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Rusai sumušė austrus ir vėl eina ant Krakovo. Vokiečiai Lenkijoj sulaikyti
Nauja Vokiečių armija eina ant Varšavos. Pirmutines vokiečių spėkas rusai sulaikė prie Bruzos upės, kur krito 20,000 vokie

čių. Francuzai bombarduoja Metzo tvirtovę iš oro. Anglų užpuolimas ant Vokietijos pakraščio nenusisekė.V*

)' Abelnas kares 
stovis.

laivų ir Cuxhaveno gazo į- 
taisų. Vokiečių orlaiviai 

. atremdami užpuolikus kliu- 
'dė savo bombomis tris jų 
laivus; vienas iš tų užside
gė. Apie Nieuportą vokie
čiai atmušė kelis santalki- 

' ninku užpuolimus, o apie St. 
Hubertą paėmė 19 anglų 
oficierių, 818 kareivių ir 
daug ginklų. Lenkijoj vo- 

_____ i kiečių orlaivis metė Socha- 
kuri 1 paėmė čevo miestan bombą, kuri

KARĖS SAVAITĖ SU
TRAUKOJ.

Francuzijoj ir Belgijoj vi- 
f są pereitą sąvaitę mūšiai 
f siautė visu frontu, bet per

mainų veik jokių nebuvo. 
Lenkijoj vokiečiai pastatė 
naują armiją, Luxx ^cx^xxx^. — ■ - ---------- —------ z? -----
jau Mlava ir eina link Var- nupuolė tarp didelės minios 

h savos. Galicijoj rusams pa-1 ir užmušė bei sužeidė dau- 
| sisekė keliose vietose sumu- giau kaip 100 žmonių.

šti austrus ir paimti apie 
15,000 belaisvių. Austrija' 
Serbijos daugiau nekliudo, 
nes jau kelis kartus tenai 
nusidegino nagus. Reikia 
da pasakyt, kad pereitoj są
vaitėj nepaprastai daug vei
kė orlaiviai.

Štai praėjusios sąvaitės 
nuotikiai:

Gruodžio 22.— Į pietus 
nuo Varšavos vokiečiai lai
mėjo mūšį. Gen. Mackenso- 
no kariumenė perėjo Bzuros 
upę, bet rusai atmušė ją at
gal su dideliais nuostoliais. 

( Po smarkaus mūšio vokie
čiai vėl persikėlė per Bzu
ros ir Ravkos upes. Fran
cuzijos premjeras Viviani 
praneša, kad Francuzija to
lei neatsitaikys, kol nebus 
atimta Alzacija su Latarin- 
gija, Belgija atbudavota ir 
Prūsija sutriuškinta. Smar
kus mušys siaučia vidurinėj 
Francuzijoj.

Gruodžio 23.— Francuzų 
parliamentas vienbalsiai nu
tarė paskirti 8,500,000,000 
frankų ($1,700,000.000) pa
dengimui karės lėšų atei
nančiam pusmeti je. Fran- 

. f euzai eidami Meuse upės pa- 
p kraščiu pirmyn pasiekė Ar- 

gonne girioje vokiečių ”vel- 
niatinklius.” Į rytus nuo 
Betuno santalkininkai atsi
ėmė iš vokiečių Givenchy 
kaimą. La Grurie girioj, 
Lotaringijos pasienije fran
cuzai išsprogdino bombomis Į 
vokiečių apkasus. Lenkijoj 
po dviejų dienų mūšio rusai 
sumušė prie Nidos austrus 
ir daug jų paėmė nelaisvėn. 
Nakčia prūsams pavyko 
persikelti per Pilicos upę, 
bet rusai pervarė juos atgal 
Karpatuose rusai paėmė 30 

^austrų oficierių ir apie 1,500 
kareivių.

Gruodžio 24.— Francuzi
joj vokiečiai smarkiai ata
kavo franeuzus prie Chivy, 
bet buvo atmušti. Apie Li- 
hons vokiečiai buvo atsiė
mę vieną savo pozicijų, bet 
francuzai vėl juos išmušė 
iš tenai. Tarpe Oise ir Lys 
santalkininkai atmušė kelis 
vokiečių kontratakus. Apie 
St. Hubert’ą vokiečiai paė
mė anglų apkasus. Lenkijoj 
vokiečai atakavo rusus apie 
Sochačevą ir Bolinovą.

Gruodžio 25.— Anglijos 
vynas ir orlaiviai atakuo- 
Vokietijos pajūrį, mėty- 
mi bombas ant vokiečių

Gruodžio 26.— Vokiečių 
zepelinas metė į francuzų 
miestą Nancy 14 bombų, 
kliudydamas kelis privati
nius namus ir užmušdamas 
2 žmones. Galicijoj rusai 
sumušė austrus ir paėmė du 
miestu: Krasno ir Josio. 
”Dailv Mail” koresponden
tas apskaito, kad austrų-vo- 
kiečių nuostoliai siekia jau 
3,500,000. Dardaneliuose 
anglai sunaikino tris minų 
sistemas. Berlynas oficija
liai prisipažįsta, kad vokie-

rusus Tas žemlapis parodo du mūšio lauku. Iš kairės pusės parodyta, kaip eina mūšio
Gruodžio 27 — Francuzu imja Franeuziją ir Belgiją, iki atsiremia 1 Sziaures juros pakraštį, kur anglų laivy- 

lakunai perskrydo viršum nas nuolatos bombarduoja vokiečių pozicijas. Juoda linija čia parodo kur stovi vokie- 
vokiečių tvirtovės Metzo ir čiai, o juodi taškai parodo santalkininkų poziciją. Iš dešinės gi pusės galima matyti 
metė kelioliką bombų; kiek Lenkijos mūšio lauką. Juoda linija čia parodo, kur dabar mušasi rusai su vokiečiais ir 
tas padarė nuostolių, da ne- austrais. Pilkas sklypas viršuje parodo, kiek rusai turi užėmę Prūsų, o apačioje—vo- 
žinoma. Iš 26 į 27 gruo- i kiečių užimtą Lenkiją,
džio francuzai buvo paėmę ---------------------------------------
Alzacijoj svarbų kalną, bet LIEBKNECHTAS ĮSTOJO

’ ' KARIUMENĖN.
Paryžiuje gauta žinia, 

kad vokiečių socijaldemo- 
kratų vadas d-ras Liebkne- 
chtas, kuris nesenai Reichs
tage balsavo prieš paskyri
mą karei pinigų, dabar įsto
jo kariumenėn. Tokį žings
nį jis padaręs dėlto, kad nu
braukus nosį opozicijai, ku
ri šaukė, kad socijalistų va
das yra savo tėvynės išdavi
kas.

po kruvino mūšio vokiečiai 
jį atsiėmė. Flandrijos pa
kraštyje vėl pasirodė Angli
jos laivynas. Paryžiuje 
gauta žinia, kad Lenkijoj 
vokiečiai vėl užėmė Mlavą, 
iš kur 10 dienų tam atgal 
rusai buvo juos išmušę. Kar
patuose rusai sumušė aus
trus prie Zmigrod-Duklos, 
paimdami 10,000 belaisvių, o 
prie Tarnovo 3,500 belaisvių 

• ir 18 mašininių kanuolių. 
j Pietų Lenkijoj rusai užėmė 
Vislicą, išvydami iš tenai 
austrus.

Gruodžio 28.— Francuzai 
sakosi nuėję Belgijos pajū
riu iki Lombaertzyde ir už
ėmę Smėlyno kalvas, kur 
priešas turi įsitaisęs apsi- 
ginimo pozicijas, bet vokie
čiai sako, kad francuzų už
puolimai ant tų pozicijų ne
nusisekė ir anglų laivynas .. . . „.,x -4 - , -
bombarduodamass vokiečiu dajktų ir šiltų drapanų ka- 
nepadaręs jokios blėdies. Di
delės audros Flandrijoj per
traukė mūšį. 
Lens apielinkėj, francuzai

KALĖDŲ DOVANOS KA
REIVIAMS.

Belgijos karalius nupirko 
visiems savo kareiviams po 
dėžutę cigarų. Francuzijos 
karės ministerija nusiuntė 
ant keturių kareivių po bon- 
ką šampano. Beto įvairios 
draugijos ir organizacijos 
paaukavo daug valgomų

reiviams. Visos tos dovanos 
x- buvo dalijamos kareiviams 

Francuzijoj ant karės lauko Kalėdų die- 
J - noj.

ORLAIVIAI PRIDARĖ 
DAUG NUOSTOLIŲ.

Francuzų valdžia sako, 
kad francuzų oro laivynas, 
užpuldamas iš Belforo tvir
tovės ant vokiečių miesto 
Freiburgo pridarė tenai di
delių nuostolių.

"Nežiūrint vokiečių užsi- 
ginimo," sako francuzų val
džios pranešimas, "dabar li
kosi patirta, jog paskutiniai 
musų aeroplanų užpuolimai 
iš Belforo buvo vaisingi tik
rais rezultatais. Gruodžio 
4 d. Freiburgan, Bandene, 
mesta 6 bombos. Kad vo
kiečius prigavus, laivyno 
vadas padarė platų lanką 
viršumi Juodos Girios, o 
grįždamas perskrido vir
šum Freiburgo ir metęs 6 
bombas sugrįžo visai ne
kliudomas.

"Gruodžio 8 d. musų oro 
laivynas, laikydamasis vie
noj eilėj ir 3,000 pėdų augš- 
tume, nežiūrint baisios vo
kiečių artilerijos ugnies, 
metė Freiburgan 18 bombų, 
kurių 14 pridarė baisių nuo- 

Vadovaujantis ae
roplanas buvo pataikytas munėlis yra musų tėvynės

Adrijatike, austrų nardo
mas laivelis stengėsi nus
kandinti francuzų šarvuotą 
skraiduoli. Jis paleido ke- 
liatą torpedų, bet kurių ek- 
spliozija skraiduoli tik tru
puti sugadino.

VIENAS ORLAIVIS KIR
STAS 400 KARTŲ.

