventais rožančiais, škaplie
riais ir socijalizmo bei lais- 

. vamanybės bijo pikčiau ne
gu velnias švęsto vandens, 

i Sakysite, juk tai nieko ste
bėtino. ar tai maža žmonių 

j apsiveda su fanatikėmis. 
Bet dalykas tame. Minėtu 

i laisvamaniu, labiau negu 
visi kiti, buvo priešingi baž
nytiniam šliubui ir prie pir
mos progos pajuokdavo 
tuos, kurie neša savo sun
kiai uždirbtus skatikus baž- 
nvčiai ir perka nuo kunigų 
Dievus.

Tiesa, meilė žmogaus va
lią vergia, tečiau ji negali 
proto pavergti. Įsimylėjus 
tiems vyrukams į katalikes 
merginas, viena jų ir sako: 
"Jonuk, jei eisi spaviednin, 
nurysi Poną Dievą, prisira- 
švsi prie parapijos ir imsi 
šliubą bažnyčioj, tai aš eisiu 
už tavęs, bo tu labai gražus 
vyras ir man tinki.”

Musų Jonas čia jau visą 
meilę paleido, o katalikė pa
siėmus jau vedasi Joną pas 
kleboną. Kunigas pamatęs, 
kad jo "avis” atveda nekirp
ta "aviną” jau ruošiasi kirp
ti.

Vienas laisvamanys pasa
kė, sako: "Aš nenoriu būti 
žmogum už tai einu bažny
čion, noriu būti avinu ir kad 
mane kunigas pašventintų, 
apkirptų ir ganytų.” Taip ti- 
kosi ir su musų Jonu. Užsi
mokėjo kunigui apie trisde
šimts dolerių, išpažino viso 
gyvenimo nuodėmes klebo
nijoj, prirašė kunigas prie 
parapijos ir nusivedęs abu į 
bažnyčią užmezga "šventą 
mazgą.” Vėliau kunigas at
sidaro Dievo ”tvartą” (cim- 
boriją) ir išėmęs iš lizdo Po
ną Dievą duoda jaunave
džiam nuryti. Matant, kaip 
musų bedievis Jonas, taip 
lengvai tapo ”avinu” ir da
vėsi kunigui save apkirpt- 
apšelmavot, labai buvo nuo
stabu.

Tas pats atsitiko ir su ki
tu laisvamaniu, kuris dagi 
yra socijalistų kuopos nariu. 
Ir tasai turėjo pereit per to-

sako: 
prastų

Lietuvių Mokslo Draugijai 
■amiai Vilniuje. O juk socijalistai 

galėjo įnešt. kad pinigai bu
tų siunčiami per Socijal-de- 
mokratų Partiją. Bet jie to 
nenorėjo. Socijalistai, turė
dami savo pusėj didžiumą, 
galėjo Į Lietuvos šelpimo 
Fondą išrinkti visus socija
listus. neįleisdami nė vieno 
tautininko, nė kataliko. Te
čiaus jie ir to nedarė. Iš to 
visko jau aišku, kad socija
listai elgėsi tikrai beparty- 

i viškai.
Tiesa, tautininkai bubni- 

ja. kad Lietuvos šelpimo 
Fondas susideda iš vienų 

i socijalistų. Bet jie meluo
ja. Seime išrinkta Lietuvos 
Šelpimo Komitetas iš 12 

korė- žmonių, šeši iš tų buvo soci
jalistai. šeši gi visai ne so- 
cjalistai. Štai tie žmonės: 
Socijalistai:

1 K. Gugis,
2 J. Neviackas.
3 M. M. Kačiutė Herman,
4 J. Stasiulevičius.
5 T. Dundulis ir
6 J. Gegužis.

Ne socijalistai:
J 1
2
3
4
5

kaltinti 
ra auks 

Jie 
uždirbtais cen- 

kad auka nuke- 
r.ušluostys našlai- 
ar.iuolėliu ašaras, 

; šiokią-tokią prie-

>.! Jis pakelia 
ašarų, bet nuš 

Igrižta į stovinti 
siunčia tylią n 
gali atsisakyti 
seneli, kurs pe 
nei vabalo n< 
p. Gabrys pas

bino užgriebti auką.." 

Ant galo "Tėvynė: 
spondentas meta ant tų Lie
tuvos "gelbėtojų" apkaltini
mą ir priduria:

"Bet atminkit, gerbiamieji, kad 
tokis jūsų elgimos pila nuodus i 
■prastas darbo žmonių širdis ir jei 
elgsities taip ir toliau, tai tikėkite 
—nepertoli tas laikas, kada liaudis
nustos tikėjus kiekvienam jūsų žo-! 
džiui.”

Taip, toks laikas ateis, bet 
gaila, kad jis vis dar neatei
na. kad liaudis vis dar dau
giau tiki humbugui, negu 
teisybės žodžiui. Socijalis
tų spauda senai jau šaukia 
žmonėms, kad jie neduotų 
nė vieno cento tokiems tin
giniams. kurie nenorėdami 
dirbti nori gerai gyventi, ir 
tai nebile kur, bet Paryžiu
je, ir vilioja iš lengvatikių 
nebūtiems "biurams" au
kas. Bet žmonės vis dar ne
klauso. Todėl tegul šitokie' 
atsitikimai mokina musų 
visuomene. Gaila sunkiai 
uždirbtų lietuvio darbininko 
centų, bet ką padarysi — 
mokslas ir patirimas visuo
met brangiai kaštuoja.

I
ĮI

ką seimas taip-pat nutarė, 
kad aukos butų siunčiamos

1.

NEKENČIA VOKIEČIŲ 
IR VARDO.

Vienas anglų magazinas 
paduoda keliatą pavyzdžių, 
kaip rusai pradėjo dabar 
neapkęsti vokiečių. Karei 
prasidėjus, sako tasai ma
gazinas. Vokietijos valdi
niai Rusijoj buvo areštuoti 
ir išgabenti į tolimas 
bernijas.
vės tapo uždarytos, vokiški 
tavorai uždrausti: 
linskaja” 
donskaja
gas virto Petrogradu, Šlis- 
selburgas virto Orešovu, o 
Kronštadtas vėl kuo-tai ki
tu. Daugelije mokyklų vo
kiečių kalba likos išmesta, o 
ios vieton įvesta anglų kal
ba. Viešbutis 
virto viešbučiu 
Pergalės.”

gU
Vokiškos dirbtu

”Ber
gatvė virto "Lon 

gatve. Peterbur

vienna
”Šventos

"KA-KAS” VĖL VAGIA 
RAŠTUS.

Buvo nesenai rašyta, kaip 
Chicagos "Ka-kas” pers
pausdino pavogęs iš "Auš
rinės" socijalisto Jasiukai- 
čio veikalą; dabar gi "Ka- 
kas” vagia iš Europos laik
raščių straipsnius apie ka
rę. Štai jame tilpo "Mušis 
prie Nemuno,” ”Mušis po 
Račkais,” "Pirmą-syk mū
šyje” ir t. t. Visi šitie strai
psniai buvo "Rygos Naujie
nose,” bet "Ka-kas” nepažy
mėjo, iš kur juos ima. Jis 
juos deda, kaip savo plunk
snos. Toks darbas vadinasi 
literatūros vagyste.

K. Šidlauskas.
T. T. Paukštys, 
V. K. Račkauskas , 
M. Česna.
■J. Gerdauskas ir

6 S. Mankus.
Lietuvos Šelpimo Fondo 

iždas turi tris globėjus ir 
tik vienas iš tų (J. Gegužis) 
priguli prie socijalistų. Ka
sininkai abudu nesocijali- 
stai. 0 tečiaus tautininkai 
nesiliauja kartoję, kad 

■Lietuvos šelpimo Fondas y- 
I ra socijalistų rankosna ir 
i kad jį kontroliuojanti "soci
jalistų partijos komisija” 
(taip sako T. Paukštys savo 
rezignacijoj).

Išrodo, kad visi tie ”be- 
partyviški” vyrai proto ne
teko.

I

I

i

I
I

i

STEBĖTINI ŽMONĖS.
Kaip sau norit, musų tau

tininkai — stebėtini žmonės. 
Jie socijalistų taip nekenčia, 
kad Suvažiavimą norėjo su
skaidyt. o tečiaus jie vadina 
save "bepartyviška seimo 
dalimi.”

Jie susitvėrė sau partiją 
ir šaukia, kad jie bepartyvi- 
ški žmonės.

Pirma jie šaukė, kad visi 
turim vienyties, kad suva-

TAUTININKAI ATSIME
TĖ.

Pagaliaus musų "bepar- 
tyviški” tautininkai parodė, 
kaip jiems rupi Lietuvos 
gelbėjimas. Nuo Lietuvos 
Šelpimo Fondo, kurį įsteigė 
visuotinas lietuvių suvažia
vimas New Yorke, jie vi
sai atsimetė.

Tautininkai mat norėjo, 
žiavime turi dalyvauti visi kad tas fondas butų tik jų

Girardville, Pa.— Vietinė 
L. S. S. 79 kp. lapkričio 25 
d. surengė balių. Viskas 
nusisekė labai gerai. Publi
kos buvo labai daug. Jau
nimas, ypač priaugantis, 
užsilaikė labai mandagiai. 
Verta jis už tai pagirti ir iš 
to pasidžiaugti. Kuopai li
ko $107.41 pelno. Buvo 
skrajojąnti pasta. Ona Ba
le vičiutė laimėjo metams 
"Laisvę.”

Atėjo ir tvarkos ardyto
jas J. Ž. Negalėdamas nieko 
padaryti, tai nors per lan
guti kasieriaus pinigus iš
bėrė. Visiems atsilankiu
siems svečiams kuopos var
du tariu širdingą ačiū!

F. J. Levinskas.

priaugantis,

v •
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dainuota atsakančiai. "Su
grįžk,” "Girioj,” Sudievu tė
vyne” ir "Lietuva tėvynė 
musų." Lietuvių Ukėsų kliu
bas Jaunumenės chorui duo
da svetainę ir pianą dėi mo- 
kinimosi, už tai kliubui šia-

mis. Vogusi šiaip: kelis sy
kius iš šeimininko piniginio: 
kapšiuko; įeidavusi miega- 
majan kambarin ropomis;
(ant visų keturių), žinojusi 
kur stovi kelinės ir iš ten 
imdavusi dalį pinigų. Sykį
P. B. buvo nutvėręs beropi- me koncerte pasidarbavo 
nėjančią, bet išsiteisino, sa-l ’ 
kydama, kad labai buvus 
apsirgusi ir bijanti numirti 
viena, tai atėjusi šeimininkų 
kambarin.

P. B. nė nemanė, kad ji 
taip elgtųsi, nes buvo gana 
"puiki mergina": parapijos 
ir ”vyčių" susirinkimuose 
eiles deklamuodavo.

Sykiu gyveno ir vienas so- 
cijalistas, bet šis pats neti
kėdamas į aitvarus, "aitva
rų" nepamėgdžioja.

Viskas apsiėjo be teismo.
P. Buževičia pasiėmė (pa
gal jos prisipažinimo) $215, 
o jai paliko $20.00 ir tuomi 
viskas užsibaigė.

Girkantiškis.

kliubui ačiū, kad jis suteikia 
lietuviams progą draugiškai 
pasikalbėt. Kliubas yra iš- 

| rinkęs veikiantį komitetą, 
kuris kada tik svetainė liuo- 
sa, rengia diskusijas. Pub
lika paduoda temas ir ren
kasi pirmininką. Šiose dis
kusijose buvo daugelis pub
likos ir bemaž-ko pusė mo
terų. Daugiau tokių disku
sijų. Lipčius.

KENSINGTON, ILL.
Dar apie kooper. bendrovę 

ir biznierius.
Jau buvau rašęs "Kelei

vy,” kaip tūli musų privati
niai biznieriai stengėsi už
kenkti kooperacijos bendro- 

. vei. Nesenai kooperacijos 
saliuninikuš; bendrovės valgomųjų daig-

MONTELLO, MASS. 
Kaukių vakaras. Prakalbos J 

Katalikų "skiepas.”
Lapkričio 28, L. L. Namo 

draugija surengė kaukių 
(maskarados) balių; tokis 
balius dar pirmas Montello- 
je, todėl žmonių atsilankė 
gana daug. Ir stengėsi ap- 
sirėdyt įvairiausiais drabu
žiais; mat buvo sakyta: ku
rie išrodys dailiausiais bei 
juokingiausiais ir savotiškoj 
gimnastikoj vikresniais, tie 
gausią dovanas. Na ir pra
sidėjo dalinimas dovanų; 
Pasirodė, kad tūli gavo do
vanas neužsipelnę sulyg 
virš minėtų nurodymų, o 
kurie išrodė užsitarnavu
siais — tie nieko negavo. Na 
ir kodėl taip? Draugijai 
pelno paliko 143,00.

Lapkričio 29 d., L. S. S. 17 
kp., atsibuvo prakalbos. 
Kalbėjo drg. J. Šukys iš 
Brooklyno apie klesų kovą 
ir socijalizmą; toliaus nuro
dė Europos karės blėdingu- 
mą darbo žmonėms ir liepė 
atsižvelgti į Lietuvos baisų 
padėjimą iš priežasties tur
čių sukeltos skerdvnės.Taip- 
gi kvietė aukauti Liet. Šel
pimo Fondan ir siųsti au
kas Brooklyno visuomeniš
kojo seimo išrinktai valdy
bai. Kalba tęsėsi 3 vai; pu
blika buvo užinteresuota. 
Padengimui lėšų susirinku
sieji sumetė $10.31. Kuopos 
vardu tariu širdingai ačiū!

Vietos kunigas su savo iš
tikimais avinais, visokiais 
budais norėjo neprigulmin- 
gą bažnyčią aprašyti vysku
pui, bet tos tautiškos įstai
gos pavesti airišiams nepa
vyko. Tad pasiskolino iš vy
skupo $10,000. išsikasė skie
pą ir aprašė airių vyskupui, 
dabar bus laikomos ten pa
maldos.

Tame skiepe parengė fė- 
rus, "kaziukai" su "nekalto
mis panelėmis.” Sunešė se
nus rakandus, daugiausia 
"uzbonų” na ir antra savai
tė bizniuoja. Tas nieko įs
tabaus, bet štai, kur tik so- 
cijalistą susitiks tuoj ir gy- 
rias: ”Męs pasistatėm baž
nyčią (skiepą), ten dirbsim 
skuras socijalistams." Čia 
turiu pasakyti: Jūsų piemuo 
paskutines vilnas nukirpo, 
kol iškasė skiepą, o tuojaus 
pradės ir kailius skusti (iš
dirbti) o tik jų nepirks soci
jalistai. Onytė.

WEST LYNN, MASS.
Vakaras su svaigalais. Dis

kusijos.
Lapkričio 26 d., Lietuvių 

Ukėsų Kliubas turėjo kon
certą ir balių. Buvo sulošta 
"Mulkinę ir Mulkintojai.” 
Veikalas parodo Amerikos 
"stebuklingų daktarų” gy
venimą — labai juokingas ir 
pamokinantis. Vėliau buvo 
kitokių juokų ir eilių. Pa- 
baigoje dainavo vietinis 
Jaunuomenės choras. Nors 
mokytojas (B. A. Simonavi- < 
čius) ir nepribuvo, bet su

j Jaun. choras. Minėtas cho
ras jau ne kartą palinksmi
na lynniečius dainomis. 
Geistina, kad ir ant toliaus 
nenustotų energijos. Po kon
certui buvo balius ir šokiai 
iki vėlybai nakčiai. Vieti
niai lietuviai saliunininkai 
A. Balkus ir broliai Binge- 
lai, davė kelioliką bačkučių 
alaus už dyką ir buvo paren
gta vakarienė. Žmonėliai 
vietoj, kad ištartų ačiū pir
mininkas, suėjo ir davai pa-i 
tįs kelt tuos l_L_ .....___
rėkaudami.. Man rodos, kad 
galima kitonišku budu iš
tarti ačiū, nes taip išrodo 
lyg indijoniškai. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Liko 
k|iubui gražaus pelno. 
(Mums rodos, jei prie L. U. 
kliubo priguli vienas kitas 
susipratęs narys, vietoj už 
svaigalus dėkuoti smukli
ninkams, turėjo užprotes
tuoti prieš žmonių svaigini- 
mą. Gėda kliubo nariams 
taip girtuokliauti! Red.)

Lapkričio 29 atsibuvo jau. 
trečios ši sezoną diskusijos' 
surengtos Lietuvių Ukėsų t buvo

tų krautuvė tapo uždaryta 
antru sykiu. Uždarė ją 
krautuvės vedėjas (mena- 
džerius) F. Tamašauskas, 
už savo balansą $500.00. Ji
sai visuotiname susirinkime 
buvo prižadėjęs laukti pas
kolos 6 mėnesius, bet pri
kalbintas privatinių mėsi
ninkų (bučerių) nedalaikė 
savo žodžio; nė 3 sąvaičių 
neišlaukęs uždarė krautu
vę. Suprantama. biznie
riams tai buvo didelis džiau
gsmas.

Lapkričio 11 d. tuoj vėl 
sušaukta visuotinas

s 
I

tūkstančių dolerių. Sekre
torius T. L. Dundulis, kuris 
veda pininginę apyskaitą, 
taipgi yra po paranka.

Musų-gi mieste (St. Louis, 
Mo.) vietinių draugijų ir 
kuopų rūpesčių delegatai 
savo konferencijoj 15 dieną 
lapkričio sutvėrė vietinį Lie- 

: tuvos Šelpimo Fondą ir iš
rinko centralinį komitetą. 
(Pirmininką, sekretorių, ka. 
sierių ir du kasos globėju). 
Tas komitetas priiminės 
aukas. Bus daug parankiau, 
negu vienam norinčiam au
kauti 10c. siųsti į L. š. F. 
cent. kasierių.

Taigi, kas kiek aukausite, 
daug ar mažiau, perduokite 
vietiniam musų sekretoriui 
J. Daujotai, 2524 N. 22nd st. 
Pastarasis įtrauks jūsų au
ką į knygas ir pinigus per
duos kasieriui V. Damaševi- 
čiui, kuris yra po $500.00 
kaucijos.

Centr. pirm.,
J. V. Klastaitis.