Berlynas. — Šiomis die
nomis atvyko čionai lakū
nas lieutenantas Kaspar, 
kuris yra atlikęs keliatą 
drąsių užpuolimų iš oro. 
Vienas iš drąsiausių buvęs 
užpuolimas ant francuzų 
uosto Calais, kur Kaspar 
metęs 10 bombų, taikyda
mas jas į kariškus francu
zų laivus, bet nė viena jo 

i bombų savo tikslo nepasie- 
; kė. Francuzai jį pamatę pa-

VOKIEČIAI SUMUŠĖ 
ANGLUS.

į Iš Berlyno pranešama, 
kad anglai su savo talkinin-į 

i kais iš Indijos buvo skau- 
’džiai sumušti prie St. Hu
berto. Vokiečiai paėmė jų 
19 oficierių, 818 kareivių, 14 
mašininių kanuolių, 12 bom- 
basvaidžių ir daug kitokių 

[ karės įstaigų. Ant mūšio 
: lauko angiai palikę 3,000 la
vonų. Vokiečių nuostoliai 
buvę "nežymus.”

Buvo taipgi susirėmimų šitiko karšta’karabinų ‘ ug- 
apie Lihons ir Tracy-le-Val, nimi. Paskui ant laivų pra- 

I kur vokiečiai paėmę 300 be- dėjo veikti tam tikros ka- 
i laisvių. į nuolės orlaiviams šaudyt.laisvių.

Prie to da Berlynas pri- Išmetęs savo bombas Kas- 
duria, kad 20 gruodžio fran-' par tečiaus pabėgo sveikas, 
cuzų lakūnas mete į tūlą "" 
kaimą 9 bombas. Kaime 
kariumenės vsai nebuvę, bu
vęs tik ligonbutis. Atsimo
kėdami užtai francuzams 
vokiečių lakūnai metė kelio- 
liką bombų į Nancy prie
miesčius, kur pridarė pusė
tinų nuostolių.

Tas pats Kaspar kelios są- 
vaitės atgal perskrido vir
šum Dovero ir tenai metė 
kelias bombas. Jis taip-pat 
dalyvavo kelis sykius už
puolime ant Paryžiaus. Jo 
aeroplano sparnuose yra 
daugiau, kaip 400 skylių nuo 
kulipkų.

MUšA VOKIEČIUS Iš 
PADANGIŲ.

Iš Dunkirko pranešama 
”Daily Mail,” kad santal-

RUSAMS PASISEKĖ 
GALICIJOJ.

Iš Petrogrado oficijaliai 
pranešama, kad Galicijoj, į 
pietus nuo Vislos, mūšiuose

kininkų oro laivynas nulėkė 20 ir 21 gruodžio rusai pa
pas Bruselį, kurį dabar vo- ėmė 66 austrų oficierius, 
kiečiai turi užėmę, ir užde- 5,600 kareivių, 3 kanuoles ir 

10 mitreliuzų.
Karpatuose, persekioda

mi bėgančius austrus, rusai 
paėmė nelaisvėn 30 jų ofi
cierių ir apie 1,500 kareivių.

Iš Przemyslio tvirtovės 
austrai vėl buvo padarę už 
puolimą ant rusų, kurie lai
ko tą tvirtovę apgulę, bet 
rusai užpuolimą atmušė.. 
Laike šito mūšio kelios au
strų rotos, išėjusios iš tvir
tovės, likos visiškai rusų; 
ugnies sunaikintos ir prie 
to da rusai paėmė apie my
lią geležinkelio, kuris veda į 
Przemyslio miestą.

gė bombomis zeppelinų pa
šiurę. Nakties laike orlai
viai vėl nuskrydo iš Dunkir- 
ko į Belgiją ir metė 12 bom
bų Į vokiečių pozicijas pa- 
jurėj, pridarydami priešui 
gana didelių nuostolių. Or- 

Įlaiviai sugrįžo į Dunkirką 
. sveiki.NEMUNĖLIS — APGY

NĖJAS.
Lietuvos žmonės garbina 

Nemuno vardą, kad jis ap
gynė juos nuo vokiečių. Ne
munas įgyjo stačiai apgynė
jo vardą. Žmonės savo lai
škuose taip ir sako: "Ne
munėlis musų apgynėjas!” 
Štai vieno tokių laiškų iš
trauka: "Didelis buvo su
krėtimas svieto Lietuvoj. xxvx^jv «.
Žmonių kraujas liejosi kaip oran iš kanuolių. 
vanduo. Visur mušėsi, bet nę ir pamatę, jog tai fran-

i

ANGLIJOS LAIVYNAS 
APIE NEW YORKĄ.
Netoli New Yorko aną na

ktį Anglijos skraiduoliai bu
vo sulaikę francuzų garlai
vį "Britania,” kurį po tam
siai palaikė už vokiečių lai
vą. Kada ”Britania,” taip- 
pat nepažindama anglų, ne
norėjo sustot, anglai šovė 

. Prisiarti-

LIŪDNOS ŽINIOS Iš 
LIETUVOS.

L. Zavistanavičius, 
nantis Hyde Parke,~---------- * ----------------------- ------------------------- 7 . .. V * W «a.a.v»a* lljUC X CU AU,

didžiausis kraujo praHeji- cuzų garlaivis, anglai atsi- j gavo nuo motinos iš
gyve- 

Mass., 
Masa-

I mas buvo apie musų Neinu- prašė ir nuplaukė sau toliau.' Hunų sodžiaus, Jezno Vals- 
ną ir ne vienas vokietys ale ■ Sakoma kad Anglijos’čiaus, Trakų pav., Vilniaus 
tūkstančiai jų nuplaukė Ne- • skraiduoiiai nuolatos pat-: gub., šitokį laišką:
munu- 'roliuoja Amerikos pakraštį,! "Kareiviai grįždami iš

"Nemunėlis yra musų ap- tykodami, ar nepasirodys Vokietijos išnešė iš musų 
_ __ _, _ vokiečių laivas.

|
i

1 gynėjas, netik musų, ale ir 
visos Lietuvos. Ateina svie
tas iš Suvalkų šiton N emu- inn adt atvtci attktt no pusėn ir šneka, kad Ne- 100 ORLAIVIO AUKŲ.

kluono viską. Pirma buvo li
kę da rugiai, dabar išnešė 
ir tuos ir dabar nebežinom 
kaip gyvent, neturim kuo 

Petrogradas.— Gruodžio maitintis. Nėra duonos, nė
šturmu paėmė vokiečių ąp- NUŠ0VĖ VOKIEČIŲ OR- S 
kasus. Alzacijos pasienije LAIVI & p’
vokiečiai bombardavo gele-' roplan.— ~r----- jx<» xxx«o^ v^»jxx^o x vSi<xu<*».— WUu<uiv iu«iwuwa. nci<a uuvuvb, ne
žinkelio stotį St Die. Len-1 Kaip praneša Paryžiaus granatos skeveldro j kai- apgynėjas. Jeigu ne musų 26 d. ant Sochačevo, Lenki- nieko. Maskoliai išnešė vis- 

joj, pasirodė penki vokiečių ką. Badas pas visus. Išsi- 
orlaiviai ir pradėjo mėtyt vedė arklius, vežimus ir da 

Viena to neužteko — rubus paėmė, 
> sermėgas ir už 

kuri susirinkus tėmijo oriai- nieką nemokėjo. Neturim 
, „ " nė kuo apsirengti, nė kuo iš

vokietys negalėjo pereit.” nes užmušė, o daugiau kaip namų išvažiuoti. Susimil- 
Laiškas rašytas iš Vii- 100 sužeidė. Iš susirinkusio damas duok kokią pagalbą, 

• 1 • • rry 1 T __ • ____ “ •___ __ _ _ • • ______ _______ 1____ __ ?___

žinkelio stotį St. Die. Len-' 
kijoj vokiečiai atakavo ru
sus ties Varšava.

MIRTIES BAUSMĖ.
Fondą, N. Y.— Praėjusioj 

sąvaitėj čia likos nuteistas 
miriop farmos darbininkas 
Lewis M. Roach, kuris per
nai šiuomi laiku nušovė sa
vo darbdavį ir norėjo užde
gti n a™ a. kad neliktų žmog
žudystės ženklo.

I

"Journal," 20 gruodžio apie 
Pontoise francuzų oro sar
gyba patėmijo vokiečių or
laivį, kuris lėkė link Pary
žiaus. Francuzų lakūnai 
tuojaus šoko į savo mašinas 
ir pradėjo vokiečius perse
kiot, šaudvdami jį iš greitai

riajį sparną ir keliomis ku- j Nemunas, tai prūsas butų 
lipkomis pervertas per ga-; išdraskęs visą Lietuvą, o _ — 1 _ — ______ X •• • ▼žolino rezervuarą, tečiaus' dabar prieina prie Nemuno j miestą bombas. Viena to neužte 
mašinos stiprumo tas nepa-— ir sustoja, nes kitoj pu- bomba nukrito tarp minios, kailinius, 
kirto. Atlikę savo darbą sėj musų kareiviai įsikasė kuri susirinkus tėmijo oriai- nieką nt 
visi aeroplanai sugrąžo j krantuose su anuotomis ir vius, ir sprogdama 8 žmo- nė kuo ai 
Belforą.” vokietys negalėjo pereit.” nes užmušė, o daugiau kaip namų iš

šauiamų šautuvų. Vokiečių TORPEDAVO FRANCU-
-.......... — ■ LAIVĄ.

Parvžius oficijaliai pra
neša, kad Otranto užtakoj,

orlaivis likos sugadintas ir 
su visais lakūnais nukrito 

' žemėn.

niaus gubernijos, Trakų 
vieto, Jezno valsčiaus, 
ris prieina beveik prie 
Nemuno.

būrio nė vienas neišliko svei- ‘ nes sunku, labai sunku gy- 
„v. kas. Beto. bombos krisda-1 venti. Girdėtis, kad apylin- 
pat mos sugriovė ir uždegė ke- kiu žmonės nradeda mirt

liatą namų ir turganam. i jau nuo bado.”

pa- 
ku-



kad autorius pats yra 
Tininkas. Paduosime 
kaikurias ištraukas.

• sutaisė. Mes atrasime, kad 
tenaiI

LIETUVIŠKIEJI SMALA-'
VIRIAI.