DE KALB, ILL.
Nesupranta ir neužsitiki.
Lapkričio 22, vietiniai lie

tuviai parengė diskusijas. 
Pirmiausia K. Dirsė paaiš
kino kokiam tikslui šios dis
kusijos rengiamos, ir Pa
prašė išsirinkt tam vakarui 
valdybą. Pirmininku buvo 

Paaiš
kino, kad: 1) bus apkalba
ma dabartinis padėjimas 
Lietuvoje, 2) ar mes Dekal- 
bos lietuviai rinksime au
kas nukentėjusiems nuo ka
rės, 3) kuris seimas geres
nis, ar Chicagos, ar Brook- 
lvno. Pripažinta geresniu 
Brooklyno Seimas. Laike 
diskusijų pasirodė visokių 
nuomonių apie aukų rinki
mą. Vieni sakė, kad musų 
suaukauti pinigai nueis tie
siog į caro rankas ir pagal- ' 
bos negaus nė vienas lietu
vis; kiti vėl tvirtina, kad ir 
gaus lietuviai, bet anaiptol i 
ne visi. Girdi, tegausiu mie
stiečiai ir šiaip gudresni, bet 
valstiečiai nekuomet ne
gaus. Butų gerai, kad "Ke
leivio” red. apie aukų dalini
mą paaiškintų savo laikraš
ty-

Komitetan tapo išrinkta: 
R. Kiselis, J. Patamsis ir Z. 
Kelly. Z. K.

Red. prierašas. Pinigai, 
aukaujami Lietuvos Šelpi
mo Fondan, nieku budu ne
galės pakliūti į Rusijos caro 
rankas, nes surinktos au
kos bus siunčiamos į Lietu
vą tik tuomet, kai pasibaigs 
karė ir nebebus jokio pavo
jaus. Aukų gaus lygiai vi
si. kaip valstiečiai, taip ir 
miestelėnai, kurie tik bus 
karės nuskriausti. Aukos 
yra Visuotinojo Seimo nu-

I

luiumv u . vaiayoą. rirminin
Kliubo. Buvo paduota trys bendroves narių susirinki- išrinktas P Šukvs 
temos: "Ar reikalinga Lvn- mas pas F. Kučinską. Visi ki kad: įx b * "*: temos:

1 ne lietuvių parapija ir baž- 
! nyčia?” "Kokia srovė lietu- 
; vių geriausia remia tautą?" 

ir "Ar reikalinga remt sa-j 
vieji biznieriai?” maudei

Sąvaitė laiko atgal likosi įdarius visi bijojo .dėti pį- 
sutverta lietuvių parapija tįkt,ai ncu-US ?us1_
W. Lvnne. kaip jau buvo ™kl?an R Vąlbikienei pa- 
-Keleivije” rašyta. Taigi jSiseke suorganizuoti bęnd- 
pirma tema pripažinta visųjrav^ lsaau3°- B. Valbikie- 
kad lietuviška bažnyčia vra ne.dave v?karą ’
reikalinga iš to Atžvilgio,!0 J?? v^?s Aat' Valbikas 
kad sutrikus visiem lygias: P?slsYenta ves.tl- krautuvėj 
tiesas ir užganėdinus kiek-17!^ tvarH’. Ąaup p. Val- 
viena žmogų ir tikinti. Bet, -^1^ ™Pesciui tą vakarą lt- 
kad toii bažnvčia neorisrulė-'ko sudeta bendrt>ves reika‘ £^l^mos ^rasTui^kad ku- |lams SL330.00.

j nigas nešeimininkautų kaip Ant rytojaus liko atidarv- 
įjam patinka, bet kad viskas ta krautuve. P. Valbikienė 
! butų pačių žmonių kontro-, būdama.serganti, tečiau sto- 
liuojama, o ne taip, kaip kadi jo dirbti.
šioji sutvarkyta tik pagal šiandien visos kliūtis yra 
kunigo reikalavimų, kuris jau prašalintos ir kas norė- 
išsirinkęs "gerus katalikus” i tų prie bendrovės prigulėti, 
ir davai rinkt pinigus, o kur j šėras kaštuoja $10.00. Visi 
tie pinigai eis, tai ne jų biz- skolininkai pasirašė ant vie- 
nis. no popieriaus, kad iki metų

Prieš diskusuojant antra- į ^ajko lauks paskolos, kitiems 
ją temą, lietuvių visuomenė atmokėjom. Tikimesi, 
padalinta i tris dalis: tau- Per _metus. laiko musų 
tiečiai, katalikai ir socija-1 
listai. Vieni stojo už kata- " 
likus, kiti už socijalistus, 
treti už tautiečius.

Bediskusuojant pasirodė, 
kad nekurie katalikai soci
jalistų laikraščiuose skaito 
vien tik pajieškojimus. Bu
vo užsipuldinėjimai iš kata
likų pusės, o darodymų ne
buvo, kuom socijalistai ne- mes gimėm ir augom, šian- 
remia tautiškų dalykų. So- dieną paversta į kraujo ir 
cijalistai prirodė, kad: kiek-'" 
vienas socijalistas skaito lai
kraščius, nei vienas nenie
kina savo kalbos, kiekvieno 
socijalisto vaikai gražiai lie
tuviškai yra mokinami ir 
savo kalbą vartoja, ir pats 
socijalizmas pripažįsta vi
som tautom lygybę. Socija
listai prirodė, kad karštas 
katalikas negali būt tautos 
rėmėju, nes jam daugiau ru-. broliai 
pi Rymas, negu tauta. P_! -------------------- ----
savo" 37, kad socijalistai ge- ką į mus šioj šaly gyvenan- 
riau remia tautą, 13, kad ka- čius, prašydami nuo musų 
talikai ir 8, kad tautiečiai, pagalbos. Jų balsas neturi 
Daugelis susilaikė nuo bai- pasilikti balsu tyruose sau- 
savimo. Iš tautiečių pusės kiančiu. Musų pareiga yra, 
nebuvo jokių priparodymų atkreipti savo ausį ir išgirs- 
rėmimo tautos, nes ir dabar- ti jų šauksmą, suteikti 
tinė karė yra surengta tau-'jiems tą, ko nuo musų rei- 
tiškujų-patriotų, kur tautos kalauja.
yra žudomos ir net brolis Tą šventą uždavinį mės 
brolį eina žudyti. ; visomis savo pajiegomis tu-

Trečia tema pripažinta, rime stengtis atlikti.
kad reikia remt savieji biz-j Visuotinas Amerikos Lie- 
nieriai, bet ir jie turi savo, tuvių Seimas Brooklyne, N. 
kostumerius, kaipo "savuo- Y., įsteigė Liet. Šelp. Fondą, 
sius,” geriau užganėdint ir Tasai gi Fondas yra kaipo. 
visame patarnaut pirma šaltinis šelpimo lietuvių nu-1 
”savajam," negu kitatau- kentėjusių nuo karės. Ka-1 
čiui. sierius L. Š. F., kuris priima j

Reikia ištart vietiniam aukas, yra po kaucija 10

• ?

nariai vienbalsiai reikalavo 
atidaryti išnaujo krautuvę, 
bet tam tikslui reikėjo $800. 

'Kur gauti bedarbės laike? 
i Jau du svkiu krautuvei už-

kad musų priešų persekioji
mas nebus baisus. Tik dir
bkime! Pakusa.

I

I 
i

ST. LOUIS, MO.
Lietuviu visuomenės ati- 

‘ dai.
Kilus Europos karei, mu

sų tėvynė Lietuva, kurioj

I
ašarų klonį. Musų namu
čiai degdami nušvietė Lietu
vos padangę. Musų žaliuo
janti laukai bei žydinčios 
pievos su visų gerybėmis li
kos paversta į rustų gamtos 
tyrą. Musų broliai ir drau
gai, paimti karėn. Ir tie 

i tautos žiedai, žūsta ant 
skerdynės pleciaus. Musų 
likusieji seni tėvučiai, maži 

“i ir j’aunos sesutės, 
Bai- raudodami tiesia savo ran-

SH1RLEY, MASS. 
1 Tamsa mus slegia...

Spalių 18 d. keturios mer
ginos išėjo pasivaikščioti po 
laukus ir eidamos pamatė, 
kad vieno ūkininko sodne 
yra dar gerų obuolių ir pra
dėjo juos skinti. Nespėjo ke
liūtą pasiraškyti, kaip ūki
ninkas ėmė varyti laukan, 
bet šios dar nesiskubino. U- 
kininkas pasikinkęs arkli 
nuvažiavo miestan ir pasiė
męs policistą grįždamas su
tiko merginas keliu beparei
nančias į miestelį. Policistas 
tuoj sustabdė, užsirašė vi
sų vardus, iškratė ir kuri 
turėjo obuolių atėmė. Spalių 
24 d. buvo teismas ir visos 
tapo nubaustos po $4.00.

Bet vis butų da pusė bė
dos, tik štai sužino darbda- 
vis ir išvaro visas iš darbo. 
Jau ir taip čia merginų el
getiški uždarbiai, $5.40 į są
vaitę. Tad ar gi dyvai, kad 
mergaitėms ir obuolių nėra 
už ką nusipirkti, nes iš to
kių algų tankiai ir duonelės 
neužtenka.

Bet kapitalistiškasis su
rėdymas to nežiūri. Mirk!... 
badauk... ir jeigu matai pu- 
nančius vaisius nerušiok, 
nes "geroji” valdžia "teisin
gai” baudžia ir "gerasai" 
darbdavis mokėdamas elge
tišką algą už norėjimą val
gyti, už vieną kitą obuolį, 
išmeta stačiai tave badui į 
nasrus. Nenori kęsti bado 
— eik gatvėn ir atsiduok 
prostitucijai.

Pažiūrėkime kas gimdo 
vagystę ir paleistuvystę, 
kaip čion lietuvaitės gyve
na? Jos visos daugiausia a- 
teivės iš Lietuvos; gyvena 
tai prie giminių, tai prie pa
žįstamų. Uždirba jos, kaip 
virš minėjau, tik ant sausos 
duonos. Tečiau iš tos skur
džios, mažos algos atsimoka 
už laivakortes ir dagi po ke
lių metų vargo tūlos iš jų su
sideda vieną-kitą šimtelį. 
Tokiai, žinoma, tuoj atsiran
da ir "kavalierių,” kurie da
žniausia nieko o nieko neži
no, kaip tk gerti, kaziruoti 
ir mušties, vėliau bylinėties 
teisme.

Gaila į mus drauges kar
tais ir pažiūrėti. Atvažiuoja 
iš Lietuvos skaisčios, raudo
nos, o pagyvena metus, ro
dos, blukte nublunka. Dirb
tuvės dulkės, prastas mais
tas atima jųjų skaistumą ir 
permaino visą išžiūrą. Tik
tai jųjų tamsumo nepermai
no ; kokiomis atvažiuoja, to
kiomis bijančiomis pirmei- 
viškesnių žmonių ir pasilie
ka. Jos nenori ir net bijo su 
tokiu vaikinu susieiti, kuris 
skaito laikraštį ar knygą, 

į bet kurs moka gerai armoni
ką patampyti, šokti, išsigė
ręs riebiai pablevyzgoti —

ugnagesiai užgesino ir žmo
nės susirinko atgal ir vėl vi
skas ėjo gerai. Tik gaila, 
kad iš pačių vakaro vedėjų 
buvo betvarkė. Vienas ko
miteto narys M. J., matyt, 
peranksti pradėjo "baliavo-. 
ti” ir butą gerai isvaigusio, 
užsinorėjo savotiškai šeimi
ninkauti. Bet nabagas likos 
prašalintas iš svetainės. Mi
nėtas kliubas privalėtų rin
kti geresnius vadovus, kad 
ant toliau tokių nesmagumų 
neatsitiktų.

Draugelis.

COLLINSVILLE, ILL. 
Aukaukime Lietuvai.

Lapkričio 26 d. įvyko kuo
pų ir draugijų delegatų su
sirinkimas dėl sutvarkymo 
aukų rinkimo Lietuvos Šel
pimo Fondui.

Pribuvo nuo šių kuopų ir 
draugijų šie delegatai: Nuo 
S. L. A. 159-tos kp. — J. Be- 
kanauskas ir L. Žvingilas, 
nuo L. S. S. 18-tos kp. — J. 
Steponavičius ir A. M. Me- 
teliunas, ir nuo Laisvės My
lėtojų draugijos— M. Trum
paitis ir P. Bakaitis.

Susirinkimo pirmininku 
išrinkta J. Steponavičius ir 
raštininku A. M. Metelionis.

Pirmiausia buvo rinkta 
komitetas aukų rinkimui. Į 
komitetą tapo išrinktos šios 
ypatos: Iždininku — M.
Trumpaitis, raštininku A. 
M. Metelionis, į aukų rin
kėjus — J. Steponavičius ir 
J. Čekanauskas.

Nutarta, kad iždininkas 
butų po $100.00 kaucijos. 
Aukas nutarta rinkt viso
kiais budais, kaip va: atsi- 
šaukt į vietines draugijas ir 
kuopas, kad aukautų iš savo 
iždų. Taipgi aukų rinkėjai 
vaikščios po lietuviškas stu- 
bas ir po biznio įstaigas, au
kas rinkdami.

Tikimės, kad collinsvillie- 
čiai parodys savo duosnumą 
šiame taip svarbiame reika
le.

Aukos bus siunčiamos L. 
Š. F. Finansų sekretoriui.

Susirinkimo pirmininkas, 
J. Steponavičius. 
A. M. Metelionis.

tarta siųsti Mokslo Draugi- tJks joms ti^ka jį “orime
jai. Vilniuje, kuri jas išdalys 
nuksriaustiems bešališkai ir 
teisingai ir todėl aukauto
jams netik nėra mažiausio 
pavojaus, bet visų Amerikos 
lietuvių pareiga yra aukau
ti kiek išgalint. Lietuva de
juoja ir ištiesusi rankas lau
kia musų pagalbos!

CHICAGO, ILL.
Pavyzdingas vakarėlis.
Subatvakary, lapkričio 21 

d.. E. Ramanauskaitė ir U. 
Kartonaitė parengė šeimy
nini vakarėlį po No. 1938 
Halsted str. Prie linksmos

susilaukti šviesesnės atei
ties, daugiau protaukime se
sės ! Marcijona.

CHICAGO, ILL.
Jaunų Liet. A. Tautiškas 

Kliubas surengė vakarą 26- 
tą d. lapkričio (Padėkavo- 
nės Dienoje), šv. Jurgio par. 
svetainėj. Vakaras buvo 

.gana įspūdingas, susidedąs 
iš įvairaus programo: loši
mo, dainų ir muzikos. Su
lošta dviejų veiksmų farsas 

"Ekspropriatorius.” Nusi- • 
I sekė vidutiniškai. Artis- į 
tai beveik visi atliko savo.. . _ . , . ... Ldi uevvin. visi dLUAV

vakarienes sakyta prakalbę- r0]es pusėtinai; kiti ir vi-į 
H ui nimfa it ripfclamim- • ___• i_y- -n ilės, dainuota ir deklamuo

ta. M. Petrauskas užsimi
nė apie Rusijos politiškus 
kalinius ir patarė paaukauti 
jų pagalbai, bet drgg. M. 
Juška, A. Kartonas ir P. A. 
Rakas prirodinėjo, kad nuo 
karės nukentėjusiems aukos 
vra reikalingesnės šiuo lai
ku. Visi tam pritarė. Sve
čiai suaukavo $10.25, kurie'___
pasiųsta Liet. Šelp. Fondo • nelaimės pradėjus lošti išti-
fin. sekr. T. Dunduliui. (Au
kas pagarsinome šio nume
rio aukų skyriuje. Red.)

žinomas.

sai gerai sulošė. Po loši
mui J. L. A. T. Kliubo miš
rus choras sudainavo kelias 
dainas. P-lės J. ir M. Rada- 
vičiutės skambino pianu. 
Publikos buvo pilna svetai
nė. Kiek teko girdėti ir pel
no nemažai liksią — apie 
$200.00. Abelnai vakaras 
buvo pagirtinas. Publika 
užsilaikė ramiai. Tik ant

ko ugnis ant antrų lubų 
svetainės ir sutrukdė lo
šimą. Žmonės išbėgo iš

Rašt.,
YOUNGSTON, OHIO.

Ka-ko” vedėjas agituoja už 
smukles ir tautišką biznį 
Lapkričio 29 d. buvo su

rengtas "Liet, tautos vaka
ras” (?!), kurį surengė 
Youngstown’o lietuviai. Iš- 
pradžių dalyvavo visos sro
vės, bet klerikalams tas ne
labai tiko. Jie nedavė susi
rinkimuose kitoms srovėms 
balso ir galop tūli turėjo pa
sitraukti, kad apsaugot sa
vo makaules sveikomis..

Taip tie "federeišiai” su- 
j rengė "Liet. taut. vakarą." 
i Ir ką-gi? Parsikviečia kal
bėtoju Chicagos "Ka-ko" 
vedėją (menadžerį) S. P. 
Tananevičių ir miesto majo
rą. Majoras nepribuvo, tad 
pirmasai kalbėjo S. P. Tan- 
čius. Jis pradeda:

"Broliai! Matot iš progra
mo, kad majoras turi pradė
ti kalbą į jus. Broliai, da
bar aš užimsiu majoro vietą. 
"Broliai, kaip aš buvau Lie
tuvoj ir kaip lankiau "na- 
rodną," oi kaip mes laukda
vom "načelninko." Taip ir 
jus laukiat savo majoro.

• Taigi dabar aš juomi esu, 
; Youngstown’o majoru." 
;"Ura!" — ėmė plot rankom 
tautininkai už naują "majo- 

Įrą.” Toliaus sako: "Mano 
jtėvvnė Suvalkų gub., kur 
aš buvau, augau, žinot, kaip 
miela, bet dabar visa išpus- 
tvta 20-to amžiaus barbarų.

, Kas tie barbarai? Vokie-
• čiai! Broliai, žinot, kad 
i mes turėjom seimą Chica- 
goj, jus žinot ir jus žinot, 
kaip mes veikiam" ir kaip 
veikiam nepasakė, tik žak- 
sėjo ir už laikrodėlio graib
stėsi.

Antru kalbėtojum buvo 
kun. V. Vilkutaitis. Šis ga- • 5 i i«••

9T

kėlę gerai. Iš pradžių sako: 
"Iš kur tų lietuvių tiek 
daug, kad nei į salę netelpa, 
ar gi jie butų iš kitur suva
žiavę?. Ne. Aš matau, kad 
bus visa didžiuma vieti
niai,” (Čia jam širdį suspau
dė, kad bažnyčioj nei dešim
tos dalies nematyt jų). Pa
skui papasakojo pasakaitę 
iš "Draugo” apie Rauluką ir 
apie šios šalies aukso kal
nus ir ragino visus žengti 
prie mokslo ir skaityt laik
raščius gerus. Sako: "nes- 
kaitykit tokių laikraščių, 
kurie kito persitikrinimus 
išniekina, nežiūrint, kad jis 
butų katalikiškas laikraštis; 
jis negeras.”