Po tokiu antgalviu „Nau
jienų" NNo. 137, 138 ir 139 
p. P. Butkus, gerai žinomas 
Chicagoj veikėjas, vaizdžiai 
apibudino musų tautinin
kus. O juo labiau p. But
kaus straipsnys yra įdomus, 

tau- 
čia 

štai 
kodėl p. Butkus vadina sa
vo tautininkus smalaviriais:

"Netolimoje praeityje tie ponai 
buvo pasidarę nachališkai drąsus ir 
begėdiški. Jų buvo musų vieša
me gyvenime visur pilna. Sureng
si kokį nepaprastą vakarėlį, taip 
sakant 'inteligentų vakarėlį’ ar
ba puotą. — žiūrėk, tuose vakarė
liuose skamba rusiška kalba, ru
siškos dainos. Viešuose pasikalbė
jimuose stengiamasi intikrinti mu
sų liaudį, jog tarp lietuvio ir ruso, 
jokio skirtumo nesą; jog lietuviai 
privalą imti pavyzdį vien tik iš 
rusų; jog šiųjų kalba gražiausia, 
o dainos puikiausios, o cariška val
džia. ką besakyti, 
lyje! Pagaliaus, b; 
atgal, tų ponų be: 
siekė augščiausio 
tai jie 
'didelę

"... demokratizmo principai, pa
gal kurių musų liaudis greičiau iš
moktų savarankiškai tvarkyties, 
valdyties, išsidirbtų kitokią 
to pažvalgą visai užtrinti, 
tomi. Aiškiai metasi į akis 
mo, absoliutizmo dvasia.” 

Toliaus p. Butkus nuro
do, kaip tie begėdžiai per 
savo smaluotą organą 
(„Lietuvos" dieninį lapelį) 
ardė Lietuvos šelpimo Fon
dą ir kaip jie dabar ardo 
Chicagos Lietuvių Draugi
jų Sąjungą, kada jiems ne
pavyko įsiskverbti tenai už 
vadovus. Perkratęs visus 
tų smalavirių darbelius, ji
sai sako:

"Iki šiol su jumis kovojo tiktai 
socialistai, bet jums vis sekėsi 
ginties nuo jų. pasislepiant už ki
tų nugaros, prisidengiant 'tautos I 
mylėtojų' vardu. Bet dabar sto- ’ 
ja į kovą su jumis ir visa eilė i 
tautininkų, jaunų ir dorų vyrų ir: 

Mes pažįstame jus ir; 
jums pirštinę. Aš tau- ■ 
patriotas, pakeliu kardą; 
ir nepadėsiu jo, kol ne-, 

> nelemtoji jūsų veislė 
visuomenės dirvos.”

moterų, 
metame 
tininkas, 
prieš jus 
išnyk:

musų

KELEIVIS

b 
svie- 
nema- 
cariz-

kad vienam numeryje tie 
smalaviriai aiškiai agitavo 
už Lietuvos šelpimo Fondo 
skaldvmą, o kitam numerv- 
je jau rašo, kad aštrus srio
vių santikiai neleido visiems 
sueiti vienybėn „nežiūrint 
visų spaudos ragimentų.” 
Vadinas, už vienybės skal- 

■ dymą "Lietuva" visai neagi- 
į tavo. Kokia begėdiška 
dmainystė.

Melas gi yra tame, 
buk "visos t rįs sriovės 
skyrstė ir kiekviena įsistei
gė sau fondą.” Vadinas, ir 
socijalistai atsiskyrė. Tuo 
tarpu nė vienas socijalistas 
nėra atsiskyręs ir jokio fon
do socijalistai nėra savo 
vardu steigę. Jie pasiliko 
prie to fondo, kurį įsteigė 
visuotinas suvažiavimas.

"Lietuva" meluoja per 
akis.

vei-

kad 
išsi-

Pažiūrėsime, ką tautinin
kai ant to atsakvs.

geriausia pasau
lis trejetas metu
•.središkumas pa
laipsnio, bet čia

o.. Surengė jie
/ — taip tie
savo parengtąjį

ir susmuko 
revoliuciją 

ponai pavadino s 
vakarą. Buvo ’pyčiai,’ buvo dai
nos lietuviškos, na, ir gražiausios 
rusiškos, dainavo kokie tai rusai, 
kitoms tautoms žinomi, kaipo ne
geistini piliečiai: pagalios orkes
trą užgriežia 'Caro karišką mar
šą.’ Rengėjai tos 'revoliucijos’ 
ploja apsiputoję* liaudis, žinoma, 
irgi ploja. Musų ponai linksmi, 
džiaugiasi, it egzaminą butų išda
vę. Mat, pirmose eilėse sėdėjo ir
gi kokie tai penai iš rusiško kon
sulato arba netolimi nuo konsula
to.”

Ant rytojaus daugelis 
pradėjo tautininkams už tai 
išmetinėti; vienas juos pa
vadino stačiai tautos išda
vikais, už ką buvo pavary
tas iš darbo (mat pas tuos 
tautininkus dirbo). Kitas 
parašė ilgoką straipsni, nu
rodymas. kad toksai vaka
ras tiktų tik caro tarnams 
ir „suteikė jiems amžiną 
vardą 'smalaviriai,' nuo ku
rio jie niekad jau nenusiva
lys.”

Smūgis buvo skaudus 
tautininkams. Vieni 
ausis suglaudę nutilo, 
persirengė į klerikalų 
bus ir sulindo bažnyčion. 
Drąsesni gi bandė savo var
dą atitaisyti. Ir štai kokiu 
budu:

"Nusitvėrė kokį-tai popiergali, 
rusiškoj kalboj parašytą; vaikščio
ja ir rodinėja vienam — kitam. 
Koks tai skundas ar pranešimas Į 
rusišką valdžią! Kas rašęs ta 
skundą, nesako, parodo tik vieną 
vardą ’Josif.’ Vardas atsako var
dui to žmogaus, kurs prisegė jiems 
smaluotą dėmę ant amžių Bet pa
sekmės buvo menkos, žmonės ne
patikėjo. Po kuriam laikui musų 
smalaviriai paskelbia savuose lai
kraščiuose, jog pagavę lietuvių so
cialistų tarpe šnipą, vardu Konko- 
lauską. Ir nu klykti: 'Matote,
mieli broliai: niekšai cicilikai į- 
taria mus caro šnipais ir jo sėb
rais, o jų pačių tarpe esama šnipų!' 
Čia jau rodėsi, jog vėl jų viešpata
vimo gadynė atėjo. Bet to nelai
mingo vaikino istorija su tuo jo 
donosu tapo išaiškinta. Smalavi
riai vėl pritilo.”

P-nas Butkus mato tuose 
smalaviriuose beveik Rusi
jos valdžios šnipus. Juk Ru
sijos taktika žinoma—skal
dyk ir valdyk. Tam tikslui 
yra užlaikomi šnipai ir pro
vokatoriai. Tie caro tar
nai netik Rusijoj varo tarp 
tautų skaldymo darbą, ke
lia jų viduje vaidus, bet ir 
užsienije. Tarp Amerikos 
lietuvių žymiausia organi
zacija yra S LA. ir tenai tų 
smalavirių kuodaugiausia 
priklauso. Jie būtinai vi
sur skverbiasi, visur nori 
būt vadovais, o jeigu kur 
nepasiseka paimt viską į 
savo rankas, daleiskim 
tuvos šelpimo Fondą, 
stengiasi jį griauti.

Iš vienos pusės lyg 
dytų, kad jie labai rūpinas 
savo tautos gerove, labai 
myli savo liaudį. Bet taip 
nėra. Tik paimkime SLA. 
konstituciją, kurią tie vyrai

tu 
kiti 
ru-

Lie
tai

išro-

I J 
. A

elį'X Politiškų kliubų 
susivienijimo delei.

Tilpus „Keleivije” suma
nymui, kad politikos kliu- 

ne. bams reikia susivienyt, atsi-

Atsišaukimas i Shenaa- 
dorio ir apiefinkės 

draugijas.

labai gerą mintį — susivie
nyti pirma atskirų valstijų 
kliubams. Ir nėra ko snau
sti. Kiekvienos valstijos 

Į kliubai turėtų sukrusti.
Reikia atsimint, kad nebeto
li jau prezidento rinkimai. 
Kaip tai butų puiku, kad 
taip susivieniję musų kliu
bai prieš rinkimus galėtų 
sušaukti jau visuotiną suva
žiavimą.

skiriama Lietuvos š< 
Bet ir tai da nežinia 
nigai nutars šelpti — ar vi
sus gyventojus be skili ūmo, 
ar tik saviškius.

Taigi „Tautos Fondo” ti
kslai neaiškus, .

Lygiai taip-pat (jei ne- bams reikia susivienyt, atsi- 
blogiau da) yra ir su tauti- du khubu. Lietu-
ninkų partijėlės „Lietuvosi,V1U 1U”
Gelbėjimo bei Autonomijos” I 
fondu. Šis fondas taip-pat 
neturi aiškaus tikslo. Kur 
ir iš ko musų tautininkai 
mano pirkti Lietuvai auto
nomiją, tai ir jie patįs dar 
nežino. Taigi kur nueis 
„Autonomijos” fondan ren
kamos aukos, niekas negali 
pasakyt. Beto, šitas fon
das yra nelabai ištikimose 
rankose. Tenai yra tokių 
rankų, kurios nelabai senai 
da nujojo Tėvynės Mylėto
jų Draugijos knygas. Jei 
tas neteisybė, tai tegul p. 
Sirvydas užginčija. Jisai 

į yra to fondo raštininku.
Bet tegul tųdviejų fondų 

tikslas bus kuoaiškiausis; 
• tegul jie bus ištikimiausiose 
rankose, ir tegul jie bus 
kuogeriausia kontroliuoja
mi. tai visgi tie du fondu 
bus tik siaurai partyvių 
žmonių fondai ir mes nema
tom, kodėl visuomenė turė
tų rūpintis apie jų ištikimy
bę ir teirautis, ar nežus te
nai jos padėti pinigai, kuo
met šita visuomenė turi sa
vo bendrą ir bepartyvį Lie
tuvos Šelpimo Fondą. Šita 
fondą įsteigė visuotinas lie
tuvių suvažiavimas ir vien 
tiktai jam visuomenė tegali 
užsitikėti. Tikslas šito fon
do labai aiškus — šelpti vi
sus Lietuvos žmones be 
skirtumo. Kitokiems tiks
lams iš to fondo negali būt 
paimta nė vienas centas. 
Pinigus šitas fondas siunčia 
taipgi bepartyvei įstaigai— 
Lietuvių Mokslo Draugijai 
Vilniuje. Gruodžio 14 d. 
1.100 rublių šitas fondas jau 
išsiuntė Lietuvon ir kaip tik 
gaus atsakymą, kad pinigai 
gerai nuėjo, tuojaus siųs 
daugiau. Taigi rinkite au
kas ir siųskite jas Lietuvos 
Šelpimo Fondan.