Antra kalba S. P. Tanane- 
vičiaus. Išėjęs išputojo sti
klą vandens, kapt už laikro- 
džiuko ir vėl "Aš Majo
ras Youngston’o ir kaip mes 
jo laukiam." žinoma, kur 
čia tokio "biznieriaus” ne
lauks. Paskui ėmė girt sa- 
liunus ir lietuvišką biznį. 
Čia jis stačiai agitavo už sa- 
liunininkus, sako: "neikit 
pas žydus tuos sukčius, bet 
pas savuosius” ir įvardijo, 
perstatė tuos saliunininkus 
ir rinko žodžius iš kun. V. V. 
Vėliau davai girt "Katali
ką,” kaip jis geras, (ir kaip 
du paukščiu galima nušaut) 
"busi katalikas ir geras 
tautietis” jį skaitydamas. 
Ir tiesiog agitavo už usira- 
šymą ir nurodė tą Youngs
ton’o garsų "zakristijoną,” 
kuris užrašinėja "Kataliką" 
ir minėjo apie autonomiją, 
kai p reikia jos reikalauti, bet 
nepasakė kaip. Pirmoj kal
boj išdergė vokiečius, antroj 
kalboj liepė sekti vokiečių 
kultūrą. Pirmoj kalboj pa
sakė, kad lietuvių kalba se- 
niau^a ir kaip ji tvirtu 

kaip išmirė lotinų "grekų" 
kalba. Na ir ko nepasako 
tie nežinėliai, pirma sakė 
"grekų" kalba mirus, vėliau 
— "šekit grekų kultūrą," lie
pia.

Trečias kalbėjo vietinis 
bankierius J. Šilingas. Jis 
labai gerai atsakė kunigui 
ir užrėžė "tautiškiems biz
nieriams." Štai jo kalbos ke
li sakiniai:

"Gėda mums 20 amžiuje 
tikėti, kad buk Dievas už 
nuodėmes surengė šią karę! 
Na, jeigu tikime, gerai: tad 
kam mes renkam tas aukas 
ir gelbstam tiems suvargė- 
liams, kuriuos Dievas koro- 
ja. Juk taip darydami mes 
einam prieš patį Dievo dar
bą! (delnų plojimas). Jus 
žinote, kad šiandien ant tiek 
išvystyti ginklai, kad gali 
išpjauti 10,000 tūkstančių 
žmonių ant syk. šiandien iš 
orlaivių svaido bombas, 
kas? Žmogus! Gi seniaus, 
kaip istorija parodo, pats 
Dievas svaidė ’bombas’ ant 
Sodomos ir Gamoros ir 
mes tam tikime. Mes tiki
me. kad Jozue eidamas į pri
žadėtą žemę. ir plaudamas 
tos šalies gyventojus, pama
tęs, kad per trumpa dienos 
paliepė, kad saulutė sustot 
ant poros valandų. Bepigu 
jam buvo sustabdyt saulutę, 
nes ji tada dar sukinėjosi 
apie musų žemelę." Čia visi 
tautininkai ant estrados ir 
kunigas liko raudonais 
žiais.

Tarpe prakalbų buvo 
klamacijų ir kakarinių, 
rios išėjo nei Dievui
žmogui. Publikos buvo Į 
250. bet likos neužganėdin
ti. todėl, kad be agitacijos 
už tautišką biznį nieko ge
ro negavo patirt.

Geistina butų, kad socija
listai surengtų prakalbas 
bei panašų vakarėlį tik ne 
tautiškam bizniui, bet šios 
dienos darbo žmonių klausi
mui išrišti.

Z. Mažeikienė.

SUDEGĖ 14 TRIOBŲ.
Giradrvite, Pa.— Čia bu

vo gana didelis gaisras, su
degė 14 triobų; nuostoliai

I

vė-

de- 
ku- 
nei

svetainės, bet trumpu laiku Įima sakyt atliko savo paša- $100,000.
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"šventraščio," tuos savo pri
sakymus Dievas Įdavė žydų 
vadui Maižiui. Taigi, pro
taujant sulyg tavo liogikos, 
išeina, kad Dievo prisaky
mai draudžia tiktai žydą 
užmušt.

— Ne, vaike, tie Įstatymai
duoti katalikams ir drau
džia tik kataliką užmušt, o 
už bedievi nėra jokio grie- 
ko, ba kaip tu nekenti savo. ke, negaliu dainuot. Jei no- 
neprietelių. taip ir Dievas ri. tai užeikim 
nekenčia. 1 ’ ’

— Kurgi tu tai išsiskai- 
tei?

— Kunigas taip aiškino 
per pamokslą.

— Aš žinau, tėve, kad ku
nigai piudo žmones.

— Vaike, tai nėra piudy- 
mas, ale doros mokinimas.

— Ar tai ir vyčiai tokią prisilaikyti nuo vartojimo susivažiavime, Įsteigta dr- dvi trečdalis iš visų karvių, 
‘ —»--•— ja darbininkų atstovų, prisi-; kiti vėl nusprendė atiduotiV 1 * • • » I • • I • A • • A •’l *1*11 •svaiginančių gėrimų.

Jeigu iš vienos pusės nea- žadėjusių būti pilnais absti- visas, tik pasilikdami sau po
y9 - - \ _ . .______..A*__________________________________ 1 1 1 • 1 • (

tarpe darbo žmonių priguli kių svaiginančių'gėrimų). > šeimynos galvos. Šie du pa- 
— ...•--------- ------ Belgijos socijalistų vadas starieji sprendimai buvo

Kurie sulig šiais sprendi- 
, .... ... . mais davė, valdžia buvo vi-
Švedijoj imlzmiską šuoli saj užganėdinta. Bet neku- 

1 ne valsčiai nesuprasdami 
paliepimo varė lig paskuti
nio veršelio, kad net priėmi
mo komisijos sugrąžino to
kius atgal. Užvis juokin
giau pasielgė Rietaviškiai; 
jie varė viską, ką tik gyvą 
namie turėdami: žąsis, an
tis, vištas, veršiukus 2—3 
sąvaičių. Bet komisija ne
priėmė kito nieko, kaip tik 

i suaugusias karves ir jau
čius. O valstiečiai sako, kad 
jiems jų urėdninkas liepęs 
ir naminius paukščius vary
ti ant priėmimo.

Kainas valdžia moka už 
paimtą maistą ar gyvulius 
gana geras: už karves moka 
po 4 r. 80 kap. už pūdą gyvų 
karvių, už šieną po 7 r. 50 k. ’’ 
birkavą, už javus, kokie jie 
nebūtų, moka po 1.50 k. už 
pūdą. Pinigų, paimdami 
gyvulius, pašarus ar javus, 
išsvkio nemoka, bet duoda 
ženklelius (cedelius), pagal 
kuriuos valdžios kasos išmo
ka pinigus.

"Rygos Naujienos.”

”dorą” mano platint?
— Jes, vaike. Mes turim __ o_________ _________

ir himną savo vaiskavą. bejotfna, kad girtuoklybė nentais (nevartojančiais jo-Į vieną karvę ant kiekvienos 
Norwoode kad užtraukėm, 
tai net langai skambėjo.

— Gal padainuotum
man, tėve.

— Ar tu nori išgirst?
— Ir labai norėčiau.
— Bet neišsigėręs aš, vai-

ir

pas musų 
blaivybės susaidės preziden
tą.

— O ko tenai ?
— Jis turi bačkutę.
— Aš neisiu.
— Na. tai eik sau sveikas, i 
aš eisiu išsigert, ba liežu- 

gali
O
vis taip išdžiuvo, kad 
lūžti.

Pagal B. A. Possę.

Alkoholizmas ir
Darbininkų Klesa.

— 8 veikas gyvas, seni!
— Maike, šį syki aš tau 

dovanoju, bet jei dar syki 
tu pavadinsi mane seniu, tai 
bus blogai. Tu žinai, kad aš 
esu lietuviško vaisko gene
rolas ir todėl turi mane svei
kint kaip generolą: atsistok 
per keturius žingsnius tie
siai, kaip žvakė, dešinę ran
ką pridėk prie kepurės ir 
lauk, ką aš tau pasakysiu.

— Tokių kvailysčių tu ga
li mokyt savo vyčius, tėve, 
bet ne mane.

— Vaike, aš tau sakau, 
kad tu grubijoniškai su ma
nim nekalbėk, ba aš tave pa
imsiu kaip keptą agurką.

— 0 ką tas reiškia, tėve, 
gal manai muštis?

— Jes, vaike, tik ne su 
kumščia ir ne su lazda, ba 
tas butų ne kultūriškai.

— Tai kuom?
— Mes, vyčiai, kovojam 

su savo neprieteliais kultū
riškais Įrankiais, būtent fa
ktais ir kardu.

— O kas tie neprieteliai
— Tai cicilistai, vaike.
— Tur būt norėjai pasa

kyt socijalistai?
— Visviena, vaike.

Ne, tėve, tas ne visvie- 
Kacia tu neištari žodžio 

kaip reikia, tai kiekvienas 
‘tuojaus pamato, kad tu la
ibai nekulturiškas žmogus. 
Tavo liežuvis netinka prie 
inteligentiškos kalbos.

— Sustok, vaike, ba aš ta
ve tuojaus sumušiu.

— Nebaugink, tėve, nes 
aš tavęs nenusigąsiu. Nors 
tu ir pasigyrei, kad jus, 
vyčiai, kovojat faktais ir 
kardu, tečiaus aš tavęs nebi
jau. Aš labai norėčiau su- 
siremt su tavim faktais, bet 
aš žinau, kad jų pas tave 
nėra.

— O mano šoblios tu jau 
nei užką neskaitai?

— Aš tą kreivą geležgalį 
skaitau apie 10 centų, nes 
manau, kad iš jo butų gali
ma nukalti vidutinę patka- 
vą.

— Vaike, tu išnevožiji ma
no ginklą. Ar tu žinai, ką 
aš galiu už tai padaryt?... 
Jei aš tau rėžčiau, tai tavo 
galva nusiristų lyg kopūs
tas.

— Taip, gal ir nusiristų,: 
bet aš žinau, kad tuomet ir 
tau, tėve, reikėtų su savo[ 
šiušia atsisveikint.

— Eik tu, durniau! Kaip, 
tu likęs be galvos galėtum ■ 
iš manęs dūšią išvaryt?

— Ne aš, bet valdžia.
— Meluoji! Valdžia už

bedievį neužstos. |
— Įstatymai, tėve, nedaro svieto nebuvo. Sulyg jūsų kuo mažiau darbininkas už-

[skirtumo, ar tu katalikas, 
'ar bedievis.

— Ką tu, vaike, man pa
sakoji apie Įstatymus, juk 
tu džėloj dar nesėdėjai. Aš 
geriau Įstatymus pažįstu. 
Bet aš čia apie save nekal
bėsiu. ba tu vistiek netikėsi. 
Aš tau pasakysiu, ką aną
dien Nonvoode pasakė sa
vo prakalboj klierikas Jus- 
kaitis iš Montellos. Jis yra 
labai mokytas vyras. Jis, 
vaike, vistiek kaip ir bibli
ja.

— Nekelk, tėve, jo moks
lo, nes aš ji gerai pažįstu: 
jis atvažiuoja pas mane lek
cijų imti. Kągi jis pasakė?

— Jis, vaike, nurodė, kaip 
vienas katalikas rėžė bedie
viui galvon, kad net galva 
plyšo, o kai nuėjo ant korto, 
tai sudžia pasakė: "No 
God. no Law."

— Nežinia, tėve, kokioj 
prasmėj tie teisėjo žodžiai 
buvo pasakyti. Męs žinom 
iš patyrimo, kad apskritai 
imant teismai nubaudžia 
kurkas daugiau tikinčiųjų 
žmonių, negu bedievių, štai 
nelabai senai Hoosick Falls 
miestelije katalikai užpuo
lė ir sumušė du ar tris soci- 
jalistus. Policija piktada
rius išgaudė kaip žiurkes ir 
sukimšo kalėjiman.

— Tai kibą bedieviška po
licija buvo.

— Bet jeigu jau kur ka
talikiškas teisėjas ir nenu
baustų kataliko už mušty
nes, tai visgi tau, tėve, 
taip pat ir tavo 
kaipo geriems 
neišpuola iš to 
Juk jus tikit 
ir teisingiausi 
va. o jo 5-tas 
sako "Neužmušk’

— Matai. Maike, kaip tu 
mano šoblios persigandai — 
jau Dievo prisakymais ma
ne baugini!...

— Ne, tėve, aš nei kiek 
nenusigandau; aš tik aiški
nu jūsų Įstatymus.

— Vaike, aš tau sakiau, 
kad apie Įstatymus tu nieko 
nežinai. Kada Dievas rašė 
"Dešimti Dievo Prisakymų" 
ant Sinojaus kalno, tada ne
buvo da nei socijalistų, nei 
bedievių, bet visi katalikai 
ir dievobaimingi žmonės, to
dėl Dievas ir parašė "Ne
užmušk" nei vieno žmogaus.

— Palauk, tėve, palauk! 
Jei tu vadiniesi vyčių gene
rolu ir geru kataliku, tai tau 
reikėtų truputi geriau savo 
tikėjimo istoriją žinoti. Ka
da Dievas rašė pirštu antį 
molio 10 savo prisakymų, | 
katalikų tuomet taipgi ant

o 
klierikui, 

katalikams, 
džiaugties. 

i augščiausį 
teisėją Die- 
prisakymas

■

Vergui, syki atbudo sus- dirba, tuo didesnę dali savo 
nudusi jo žmogiškumo są- uždarbio jis prageria, 
monė, atviru buvo tiktai du 
digliuotu keliu — kalėjiman 
arba smuklėn.

Darbas laisvas ir protin
gas, yra savo rūšies palai
ma.— geriausis blaivybės
draugas: darbas gi iš prie
vartos. darbas, pasekmės 
kurio be nustatyto tikslo, ar- 

. ba ir npakenčiamos dirban- 
: čam "darbas” — prakeiks- 
, mas" nustelbiantis valią, ne

šantis ilgėsi, slėgimą sielos 
ir gimdantis norą svaiginti 
save degtine.

Dėl fabrikų ir dirbtuvių 
darbininko netiktai čia A- 
merikoj, bet ir visame pa
sauly, darbas, dažniausia, 
jaučiamas, ne kaipo palai
ma. bet kaipo prakekimo 
našta: jis ne auklėja žmogi
škumą. bet stelbia ji.

Turi tiesą tie, kurie šian
dieninėse darbo sąlygose 
mato vieną iš priežasčių gir
tybės tarpe darbo žmonių.

Pati nemaloniausi "sąly
ga" yra ta. kad darbas dir
btuvių darbininkų yra ne iš 
liuoso noro. Jis nėra bau
džiavos nė gi katorgos dar
bas, rečiau jis visgi ne lais
vas. ne iš liuoso noro atlie
kamas. Darbininkas tūlam 
laikui parduoda savo jiegą 
ir su ja ja elgiasi pagal savo 
noro ir savo reikmenės, pa
togumo, nupirkęs ją kapita
listas — darbdavis. i

Pakeitimas priverstino 
darbo laisvu, butų vienas iš * 

i tikslingiausių ir pasekmin- 
giausių vaistų prieš girtybę 
darbininkams.

Bet darbo žmonių mi
nioms tas galės būt suteikta 
tik ateity — Į 
zmui, kuomet kiekvienas njnjęU judėjimas nepertrau- 
žmogus - - - • -
pilną už 
nimą.

Dabartiniam 1 
vergiančio prie laisvo darbo,

!

I

i

I

i

nuo visuomeninių sąlygų ir _ _ _ . _
galop nuo darbo sąlygų, tai Vanderveide, be perstojimo Kuršo latvių, 
iš kitos pusės — taipgi nea- iki šiol agitavo liaudį boiko- 
bejotina, kad dėl šių sąlygų tuoti degtinę, 
perversmo reikalingi žmonės 
su blaivum protu, būtina, 
kad vadovaujanti darbinin
kų judėjimu mažuma, tuoj, 
dabar atsisakytų nuo varto
jimo svaigalų.

Čia i veikimo vėžes Įstoja 
mokslo žinios, parodančios, 
kad alkoholis — nuodai, ku
rio vartojimas yra kenks

mingas dagi vartojant ji iš- 
palengvo. mažomis taurelė
mis. Žinija išauklėja sąmonę 
reikalingumo valios pajiega 
Įveikt Įproti svaigint save 
degtine. Ši Žinija būtina yra 
skleisti, vadinasi, reikalin
ga yra agitacija kovai prieš 
alkoholizmą. Ir ši agitacija 
yra agitacija šaukianti ko
von su šiandienine neteisin
ga visuomenės tvarka, nes 
ant kiek darbininkų klesa 
prablaivės, ant tiek sustip
rės musų darbininkų orga
nizacijos ir judėjimas ir ant 
tiek greit mums pasiseks šis 
surėdimas pakeisti tobules
niu. socijalistiškuoju. Seniau 
ir soc-ial-demokratai, ypač 
vokiečiai šaltai atsinešdavo 
Į agitaciją linkui blaivybės.

Velionis Bebelis ne syki 
yra išsireiškęs, kad social
demokratų suvažiavimai 
per daug neturį užsiimti pa
našiomis "smulkmenomis,” 
kaip kova su girtuoklybė. 
Bet vėliau šis klausimas pa
čių social-demokratų liko ki
taip suprastas. Išsiaiškino,: dvasios
kad pilna blaivvbė vra būti- But,mf.s dvasios 
nai reikalinga darbininkų 
klesai pasiliuosavimui L 
sunkaus ekonominio padėji
mo.
... Smulkmenos liko viena iSy|,įu atliekame savo užduo

ti ir dėl priaugančios gent- 
kartės. Apgalėsime girtuok- 
lybę, apgalėsime ištvirkimą 
ir tada busianti žmonijos 
karta sugebės sutverta 
džiaugsmingą karaliją, švie- 
saus, laisvo triūso.

Liaudis su atbudusia sąži
ne. liaudis, pasiekusi atgimi
mo džiaugsmą sugeba tver
ti stebuklus.

Šiandie, baisios katastro- 
, laike sunkių 

bedarbių kilančių dėlei ka
pitalistų godumo, momente 
— kuriame veik viso žemės 
kamuolio darbininkų klesa 
slegiama kapitalo dejuoja 
liedama kraują ir ašaras, —

Sutrumpinimas darbo va
landų, žinoma, tiktai tada 
veda prie blaivybės darbo 
žmones, kada liuosas nuo 
darbo laikas sunaudojamas 
išmintingam poilsiui, bet 
ne svaiginančioms vaišėms.

Daugumos darbininkų, 
ant nelaimės, svaigalai 
skaitomi geriausiu šventa
dienio pasilinksminimu. 

"Bačkutė," didžiumos dar
bininkų — mylimiausi vie
šnia.

Girta šventė nuvargina 
ir sunaikina darbininką fi
ziškai ir dvasiškai labiau, 
negu "slegiančio darbo” die
na.

Tūluose fabrikuose ir dir
btuvėse nelaimingų atsitiki
mų prie darbo būna tankiau

! panedėly, t. y. po "atilsio," i 
negu petnyčioj ar subatoj po

>e keliu dienu darbo.
Darbininkų organizaci

jom. unijom, prisieina rupin- 
ties apie pagerinimą sąlygų 
ne tiktai darbo, bet ir poil
sio.

Ir darbininkų organizaci
jos, ištikrujų, rūpinasi apie 
prakilnias netiktai pramo
gas, bet ir šventadienio ir 
liuosų nuo darbo valandų 
pasilinksminimus. Ypač 
svarbios ekskursijos ir ge
gužinės Į miškus, laukus ir 
žaliumynus.

Dalis nuo liuoso darbo lai- 
g ko pažangesnių darbininkų 

sunaudojama ir visuomeni
niam darbui, kooperacijose 
ir apšvietos draugijose. Tas, 

[žinoma, stiprina energiją ir 
tvirtina valią linkui blaivy- 

. . .. ,. bėsrir atitraukia nuo gir-
Į\\ku& socijali- tuokliavimo. Abelnai darbi- 

.. . Kiekvienas njnku judėjimas nepertrau- 
cnros sau n gaus kiamais raiščiais surištas su 
>a\ o dar bą ath gi- jęOva prie§ girtuoklybę. Ga- 

įlima sakyt, kad darbininkų 
laike, nuo judėjimas jau patsai per sa- ’ nornn ' i • j i a •_ I

pereina tik neskaitlinga sau.1 metais Amsterdamo 
jale darbninkų dirbančių bininkų 
kooperacijose bei vartotojų buvo tariamasi apie kovą su pažino rekalingumąkovos

blaivybės linkui liaudis yra 
padariusi jau nuo 1909 m. 
visuotino streiko, kada dar
bininkai, prisilaikydami nuo 
alkoholio, persitikrino, kad 
mirtinumas jų tarpe suma
žėjo veik 2 syk.

Suomijoj visi pažangesni 
darbininkai —blaivybės ša
lininkai, jų pastangomis pri
rengta dirva dėl Įkunyjimo 
istatymo.draudžiančio išdir- 
bystę ir pardavinėjimą svai
ginančių gėrimų.

Šioje šalyj taipgi, kiek ga
lima pastebėti, pažangesni 
veikėjai suprato, kiek alko
holis neša bledies darbinin
kų klesai ir čia pradėta ko-- 
va su svaigalais. Ačiū socija. 
listų ir pirmeivių agitacijai, 
ne viena valstija jau likosi 
sausa ir nors smuklių panai
kinimas kol kas neatneša 
žymių pasekmių, nes vietoj 
viešų smuklių pridygsta sla
ptų. Tečiau reikia tikėtis,: 
jog pradėtoji kova su svai
galais nesustos, bus išrasta 
labiau užtikrintos priemo
nės apsaugojmui darbininkii 
klesos nuo alkoholio nuodų, 
o sykiu nuo išnaudojimo ir 
ekonominio skurdo.

j Girtybės priežastis gludi 
draugijos surėdymo sąlygo
se. bet šios gi draugijos są
lygos gimdo ir kovotojus su 

. ydomis ir gyvenimo pelė
siais, sykiu ir su alkoholiu. į 

; pakėli- 
_u mas, būtinas yra savo rų- 
iš šies religiškas entuziazmas! 

Kovodami su girtybe, mes 
rūpinamės ne tik apie svei
katą dabartinės visuomenės,

t

iš svarbesnių propagandų ir 
agitacijos užduočių. Jau 
1904 m. social-demokratų 
suvažiavimas, Bremene, iš
nešė prieš girtuoklybė se
kančią rezoliuciją:

"Kadangi alkoholis neša 
darbininkų klesai didžiausi 

į smūgi, ypač tuom, kad žy
miai apsunkina i\-ykdinimą 
musų siekių, partijos suva
žiavimas skaito butenvbe 
vardan progreso ir sustipo- fos momente, 
mmo musų judėjimo kovoti 
prieš girtuoklybė ir svaigi- 
nimą darbo žmonių alkono- 

: liu. Suvažiavimas kviečia 
visus partijos draugus, o 
ypač partijos laikraščius, 
kaip kad^ ir iki šiol,, atkreipti labiausia turime pasmerkti 
darbininkų atidą į pakojų a]k0h0li, tą musų jausmų, 
gresianti nuo svaigalų įr sieios žagintoja.
tojimo. . n - ....

Galop, 1909 m, partijos 
' suvažavimas, Leipcige, turė
jo laimę pergyvent džiaugs- 

i mingą valandą, kada visi su
važiavimo atstovai vienbal
siai nutarė boikotuoti deg- 

į tinę ir atsišaukti i darbinin- 
ve—- kova su girtvbe. Anais k-s. visiškai svaiginančių

- t dar-' genrni2 nevartot. 
suvažiavime, kur. Austrijos ^socijalistai pri-

:su alkoholiu pirmieji.
Žymiausis austrų socijali- svaigalus, 

stų veikėjas d-ras Alderiis 
profesionalinių sąjungų su- - 
sivažiavime, Austrijoj, 1907 
m. šiaip išsireiškė:

"Kuo miglotesnė, kuo sun- [ 
kesnė dabartis, tuo labiau 
turim Įtempti valią ir jiegas 

j kovoje su nuodais, silpni- i 
P —

Laiškai iš 
Lietuvos.

s

Iš žagariu, Seinų pav.,An
tanui Kalėdai rašo ’ Law- 
rence, Mass.:

"Niekad tiek bėdų ir var
gų Lietuvoje nebuvo kiek 
dabar. Vokiečiai pakrikę 
po visą Suvalkiją pridarė 
aibes skriaudų žmonėms. Į 
Žagarius atlėkė raiti kai 
velniai ir susivedė arklius į 
kluonus. Ėjo pirkiosna i? 
patįs ėmė iš spintų ir indau
jų kas tik patiko: viską vi
rė ir kepė, ką tik išmanė tai 
darė. Pas mus stovėjo 30 
arklių: 10 kluone ir 20 tvar
te. Avižas, šieną — suganė. 
Iš vasarojaus nieko neliko; 
stovėdami per 8 dienas am
žinai mus suvargino. Bul- 

ives, ažes daržovių — nuro
vė : tvoras sudegino; gyvu
lius išpiovė pradedant nuo 
karvių, baigiant višta. Rū
bai buvo žemėsna Įkasti, nes 
bijojom, kad ir tų neišvogtų.

"Žmonės, kad pasislėpus 
nuo nuolatinių kanuolių 
zvembiančių kulipkų, slaps
tėsi išsikasę duobėse. Ark
lius geresnius išrinko ir iš
sivedė. Visa tvarka buvo 
vokiška, net ir paštos jų ėjo. 
Valščiuose ir paštuose kny-

I gas ir kitokius rusų doku
mentus sunaikino. Telegra
fą išdraskė, kelius suardė.

"Naktimis buvo uždraus
ta vaikščioti, žagariu Škar- 
nulis ėjo apie 10 vai. iš Žvie- 
rio namo ir stovintis ant 
sargybos kareivis nušovė. 
Šv. Mykole palaidojome.

"Nežinome kas ir bus; 
nuo kanuolių trenksmo liko
me kurčiais. Rusai taiso ke
lius, matyt, vėl rengiasi prie 
mūšio.

"Mano tėvo triobos liko, 
Įkritus 3 kanuolių bomboms, 
uždegtos ir sudegintos. Su
degė: visos triobos, arkliai, 
karvės ir smulkus gyvuliai, 
liko tik viena grįčia ir ta 
kulkų sušaudyta. Rubus 
kuriuos ir išnešė, tai ir tuos 
vokiečių kareiviai nunešė.

"Slabados bažnyčią ir 
Graužus sudegino; kur tik 
nepažiūrėsi, visur gaisrai ir 
durnai."

>

alkoholi, ta musų jausmų/ 
i- ’ " J JJ.
Perdaug sunkus ir skaudus 
laikai, kad gyventi apsvaigi
me. Turime blaiviu protu 
žiūrėti i pasauli, kad iškovo
jus sau geresni ateiti. Tam
sybė ir prietarai yra girtuo
kliavimo priežaščia. Blaivy
bė vienintelis darbinnkų Rie
šai kelias per kuri gali grei- 

: čiau pasiliuosuoti iš šiandie
ninės vergijos, vienintelis 
darbo žmonių išganymas. 

; Paliaukime visai vartoję

I

jale darbninkų dirbančių bininkų

-bendrijose. Čia darbinin- gjrtuoklvbe, delegatai išdė
jo- ------------ J__l_ . - - _ .

patįs sau ir darbas jau ne
sirodo nepakenčiamu ir sle
giančiu.

Girtuoklybė tarpe darbi
ninkų, pereinančių prie koo
peratyviško darbo, papras
tai mažinasi, dagi net tada, 
jeigu darbininkui prisieina 
net prailginti darbo valan
das.

Prie darbo dirbtuvėse ty
rinėjimas parodė, kad sut- 
trumpinimas darbo valandų 
atneša girtuoklystės suma
žėjimą.

Taipgi turi Įtekmę ir pa
kilimas algos. Tą parodo ty
rinėjimas anketos keliu, ku
ri yra atlikę dauguma pro
fesionalių Europos darbi
ninkų sąjungų. Abelnai, kuo 
sunkesnis ir nuovargesnis

siliepia ant organizmo, iriviškai dalyvaująs darbi- tuoklvbe Anglijoj, kur vie- vieną karvę nuo 20 desetinų1 $200,000. Ugnis grasino vi-

l

I

Vardunas.
i

kai dirba ne darbdaviui, bet daugybę faktų, parodan- 
tose betose, kur 

darbininkų judėjimas aug- 
i štai išsivystęs, t.v. kur gy
vuoja stipros darbninkų or
ganizacijos, girtuokliavi
mas daug mažiau teprasip- 
latinęs, negu vietose, kur 
darbininkų organizacijų vi
sai nėr, arba jos nežymios. 

Bet tie patįs delegatai da- 
rodinėjo, kad darbininkams, : ~~
Įpratusiems girtauti, labai darbininkams reikia atsi- ta, taip ir duoda. Kur vir- 
sunku susiorganizuoti į stip- minti Lasal’io žodžiai, ištar- šaitis susipratęs, ten visai 
rias, sąjungas. ti Į Vokietijos socijalistusj lengvai tą pareigą atlieka;

Ir unijose, ir kooperatyvi- "Jums neapeina daugiau nė jis pasiklausia zemskio, 
škose bendrijose geriausiais ydos kankinamųjų^ nė šven- kaip paliepimą suprasti; su- 
ir uoliausiais organizato- į tadienio linksmybės tuščia- pratus jau, sušaukia vai
riais pasirodo beesą blaivi- galvių; jums neapeina dagi sčiaus sueigą ir pasitarę, 
ninkai, suvis nevartojantie lengvamanystė neskaitlin- nusprendžia atiduoti gyvu- 
svaiginančių gėrimų. j gujy, — jus esate kovotojais liūs karės reikalams taip,

Štai delko vienas iš dele- už laisvę, šviesesnę ateitį, to. kad ir ūkės nesunaikinti, 
gatų to suvažavimo stovėjo bulesnę tvarką.” Sprendimų buvo visokių:
už tą. kad kiekvienas, akty-1 Dar stipresnė kova su gir- vieni nusprendė duoti po

Kaip ima kares 
reikalams gyvulius.

Kauno rėdvboje nevisur “J

I

pančiais spėkas kovotojų už vienodai ima karės reika 
šviesesnę ateiti. |lams gyvulius. Kaip koks

"Daugiau, negu kada nors valsčius paliepimą supran-

. . z 1 visai
ti į Vokietijos socijalistus^ lengvai tą pareigą atlieka; 

‘ i zemskio,

SUDEGĖ DIDELĖ 
SĄKROVA.

M'Keesport, Pa.— Čia su
degė O’Neil departamentinė 
sąkrova. Nuostoliai siekia

z

ninku judėjime, turi visiškai name profesionalių sąjungų žemės, kiti nusprendė duoti sam miestelio centrui.
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Viešai pakars 
II žmonių

Arizonoj yra pasmerkta 
myriop 11 žmonių už žmog
žudystę. Paskutiniais rin
kimais Arizonoj buvo bal
suojama įnešimas, kad toj 
valstijoj mirties bausmė bu
tų panaikinta. Didžiuma 
žmonių tam įnešimui buvo 
priešinga ir nubalsuota, kad 
mirties bausmė turi pasilik
ti.

Dabar įvairios draugijos 
ir daug atskirų žmonių pra
dėjo prašyt gubernatoriaus, 
kad jis dovanotų gyvastį 
nors tiems 11 žmonių, kurie 
pasmerkti pakorimui 19 
gruodžio.

Gubernatorius atsakė:
”Ne. Paskutiniais rinki

mais žmonės atmetė įnešimą 
panaikinti mirties bausmę. 
Jie balsuodami prieš tą įne
šimą gerai žinojo, kad kalė
jime sėdi 11 žmonių, kurie 
yra pasmerkti mirtin. Va
dinas, jie norėjo, kad tie 
žmonės butų pakarti. Taigi 
aš ir pasirūpinsiu, kad jų 
noras išsipildytų. Tegul jie 
pasidžiaugs.

”Jeigu balsuotojai manė, 
kad mirties bausmė yra lek
cija kitiems, tad padaryki
me, kad toji lekcija butų 
kuoįspudingiausia. Aš klau
sau didžiumos.

”Aš todėl manau, kad tas 
mirties užgavėnes geriausia 
bus surengus viešoj vietoj, 
ant didelio skvero, kur kiek
vienas galėtų tai matyt kuo 
aiškiausia. Męs pakarsime 
ant syk visus 11 vyrų ir te
gul pasidžiaugia tie žmonės, 
kurie balsavo už mirties 
bausmę.

”Kada 11 žmonių ant syk 
bus nužudyta, aš tikiuos, jog 
kiekvienas balsuotojas, ku
ris 3 lapkričio balsavo už 
mirties bausmę, supras, jog 
niekas kitas, kaip tik jisai 
atėmė tiems žmonėms gy
vastį.

”Aš tikiuos, jog kiekvie
nas atskiras balsuotojas 
jausis asmeniškai kaltu. Jei 
Arizona tuo baisiu darbu 
užsitrauks ant savęs gėdą 
prieš pasaulį, tai kalti bus 
už tai balsuotojai.”

Sulyg teismo nuospren
džio, tie 11 žmonių turėjo 
būti nužudyti jau prieš rin
kimus, bet gubernatorius 
Hunt atidėjo jų mirtį iki 19 
dienai gruodžio, tikėdamas, 
jog per rinkimus žmonės 
nubalsuos panaikinti mir
ties bausmę ir'tokiu budu 
11 nelaimingų prasikaltėlių 
liks išge bėta. Bet tamsus 
žmonės balsavo kitaip. To
dėl gubernatorius dabar no
ri jiems parodyt, kokias bai
sias jų balsavimas turi pa
sekmes. Gubernatorius ti
kisi, kad viešu prasikaltėlių 
korimu žmonės liks taip su
judinti, jog ateinančiais rin
kimais jie vienbalsiai nutars 
mirties bausmę panaikint.

I 
Pittsburgo apielinkes 

Draugijas.
lieJau senai Amerikos 

tuviai darbuojas šelpimui 
nukentėjusių brolių nuo ka
rės. Iš visų Amerikos kam-' 
pų plaukia aukos į šelpimo' 
fondą įsteigtą II-tame lie-l 
tuvių susivažiavime, Brook
lyn, N. Y.

Bet labai mažai atjaučia 
tam darbui pitsbugriečiai, 
kažin kodėl?

Matydama tą visą atsili
kimą pittsburgiečių, A.P.L. 
A. draugija su kitų draugijų 
pritarimu nutarėm sušauk
ti Pittsburgo Lietuvių Susi
rinkimą 20 d. gruodžio š. m., 
kur butų galima daugiau 
apkalbėti apie tuos reikalus 
ir išrinkti komitetą rinki-1 
mui aukų.

Todėl visos Pittsburgo ir 
apylinkės draugijos yra 
kviečiamos dalyvauti šiame 
Pittsburgo lietuvių susiva
žiavime.

Kurios tik draugijos bei 
organizacijos at jaučiate 
vargą irašaras nukentėjusių 
brolių, dalyvaukite tame 
susivažiavime, prisiųskite 
savo delegatus.

Susivažiavimas įvyks Lie
tuvos Sūnų svetainėj, 820 
Belmon str., N. S. Pitts- 
burgh, Pa., 12 vai. po pietų.

Toj pačioj svetainėj, va- 
į kare nuo 7 vai. bus prakal
bęs apie Lietuvos sunkų pa
dėjimą ; yra kviečiami visi 
atsilankyti.
Renginio kom.

J. K. Mažiukna,
J. A. Rinkus,
Jokūbas Česnas.
P. S. Draugijos turinčios 

kokius klausimus ar raštiš
kus įnešimus malonėkite 
siųsti šiuo antrašu:

J. K. Mažiukna,
1111 Market st, N. S.

Pittsburgh, Pa.

BLOGI LAIKAI KIŠEN
VAGIAMS.

Užėjus bedarbei, kada iš
tuštėjo žmonių kišeniai, ir 
kišenvagiams prasidėj o sun
kus laikai. New Yorko po
licija praneša, kad apie 100 
kišenvagių bėgije paskuti
nių dviejų mėnesių turėjo 
pamesti savo amatą ir jieš- 

ikoti kitokio užsiėmimo, nes 
j iš kraustymo kišenių jau 
nebegalima esą pragyventi. 
Girdi, iškraustant po 50-60 
kišenių kas dieną, per są- 
vaitę vos tik $15 tegalima 
padaryti.

Stebėtinas dalykas, kaip 
ta New Yorko policija turi 
informacijas apie vagių gy
venimą. Tai tikras ”infor- 

I macijų biuras.”

I 
I 
I

i

t

LIETUVAI PAGALBON.
Providence, R. I.— Gruo- 

žio 13 d., svetainėje: 643 N. 
Main str., šaukiama visuoti
nas viso miesto lietuvių su
sirinkimas ir rengiama di
delės prakalbos. Susirinki
mo tikslas: suorganizuoti 
komitetą ir išaiškinti žmo
nėms svarbumą remti Liet. 
Šelpimo Fondą ir aukauti 
karės nuskriaustiems Lie
tuvos gyventojams.

J. Mickus.

DARBAI
200 grįžo darban.

Altoona, Pa.— Pennsyl- 
vanijos gelžkelio dirbtuvė
se darbai pradeda eit ge
ryn. Iš 1250 darbininkų, 
kurie pereitą pavasarį buvo 
paleisti, praėjusioj sąvaitėj 
200 jau paimta atgal.

IS AMERIKOS.
ANT JŪRIŲ ŠOKO NUO 

LAIVO.
Worcester, Mass.— Fos- 

ter Goodwin gavo telegra
mą, kad jo brolis Chaucey, 
kuris važiavo iš Rio Janei- 
rio j Argentiną, ant jūrių 
nušoko nuo laivo ir žuvo. Jis 
sirgo plaučių liga ir mano
ma, kad iš tos desparacijos 
nusižudė.