Kokiu budu rinkti ir siųs
ti aukas, buvo aiškinama 
"Keleivio” N No. 50 ir 51. 
To jau nekartosime.

bas iš Wallingfordo, Conn., 
rašo:

„Jau tūlas laikas atgal 
davėsi girdėt išsitarimų, 
kad lietuvių politikos kliu
bai. gyvuojantie Connecti- 
cut- valstijoj, prieš rinkimus 
turėtų šaukti suvažiavimus. 
Vienas toks atsišaukimas _ .
nuo L. A. U. P. N. kliubo iš Jonai farmerių, kurie

Brangus viengenčiai!
Kaip jau žinome, karė pa

skandino ašarose ir krau
juose musų tėvynę! Ir jau 
valanda laiko, kaip Amer. 
lietuviai darbuojasi sušel- 
pimui nukentėjusių nuo ka
rės savo brolių Lietuvoj. Iš 
visų miestelių plaukia gau
siai aukos į Liet. Šelpimo 
Fondą įsteigtą Antrojo Vi- 

Amerikoj yra apie 2 mili- suotinojo Amerikos Lietumi

Baisus bovelnos 
augintojų padėjimas.••

vių Seimo.
Tik Shenandorio lietuviai 

šaltai į tai žiurėjo iki šioL 
Tą matvdamos SLA. 23 kp., 
TMD. 25 kp. ir LSS. 28 kp. 
išrinko savo delegatus, kad 
sušaukus visos Shenandorio 
apielinkės draugijas į ben
drą darbą tame da|vke. 
Kviečiam visas draugijas 
bei organizacijas, kurios tik 
atjaučiate vargą, badą ir 
ašaras musų brolių Lietu
voj, pasistengkit išrinkti 
savo delegatus kuogreičiau- 
sia į draugijų konferenci
ją, kuri įvyks 31 dieną 
sausio, 1915 m., 1:30 va
landą po pietų, Pursull & 
• Durkin svetainėje, kampas 
Centre ir Main sts., She- 

ir darbas gerai apsimokės, bet | nandoah, Pa.
at- kilus Europoj karei kainos Ten bus galima daugiau 

nupuolė daugiau, negu per į ir plačiau apkalbėti apie 
Mat Europos audi-1 reikalus ir išrinkti vietinį 

'•komitetą rinkimui aukų.
Brangus broliai ir sese- 

j rįs! Išgirskime vaitojimą 
j musų brolių anoj pusėj jū
rių ir jų šauksmą pagal
bos... ! Tegu užviešpatauja 
tarp musų vienybė, šiame 
svarbiame momente ir lai 
būna visų vienas tikslas: 
gelbėti šaukiančius pagal- 

j bos!
Atsišaukimo Komitetas: 

SLA. 23 kp.
L. J. Joneikis, 

TMD. 25 kp.
K. Bubnvs, 

LSS. 28 kp.
J. Vilkelis.

~ ~ __„ - - užsi-
H7rtfordo'tilpo/rodos7’ke-!iipa vien tik bovelnos augi- 
leivije’ metai ar du tam at- ■ nimu. Bovelną auga pieti- 

Antras atsišaukimas nėse valstijose.
’ ””'***_ 21 Normaliu prekybos metu, 

TLLI.TJ ru«ri bovelną yra svarbiausis po 
piučio mėnesije š. m. Atsi- kukurūzai produktas Ame- 
aukimu mintis buvo —(rikoj. Jos daugiausia išve
rkti Čonnecticut valstijos ižarna į užsienį. Pereitais 
” -......... rilriri— . metais bovelną buvo už-

Bet abudu šitie bandv- s^ta 31,000,000 akrų žė-

gal. 
tilpo nuo L. N. P. kliubo iš Į 
Merideno ’Keleivije’ r ~ — 7 * 
šaukimų mintis buvo 
š;
kliubų suvažiavimą.„L_ _ _ ,
mai nenusisekė. Merideno I m®s- Už parduotą bovelną 
kliubo atsišaukimui pritarė farmeriai gavo 51,000,000,- 
L. A. N. P. N. Kliubas iš 000.
Hartfordo ir L. P. Kliubas šlmet bovelną užderėjo 
iš Naugatucko. Suvažiavi- daug geriau, negu pernai, o 
mas negalima buvo tuomet tečiaus farmeriams gresia 
sušaukti dėl trumpo laiko' stačiai badas. Liepos mėne- 
(jau artinosi rinkimai) ir.syJe bovelnos Kainos išrodė 
dėl mažo skaitliaus pritarė- ^apa gerai ir farmeriai 
ju. Tečiaus komitetas (Me- džiaugėsi, kad sunkus jų 
rideno Kliubo) palikta anS1mnkė<
ant toliau veiki šitam 
vėjije.

„Suvažiavimai buvo 
noma šaukt prieš pat 
kimus, kad nutarus, kurią 
partiją remt. Kad pirmas 
bandymas nepavyko, nerei
kia dėl to nusiminti. Tam 
sumanymui turim jau 4* 
kliubus pritariančius. Rei
kia tik plačiau ir nuodug
niau šitą klausimą pagvil-^ 
dent. kad kiti suprastų joj 

I svarbą, o tuomet pasirodys. į 
kad reikia netik suvažiuoti, 
bet ir susivienyt. Tegul mu
sų politikos kliubai pasvars-: 
to šį klausimą savo susirinri 
kiniuose ir paskelbia savo 
nuomones spaudoje. Gerbia
moji "Keleivio” redakcija: 
49-tam savo laikraščio nu- Į 
merije prižadėjo tame rei-! 
kale mums patarnauti. Tai- 
gi, turint jau gerą pradžią, ■ 
tik stumkim pradėtąjį dar
bą pirmyn.

„Tik nesikarščiuokim. Ši
tas klausimas yra labai 
svarbus. Svarstvkim jį šal
tai ir visapusiškai. Tik at- 
sižvelgkim į tuos musų pi
liečius, kuriuos politikieriai. 
Grando ant savo meškerės, 
kriukučio — juk tie musui 
broliai parduoda netik saJ 

: ve. bet ir tūkstančius tų, 
kurie da negali balsuot. Mes 
matydami tokių piliečių 
klaidą turime ją pataisyt, i 
turim nurodyt jiems kaip! 
suvartoti savo balsą, kadi 
jis prisidėtų prie darbinin
kų apgynimo, o ne pavergi- 

i mo. - ;
„Mes matom, kad musų 

sąjungos ir susivienijimai ' 
turi savo apskričius. Kodėl 
tad politikos kliubams to
kiais apskričiais nesusior- 

! ganizuoti?”
Po šitokiu atsiliepimu pa- ; 

j sirašo Wallingfordo, Conn., i 
Lietuvių Ukėsų Politikos i 
Kliubo įgalioti: V. T. Joky- 
mas, P. J. Sušinskas ir A. ] 
Stankevičia. i

Tokiam susivienijimui : 
pritaria ir Hartfordo Lietu- i 
vių Amerikos Politikos Ne- 1 
prigulmingas Kliubas. To 
kliubo vardu „Keleiviui” 
rašoma:

„Mes, Hartfordo kliubie- 
čiai, laikytame savo susirin
kime 13 gruodžio, 1914 m., 
nutarėme pranešti gerbia- 

• mai ’Keleivio’ Redakcijai, 
jog mes su mielu noru su
tinkame prisidėti prie poli
tikos kliubų susivienijimo 
ir dirbti iš vien darbininkų 

I labui.”
Vardan visų kliubo narių 

pasirašo S. Advnt.
Reikia pastebėti, kad Wa- 

llingfcrdo kliubas paduoda čių.

„KATALIKAS” PASI
TAISĖ.

Nors "Katalikas” 
liojo. kada mes jam 
dėm, 
raščių raštus yra 
vienok pasitaisė, 
perspausdindamas 
laikraščių straipsnius 
talikas" jau pažymi ir 
nį, iš kur juos ėmė. 
ir reikia.

iš

KALĖDOS IR MUSU 
SPAUDA.

"Keleivis" visuomet išei
davo Kalėdoms padidintas, 
šįmet padidinto numerio 
neleidom. užtaigi leidžiame 
vieną paprastą numerį dau
giau — No. 53.

Kiti musų laikraščiai šio
kiu ar tokiu budu Kalėdas 
visgi pažymėjo: vieni pa
margino savo lapus "Santa 
Claus" paveikslais, kurių 
prasmė lietuviams visai ne- 

"stoinelė- 
ir t. t.

vie-'
s 

tai mažiau ži- 
straips- 
į. dau- 

Sa- 
tai to-

suprantama, kiti 
mis." "vaikeliais’

Bet įdomiausia, kad 
nas dalykas matyt bendra 
pas 
nių. mažiau rimtų s. 
nių. o daugiau eilių, 
2‘iau tuščių pasakaičių, 
kytum. kad Kalėdos 
kia šventė, kada žmonės tu
ri tik pasakas sakyt, o ne 
protauti.A.

Kalėdos, kaip ir Nauji 
Metai — tai tušti žodžiai. 
Gyvenime jie nieko nereiš
kia. Jeigu draugija tų tra
dicijų da neišmeta su senais 
daiktais šiukšlynan. jeigu 
jas vis dar apvaikščioja, tai 
reikėtų jas sunaudoti 
geresniam tikslui, 
laikraštija, leisdama padi
dintus numerius 

duoti 
vasiško peno. 
..ašakų apie 
"stoinele

visus

nors
Musu

turėtu 
žmonėms 

daugiau dvasiško peno. o 
ne tuščių pasakų apie "vai
kelius” ir "stoineles.” kurių 
jau ir maži vaikai nebenori 
klausyt.