Pajieškau Jono Vainavičiaus; Kau
no gub., Telšių pav., Veišvenų par. 
Pargvainių sodž. Meldžiu atsišaukti, 
nes girdėjau atvažiavęs Amerikon.

Pranas Kazalupskis,
E. J. Stave Farm, Grafton, Mass.

Pajieškau brolio Pranciškaus An
tanavičiaus (Slaitino). 20 metų A- 
merikoj; pirmiauus gyveno Black 
Diamond, Wash. Meldžiu atsiliepti. 

Vincas Antanavičius, 
273 VVillbury str., Scranton, pa.

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

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

Pajieškau draugo Mateušo Urbo
no ir pusbrolio Igno Kuodžio. Abudu 
Kauno gub., Panevėžio pav., Nau
miesčio vaisė., M. Urba Novrodų kai
mo, J. Kuodis Stralionių kaimo. No
rėčiau susirašyti. . Meldžiu atsiliep
ti. Mano adresas:

Petras Labanauskas
70 John st., Ilartford, Conn.

Pajieškau tetos Elzbietos, po vyrui 
Miliauckienės, Vilniaus gub., Trakų 
pav., Darželių kaimo, Marcinkonių 
parap. Girdėjau gyveno Nashua, N. 
H. Kas apie, ją žino malonėkit pra
nešti arba pati lai atsišaukia šiuo ad
resu:

Agnieška Lisauskaitė,
21 Statė st.. Fort Plain, N. Y.

A. t A.
Lapkričio 30 d. mirė Julius Ra-

■ džiunas 35 metų amžiaus, išsirgęs 18 
mėnesių džiova ligonbuty North Wil-

I mington, Mass. Velionis paėjo iš 
Suvalkų gub. Kalvarijos pav. Gulbi
niškių kaimo. Paliko pati našlė. 
Todėl jo giminės arba pažįstamieji 
malonėkit atsišaukt. (52)

Magdalena Dambrauckiutė-Radžiu- 
nienė,

254 Union avė, Brooklyn, N. Y.

Prot rašt — P. Keniutis.
3238 So. Halsted st, Chicago, DL 

Finansų rašt. — PranasSandarga,
3251 Normai avė, Chicago, DL 

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- 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

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. 
eina iš Rakių parap, Telšių pav. 
veizi, žema, tvirta, šviesaus ’• 
geltonplaukė, mažų žydrių akių; 
metų amžiaus, 
metų 
gaus

BOX

Moteris pa- 
. Iš- 
veido, 
. 37

Išsivežė su savim 8 
dukterį. Kas tokią porutę su- 
skiriu $10.00 dovanų:

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

Pajieškau švogerio J. Pazieros ir 
Agnieškos Pazierienės, po tėvais Še- 
čkiutės ir pusbrolio Kazimiero Šeš- 
kučio; Suvalkų gub.. Rudos parap., 
Jūrės kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Elzbieta Kilvukė,
I 1654 Morgan st., Springfield, III.

i Pajieškau tėvo Liudviko Cinkauc- 
ko, kuris mus apleido Kalvarijos mie-

i ste, Suvalkų gub. 27 m. kaip Ameri- 
' koj. Motina dar gyva Lietuvoj, Liu- 
| dvinave. Taipgi pajieškau draugų: 
Petro Liutkevičiaus ir Petro Kučins-

; ko, abudu paeina iš Suvalkų gub*., 
! Kalvarijos pavieto, Kreivasos kaimo, 
i Gyvena VVorcester, Mass. Meldžiu 
i atsišaukti.

Juozas Cinkauckas,
i 30 VVatson st., Paterson, N. J.

Pr
idėti

Pajieškau draugo Pranciškaus Pe- 
tručio, kuris naeina iš Rubulių sodos, 
Kauno gub, Telšių pav. Kartinos 
vai. ir parapijos, jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti. (57)

John Grundulis
Winscell Mine, Benton, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nesenesnės kaip 25 metų; laisvų pa
žiūrų. Aš esmi 25 metų amžiaus ir 
turiu atsakantį darbą ant visados. 
Katra mylit apsivesti ir laisvą 
venimą meldžiu atsišaukti ir 
savo paveikslą.

Mike W—t,
314 Water str, Lawrence, Mass.

Pajieškau pusseserės Petronėlės 
Rugevičiutės; Kauno gub, Veliuonos 
vai, Papiškių sodž. Girdėjau atva
žiavo Amerikon. Meldžiu atsišaukti 
arba kas ją žinote malonėkit pranešt.

A. K. Massaitis,
BOX 159, Westfield, Mass.

_ Pajieškau pusbrolių: Jono Dargu
žio ir Mateušo Varno, paeina iš Kau
no gub, Panevėžio pav, Ramygalės 
parap. Kuršių kaimo. Aš esmi 3 
metai iš. Lietuvos, todėl norėčiau su 
giminėmis susižinoti.

Nikodemas Dargužis,
P. O. BOK 197 Charleroi, Pa.

Pajieškau Kazimiero Sindario; pir- 
| miau gyveno Amsterdame, N. Y. ir 
i pusbrolio Juozo Kružo. Abu Kauno 
gub.. Malonėkit atsišaukti.

Jonas Čapas,
23 Lawrence st., Paterson, N. J.

Pajieškau pažįstamų Jono Šukio, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Kvietiškio vai., Rudiškių sodžiaus. 
Taipgi pajieškau Vinco Naikelio Su
valkų gub., Marijampolės pav., Kvie- 
tiš.kio vai., Adomiškių sod. Atsišau
kite, nes turiu svarbų reikalą.

P. Giedraitis,
183 Roebling st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo pusbrolio Franciš- 
kaus Bakučio, Raseinių 
Kauno gub.,. Meldžiu atsišaukti 

j ba žinančius jį pranešti.
Franciškus Urbutis.

; 1205 Pine Way, Braddock,

miestelio,
ar-

Pa.

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

$5.00 už "Naujienas,’’ tas gaus dova
nų "Jaunimo Sapnus” metams ver
tės $1.00. Kaip žinot, jog ”J. S.” 
vienas iš geriausių einančių Ameri
koje lietuvių žurnalų, kadangi jį iš
leidžia Susivienijimas Lietuvių Mok
sleivių Amerikoje.

Pertai patarčiau visuomenei ar
čiaus susipažinti su jais. Kiekvienas 
užsirašydamas "Naujienas” pas 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.

REIKALAUJU AGENTŲ.
Kiekvienas agentas gali uždirbti 

ant dienos lengvai nuo $3.00 iki $7.00. 
Vyras ar moteris. Norėdami gauti 
Drobą arba sampelį, prisiųskit $1.00 
Monev Orderį, o persitikrinsit patįs, 
kad teisybė yra. Adresuokit taip:

J. BRUCHAS and CO. (52) 
1515 N. Wood St, Chicago, III.

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.

PARSIDUODA
Saliunas. rakandai (forničiai), karie
ta (buggy) ir arklys.

(51) 
G. M. KANTANAWITZ 

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

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

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnas, 

1645 W. 47th st, Chicago, I1L 
Pagelbininkas — Konstantas Iovaiša, 

4600 So. Paulina st, Chicago, DL 
Prot. raštininkas — K. A. Čiapas, 

1736 W. 47th st, Chicago, DL 
Finansų raštininkas— P. Pivarona% 
4503 S. Hermitage avė, Chicago, HL 
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, 111.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1
Town of Lake, Chicago, 111.

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No.l 
ant Town of Lake, Chicago, 111. 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, I1L 
Vice-prez. — F. A. Misius,

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

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

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, HL 
Užživrėtojas org. Mataušas šilkaitis, 

3255 S. Halsted st, ChicagoJIL

CHICAGO, ILL.
Draugystė Liet. Tautiška 

ŠVIESOS ŽVAIGŽDĖ No. 
1. Town of Lake, Chicago, 

I laikys priešmetinį susirin- 
•kimą 13 gruodžio. 1914, ne- 
j dėlioj, 12 vai. dieną, papras
toj svetainėj, p. C. Zators- 
kio, 4512 S. Wood st. Teik- 
•itės visi draugai pribūti, 

i ■•ės bus daug darbų ir rin
kimų valdybos 1915 me
siąs. Už nepribuvimą bau- 
” ė pagal įstatymus.

Balčius, pirmsėais;
V Szarka, prot. rašt. 

1-5C8 S. Wood st., Chicago.

Pittsburgo skerdyklos atsi
darė.

Praėjusioj sąvaitėj vėl at
sidarė Pittsburgo skerdyk
los, kurios dėl gyvulių gerk- į 
lės ir kojų ligos per keturias • 
sąvaites buvo uždarytos ir į 
laikomos po kvarantana. į 
Paliuosuoti darbininkai vėl 
sugrįžo darban.

Daugiau čeverykų kariu- 
menei.

Bostono Endicott-John- 
| son čeverykų kompanija 
į dar gavo užsakymą ant 200 
Į tūkstančių čeverykų, kurie 
turi būt pristatyti vienai iš 
kariaujančių Europos val
stybių. Šita kompanija bu
vo gavus vieną užsakymą 
ant 500,000 porų keliom die
nom pirma. Darbininkai 
pradeda dirbt pilną laiką.

DOVANOS!

MINIA NUŽUDĖ 
JUODVEIDĮ.

Netoli Coward. S. C., į 
vieną namą, kur buvo vie
nos tik moteris, pabarškino 
juodveidis. Moteris persi- 
gandusios ėmė rėkti, kad 

j juodveidis nori ant jų užpul
ti su lytiškais tikslais. Poli- 

I cija jį areštavo, žinia apie 
I tai pasklydo po visą apielin- 
kę. Tuojaus susirinko mi
nia baltų vyrų, užpuolė ant 
policijos, atėmė iš jos suim
tą juodveidį ir ten pat jį nu
žudė.

Mezginių darbai eina ge
ryn.

Norfolk, Va.— Mezginių 
dirbtuvė pradėjo eiti pilną 
laiką. Kompanija gavo 
daug užsakymų iš Francu- 
zijos. Popierinių v-1- 
dirbtuvės Berkeley 
smouthe taip-pat 
dirbt pilną laiką ir eina die
ną ir naktį.

baksukų 
ir Port- 
pradėjo

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.

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, III.

Pajieškau Mataušo Chiegės, Kau
no gub. ir pav., Deveikiškių sodži. 
Apie 3 metai atgal gyveno Glifford, 
III. Jis pats ar kas jį žino meldžiu 
pranešti.

Liudvikas Kulikauskas,
i 2222 Havvorth st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Aleks. Vingio 
i ir draugų Izidoriaus Vėžio ir Antano 
i Vėžio, visi kauniečiai, Ukmergės pav. 
Raguvos par., Budrianių kaimo. No- 

, rėčiau susirašyti. Meldžiu atsišaukt.
VVm. Vingis,

i BOX 408, Johnston, City, III.

Pajieškau dėdės Jono Gudinausko. 
! Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pavie
to, Papilės parapijos, šiliškių sodos. 
Malonės atsišaukti.

Charles Balkauskas
Allens Mills, Me.

REIKALINGI BATSIUVYSTĖS 
MOKINIAI.

Goodyew čeverykų siuvimo mokyk
la Brocktone, kur siuvama geri če- 
verykai, išmokina to amato greitai 
ir gerai. (1-5)

GOODYEW SHOE SCHOOL 
157 Centre st, Brockton, Mass.

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.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-Tft
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

2030 S. -Peoria st, Chicago, HL 
Prezid. pagelb.— A. Tamkevičia,

1916 Canalport avė, Chicago, DL 
Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 

1616 So. Halsted st, Chicago, Iii* 
Finansų rašt. — J. Syker,

5047 W. 32nd st. Cicero, DL 
Kasierius — L. Kaspar,
3131 So. Wenworth av, Chicago, DL 
Organizatorius — A. Tamkevičia,

1916 Canalport avė, Chicago, DL

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 ......................................... 10c

Delko žmogui reikia gert ir val
gyt? ......................................... 10c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose ........... 35c

Dievo žmogus ........................... 15c
Nihilistai arba užmušimas caro 

Aleksandro II ....................... 25c
Stabmeldiška Lietuva ............... 10c
Amerikoniškos Vestuvės...........10c
Materijalistiškasis istorijos supra

timas ......................................... 20c
Kur musų bočiai gyveno...........25c
Žemė ir žmogus..............................25c
Legališki žmogžudžiai............... 10c
Byla Detroit'o katalikų su socijalis- 

tais..........................
Amžinos dainos ... 
Anarchizmas .........
Davatkų gadzinkos 
Platesnis aprašymas turinio minė
tų knygų yra katalioge, 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.

N. Y.

Pajieškau savo pusbrolio Petro Še- 
traukėlio, Kauno gub., Raguvos pav., 
Labai norėčiau susižinoti.

Bronius Stulginskis. 
’ 47 Grand st., Brooklyn,

Pajieškau apsivedimui merginos 
i arba našlės, tarp 20 ir 28 metų am
žiaus, geitina laisvų pažiūrų ir my
linčios dorą gyvenimą. Malonėsit at
siliepti ir prisiųsti savo paveikslėlį.

L. J. Manor,
329 Leonard st., Grand Rapias, Mich.

I —————————

Pajieškau brolio Kazimiero Vait- 
į kaus, Kauno gub.. Šaulių pav.. Papi
lės parap., Skabeikių sodos, 8 metai 

j kaip Amerikoj. Turiu svarbų rei- 
; kalą, malonėkit pranešti, jei kas jį 
Į žino, už ką tariu ačiū. (52)

Agnieška Kundrotienė,
112 Lowton place, Waltham, Mass.

Pajieškau apsivedimui geros mer
ginos nuo 19 iki 21 /meti; amžiaus. 
Aš turiu 25 metus. Malonėkit atsi- 

i šaukti ir prisiųsti paveikslą, kievie- 
| na gausit atsakvma.

T. A.
| BOX 33, Acme, W. Va.

REIKALINGOS.
Moters ir merginos dirbimui Gu

minių čebatų. Mokestis ir besimo
kinančioms. Sveikas, švarus darbas 
per visa metą ir gera mokestis. Mo
kėt angliškai nereikia, nes daug dar
bininkų yra lietuvių, musų didžiau
sia ir geriausiai įtaisyta faktorė pa
saulyj.

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

LIETUVIU DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

-KELEIVĮ" Už ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 

Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, III.

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

Prezid. pagelb.— Jonas Šimbelis, 
3253 S. Halsted st, Chicago, III.

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, I1L 
Organo užžiurėtojas — Protok rai
tininkas Vlad. Szarka,

4508 S. Wood st, Chicago, TD- 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Turtų rašt. — And. Giedrimas, 
4541 S. Hermitage avė, Chicago, DL

25c 
15c 
15c 
10c

SEATTLE. WASH. 
DIDELIS LIETUVIŲ BALIUS.

parengtas draugystės D. L. K. Ge
dimino, Seattle, Wash. Subatoj, 26 
d. Gruodžio-Decembar, 1914. svetai- 

; njeė BERTOLDI HALL. Georgetown.
Daveža So. Seattle arba So. Park 

: karai: taipgi Tacoma Interurben, rei
kia išlipt ant Lucile st. Maloniai 
užkviečiam visus lietuvius ir lietu- 

‘ vaites, kaip vietinius taip iš apielin- 
j kiu, o mes užtikrinam. kad busit vi- 
I siškai užganėdinti. Svetainė atsi- 
: darys 3-čią vai. po pietų, o muzika 
į prasidės nuo 6-tos vakare ir trauk
sis lig pusnakčio. įžanga 50c. Mo
terims dovanai. Komitetas.

$5.00 DOVANŲ!
Už laikrodėlį, kas radote meldžiu 

j atnešti. Pamestas 1 d. gruodžio, 9:30 
I vai. vakare, tarp Ather ir Centon sts. 
Montelloj. Laikrodėlis 18 sizo, at
daras. auksuotas, ant 15 akmenų 
Waltham. retežėlis 14 k. aukso.

Jonas Šidlauskas.
672 North Main st., Montello, Mass.

POEZIOS KNYGA?
Daug bedarbių Mass. val

stijoj.
Massachusetts statistikos 

biuras praneša, kad tarpe 
unijistų ant 100 žmonių 11 
nedirba. Reikia tikėtis, 
kad tarpe neorganizuotų 
darbininkų nedirbančių nuo
šimtis čia bus dar didesnis.

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose
VliMiOSO

Nes turinti
knyft

Tarės saig| 
Užsieniai.

I ‘'Keleivio” skaitytojus.ROCKEFELLERIS ATSI
SAKO MOKĖT MO

KESČIUS.
Amerikoj, kaip ir kitose 

šalyse, yra toks Įstatymas, 
kad kiekvienas, kas tik turi 
kokį nors turtą, turi mokėt 
valstybės iždan paskirtą 
mokestį. Sulyg to įstatymo 
Rockefelleris turi užmokėti 
už savo turtus vien tik Ohio 
valstijoj $11,000,000 mokes
čių. Bet jis nemoka ir ga
na. ■ Paprastą žmogų val
džia pasodintų už tai kalėji
man arba parduotų jo tur
tą, bet su kaizeriu Rockefe- 
lleriu ji taip pasielgti ne
drįsta. Tai vadinas, Ame* 

’ rikoj visi lygus.

NUSIUNTĖ UŽNUODY
TŲ SALDAINIŲ.

Haverhill, Mass.— S. Es- 
parian, amerikonas, pri
siuntė savo pačiai dėžutę 
užnuodytų saldainių, norė
damas nuo jos atsikratyt, o 
su kita apsivest. Tas pla
nas išėjo aikštėn ir Espe- 
rian likos areštuotas. Are
štuota ir toji moteris, su 
kuria jis norėjo vesti, nes 
ir ji prie to suokalbio prigu- j 
Įėjusi.

Paj ieškojimai
Pajieškau pusbrolio; Kauno gub, 

Šiaulių pav., Šeduvos vai., 6 metai 
Amerikoj, 5 metai atgal gyveno Che- 
ster, Pa. Kas jį žinote bukit malonus 
pranešti.

Petras Grinevičius,
912 W. 37 str, Chicago, III.

Pajieškau švogerio Antano Mar
cinkevičiaus, Kauno gub., Ukmergės 
pav., Vyžonų miestelio. Girdėti gy
venąs Philadelphioj. Turiu svar
bių reikalą. Meldžiu atsiliepti.

K. Jakštonaitė,
1838 Roe avė., Racine, Wis.

Pajieškau brolio Juozupo Norbuto. 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės pa
rapijos, Dumbrų sodos. Pirmiau gy
veno Brooklyn, N. Y. _____

Jonas Januškis,
17 Pleasant st., E. Lexington, Mass.

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" Administracija.

EXTKA!
Parsiduoda farma!

45 akrai žemės, apie 25 akrus dir
bamos, likusi užleista giria, dideli 
puikus medžiai apie $500.00 vertės. 
Namas 2 šeimynom. Kiekvienai šei
mynai po 4 kambarius. Randos neša 
$7.00 mėnesiui. Yra puiki vištinyčia 
500 vištų. Taipgi parsiduoda veži
mai, geri plūgai, akėčios ir kitoki u- 
kiški padargai. Beto yra įvairus pa
togumai: 2 šuliniai; sodas su 49 
obelėmis ir kitais vaismedžiais. Vyn- 
vuogių (grapsų) daržas; 7 kelmai 
bičių. 3 minutės ėjimo iki gelžkelio 
stočiai. Vienu kraštu farmos teka 
upė. Čia pat stovi popieriaus dirbtu
vė, tik apie dvi minutes ėjimo, kame 
dirba lietuvių ir lenkų. Pardavimo 
priežastis — savininkas imasi dides
nio biznio. Prekė $2,800.00; $1,000 
įnešti, kas nori gali ir visus iš syk 
užmokėti.

V. PLALUKYS,
Box 72, Cembellest, Norfolk, Mom.

DUS
Ateis, itad ohs liedaiiksh 
Užjaus skaudą dčiiįs siietį

Pakils Ristis uetikėta, 
Atgims aoris, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajitl.
Graži, didelę arti pustrečio šimto 
nnulanin su nilin lrnvora* ■puslapiu, su paveikslais, eilių knyga: --

Ta pati knyga gražiais kietais $1 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, 80. Boston, Mass. U
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JONO PRIEPUOLIS.

Musų Jonas, tikras ponas: 
Plaukai šviesus, nosis plona; 
Užtat mergos myli Joną. 
Kad jo nosis daili plona.

Oi. Jonužis, tai vaikinas! 
Einant miestan jis dabinas: 
Kaklaraišti skersai riša. 
Papirosą burnon kiša.

Vikrus, aukštas, kai vijūnas. 
Melsvu akiu, dailus kūnas. 
Šalygatve pro bažnyčią.
Kur daug mergų Jon’s ein tyčia

Bet Jonukui syki vieną.
Buvo labai prasta diena:
Jis turėjo nuo mergaičių 
Sprukti namo be kel’naičių.

F. A. žirnelis,

VISTIEK DARBAS.
Vienas vakarinių valstijų gu

bernatorių pasakoja, kad vienu 
sykiu tiek žmonių pradėjo kreip
ties pas ji urėdų, kad jis negalė
jo nieko daugiau veikt, tik atsa
kinėt ant aplikacijų. Matyda
mas. kad aplikacijoms galo nė
ra, jis pagarsino laikraščiuose, 
kad niekas neprašytų pas ji dar
bų, nes jis turis tiek aplikacijų, 
kad turės tris mėnesius dirbt, 
pakol jas sunaikins.

Ant rytojaus gubernatoriaus 
ofisą pačta užvertė laiškais. Ka
da gubernatorius pradėjo juos 
skaityt, kiekvienas jų prašė dar
bo prie aplikacijų naikinimo.

žodžiai iš šventos evangeli
jos.

’’ Anuomet tarė Jėzus: 
Džiaugkitės ir linksminki
tės su manim visi, nes atra
dau avelę, kuri buvo pakly
dusi.”

Dabar tars S. Bostono a- 
vių ganytojas: "Džiaugkitės 
ir linksminkitės visi su ma
nim, nes atsirado avinas, Č. 
E. Batorius, kuris buvo pra
žuvęs cicilikų tarpe ir sug-' 
rižęs jau nuo piemens neat
sitrauks.

”Už tiesą, sakau jums, i 
kad vienas atsivertęs (cici-l 
likas) yra Dievui daug ge
resnis, negu dešimts pakutą ■ 

(pilnų parapijo-l 
Evangelistas.

darančių’’ 
nu).

Sufragistės atsakymas.
Moteris kas kart vis gi

liau įsigilina politikon. Kai 
nežino sufragisčių terori
zuojančių visą Anglijos ša
lį. Dabar ne retenybė su
tikt politiškuose susirinki
muose moterį kalbėtoją. AIo- j 
tervs išmoksta netik geraii 
kalbėt, bet ir sugebiai atsa
kyt į publikos pastabas. Vie
ną sufragistę sakančią pra
kalbą užklausė tūlas vyras:'

— Tamsta manai, kad esi pyTnA! 
apšviesta moteris? Pasakyk iA1KA* 
gi man. kiek ant kiaulės ko
jos pirštų?

— Nusiauk batą ir sus
kaityk, — greitai atsakei 
kalbėtoja.

Parapijinėj mokykloj.
— Dėlko Adomas perplė

šė obuolį per pus ir tik tada 
davė Jievai?

— Nes neturėjo peilio, 
kad jį perpiaut.

SS

jus "žmonės šviečiasi iš bu
telių.” o apie angliakasio 
mirtį žinutė suvis trumpa ir 
ją atitaisinėti neverta.

F. S. žaibui. K. Vaičiūnui. 
Z. Senkiutei-Mažeikienei ir 
kitiems.— Atleiskite, kad 
prisiėjo dėlei vietos stokos' 
žinutes trumpinti.

F. Gražiui.— Ačiū, radę 
vietos patalpinsime.

Brocktono reporteriui.— 
Tilpo pirmiau prisiųsta ži-r 
nia.

redakcijos atsakymai.
J. Žukauskui.— Sveikas 

i prisiuntei 10 c. dėl 1915 m. 
kalendoriaus ir nesulaukda
mas prisiuntimo rašai ke

lintą išmetinėjanti laišką. 
Juk dar niekur nebuvom 

j pagarsinę, kad kalendorius 
1915 m. išėjo iš spaudos. Kai 
atspauzdinsime bus prisiųs
ta. neužbaigto mes negalime 
siųsti. Rašynėti po kelis 
laiškus, kad priėmėme 10c. 
kiekvienam mes negalime, 
nes siuntinėjimas laiškų le

kuotų brangiau negu 10 c. 
Reikia turėt kantrybės!

šv. Vincento dr-jos prot. 
raš tininkui (Torrington. 
Conn.).— Sakote, kad Ma
žamokslis neteisingai užme
ta šv. Vincento dr-jos na
riams užsipuolimą ant soci- 
jalistų ir nerėmimą tėvynės 
reikalų, tečiau faktų nenu- 
rodote. Tuščiais žodžiais 
mes negalime pasitikėti.. 
Mažamokslio buvo nurodyti 
faktai ir šv. Vincento dr-jos 
narių susirinkime ištarti žo
džiai. Beto. bijoties pasira
šyti savo pavardę, todėl ir 
talpinti negalime.

J. šniokiui.— Skaitykite 
atsakymą J. Žukauskui.

Lynniečiui.— Už žinutę 
ačiū, bet jau apie tai tilpo 
pereitame numery. Rašyki
te tik ant vienos lapo pusės.

S. Griežimui.— Praneši
mą butume įdėję, bet pasi
vėlinote prisiųsti, sekan
čiam numery butų jau vėlu.

Kaz. Braževičiui.— Au
kas garsiname aukų skyriu
je. korespondencijos gi ne- 
besunaudosime, nes perei
tame numery apie tai jau 
tilpo trumpa žinutė, jei ank
sčiau — butume patalpinę.

A. Večkiui.— Klaidos ati
taisymą pavėlavote pri
siųsti. nes ”Xihilistus" jau 
sulošė.

J. Bul-tai (New Baden. 
III.).— Mažai klvdo korės- ij 
poncientas pasakęs, kad pas 4^^ M:n^Lr?c-:L-:KiXic*3coxfc

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

KELEIVIS

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adreaą, pranešk u redakcijai per atvirutę, paai laikydami 

žemiam nurodytos fortui .*. Jeigu kuriem* per atvirutę neoaranku pripil
dyk:’ tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adrsesa mamyami gatvės vardą pa 
rašykit raidė į*raidy taip, kaip užrašyta ant to* gatvės kamuo, tad* išveng
usi daug nesmagumų ir patį* gausite visad* laikraštį

PERMAUNA U ADRESĄ
’INIS ADRESAS:

Pavarde ir varais

No. Streei,

M irsta* ir ralsujs

NAUJAS ADRESAS:

Pavardė ir vardas

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.

EOVAftO DALY, savininku 
18 Broadway S Boston, Mm 

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

TEISINGAS PASIŪLYMAS 
DRAUGAMS.

Į Gailivan Co
di- 

iš 
tik Uiiaiko gerinusį

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

ko Cigarus.
Meidži»nne užeiti o visndos rasite

i gražij p*tarnsvim}

362 2nd st, So. Boston. \I__________________________________ Į.

No.

Miestas ir valstija

LIETUVIAI

Dr. B. 6. WERhlCK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų

Širše*

kuriapie

laikrodėlio 
Jei norit 

nenušustų 
pirk Elgin

Pasarga: Kiekviena* "Keleivio’’ sk*ity:oj*s gali žinot kada prenumerat* 
už laikraštį pasibaigė tėnujant ant adrese raude re sklypelio, kur vale skai
tytojo pavardės yra numena Ant keno adreso stovi numeriai 42-4. reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.42 1914 n> Kurilą pavardės sale stovi 35-4, 
tu penumerata J A:baigė su laikr. No.35 ir turi atnaujmt ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit at:dj ant 
šitų nurodytu1; ir matydami save prenumeratą išsiba.gvsia ’vij atsilitpkite

«u pagarba “KFI FIVIO” Adaiisistrar Jj*

__ ____________ . to
•*ikų ligas; net ir chroniškas liga* 

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

Telefonas,

259 Harncver st, Ftttir >

LMszkas D-ras M. Zisolnan
7 Parmenter St
Boston, Mass 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepaisį viršų tik 
neikit į aptinka: 
mano durve bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmoof

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

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidot vietiniai grabo riai, 
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,
Broadway, ... So. Boston. Mass. 
Telephone: So. Boston 839-J.

25S

MI SŲ NUOSTUOLIS. TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI- 
KALAIJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavoru. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms supa- 
žlndimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ar.t geru akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPEC1ALIS 
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. (51)

ENCELSI0R WATCH CO.
DEPT. 990, CHICAGO, ILL.

Nepirk 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 pasaulis žino. 
Musų prekė Elgin ar VValtham Wad- 
swarth Gold Filled gvarantuoti ant t 
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, 

i 12 size vyriškas 7 akm. $13.50. ant 
! 15 akm. $15.50, ant 17 akm. $17.50. 
i ant 17 akm. "adjusted” $T8.50, 16 di- 
I durno tiek pat kaštuoja kaip ir 12 
Į 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- I 
resu, o aš prisiųsiu ant pažiūrėjimo. . 
Jei nebus toks, nemokėk nė cento, i 
Visiem žinomas tikras lietuvis (51) 1

G. STASEVIČIUS.
1413 PAGE ST, ALLEGHENY, PA

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS be> 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgtus, taip-pat- 
ir kur greit Išsigydyti, ly 
gfal ta knyga

“DAKTARAS”

J

I

x

parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

KNYGOJ "DAKTARAS” Mti* 
p.-------- a kaip ir kur nuo visokią liįtj f era*
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokią li
gą apsisangoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrą ir moterų dorų bei moraKšk^, 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdės 
tineja, jog kitose knygose to visko negali at 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiai 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, k»c- 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems- 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atr» 
aite.

ŠITA KNYGA iliustruota puikiais mo*»- 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno w 
budavojimų su visokiomis paslaptybėm:, 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjų, sukim- 
rą, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargs 
«»»mi visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kn» 
goję atrasite tikrų rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmia*. 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojau* 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kn♦ 
gų "Daktaras'!, nes didelės daugybės žmonių 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISA> 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų u# 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpsi, 
litą apgarsinimą ir adresuok teip: 

The Philadelphia M. Cltaic 
I117Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! KaO 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reik *- 
Įsoji geros, teisingos pagelbos, kad tmmpnn 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie p-1*- 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klmik.-r 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 19 » 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o u 
kc ir pėtnyčio j vakare nuo 6 iki S.

IU

gra- 
pigiai 
: skir-

Užsirašykite

VAKARAI įS-

1

EaTRA

CO.,
CHICAGO, ILL.

" M A U J 1 E N 0 i 1841 S. Halsted St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiuS------------už “NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siusti šiuo adresu:

J. ANDRIUŠIS
Geriausia 
tu vys 

Fotografistas
Traukiu pa

veikslus 
žiai ir ] 
nežiūrint 
rūmo oro. 
kiekvieno 
žino paveikslų 

prid-dam DOVANŲ vieną didelį. 
Esant įeikalui einam fotografuoti į 5r 
namus. Paveikslai artistiški*.

J. ANDRIUŠIS
453 Broadnay. So Boston. Mass.

$ MENESYJE
Nuo musų Gramafono Jus galit 
girdėt savo namuose, gražiau
sias LIETUVIŠKAS DAINAS 
ir MUZIKĄ, kurios suteiks už- 
siganėdir.imą ir laimę Jums ir 
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.
II E. 4fh st. Ne York, N.Y.

f Dept. 95)

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

Pirmą Lietuviu Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

'NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš karės lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — 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 pavienios 
vpatos ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00 
pusei metų $3.00; dviem mėu. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blašką ir prisiųsk kartu su pinigais.

Skirtumas.
— Koks skirtumas tarp 

žaibo ir elektros?
Pirmąjį galima gauti vel

tui, antrą tik už pinigus.
Klebonijoj.

Klebonas:— Kodėl taip i 
mane meiliai žiuri. Magdu- 

te?
Gaspadinė:— Nes klebo

nėlis taip gražiai išveizi, ka
da negązdini parapijonų 
pragaro smala ir serka...

” > < " I
< >

labai madoj, bet Kas iš tų i 
vakarų, jeigu tenai nėra 
Džian 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 SPYRIAI
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.

7 NAUDINGI BAIGTAI 
VERTI 25 DOLERir UŽ

Pinigus galima prisiųsti per m o ne y orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 
rėlg ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:;

“KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass.Arvrt i Etery r i- ka r rr Er rs-ro !E)EEi:EEt?EEE-EEET:rEEEE»'EEEEO
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CREST KENDŽIŲ

o ji niekad nepamirš jus, nesĮjl 
kendžių gardumas priverčia ja Iii 
jus mylėt. Reikalaukit visur irljl 
visada Lowneys Crest Kendžių. 111 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri-lij 
s'ųsk mums dolerį, o gausi vie- H 
ną svarą geriausių Amerikoj iš- | 
dirbtu kendžių.

I
K. ŠIDLAUSKAS

lenerališkas agentas Bostonui H

266 Broadway,

SZtL'N SU NUSIMINIMU”

NESIŲSK PININGŲ! Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirdė
ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliai, 
ir kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį 
vyro arba moters, su akmenuotais* viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 šūvių nike
liuotą revorverį, baksa Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėlą ir puikia špilkutę 
DYKAI PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas *$15.00, o’kiti tavo- 
rai$10 00v Nepirk pigių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PEt'IALIŠKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo vardą ir 
adresą o iręs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. ^Jei patiks užmokėk agen
tui $5*185 ir Kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien. (51)

FISHLEICH <fc
951 ATHEN’AELM BLDG-,

GRAMAFON'AS ANT IŠMOKESN'IO 
10 CENTŲ KASDIENA.

Jeigu apsiimate mokėti po 10c. kas
dien. tai išsiųsime Jums ant išmokes
čio labai puikų Gramafoną sykiu su 
16 rekordais (32 kavalkais) visokių 
dainų, valcų, maršų ir t. t., kuriuos 
■>atįs išsirinksite. Gerumas musų 
ramafonų gvarantuotas kiekvienam 
išyta gvarancija. Išsiųsime naujus 
pecijališkus rekordus Lietuviškus, 
.enkiškus, Rusiškus ir Maža-Rusiš- 

<us. Rašykite tuojaus reikalaudami 
Katalogų ir paaiškinimų įdėdami kra- 

ženklelį atsakymui:

Liherty Commerciai Co
E. 14 ST.

J

N’EW YORK, N. Y.

ir kitokius Rubus

I

i i i i

Duokit pasiūt mums
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogy, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

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

Jeigu norite turėt gerus rupus pi- 
gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jusy brolis lietuvys

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

Telefonu: So. Boston, 31018.



KELEIVIS 7

Karė Lietuvoje.
25.000 Kata!'°®u

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

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

W. S. Waidelis
112 GRANO ST.. BROOKLYN. N. Y.

M6IBH8IBKMM8H8I6I8MBHBKMBNMH*UŽDRAUDĖ KAIZERIO jvėn, vokiečiai atradę pas
KARIKATŪRAS. juos pajuokiančių kaizerį 

Francuzų ir anglų kariu-| paveikslėlių, gali žiauriai 
menės vyriausybės įsakymu į Juos nubausti, 
uždrausta laikyti arba siun- ------------
toko %™NTO NA.
arba kronprinco karikatu- 
romis. Uždraudimas moti-i Iš 897 francuzų parlia- 
vuojama tuomi, kad patekus; mento narių 200 tarnauja 
kareiviams vokiečių nelais- armijoj.

gančių namų ir debesįs 
durnų pripildė Lietuvos pa
dangę. Rusai vokiečius at
mušė ir labai daug išmušė. 
Dabar ketvirta sąvaitė kaip 
be perstojimo mušasi už Su
valkų ir vieni kitų neįveikia. 
Nuo trenksmo kanuolių jau 
mus visus ”priglušino” (ap
kurtino). Kiek matome su
žeistų: be rankų, be kojų 
tukstančių-tukstančiai su
žeistų ir užmuštų; negalim 
jums apsakyt ir aprašyt. 
Kad jus nematytumėt ir ne
girdėtumėt, ką mes matom.

”0 kaip viskas brangu: 
duonos svaras 5 kap., drus
kos sv. 15 kap., cukraus gi 
svaras 30 kap.”

Akušerka
į i Pabaigusi kursąBeuian* Medieal 

College, Baltimore. Md.
Į 5 Pasekmingai otlieka «avo darbą 
• ; prie gimdymo, toipgi suteikia vi- 
I i tokias rodąs ir pageibą invairioM 
Į 5 moterų ligose.

! i f. Stropiene
įį SO. BOSTON, MASS.

nių ”atsilyginimų.” Musų 
namuose visas dvi sąvaiti 
išbuvo apie 100 kareivių ir 
keli oficieriai. Ką galėjo, 
tai iš musų naudojosi. Išei
dami oficieriai pasakė: ”šit 
mes su jumis asilyginame: 
paliekam jums dvi patalini, 
kelius pagalvius ir lovą...” O 
tie visi daiktai tai atnešti iš 
tų pačių namų aukšto, kur 
gyveno vienas valdininkas 
lietuvys, karo laike išbėgęs 
Rusijon...