VĖŽIO TAKTIKA.
Pirmyn ir atgal — tai vė

žio taktika. Lygiai tokia 
taktika ir chicagiškės "Lie
tuvos.” Paimkit to laikra
ščio No. 47 ir peržiurėkit 
redakcijos apžvalgą — kaip 
ten agituojama už atsimeti
mą tautininkų nuo Lietuvos 
Šelpimo Fondo. Ten aiškiai 
skaitom:

"Su bendro veikimo idėja turi
me atsisveikinti, nors tas mus ir 
labai skaudu butų. Vardan aukų 
rinkimo pasekmirgumo, vardan su
naikintos Lietuvos gelbėjimo rei
kalinga visiems veikti atskyrai.” 

O paimkit "Lietuvos" 
52 ir toje pat vietoje 
verkiama, kad—

"Rinkimas aukų Lietuvos 
dai nuėjo tokiais keliais,

No. 
jau

išsiko- 
nuro- 

jog vogti iš kitų laik- 
negražu. 

Dabar 
kitu 

”Ka- 
šalti- 
Taip

is

Kuris Fondas
ištikimesnis

i

i

Labai daug gaunam nuo 
skaitytojų laiškų dėl aukų 
siuntimo. Apskritai imant 
tų laiškų prasmė šitokia: 
Musų mieste draugijos iš
rinko komitetą aukoms rin
kti. bet neturim aiškaus su
pratimo, kur butų geriau 
tas aukas nusiuntus. Yra 
tris fondai ir kiekvienas jų 
skelbiasi esąs geriausia ir 
atsakančiausia įstaiga tam 
tikslui. Kuriam čia tikėti
— mės neišmanom. Gal' 
"Keleivis." kaip seniausis 

' darbo žmonių apgynėjas. 
: pasakytų mums, katras tų 
fondų yra ištikimesnis?

Mes manom, kad geriau
sia bus i tuos klausimus at
sakius viešai, nes tuomi įdo- 

• mauja ne vien tik tie, kurie 
klausia, bet be abejonės ir 
šimtai, o gal net ir tūkstan
čiai tų. kurie tyli.

Klausimas gana rimtas ir 
vietoje. Prieš musų visuo- 

■ menę stovi tris fondai:
1. Kunigų sumanytas

įsu I

ir 
Chicagos katalikų suvažia
vime įsteigtas "Tautos Fon
das.”

2. Visuotino Amerikos lie- 
! tuvių suvažiavimo New 
: Yorke įsteigtas bepartyvis 
i Lietuvos šelpimo Fondas. Ir 

Tautininkų partijėlės 
vadinamas 

bei

nau- 
kokiais 

didžiausi pesimistai nesitikėjo ma
tyt tą rinkimą nueisiantį. Pasida
linimas pastai srioves tokiame ben
drame darbe, kaip aukų rinkimas 
r.ukentėjusiems nuo karės, patsai 
savyje yra labai apgailestautinas 
apsireiškimas. Tikslas, kuriam tos 
aukos renkama, faktiškai yra vie
nas ir tas pats. Vadinasi, patsai 
pamatas buvo toksai, kad bendrai 
butų buvę galima veikti. Tačiau 
to nepadaryta. Sriovių santikiai 
visuomet buvę aštrus, neleido vi
siems susieiti draugėn, nežiūrint 
visų spaudos raginimų ir matomai 
daugelio peru norų. Visos tris srio- 
vės išsiskirstė kiekviena sau, ir 
kiekviena įsisteigė savą atskirą 
fondą.’’

Ir veidmainystė, ir melas, i 
Veidmainystė yra

3.
Įsteigtas taip 
"Lietuvos Gelbėjimo 
Autonomijos Fondas.”

Nors daug jau buvo apie 
tuos fondus rašyta, tečiaus 
pasirodo, kad yra daug 
žmonių, kuriems vistiek dar 
neaišku, katras iš tų fondų 
yra ištikimesnis. Matomai 
musų bešališkoji visuomenė 
visus tuos rašymus .skaito 
ne dalyko aiškinimu, bet 
paprastais laikraščių gin
čais. Todėl ir reikalaujama 
paaiškinimų.

Taigi dar syki paaiškini
mas.

Mes nemanom, kad kuni
gų ir tautininkų renkami 
Lietuvos gelbėjimui pinigai 
bus pavogti, bet kad duot 
savo galvą nukirst, kad nė 
vienas centas nenueis tenai 
pro šalį — neduotume.

Ir štai dėlko.
Visų pirmiausia mes ži

nom iš Chicagos suvažiavi
mo nutarimų, kad renkami 
į kunipj „Tautos Fondą” 
pinigai ne visi eis Lietuvos 
gyventojų šelpimui: tūla 
jų dalis eis Gabrio „biurui,” 
tūla dalis Chicagos kliošto- 
riaus davatkoms, tūla dalis 
kitokiems kunigų reika-

Jau 5 metai.
Buvo tai 1909 metais, pa

čios Kalėdos, kada aš su mo
tina ir dviem jaunesniais 
broliukais atvažiavome pas 

: dėdę Amerikon . Dėdė skai
tė laikraščius. Pirmutinį 

Į laikraštį Amerikoj man te
ko pažinti „Keleivį.” Nuo 

!tos dienos prasideda mano 
i interesavimasis laikraščiais. 
•Skaičiau kiekvieną numerį 
galas nuo galo.

Bet dėdės prenumerata 
■ pasibaigė ir dėl tūlų prieža
sčių jis neatnaujino. ”Ke- 
jleivis” sustojo ėjęs. Nusi- 
i miniau — kaip gaut laikraš
tį? Buvau dar vaikas, ėjau 
mokyklon ,pats pinigų netu
rėjau.

Bet gavau nedėldieniais 
darbelį — bažnyčioje prie 
mišių tarnauti. Kunigas 
mums mokėjo už tai po 25c. 
Gavęs „algą,” panedėlį nuė
jau krason, nupirkau už 
25c. ženklelių ir nusiunčiau 
„Keleivio” administracijai, 
prašydamas, kad siųstų lai
kraštį ant mano vardo, pri
žadėdamas vis po truputį: 
atsilyginti.

Laikraštis ėjo.

Šiandien jau 5 metai, kaip 
skaitau „Keleivį” ir jis ge
riausia man patinka.

K. S. K.

Kokoma, Ind.— Lietuvių 
yra 3 šeimynos ir 10 pavie
nių. Smuklės panaikintos 
jau 7 metai, bet norintieji 
svaigalų gauna užtektinai. 
Darbai labai silpname sto

tame, lams, o tik likusi tūla dalis vyje. Nežinantis lietuvių.

rjn_ ■ nyčios. kurios pirkdavo iš 
; Amerikos bovelną, dabar su- 
■ stojo ir tuo tarpu užsienin 
bovelną visai nereikalauja- 
ma.

Ir bovelnos klausimas 
i šiandien virto visos šalies 
klausimu. Kalba apie jį 

Į laikraštija, kalba šalies val
džia; klausimas yra: kaip 

i išgelbėt tuos 2,000.000 far
merių, kuriems gresia ga
lutina suirutė ir bankrutas?

Niekas nežino.
Visi supranta, kad surin

ktai milijonų dolerių vertės 
bovelnai nereikės pas far- 
merius suputi. Jos tik tuo 
tarpu niekas neperka. Pa
lūkėjus Europa užmokės už 
ją da brangiau, negu reikia. 
Tai kodėl-gi farmeriai nega
li palaukti kelių mėnesių, 
pakol jų produktui atsida
rys rinka?

Palaukti jie galėtų, bet 
jie neturi ką valgyt. Mat 
kuomet bovelnos spekulian
tai, t. y. tokie ponai, kurie 
iš vienų superka, o kitiems 
parduoda, susideda sau mi
lijonus, tai bovelnos augin
tojai ir gyventi neturi iško. 
Tas parodo, kaip kapitalis
tai apiplėšia šiandien darbo 
žmogų.

Bovelnos augintojas yra 
taip skutamas kapitalistų, 
kad jis apart sunkaus savo 
darbo nieko daugiau nema
to ir neturi. Net ta žemė, 
ant kurios jis bovelną augi
na, jam nepriguli, bet tan-i 
kiai nuomojama. O jei ku-j 
ris ir turi savo žemės, tai ji 
paskendus skolose, ji vis- 
tiek kapitalistų kišeniuje.

Piniguoti razbaininkai ne
sigėdijo pasinaudoti net ir 
šituo kritišku farmerių pa
dėjimu. Kongrese kažinkas 
patarė valdžiai išimti savo 
milijonus dolerių iš bankų 
ir paskolinti juos bovelnos 
farmeriams su dviem nuo
šimčiais palūkanų, kiek mo
ka valdžiai už tuos pinigus 
bankai. Farmeriai gavę pa
skolą galėtų palaukti pakol 
pakils ant bovelnos kaina.

Išgirdo apie tai bankai ir 
pakėlė riksmą: nereikia, ne
reikia! mes patįs paskolin
sim farmeriam pinigų.

Ir valdžia nusiramino. 
Bankai paėmė tuos valdžios 
pinigus, už kuriuos jie mo
ka jai 2 nuošimčiu, ir pasko
lino farmeriams ant 6-šių 
nuošimčių. Vadinas, ir ši
tam kritiškam momente tie 
vagįs nesigėdijo apvogti 
farmerius ant 4-rių nuošim-

Meidžiu paaiškinti.
Musų LSS. 79 kp. turi lai

kraščiams užrašinėti savo 
agentą, kuris mažai laikra
ščių teužrašo. Aš būdamas 

; agentu visų darbininkiškų
i laikraščių, užrašinėju visus 
I socijalistų laikraščius ku
riuos tik inkalbėti galiu ir 
metiniams prenumeratams 
duodu dovanų knygų už 50 
centų. Aš užrašau dau
giau. negu kuopos agentas. 
Dabar visi LSS. 79 kp. na
riai užsipuola už tai ant ma
nęs ir sako, kad jei aš užra- 
šinėjąs laikraščius, tai vi
sai negalįs būt socijalistų? 
Malonėkit, gerbiamieji, pa
aiškinti šį dalyką viešai.

F. J. Levinskas.
Red. prierašas. Pirmą 

syk tenka išgirsti toki ne- 
j paprastai keista draugų 
nuomonė. Jei kuopos agen
tas ne veiklus ,o sveikas už
ii daugiau socijalistų raštų 
išplatini, dagi nedarydamas 
sau iš to pelno, atiduodi vi
są laikraščių nuošimtį kny
gomis, tad kuopos nariai iš 
to privalo tik pasidžiaugti. 
O jei, draugas, iš laikraščių 
agentūros ir gyventumei,v 
teisingu keliu platindamas! 
laikraščius ir darydamas 
sau pragyvenimą — kuopos 
nariams tas neturi rūpėti. 
LSS. 79 kp. nariai neturi 
tiesos už tai draugą perse
kioti.

Atida.
„Jaunimo Sapnų” prenume

ratoriams.
Pagirdęs, kad tūli prenu

meratorių’ negauna „J. S.,” 
norėdnr.as surasti paklai
da. prašau atsišaukti šiuo
antrašu:

Z. Jankauskas, 101 
st., Lawrence, Mass.
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BROOKLYN, N. Y.
* Kunigai kunigą pasodino 

kalėj iman.
Priežodis sako: "Varnas 

varnui akies nekerta," bet 
šį sykį pas mus tasai priežo
dis pametė prasmę. Kaip 
jau buvau "Keleivyje"
šęs, Brooklyno juodieji var
nai nebepasidalindaml gro
biu pradėjo tarp savęs peš- 
ties ir rezultate suskridęs tų 
varnų visas būrys — apga
lėjo vieną priešingą varną, 
tik ne akį jam iškirto, bet 
pasodino pusei metų kalėji- 
man.

Buvau rašęs, kad Brook
lyno liet, kunigai įniršo ant 
savo kolegos kun. S. Kriščiū
no, kam tasai nelupąs sku- 
rosCnuo savo parapijonų, 
taiff kaip jie, t. y. neimąs po 
$5-6 už išpažintį, po dešim
tuką už įėjimą bažnyčion, 
po kelias dešimts dolerių už 
jungtuves (šliubus) ir t.t.

Mat kunigas S. K—nas 
atlieka visus patarnavimus 
uždyką arba labai už mažą 
mokestį ir reikaluose lietu- j 
viai pradėjo kreipties prie 
kun. K—no. Tą matyda
mi kunigai P—kus, K—dis 
ir kiti, sumanė kun. K—nui 
būtinai atkeršyti ir ėmė 
skųsti teisman. Teismas bu
vo, rodos, net 4 sykius ir 
lapkričio 27 d. užsibaigė 
kun. K—no pralaimėjimu.

Kun. S. K—nas turėj’o 
liudininkų net 46 vyrus ir 
advokatą. Kun. K—dis at
sivedė liudininke davatką 
B—nienę, o kunigas P—kus Į 
R—naitienę. kun. K—dis su 
P—kum matydami, kad dvi 
bobelės menkos liudininkės 
prašė teismo bylą atidėti iki 
kitam sykiui. Teismas išk
lausinėjęs kun. K—no liu- 

- dininkus bylą atidėjo. Ant 
kitą syk kunigai jau prisi-i 
prašė liudininkių davatkų j 
visą buri ir savo gaspadines! 
atsivežė. Beto buvo liudi
ninkais 8 kunigai, 3 advo
katai ir vyskupo sekreto
rius. Kun. K—nas pri
pažinta kaltu, jį nuteisė, 
kaip jau aukščiau minėjau, 
6 mėnesiams kalėjiman, ne
žiūrint jo liudininkų apgy
nimo. Už ką jis nuteistas? 
Gi už tai, kad savo avelių ne- 
kirpo plikai, neplėšė iš tam
saus darbininko paskutinio 
dolerio dantimis įsikandęs, 
kojomis įsispyręs ir nekeikė 
socijalistiškos spaudos, bet 
pats darbininkų laikraščius 
skaitydavo.

Kunigams toji byla lė- 
šavo krūvą pinigų advoka
tams ir visiems liudininkams 
pavaišinti ir apmokėt. Tei
smas tęsėsi nuo 9 vai. ryto 
iki 4:30 vai. po pietų. Jeigu 
prisieitų kam, ar dirbtuvėje 
susižeidus, ar kūdikiui silp
nam gimus, kunigo šaukties, 
musų dvasiški vadovai .teis
me per ištisą dieną sėdi!

Ir dėlko? Dėlei godumo 
ant pinigų! Gražus dvasiš
kųjų vadovų darbai, ar ne?

A. Kežis.
LOS ANGELES, CAL.
Lietuvių Neprigulmingas 

Kliubas lapkričio 26 suren
gė balių, pelną paskyrė Lie
tuvos sušelpimui.

Kalbėjo A. Žagaras ir A. ; 
Šmulkštys; aiškino karių is- :

I

MONTELLO, MASS. 
Įvairumai.

Gruodžio 16 d. Liet. Mok
slo Draugija surengė gra
žų vakarą su pamargini- 
mais ir dainomis. Svarbiau
siu vakaro įveiksmiu buvo 
F. J. Bagočiaus paskaita te
moje: "Kodėl apšviesti žmo
nės netiki į Dievą.” Skaitė 
apie pusantros valandos. 
Žmonių buvo apie 300.

Gruodžio 16 d. čia prisi
dėjo 67 nauji piliečiai, iš jų 
14 lietuvių.

Tą pačią dieną nusišovė 
lietuvis Juozas Klimas; 
priežastis spėjama: menka 
sveikata ir bedarbė. Tris 
dienas prieš tai nusisamdę 
viešbutyj” City Hotel” kam
barį; policija rado palikta 
raščiuką, kuriame jis prašo 
palaidoti jį šalę jo 
kapo. Jis pirma 
Cambridge mass. 
jieško giminių, bet 
neatsišaukia.

įvairų koncertą, tarp kitko 
sulošta kom. "Užkerėtas Ja
ckus”. Publikos vienok . bu
vo nedaug.

Žadeikis iš Sėdos.

motinos 
gyveno 
Policija 
niekas

i.
juos teisman. Teisėjas val
katas pabara už šios šalies 
įstatų laužymą ir pripažinęs 

_ Dekalb, III.— šv. Petro kaltais išveja iš teismo sa
lės ir visa jiems bausmė. 
Gelžkelio kompanija liepia, 
kad skųstų valkatas tei
sman, bet ką-gi apskun
dus iš jų gaus, kad jie dau
giau niekad gal nėra ir ma
tę kaip $10.00.

Darbai nors ir gerinasi, 
bet bedarbių pilna, nes la
bai daug žmonių privažiavo 

i į čia žiemavot.

Kas mums rašoma.ELIZABETH, N. J. 
Katalikai kariauja.

Aną nedėlią čia ties tau- 
tiškai-katalikiškomis smuk
lėmis (ant West Side) ištiko 
tarpe katalikų didelis mu- 
šys — didesnis negu ties 
Gumbine. Mušyj dalyvavo 
apie 10 parapijonų. Pasek
mės: kelių nosis suplotos, 
vienas neteko ausies ir vie
nam peiliu perskrostas pa
akys. Pribuvusi policija pa
ėmė visus sužeistuosius ir 
"karžygius” belangėn, visi 
užsimokėjo po $7.00. Liko 
išleisti iki teismui po $200.00 
kaucijos kiekvienas.

Po teismui visų tų "kar- 
žygių" tilps laikraščiuose 
pavardės, kurie vietoj au
kauti apšvietai ir suvargin
tai tėvynei Lietuvai — šel
pia airių policiją, patįs gi su 
sudaužytomis galvomis ir 
veidais, laukia progos viens 
kitam atkeršyti.

A. M. Nas.

LAWRENCE, MASS. 
Moterįs, ar jums ne gėda pa

dėti girtuoklystei bu
joti!

Iš visų čia gyvuojančių 
draugijų tik L.S.S. kuopa 
ir "Birutės" kliubas yra 
blaivios. Kitų visų draugi
jų baliuose alus bačkomis 
liejasi. Aną dien buvau Lie
tuvos Sūnų draugijos baliu
je. Pristatyta bačkų, pri- 
spiaudyta, prirūkyta, oras 
troškus — tikra smuklė iš- 

,rodo. Vėliau nusigėrę na
riai eidami namo — nebe- 

‘ matydami žmonių — stul
pus daužė.

Vertos papeikimo ir vi
suomenės paniekos draugi
jos, kurios svaigaluose pa
skendę užmiršta visas žmo- 

i niškumo pareigas. Mano 
nuomone, didžiausią panie
ką užsipelno moterįs, kurios 
girtuoklybei pritaria. Ne- 

‘ senai bažnytinės šv. Onos 
ir šv. Elzbietos draugijos tu
rėjo balių, kuriame alaus 
buvo tiek, kad nors galvą 
išsitrink. Pasigėrę ir apsi-

i

i

SO. ENGLEWOOD, ILL. 
Aišku kiek jiems brangus 

tėvynės reikalai.
Gruodžio 5 d. vietinių 

Liet. T. M., Šv. August. vys
kupo, L.S.S. 170 kuopos ir 
S.L.A. kuopos susirinko de
legatai, kad sutveri Lietu
vos šelpimo reikalais rupin
ties bendrą komitetą.

Susirinkimą atidarė B. 
Janiulis, kuris perstatė 3 sa
vo šalininkus priiminėti 
mandatams. Mandatus su
sirinkimas jau buvo visų 
priėmęs, kaip staiga pakilęs 
vienas tautietis-katalikas i- 
ma šaukt, kad mes su socija
listais nenorime sykiu veik
ti. Užklausus dėlko, argi 
jau tokie socijalistai baisus, 
atsako, girdi, jus mus šven- 
takupriais vadinat, o dabar 
norit sykiu veikt. Paaiški
nama, kad Lietuvoj nuken-1Vincas P—kis, kuris ne

senai atsėdėjo 6 mėnesius 
Plymouth’o kalėjime už sa
vo pačios mušimą, dabar vėl 
gavo 6 mėnesius kalėjimo už 
sumušimą savo moterės ir 
girtuoklybę. Jis yra tam
sus fanatikas.' Užsiminus 
apie laikraščius būdavo pir
mas jo žodis: "kam man jų 
velniams reikia.”