—Žymesnius, ar tai savo 
Į padėjimu ar rūbais persekio
davo. Taip, vieną klieriką 

! sumušė ir plukdė per Šešupę, 
j vieno studento vos nesušaudė 
ir tt. Nėra ko jau kalbėti, 
žinoma, apie paprastąjį to 

i žmogaus užgauliojimą.
Buvo metama ir dalinama 

žmonėms atsišaukimų, kad 
I niekuo negelbėtų rusų armi- 
j jai ir nekenktų jiems. Ki- 
:taip busią sušaudyti. Atsi
šaukimai parašyti taisyklin
ga lietuvių kalba. Buk tai, j 
dalinę ir tokių atsišaukimų- 

. kurie po karui žadėję lietu
viams laisvę, karalių-kata- 

( liką ir tt. Žmonės taip į tą į 
atsiliepė: „Nuo vokiečių ga
usi tiek, kiek nuo gervės j 
pieno! ‘‘

Dalino dar vieną originalį i 
paveikslėlį „Viduryj Čensta- 
kavos Dievo Motina iš kairės ! 
Vylius II, usus užsiraitęs, iš Į 
dešinės Popiežius Leonas 
XIII su tam tikrais parašais, 
kitoje pusėje giesmė ‘“Salve 
Regina”.

Vokiečių karuiomene taip 
, įgriso žmonėms, kad jie akis 

pražiūrėjo belaukdami ir ne
sulaukdami rusų. Galop, 
susilaukę bučiavo juos, lyg 
kokius išvaduotojus ir vaiši
no kuo galėdami, atiduoda-i 
mi paskutinį kąsnį, kurį dar i 
pasisekė išslėpti nuo ėdunų į 
vokiečių.—“Sziandien mums: 
lyg ir Velykos!..”—sveikino' 
žmonės vieni kitą.

Vokiečiams išsinešus dau- ! 
gelis pasiturinčiųjų ūkininkų Į 
ir miestiečių netik ką neteko Į 
savo turto, bet daugelis ne-Į 
turi nė ko valgyt, turi pilno- i 
je prasmėje to žodžio badau- i 
ii. Istisi kaimai išdeginta...: 
Jei gyventojai nesusilauks Į 
greitos pagalbos maistu, ru- | 
bais, galime laukti baisių pa
sekmių!... Zigmas Zviksas.

("Liet. žinios.”)

VOK1EČIAI NAUMIES
TYJE.

Čia vokiečių kariuomenė 
pridirbo daug nuostolių o ir 
savo žiaurumo pusėtinai pa
rodė.

Įnėję miestan, tuoj ėmė 
{liesti sąkrovas. Plėšė, neap- 
enkdami, nė vienos. Iš pra

džių kareiviai rinkosi kas 
jiems tinkama, o likusius 
daiktus ir prekes krovėsi sau 
vežimuosna iš anapus atvažia 
vusieji gyventojai-vokiečiai. 
Nieko negelbėjo nė savinin
kų protestai. Išplėšė ir vais- į 
tinę. Nepasitenkinę sąkro- j 
vomis plėšė ir šiaip miesto 
gyventojus.

Apsidirbę su miestu leido
si, kaip kareiviai taip ir gy
ventojai, artimuosna kai- 
muosna. Ten-gi plėšė kas 
tik jiems patinkama: gyvu
lius, maistą, drabužius/ pa-, 
šarą ir t. t. Taip tęsėsi išti
sas kelias dienas. Po to vo
kiečiai gyventojai nevažiavo 
plėšti, bet už tai kaip mies
tą, taip ir kaimusj ypač Vil
kaviškio linkui užgulė, lyg 
amaras, vokiečių kariuome
nėn kurią gyventojai turėjo 
užlaikyt ir da nebet kaip...

Prasto valgio nevalgyda
vo, bet jiems duok paukš
tienos, ir dar nebet kokios: 
iškeptos, ištaisytos — kaip ko
kiam pirmosios rųšies resto
rane.

Valgo nemažai ir nuolat. 
Žmonės taip ir kalbėjo: tai 
tikrai tie prusai į pilvą įtikė
ję-”

Bet kiek valgyje vokiečiai 
išlepinti tuoj pamatėm iš 
pirmo su jais susitikimo. 
Kaip tik vokiečiai įėjo Nau- 
miestin, tuoj puolėsi reika
lauti valgyti, buvo baisiai 
alkani, kaip patys prisipaži
no, bent tris dienas nevalgę. 
Duodi jam duonos,—griebia 
ją su godumu, bet dar 
prašo kad užteptum ir svies
to...

Mieste nebuvo tokio namo, 
kuris nebūtų buvęs užimtas 
kareivių ar oficierų. Gyven
tojas džiaugėsi, jei dar gavo 
sau kampelį kur virtuvėje ar 
kitur.

Miestui kontribucijos te- 
čiaus neuždėjo, nes, tiesa, 
nebuvo nė ant ko uždėti: iš 
-5 tūkstančių miesto gyven
tojų. liko nedaugiau kai šim- 
tas-kitas , nedaugiau, o iš 
turtingesniųjų, be kunigų — 
ir nieko.

Kur tai nutruko (pasako
ja buk patys nutraukę) te
lefono viela — tuoj suėmė 
kunigus ir vargonininką, 
grasindami sušaudysią, o 

paskui nors ir nesušaudė, 
bet ištisi dvi sąvaiti, kol tik 
buvo Naumiestyje, laikė 
juos mieste, niekur neišlei- 
zdami, kaipo užstovus. Už 
antro karto vielos nutrauki
mą ar šiaip ką pagrąsino iš 
šaudysią visus gyventojus.

Miestiečiai, matydami to
kį vokiečių žiaurumą, kas 
galėjo išbėgiojo.

Oficieriai reikalaudavo 
nuo gyventojų imties prieš 
juos kepures, o nenusiėmu- 
sius mušdavo. Nakčiai du
ris užsirakinti ir-gi būdavo 
pavojinga, nes kareiviai vis 
viena išlauždavo, o gyven
tojui tekdavo kančių. Jau
nus vyrus tyrinėdavo, kas 
per vieni ar nėra kartais 
šnipai, kada reikia eiti į ka- 
riumenę ir t. t.

Mieste įvedę savo tvarką. 
Žydų rabiną, kaipo žinantį 
vietos kalbas privertė pildy
ti bulmistro priedermes.

Oficialiai nieks už nieką 
nemokėjo. Kartais išduoda
vo kvitas, bet dažnai netu
rinčias vertės, be antspaudo. 
Pasitaikydavo ir tokių kvi
tų: ”su šituo žmogum pilnai 
viskas atsiteista.” Reiškia 
išduodavo tam, kad priga- 
vus ir tam tarpui nuraminus 
vokiškai nemokantį žmogų.

Atsitikdavo dar keistes- jimas, verksmas, gaisrai, de

Už DYKĄ Už DYKĄ Už DYKĄ.

odumu, bet dar

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
iš Kalvarijos pav., Suval

kų gub., Petrui Romanskiui 
t>o. Bostoną, rašo, kaip vo

kiečiai užėmę Suvalkų gu
berniją ir joj gyvendami per 
tris savaites kankinę gyven
tojus ir naikinę jų turtą. 
Tarp kitko laiške šiaip sako
ma:

”Atmušus rusus nuo Ka
raliaučiaus ir išvijus juos iš 
Prūsijos, visą Suvalkiją už
plūdo vokiečiai ir miestuose 
ir sodžiuose jų buvo visur 
pilna. Jie pragyveno Lietu
voje 3 sąvaites be jokios ka
rės ir pradėjo žmones kan
kinti: degino dvarus, so
džius, kankino kunigus, ap
daužė bažnyčias. Iš ūkinin
kų atėmė ir vėliau išsivežė 
su savim geresnius arklius. 
Gyvulius piovė; javus sušė
rė ir suklojo po arklių ko
jom. Jaunas merginas vi
saip kankino, žagino; ką no
rėjo tą darė. Kitas mergi
nas ir vyrus pasigriebę Į sa
vo šalį nusivežė, kaipo ver
gus. Visa tai matėm patįs 
savo akimis.

”Buvom iš visų pusių ka- 
nuolių apstatyti: Kalvarijoj, 
Krainoj, Simne, Lazdijuose, 
Galaduose ir prie Azeriotai 
— visur buvo apstatyta ka- 
nuolėmis.

”Mes laukėme mūšių pra
džios, nes žinojome, kad ru
sai mėgins vokiečius išvyti 
atgal. Prasidėjo mūšiai: ka- 
nuolių užimąs, žemės drebė-

KADA TU GIMEI?

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

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

Iš priežasties karės už pus-dykiai pripirkom didelę daugybę įvairių 
tavorų nuo vienos subankrutijusios vokiškos firmos, kuriuos pasirengėm 
išdalyti prie musų laikrodėlių VISAI Už DYKĄ. Taigi kas dabar per
ka nuo mus vyrišką ar moterišką laikrodėlį, tai augščiau patalpintus 8 
dalykus gauna prie laikrodėlio VISAI UŽ DYKĄ, tai yra: 1) Lenciūgė
lis, 2) Brelokas, 3) Peiliukas, 4) Plunksna Fontaininė, 5) Britva, 6) 
Laikrodis-Budininkas, 7) Žiedas, 8) 32 kalibro Revolveris. Jeigu norit 
turėti musų 14 K. Gold Filled laikrodėlį, dirbtuvės gvarantuotą ant 20 
metų su garsiausiu visame pasaulyje mechanizmu, ir tuos 8 daiktus do
vanų prie laikrodėlio visai už dyką — tai išsikirpkit tą apgarsinimą ir 
atsiųskit mums sykiu su 25 centais markėmis rankpinigių, kad būtumėm 
užtikrinti, jog norit turėti musų laikrodėlį, o męs gavę tuojaus išsiųsim 
Jums laikrodėlį ir tuos 8 daiktus dovanų. Kaip siuntinį atneš Jum į 
namus ir busit užganėdinti iš laikrodėlių ir dovanų, tai užmokėsit liku
sius $7.70 ir persiuntimo lėšas 25c. Jeigu nebūtumėt užganėdinti, nemo- 
kėkit, o mes sugrąžinsim 25c. Turime priminti, jog kur kitur už tokį pat 
laikrodėlį reikalautų nuo Jūsų 3 syk brangiau, tos pačios dovanos yra 
vertos daugiau negu $7.95, bet mes tą darom dėlto, kad tas dovanas nu
pirkom už pus-dykiai, todėl ir atiduodam už dyką, kad tik kuolabiausiai 
išgarsinus musų laikrodėlius. Nevisad pasitaikys tokia proga, todėl nau
dokitės dabar iš tos progos, kol mes dar turim tų dovanų. Rašykit pas 
mus šiandien, adresuokit taip:

NEW YORK VVATCH CRED. CO.
GERKEN BLOG.. Dep. 115, WEST BROADWAY, NEW YORK. N.Y.

PASARGA: Perkant iš Kanados reikalinga prisiųsti visus pinigus 
iškalno. (t-5)

Atpigintos Kainos Kalėdoms!
Na, tai jau ir prisiartina 

toji seniai laukiamoji švente. 
Kožnas norės tą porą dienų 
linksmai praleisti su savo gi
minėms ir gerais draugais.

Iš priežasties, kad dabar laikai yra labai sun
kus, o kad kiekvienas galėtų praleist šventas 
Kalėdas linksmai, męs pasiryžom duoti

6 Bonkas gardžių gėrimų
kurių, maž-daug vardus čia paduodame, tai yra:

Zakons XXXX......... S1.00
Imperial Cognac .... $1.00
Madera Vyno.........  $1.00
Apricot Brandy .... $1.00
Višniuvka ................  $1.00
New Market Club .. $1.00

Viskas sykiu S6.00

J-B1S 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
žinės, gal jau kur nors į kitą mies- 
ą persikėliai?

^HERRY’cORDiM

KALĖDOMS SPECIJALIŠKAI DUODAME Už 5 DOLERIUS.

TAIPGI UžLAIKOM VISOKIŲ KONJAKŲ, ROMŲ, KORDIALIŲ VYNŲ 
IR RUSKOS MONOPOLKOS, KAIP ŠTAI:

Private Stock ................................... 81.00
Endicott Club ...........................................75
Kentucky .................................................... 75
Old Nelson .................................................75
Roxbury Rye 6 metų ................ $1.00
3 X tVhiskey ............................................ 65
2 X Whiskev ............................................ 50
1 X IVhiskey .........................................40
Ramsey. Scotch .............................. $1.00
Jameson, Irish .............................. $1.00
Ben Hur Manhattan ...........................85
Martini ........................................................85
Holand Gin ................................... $1.00
Very Old Gin .........................................75
Fine Gin ....................................................50
•Jamaica Rum .........................................75
Jamaica Rum labai senas .... ąl.00 
Vieux Konjakas .................................... 75
California Konjak No. 1.....................65
XXXX Konjakas .......................... $1.00
Malaga Vynas .............................. $1.00
Port Vynas .........................................$1.00
Madera Vynas .............................. $1.00
Port Vynas No. 1 ................................. 50
Port Vynas No. 2 .......................... „30
Peach No. 1 .............................................75
Peach No. 2 ............................................ 50
Cherry Vine ................................... $1.00
Rusiško Snapso ir t. t.

r

Šalę paminėtų, męs užlaikome ir daugelį kitokių gėrimų, kurių neturim vie
tos čia paminėti.

Jeigu gyvenate toliau nuo Bostono, prisiųskit mums ordelį laišku, o męs at
siųsime per ekspresą. Todėl kas nori praleist šventes smagiai ir linksmai, tad 
visokius gėrimus pirkit pas mus, o už mažus pinigus gausit gerą tavorą.

Kiekvienam kostumeriui duodam gražų Kalendorių.

William Zakon & Co.
21 CROSS ST., KAMPAS MMDICOTT ST

Boston, Mass.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro

di* Sriubelių at
sukamas, vyru
ko didumo, aut 
20 metų auksuo
tas su išrašytai* 

dubeltavais vil
iais. Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo- 

I jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvarau- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiū
liji mas. Męs išsiųsime šį laikrodį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jum* 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciugiU* 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikre- 
dėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg„ CHICAGO, ILL.

O ne, da 
vis Tia pat 
gyvenu, bet 
senia' tam 
-.rašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
Ž'au jis persi
kėle į kitą 

vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-hkm ir 
Wythe ava. 

Dabar jis ten įtaisė visokius paran- 
sumus ir gražius kambarius nakvy- 
įėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
demą šilti. Todėl visiems gali pa- 
art atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE 

!91 Wythe avė., Brooklyn, N. Y.

(21-5)
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J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACU- 

Sveiki geriausios rųšies girtos* 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie

lankus. Parankiausia lieturiMM 

užeiga.
J. MATHUS

344 Broadvay. So. Boston, Bn*.

in

fc[ J
v

KONCERTINIS 
TOURNEE.

Mikas Petrauskas, iš 15 din- 
nos lapkričio, š. m. pasirengi 
duoti eilę koncertų. Kas pano» 

i retų parengt koncertą, tegul su- 
sižino su M. Petrausku.

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

Ei, Vyrai, visi pu

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi

sokios rūšie* Alaus, DegtiuAų 
vyu« ir Cigarų.

Pria'namiausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

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

Jaunoji 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuviu 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; pust 
metų $1.50; vienas numeris 25t_

Užsisakyk tuojaus:

“JAUNOJI LIETUVA” 
4611 S. Paulina St. Chicap, II*

Jau nuo keliolikos metų Rituok lyne-N York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAINOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučiai 
nuo visokių apgaviku ir gydyti juos tikrai gerom s ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA -avo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijaltSkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių med.kamentų ir laitai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandelyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas .......................... $1.00
Gyvasties Baldamas .................... 75c
Nervų Stiprintojas...........50c irSl.Ov
Vaisias nuo vidurių__ _ 5Oc. ir $1.00
Nuo kosulio........................25c. ir 5Oc
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 5Oc 
Skilvinės proškos............................$1.00
Pigulkos d<-l kepenų................... 25c
Nuo galvos skaudėjimo .................25c
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c 
Nuo dnn-ų gėlimo.............................. 10c
Nuo per a.imo ...................................25c
Plaukų stiprintojas...........25c. ir 50c
Liuimeiuas ar'.a Etcpelleris .... 25c 
Aaatharvrtas plovimui................... 25c
Nuo kirmėlių..................................... 25c

Dėl išvarymo soliterio........... $3.00
Dėl lytiškų ligų.........50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo.............25c
Gydanti mostis..............................50c
Antiseptiškas muilas.................. 25c
Antiseptiška mostis.................... 25c
Nuo dusulio................................... 50c
Proškos dėl dantų ...................... 25c
Nuo kosulio dėl vaikų.............. 25c
KastorijadeI vaikų ...,10c. ir25c
Nuo viduriavimo..........................25c
Kraujo Stiprintojas......................50c
Gumbo Lašai..................50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo........................50c
Blakių Naikintojas...................... 10c
Karpų Naikintojas..................... 10c

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat i? Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Saknįs ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
T’**"“ Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipiantiemsiems p**r laiškus arija asm^ni^kai duodame tikrai s^žiniSkus ir teisingos 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jurų sveikata, tai tuojaus reikalaukit* gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

1NCAS J DAŪNOR
APTIEKORiVS

229 Bedford Avė. Brooklyn. N. Y.



Iš kares lauko. C
ITALIJA RUOŠIASI 

I KARĘ.
Laikraščių ”Daily Mail" 

ir „Boston Post” korespon
dentas praneša iš Romos, 
kad Italija uoliai ruošiasi 
prie karės. Jinai stos Ang
lijos, Francijos ir Rusijos 
pusėj. Kodėl iki šiol Italija 
užlaikė neutralitetą, sako, 
tasai korespondentas, tai 
dabar tik išsiaiškino. Ji ne
buvo prie karės prisirengus. 
Italija atsargi. Ji žino, kad 
šitai karei reikia milžiniš
kos armijos, kareiviams 
drapanų, maisto, ginklų. 
Kad visakuo atsakančiai ap
sirūpinus, reikėjo laiko. Ita
lijai reikėjo vėliausio išradi
mo kanuolių. Ji žino, kad 
be tokių kanuolių sunku da- į 
bar kariauti. Ji dabar ap
sirūpino Deporto sistemos 
kanuolėmis, kurios viršija 
visas vartojamas dabar ka- 
nuoles Vokietijoj ir Austri
joj. Italija dabar mobili
zuoja Adriatike stiprų savo 
laivyną ir gali pastatyti 3,- 
150.000 kareivių ant saus- 
žemio.
nuo 2 gruodžio Italija 
sianti visai jau gatava 
ti i muši.

Už dviejų savaičių 
bu
sto

*•

i 
i

Photo copyright. 1914. by American Press

Paveikslėlis parodo, kaip du belgai, vienas pasislėpęs medi j, 
antras po medžiu, per krumus iššaudė būrį vokiečių.

GEN. DE WET GALI BŪT 
PAKARTAS.