Brocktono reporteris.
Smagu yra lietuviams 

pranešti, kad Brocktone, 
155 Main str., atidarė F. J. 
Bagočius savo ofisą. Pane- _ 
dėliais ir pėtnyčiomis dabar rankas rėkdami

j tėjo ir socijalistai, ir tauti- seilėję moterėlės šoko suvy-Į 
' _ninha1’ 1F1 ir VJSĮ rais apsikabinę rusišką ”ka-1
kenčia alki ir salti, — visi zoką,” piktžodžiavo čia pat 
laukia pagalbos. savo įaunu vaiku akvse.savo jaunų vaikų akyse.

Jus, moteris, prašalintu
mėte iš draugijų girtavymo 
orgijas ir blogus pavyz
džius, jei jus nebūtumėte al
koholizmo rauge permirku
sios. Jus, moteris, turėtu
mėte griežtai alkoholį pa-

Pirmininkas kalbėtojui a-
1 tima balsą ir leidžia per bal-
; savimą, ar dalyvaut sykiu su 
socijalistais, ar ne. Prašan
tiems balso pirmininkas ne

duoda. S. L. A. kuopa su-į 
silaiko nuo balsavimo. Bal- _ ... r„

jSuojama rankų pakėlimų. smerktį jr nekelti nė kojos 
! Aiškiai matėsi. iog katalikai ; kolite knt r>o_

I
I

I

j __
galės su visokiais bylų bei rankų pakėlimu), kad neno-

I teisių reikalais lietuviai tu-. ri su socijalistais veikti. Ta- įįsu priklauso

I

I

Aiškiai matėsi, jog katalikai 
šoko taip, kaip B. Janiulis 
grieže. Jo visa saika pakele naįe apStoję bačkas alaus.

1 . ^ajsayojį. gydai tyruose aukso ver- 
' i šį! Jus esate motinos, nuo

-------------------£ -------------------------------------- ------------------- ---------- -------- i - „ .... : |uou yimiauoJ jaUnOSlOS, 
rėti patarimus savo kalboje. ■ da B. J-lis prašo socijalistus kai40S likimas, jus tokiu sa-1

kirpą. . . # . savęs didelę atsakomybę
Matot, skaitytojai, kiek. prieš naujaja žmonijos' 

tie patriotai turi doros ir gentkartę.
Gėda ir dar sykį gėda! 

Teisybės Mylėtojas.

i girtus balius, bet jus pa
čios savo pramogose garbi-

ir Povilo dr-ja gruodžio 19 
d. surengė prakalbas ir par
sikvietė iš Chicagos kalbėto
jais ”Ka-ko” manadžerį St. 
Tananevičių ir redaktorių 
Pr. Gudą. Jų prakalbas, 
tai niekas kitas, kaip agita
cija už savo biznį. Pr. Gu
das da šį tą mėgino moksli
škai aiškinti, bet jau tas 
špitolninkas St. Tananevi- 
čius, tai tikras akrobatas. Ir 
jis mat, pradėjo apie tikybą, 
kuri tikyba esanti geresnė, 
girdi, katalikų geriausia ir 
nu agituoti ir girti "Katali
ką.” Ant klausimų, kas iš 
karės turės naudą ar kapi
talistai, ar darbininkai, nė 
vienas tų zakristijonų neat
sakė. Išėjęs rišti klausimus 
St. T. pamikčiojo, pamikčio
jo ir klausia: ”Kas da, da, 
da?... ir ant galo pasakė: 
”Kam man rišti, jus skaitot 
knygas ir laikraščius ir jus 
žinot.”

F. Gribelis.

mo draugijos įvyko diskusi
jos ir paskaita apie alkoho
lį. Ją skaitė vietinis S. Ba
ironas; pavyko gerai.

Onytė.
i Jau "Kel." korespondentė 
Onytė minėjo, kad "Jauni
mo Kliubas" susideda iš Įta
riamų narių. Dabar štai 
gruodžio 13 d. minėto kliubo 
nariai užpuolė tūlą A. D., 
kuris ėjo iš slaptosios smu
klės namo ir ant kampo 
Ames ir Fletches str. apmu-.; 
šė ir ištraukę $50.00 iš kiše-■ 
niaus pabėgo. Mat, A. D. 
buvo užėjęs pasižiūrėti sla- 
ptoion smuklėn kame viešė
jo "Jaunimo kliubo" narių 
būrys ir nužiūrėjo, kad A. į 
D. turi pinigų. Vieno tų! 
šarlatanų pavardė L. V., an
tro nežinau.

Montello visuomenė, o v-' 
pač Tautiškojo namo drau-^ 
gija turėtų atkreipti i tai kti kiti vienas kunigužis 
domą, kad tų peštukų gauja •
apleistų Tautiškąjį namą.

Tautietis.
BRIGHTON, MASS.

Malonu yra pastebėti, kad 
ir musų jaunimas pradėjo 
pabusti iš miego ir eiti prie 
susipratimo. Veikliausia 
organizacija šiame mieste

i

kiek jiems rupi tėvynė.
Iki šiol musų patriotai! 

šaukdavo, kad socijalistai 
ardą vienybę ir nenori nie
kur veikti iš vieno, bet kada 
socijalistai nori veikti ir vei
kia, tuomet tie žmonės pur- 
vinais žodžiais išniekinę so- 
cijalistus atsisako nuo ben-’ 
dro darbo.

Argi ne aišku, kad tai pa
skutinės rųšies veidmainiai!,

Ex-tautietis.

Stoughton, Mass.— Skry
nių (baksų) dirbtuvės 3 są- 

: vaitės atgal pradėjo atleidi
nėti senuosius darbininkus, 
o dabar kompanija parsi
traukė iš Bostono "Darbo 
Su j ieškojimo biuro” 10 dar
bininkų, kurie dirba po $7— 
8 sąvaitėj ir vienas už tris, 
senieji darbininkai gaudavo 

Į po $10-11.
Kapitalas, tai gudri lapė. 

Jis žino, kad iš alkanų ir nu
vargintų darbininkų, gali 
daugiau sulčių išspausti.

Ar ne puikus kapitalo 
jplianai?

Darbininkai turėtų nežio- 
. psoti ir nesėdėti sudėjus 
rankas, bet protauti ir su
rasti skriaudos priežastis.

V. S. Draugas.

WEST LYNN, MASS.
Gruodžio 20, buvo prakal

bos, kad sutveri W. Lynne 
Lietuvišką knygyną. Su
rengė suvienytomis spėko
mis: Šv. Kazimiero draugi
ja ir Lietuvių Ukėsų Kliu- 

įbas. Kalbėjo S. Michelso- 
nas. Aiškino kokią naudą 
atneša knygynas, užsiminė 
apie dabartinę karę ir kas 

į ją surengė ir kokiam tiks
lui. Buvo pertrauka. Per
traukoje, buvo užrašinėjami 

'vardai, kurie nori prigulėt 
prie knygyno. Prisirašė 73 
ypatos abiejų lyčių. Puiki 
pradžia: draugystė paauka
vo $25.00, kliubas duoda sa
vo svetainėj kambarį dykai. 
Apie naujus metus knygy
nas atsidarys.

Kadangi savaitė atgal, 
diskusijose buvo paduotas 
užmanymas sutveri moterų; 
draugiją, tai antroji tema: 
buvo kas link moterų pašei- ' 
pinės draugijos: kaip ji rei- , 
kalinga, kokią naudą atneša 
ir 1.1. Moterų atsilankiusių 
buvo mažai, todėl nieko ir 
nenuveikė. Palikta ant to- 
liaus.

Buvo užduoti klausimai, 
kuriuos kalbėtojas puikiai 
išaiškino. Prakalbos tęsėsi 
5 valandas ir nei vienas ne
išsiskirstė. Visi užsilaikė 
ramiai. Lipčius. ■

i

K. M

Timmins, Ont.— Pas mus 
darbų kitokių nebėr kaip tik 
aukso kasyklose. Darbai 
sunkus ir pavojingi. Nau
jai pribuvus darbo gauti 
sunku. Nekuriose kasyklo
se dirba vidutiniškai, kitos 
gi da nuo 1912 m. lapkričio 
15 d. streiko tebestovi ir po 
šiai dienai. Bedarbių dau
gybė; darbo netekęs darbi
ninkas labai tankiai turi iš
vaikščioti pusę metų be dar- 

i bo, kol vėl įsiprašo kasyk- 
: lon.

!

|

J. M. Kudlas.

Fitchburg, Mass.— Liet.
Jaunimo Dr-ja gruodžio 6 
d. užkvietė F. J. Bagočių su 
prakalbomis, kuris aiškino Į 

.šio surėdymo blogas pasek-! 
! mes, Lietuvos ūkininkų var- 
; gingą padėjimą ir New Yor- 
iko Seimo nutarimus. Žmo- 
! nių prakalbosna atsilankė 
i gana daug. Rinkta Lietuvos 
šelpimui aukų; aukautojų 
vardai tilps "Laisvėj.”

Po prakalbų susitvėrė 
kliubas vardu "Laisvė" iš 
29 narių; kliubo tikslas: la
vinties ir šviesties.

I

Brooklyn, N. Y.— Čia 
nuo gruodžio 12 iki 18 d. 
įvyko riša eilė prakalbų. 
Brooklyno pirmeiviškos 
draugijos buvo parsikvietę 
kalbėti drg. Smelstorių. Jis 
per dvi dieni pasakė dvi pa
mokinančias prakalbas ir 
skaitė prelekciją temoj 
"Klesos ir kęsų kova.”