Londone gauta žinia, kad 
gen. De Wet, kuris pietų Af
rikos būrų sukilėliams da
bar buvo vadovu ir 
prieš Anglijos valdžią, likos 
suimtas ir atgabentas Jaha- 
nnesburgan. žinia sako: "Iš
balęs ir nusiminęs, bet šal
tai savo pypkę rūkydamas, 
generolas De Wet, sukilėlių 
vadas, atvažiavo šiandien 
Johannesburgan ginkluotų 
kareivių lydimas. Ji vedė 
miesto gatvėmis, kurias 
žmonės gulte buvo užgulę, 
iki pat tvirtovės, kur užda
rė ji iki karės teismo kaipo 
kalini.” ............ ............. .. „„ ___

Spėjama, kad karės teis- dytus kandidatus ir tie pu
mas pasmerks ji myriop 
kaipo išdaviką.

tauta šaukiasi jų pagalbos, feratus skaitys po 3—1 na- 
ikreipia i kitą riai. kad pagaminus disku

sijoms medegą. Vėliau per
skaitytoji tema bus visų 
gvildenama ir diskusuoja- 
ma

tada jie nūs 
pusę ir jiems jau tautos rei
kalai nerupi.

Pagaliaus, kada jau Vy
tauto draugija nutarė au- 

kovojo. kaut 8100.00 sušelpimui Lie
tuvos. tas geradėjas bandė 
prirodyt. kad aukas reikia 
siųst per koki ten vėžių ka- 
sierių. nes Šidlauskas esąs 
socijalistų kasierium.

Dabar tėmykit So. Bosto
no lietuviai. Dvi dienos 
tam atgal tie žmonės agita
vo. kad Šidlauską rinktų 
Labdarystės draugijos ka
sierium. atsispausdino la
pelius ir juos dalino net ga
tvėje prie svetainės durų, 
kad tik balsuotų už jų nuro-

UŽMUŠĖ AUSTRŲ 
GENEROLĄ.

Amsterdame gauta žinia, 
kad mūšyje su rusais likos 
užmuštas austrų generolas 
von Stutterheim, kuris va
dovavo austrų kavalerijos 
brigadą.

tis žmonės po dviejų dienų 
kalba kitam 
kitaip.

Kaip tad 
žmones?!

šiomis dienomis, prie Mo
kslo Apskričio, Valstijos 
Name (Statė House), išlaikė 
ekzaminą gaudamas aptie- 
koriaus pagelbininko (assis- 
tant pharmacy) teises L. S. 
S. 60 kp. narys Povilas Ja- 
tulevičius. Jis atvyko Į šią 
šąli 8 metai atgal ne baigęs 
Lietuvoje nė pradinės mo
kyklos. Dienomis dirbda
mas dirbtuvėje, vėliau aptie
koje. o vakarais lankyda
mas mokyklą, spėjo prasis
kinti kelią ateičiai. Po 3 
mėnesių žada laikyti ekza
miną iš pilno farmacijos 
kurso.

susirinkime vėl

žiūrėti i tuos

Raulinaitis.

Vietinės Žinios
Gruodžio 6 d. buvo meti

nis D. L. K. Vytauto drau
gijos narių susirinkimas, 
kame tapo išrinkta ateinan
tiems metams draugijos val
dyba: pirmininku — N. Jo- 
nuška. vice-pirmininku — 
J. Malilionis, kasierium — 
R. Permokas, nutarimų se
kretorium — M. Balčiūnas, 
turtų sekr. — Ą. Klemka ir 

'maršalka — M. Malilionis.
Toliau tapo išrinkti 6 de

legatai Į Mass. draugijų 
konferenciją, kuri Įvyks 13 
d. gruodžio toje pačioj sve
tainėj. Ant galo tapo nu- i 
tarta paaukauti iš rdaugijos j 
kasos S100.00 sušelpimui; 
nuo karės nukentėjusių lie-l 
tuvių.

Pakėlus klausimą kas link 
aukavimo Liet. Šelpimo rei
kalams, Kuzmauckas (tau
tietis), it tas vėžys, mėgino 
kelis syk rėplioti atbulas: 
kėlė liarmą ir bandė atkal- 
bėt Vytauto draugijos na
rius, kad neaukautų Liet. 
Šelpimo Fondan. Bet žmo
giukas tapo sugėdintas 
turėjo nusiraminti.

Taigi lietuviai turėtų da
bar Įsitėmyt tokius Lietuvos 
”geradėjus,” kurie ”myli” 
tautą ir karšti tautiečiai tik 
tol, kol mato iš savo vien-

Gera proga uždirbti pinigų.
Parsiduoda pigiai geriau

sioj vietoj ir gerai einantis 
biznis Grosernė, 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 

NAMŲ STATYMO ĮRANKIUS.
Mechanikų įrankius, Farbų, Alie- 

jų, Palituros, Langams Stiklų ir t.t. 
i (50)
379 Broadway, So. Boston.

KNYGOS
”KELEIVIO” SPAUDOS

sios balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti............................ 75c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00 I

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

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

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 į visokius 
burtus ir tt........................................ 15c

Ponas ir velnias. Toje knygutėje 
teina labai graži apysaka "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo .......................... 10c

' Per skvle ir Panelė šv. Sasnavoje.
! Dvi juokingos ir kartu pamekinan-
i Čios apysakos .................................10c

■ .....

I Musu padėjimas. Vaizdelis iš gyve-
1 nimo. Parašytas pagal naujausius 

atsitikimus......................................... 10c

“PATAMSIO GALYBE”

, Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui p’rkdavo, 
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 :
, ”O. S. S.” arba šliubinė iškilmė. TaiTabakas ir katp jis žmonėms ken- akfo farsas> juokin£ras ir

K,a lr ..............................................1&c! ras perstatymui .......................... 10c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
s-indro TT. Tragedija triinse veik
mėse. Gražus teatra’išl-as veikalas 
ir nelabai sunkus r>A-sfatvmui. 
viso reikalaudamos tik 28 vpatos

DIDELIS TEATRAS
Rengia Lietuvių Soc. Sąjungos 71 kuopa

Subatoj, 12-tą dieną Gruodžio-December, 1914 m.
Bus sulošta 5 aktų, 7 atidengimų drama

SVETAINĖJ INSTITUT HALL
|2«7 Uantbridge St.. E Cambridge, Mass. i
Sretaine atsidarys 7 vai. vaka-e. Perstatymas t rasidės 7:45 vai. Baigs s 11:30 

“PATAMSIO GALYBE" dar tik trečiu kartu pasir<>do scenoje Amerikos 
lietuvių tarpe. Veikalas yra vienas iš žymiausių ir garsiausių, jo lošime daly-i 
vaus apie 30 ypatų Tas veikalas yra parašytas garsaus rusų rašytojo L. Tolsto
jaus. Sulietuvino M. Alitienė.

Taigi visi be skirtumo, seni, jauni, dideli ir maži, nepraleiskit šio įspūdingo 
perstatymo, o atsilankykite jį pamatyti ir išgirsti daug naudingų pamokinimų 
Ant šio teatro kas nor» s galės gardžiai pasijuokti, o valandomis gaii ngai apverk
ti atsiminus šiandieninį savo skurių gyvenimą, kuris mus laiko pr.slėggs patam
sio galybėje. Inžanga ant šio teatro sekanti: 75c..50c ir 35c.

\ įsus kvirčia. Su pagarba KOMITETAS

a-r. t , r-r .... . Ol-iYH ■ ii. i i i i : i ė i. i i K i ė i Mzfc*

1915 /Metams, jau atspauzdintas
Telpa daug gražių paveikslų, žingeidžių straips

nių ir eilių.

-

4-

Tš 
25c

iš^moeraus išsivysfA’Tnas. Kaio ir 
knr atsirado ant žemės žmogus? 
Tšsivvstė iš beždžionės nekune sa
ko. Rot i? kur atsirado beždžionė 
Yza tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knvga. Kiekvie
nas turėtu ja nerskaitvti. Ant gra
žios noriems, kalba legva. su dau
geliu paveikslu ............................. 35c
Ta pati apdaryta ........................  50c

Naujausio® Ir visokios dainos. Tvai-
’-m autorių, naujų ir senų, tankius 
gražiausių dainų.............................50c

į .------------------

i

I

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzd^ta visas 

tardinėjimas kaip vienos taip ir ki

tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau

rumas. Naudinga perskaityt lygiai 

katalikui kaip ir socijalistui. Su pa

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

Lengvas būdas išmokt angliškai ši 

knyga sutaisyta taip lengviai ir su

prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ko

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 <t. Su fonetiškų ištarimu ir 

gramatika ....................................... 25c

Amžinos dainos. Yra tai geriausio
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios
popieros ir graži soauda ...........15e

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vertė 
Briedžių Karaliukas ................... 15c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ......................................... 10c

. 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 ........ -................................ 15e

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

Reikalaudami knygų Kreipkitta 
šitokiu adresu:

”K ELEI V I S”
28 BR0ADWAY, S. BOSTON. MAS8.

Kain senovės žmones nersistatvdavo 
srni žeme. Lshai žinsreidus senovės 
filozo-Fu daleid’mai anie musu že
mės išveizda. Su paveikslais. .. 10c

RavoIhicua's giesmes. Knvcra dide
lio formato, su gaidomis trintomis 
sutai«vta ant 2-tu. 3-iu ir 4-ių bal
su. Lengvos mokinimui............... 35c

Materi.ialistiškasis istorijos snnrati- 
ma« Jei rorj žinoti, kas gimdo na- 
canliie ivoimus nnntilrins. tai ner- 
ska’tvk šita knvgute. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai............... 20c

Stabmeldiška Lietuva. Tos knvgntės 
turinvs šitok=: 1. Giria ir moterų
voorimas; 2. Lietuvos motėm ir vv- 
rišt-iu šventės: 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ............................................................ 10c

Amerikoniškos Vestuvės. Dvieju ak
tu k-mediia. najuokenti amerikie
čiu lietuviu vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui .................... 10c

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.
Siuva Visokius Kubus pagal 
naujausias madas, Smagiai,

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau j naują vietą ir

Statistika:
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že

mė ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Krikščionių vardai ir jų reikšmė — Nauji Metai (eilės) — Jean 

Leon Jaures (užmuštojo franeuzų socijalistų vado paveikslas su trum
pa biografija) — Sapnas (eilės) — Pavasario vakarėlis (eilės) — 
Kaip įspėti oro permainas — Pasakyk! (eilės) — Tarpe džiaugsmo— 
ašaros (eiles) — Inkvizicija (katalikų dvasiškijos teismas, Įsteigtas 
popiežių XIII šimtmety], sulyg kurio vienuoliai ir kunigai žvėriškai 
kankindavo ir degindavo ant laužų eretikus ir net mokslininkus) —
I paveikslas (popiežiaus inkvizitoriai kankina ant šventoriaus žmo
nes už tai. kad tie nenorėjo pripažint popiežiaus neklaidingumo) —
II paveikslas (katalikų kunigai degina Paryžiuje taip vadinamus 
"heretikus”) — III paveikslas (popiežiaus kareiviai karia protesto- 
nus, kurie atsisakė garbinti popiežių) — IV paveikslas (inkvizicijos 
kankinimo kambarys) — V paveikslas (Meksikos kunigai pasmerkia 
myriop laisvamanę Marę Verasteg’iutę) — Varpininko daina (eilės) 
Liūdni atminimai (eilės) — Ilsėkitės, kanklės! (eilės) — Pavasario 
pradžia (eilės) — Karė (paveikslas, kaip apsvaiginti tautine ir re
ligiška neapykanta Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuviai žudo 
viens kitą; po paveikslu eilės) — Mikromegasas (Filosofiškoji pasa
ka garsaus franeuzų filozofo Voltaire’io) — Ruduo (eilės) — Caras 
duoda lietuviui autonomiją (paveikslas) — Dar kartą... (eilės) — 
Ei. sugauskite stygos... (eilės) — Atminčiai 22 sausio, 1905 m. 
(eilės) — Pamokinimas gaspadinėms kaip gaminti valgius — Įvai
rus naudingi patarimai — Juokai (su karikatūromis).

— KAINA 25 c. — -..... -
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c.
Kas nori tą gražų kalendorių Įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą. įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:

“Keleivis," 28Jroadway, So. Boston. Mass.

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

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

Ant kampo 4th st.
Ar norit turėt gerus

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

L.S.S. 71 kp., CambridgeJ 
Mass.. subatoje. 12 gruodžio 
Institute Hali, 277 Camb- 
ridge str., vaidins garsią 5 
veiksmų dramą "Patamsio 
Galybė.” Šis veikalas yra 
parašytas garsaus rusų ra
šytojo L. Tolstojaus iš rusų 

(kaimiečių gyvenimo. Pata
riame Cambridge'iaus, Bos
tono ir kitiems visiems lie
tuviams apsilankyti vaidini
mam nes tai vi a Įspūdingas 
ir giliai pamokinantis vei
kalas.

ČEVERYKUSLegalški žmogžudžiai. Trijų aktų
tragedija, paimta iš revoliucijos
laikų ............................................... 10c Jeigu taip, tad visados pirkit tik pas

r . L p T U- ~ v URBONĄ ir PILVINI Lytiškos hjros. Labai naudinga kny- ? T ,
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų, j, ^'?oa4, uzlalk^ geriausius ceverykus. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c i kokle -VĄ J“.

į gerų bkrybėuą Kepurių. Marškinių, 
; Pančckų. Kainierių ir kitokių pasi- 
I puošimų. Reinkotų, darbinių kelnių 
Į ir t. t.

Ta voras geras, kainos žemos 
Skalbykiių ir Anglių Agentai.

Urbon ir Pilvinis
261 Broadwav, arti D. Street).

SO. BOSTON, MASS.

Šiuomi dar syki prime- 
nam, kad visos Mass. drau
gijos malonėtų prisiųsti sa
vo delegatus draugijų kon
ferencijom kad bendrai ap
kalbėjus ir sutvarkius au-. 

; kų rinkimą.
Konferencija bus 13 gruo- 

: džio. So. Bostone. Labdarys- i 
tės Draugijos salėj, kertėj 
E ir Silver gatvių, 10 vai. iš 

’ ryto.
Vytauto dr-ja ir L.S.S.

60-ta kp.

j

Gruodžio 16 d. 7 vai. va
kare. Lietuvių svetainėje 

■ bus Lietuvos Dukterų ir su- 
, ....... ;uų draugijos metinis susi-
j Tą pati nedėldieni. gruo- rinkimas, bus renkama Rau
džio 13 d.. 7:30 v. vakare, / valdvba. Malonėkite visi 

i Labdarių svetainėje Vytau-: nariai i laika susirinkti 
j to dr-ja rengia prakalbas ' ------ -
/ apkalbėjimui Lietuvos sun
kaus padėjimo ir kaip Lie-! 

[tuvai pasekmingiau šutei- 
jkus gausesnę pagalbą.

Kalbės konferencijos de- 
i legatai-svečiai, vietiniai F. 
Bagočius su S. Michelsor.u 
ir miesto majoras.

Visi, kas gyvas, Lietuvai 
pagalbon!

Vytauto dr-jos Komitet.

I
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Džian Baubęs Spyčiai ir kitos fonės. į 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu- i 
sipirk tą knygą .......................... 25c I

—
Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba ' 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai ■ 
turėtų perskaityti šitą knygute... Ilk •

VIENATINE LIETI VISKĄ

25 o

25 ir 50 centus. Gau-

Ar turite kopi ji

Sferos L:st. Kalerdariaus E15 n.

Cedar kapids, Iowa.

i

l

i

!
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ir krupas, — tuojaus pra- 
vartojant

Nesakykite 
kosulio.” 
Halsam for 
vaduotojų.

Kaštuoja
namas kiekvienoje aptiekoje.

*Aš noriu ko-nors nuo 
Reikalaukite Scvera’s 
Lungs ir neimkite už-

gerkliniu išsišakojimu uždegimas, kokliušas, gerklės 
skaudėjimas, užkimimas

šalinama

Jeigu ne. pareikalaukite nuo ap- 
tickoriaus arba rašykite tiesiog 

mums

“Labai esu užganėdinta iš Se
vere*; Baisa m o Plaučiams. Aš 
kentėjau nuo sunkaus kosulio 
ir kroniško gerklės uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Se
veros Balsamo Plaučiams, kosu
lys išnyko, ir vėla, pradėjęs savo 
svarumą atgauti, jaučiuosiu la
bai gerai. Malonėkite pagarsin
ti šį laiškelį, idant ir kiti dasi- 
žinotų apie veiksmingumą Seve
ros Gyduolių.”

John Dalok, Page, N. Mer.

i
*

| Kosulys ir Šaltis,

W p;sm j S’s
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M. M. Plepis.
N

579-589 Athntic Avė. Boston.
Didžiausi s Sandėlis Geriausią

Gėrimų, Likerių ir Vynų.
Tai pi gi Gardžiausio Alaus:

Eliaus, Lagerio ir Porterio.
Taipgi turime daugybę visokių

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje, 

gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ypatingai geros sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo SI .00. Nuo įlinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos fl.OC. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saules nudegimo 50 c * Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 
Gydanti trostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 o. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl savalninimo vidurių 50 c. 
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00 

Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Prnčkos duo nerviško galvot skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejank* 25 c 

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

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligų.

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

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktaru. 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiusime jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adren:

K. ŠIDLAUSKAS ™
S0. BOsTON. MASS.

FOR LUNGS
(Severas Baisumą Plaučiam ) 

Tatai yra labai naudinga gyduo
lė nuo kroniško gerklės užde
gimo, ką galima pastebėti iš že
minus talpinamo ir nesenai ap
lankyto laiško.

$

Pereito sekmadienio susi-' 
rinkime L. S. S. 60 kp., kad:

, , . A a *««v vau#.; »icvm^

nariai prigulintie kuopon Rusiškų tavorų. Importantų ir Naminių 
tUl’ėtų progą lavinties ir . gėrimų, visados dideliam pasirinkime. 
-j.’-------x- ------------- ----- x—= Patarnauja lietuviai pardavėjai

P. Babiln- ir J. Paltanavičia.
Užsakymus priimam ir per laiškus, 

[galima ra:yt lietuviškai lenkiškai ir fi- 
. niškai.

Reikalaukite prekių sąrašo.

stiprinti savo žiniją, nutarė 
viename sekmadienyj laikyt 
susirinkimus, kaip papras
tai kuopos reikalų svarsty
mui, antrame gi sekmadie
nyj rengti savitarpines dis-, 
kusi jas. Kiekvienas narys \ 
iš eilės turės surengti trum
pą referatą ar bent atpasa-! ..
koti raštiškai perskaityto; Atlantic avenue,

______________ veikalo turini ar perskaityti BOSTON, MASS.
genčių sau naudą, bet kada susirinkime. Kas sykis re-

Greta to męs rekomenduoja
me nuo kosulio ir šalčio

Severą’s Cold & Grip Tablets 
(Severos Plotkeles nuo 
Gripo ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 centus.

ir

Joseph P. Spang Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
damos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kittir negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena ii didžiausių aptiekų.
K. ŠIDLAUSKAS

BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.226