Gruodžio 17 d. siuvėjų 
unijos visi trįs skyriai su- 
į engė prakalbas, kuriose 
kalbėjo P. Mačys, drg. J. 
Šukys ir J. Neviackas. Jie

■visi aiškino bedarbės prie- 
• žastis, ragino nenusileist 
laike bedarbės prieš savo 
bosus, nes nusileidus vėliau 
sunku yra atgaut užmokes
tį; aiškinta ir apie tai kaip 
kapitalistai su kunigais iš
naudoja tamsius darbinin
kus.

Gruodžio 18 d. buvo tau
tiečių prakalbos su tikslu 
parinkti Autonomijos Fon
dui aukų. Kalbėtojais bu
vo: d-ras J. Valiukas, d-ras 
A. Bacevičius ir M. J. Vini- 
kaitis. D-ras Valiukas tei
singai pasisakė apie karę 
nieko nežinąs ir kalbėjo 
apie džiovą. Antrasai kal
bėtojas Vinikaitis užėjęs 
ant pagrindų raivėsi, drovė
josi ir galų-gale ėmė LSS., 
19 kuopą užkabinėti, intar- 
damas, buk Lietuvoje jos 
nariai buvę "ekspropriato- 
rių šaika,” o čia atvykę likę 
socijalistais, tai visa jo kal
ba. Trečiasai kalbėtojas 
d-ras A. Bacevičius kalbėjo 
aie partijų kovą ir liepė imt 
pavyzdį nuo čekų, kurie 
nors turį daug partijų, bet 
jų partijinės kovos būdas 
esąs švelnesnis.

Pabaigoje kalbėjo da ir 
"brolis" Sirvydas apie nau
ją "bepartyvišką" partiją. 
Aukų šelpimui Lietuvos su
rinkta $22.00, o nupirkimui 
nuo caro autonomijos... ke
turi doleriai ir 55 centai.

Po prakalbų drg. Šukys 
užklausė, kad: 1)paaiškintų 
ir nurodytų tuos socijalis- 
tus, kurie revolverius ir dal
gius perka, o protestuoja 
prieš karę? ir 2) kad daro- 
dytų tuos socijalistus, kurie 
išėmę širdį žmogaus plakė 
ir kurie iškrausto kišenius 
žmonių. Ant šitų klausimų 
Vinikaitis atsakė vienu žo
džiu: "Ir tau, Šuky, kada 
tai iškraustė kišenius.” Drg. 
Šukys atsakė, kad tie žmo
nės yra ne iš socijalistų tar
po, bet iš "Famany Hali,” 
tas įžeidė p. Labaną ir kaipo 
pirmsėdis uždarė susirinki
mą.

CINCINATI, OHIO.
Dauguma draugų klausi

nėja laiškais apie darbus, 
atsakinėju laiškais, bet kiti 
laiškai grįžta nesuradę ad- 
adresato atgal, todėl visiem 
pranešu viešai, kad į čia ne- 
važiuotumėt, nes vietiniai 
darbininkai vaikščioja bū
riais be darbo.

K. Bereiša.

Binghamton, N. Y.— Ma
noma, kad nesenai sutver
tas Draugijų Susivieniji
mas atneš visuomenei daug 
naudos. Jau Susivieniji
mas išrinko iš 6 ypatų ko
mitetą rinkimui aukų, dab
ar gi žada rupinties, kad iš 
vietos lietuvių tarpo praša
linus lošimą iš pinigų. Čia 
kaziravimas iš pinigų taip 
įsigalėjęs, kad tūli pralošia 
visą savo uždarbį.

Savamokslis.

WORCESTER MASS.
40 valandų keikimo diena.
Šiomis dienomis buvo pas 

mus 40 valandų diena kuni
gų keikimosi ir pliovonių.

Suskrido net bent 5 juod
varniai ir vieniems užkimus 
gerklei stojo pirmeivių kei- 

nusiskundė, kad jiems soci
jalistai neduoda ramybės ir 

• prikaišioja Macochus ir! 
išmidtus (Kaip tad jiems 
: neprikaišioti, kad tie ”Ma- 
cochai” kunigų tarpe dygs
ta, kaip grybai po lietaus, 

j Vos 4 savaitės, kaip rašėme 
; apie kun. Muller papildžiusi 
žmogžudystę, dabar štai vėl 

i” prane- i

ATHOL, MASS.
Gruodžio 6 d. Liet. Apš-! 

vietos Ratelis parengė dis
kusijas temoje: "Ar reika
lingos karės?" Už kares 
ėjo tautietis p. J. K. Vaši-, 
liauskas, prieš kares socija-į 

| listas drg. J. Kavlaičia. Abi. 
pusi stipriai laikėsi. Už ka- 

: rę tebuvo 12 balsų, prieš vi
sa publika. Inkognito. Į

I

FITCHBURG, MASS.
Lapkričio 26 d. Liet. Jau

nimo Dr-ja parengė prakal
bas ir šokius. Buvo kviestas 
F. Bagočius, bet kaž kodėl 
nepribuvo, jo vieton atvažia
vo drg. J. Šukys iš Brook
lyno ir kalbėjo labai aiškiai 
ir nuosekliai apie karę.

Rinkta aukos L. Šelpimo 
Fondan, labai negražiai iš
rodė tūlų fanatikų prikaišio- Exeter-, N. H.— Gruodžio
jimas aukų rinkėjams, buk 13 d §v> jono dr_ja surengė 
socijalistai renką tas aukas prakalbas. Kalbėjo F. Ba- 

z. Mat, jie to- gpčius ragindamas žmones 
i S „lU-^Prie aPšvietos-

....... - Dr_jos rūpesčiu tapo su
rinkta tarpe pašalinių žmo
nių $23 su centais aukų Lie
tuvos Šelpimo Fondan.

J. Genys.

GIRARDVILLE, PA. 
Patįs nežino ką rašo.

"Keleivio” No. 47 koks tai 
Ugnagesys rašo, buk šiame 
mieste esą 9,000 gyventojų& a'-,----- t- ----  . ■ zmogzuaysię, aaoa

yra LSS. 6 z kp. Ji rengia ”posį-on American . - OAAA--r -
visokius vakarus, vaidini- kad 18 metų gimnazistė H- tai*pe 8 000 lietuvių, 
mus, diskusijas, paskaitas, Jonė Leavitt’aitė suarešta- _
koncertus ir t. p. Pastaruo- vo kun Folsom iš Ports- 
JU alku kuopa nusamdė sa- mouth N už prigavimą, 
lę, kurioje dabar įsteigtas p>ec]) 
gražus knygynas ir ren- Tasaj kunigas išvadino 
giami susirinkimai ir pra- socijalistus ir pirmeivius 

aionuiv 10- mogos- Tarpe kitų salės ra- juodvabaliais, girdi, aš dar 
toriją ir koki nauda iš karių kandų turi ir saxo pianą._ jr kitaip juos pavadinčiau, 
“ . ................................... Gruodžio 20 d susitvėrė jau jųs patjs žinot (sup_

visokius vakarus, vaidini-

gražus knygynas ir ren- Tasai kunigas išvadino 
’*; ir pirmeivius

savo tikslams. .
kių kalbų prisiklausę i— 
kunigų, o paskui ir patįs 
kartoja nežinodami nė ką 

i kalba.

liaudžiai ir kokiose aplinky
bėse šiandien atsidūrė tėvy
nė.

Laike prakalbų keliatas 
lietuvių "kriaučiukų” elgėsi 
žemiau kritikos: svetainėje 
juokėsi, rėkavo kortomis lo
šė ir net gėrė degtinę, kurią 
turėjo atsinešę sodės bonko- 
se.

* Publika labai pasipiktino 
iš tokio jaunikaičių negra
žaus pasielgimo.

Butų gerai, kad sekančio- 
prakalbose kliubas ge- 
i tvarką dabotų ir pana- 
girtų vyrukų svetainėn 
“ neįsileistų. S. J.

ir kitaip juos pavadinčiau

Turbut tasai Ugnagesys nė 
savo pirštų suskaityti ne
moka.

Gyventojų yra išviso tik 
4,396 vpatos (pagal 1911 m. 
statistiką), lietuvių gi tėra 
apie 5—6 šimtus, o ne tūks
tančius.

J. Lietuvis.

"Vienybės kanklių choras." 
Iš syk jau prisirašė apie 30 
narių. Choro valdybon įei
na : K. čuberkis, V. K. Rym- 
kus, A. Lakačauskas, M. Al- 
seikiutė ir U. Rymkaitė. 
Choro vedėju nutarta kvie
sti iš Cambridge, Mass drg. 
Simonavičių, kuris yra atsi
žymėjęs pasekmingu chorų 
prirengi™ Patartina jau- Hau^utošta'tra^d'ijl iš 
mmm spiesties pne choro ir sų.1aponų karės. Vė 
lavinties dainose. Taigi,Jr.-Uu ____ i__
jaunieji darban!

Vincas iš Brightono.

rask š...vabaliais). Ar tik 
netiktų tasai vardas š...va- 
balių patiems pamokslinin
kams?! J. Z.

DETROIT, MICH.
Negaliu užtylėti skriau

dos iš katalikiškų rankų. 
ITarnavau tūlo T. B. gero jukelis temoj: 
parapyono ir kunigų patro- kaipo pavergtos narės žmo- 
no, prie to didelio alkoholiko njjos.” Paskaita labai nusi- 
groserneje. Kadangi esu sekė, tik apgailėtina, kad 
laisvų pažiūrų, tai negale- mazai publikos teatsilankė. 
damas visų priekaištų per- — — -
nešti — turėjau pasitraukti. 
Išeinant neužmokėjo uždir
btų pinigų. Vaikščiojau net 
6 sykius prašydamas atlygi
nimo, bet paskutinį sykį 

i vietoj užmokesnio pasiūlė 
kumštį; turėjau išsižadėti 
savo prakaite uždirbto ska
tiko ir skubinties per duris. 
Išeidamas pasakiau, kad už- 
sipirktų mišias už savo pa
klydusią dusią.

ir daugiau ' tokių1 Tai taip jie myli savo ar-
* ■” , itimą...

J. J. Nuskriaustasis.

So. Brooklyn, N. Y. Gruo
džio 13 d. LSS. 20 kp. suruo
šė paskaitą. Skaitė drg. J.

': "Moterį s,

F. Levinskas.

WEST PULLMAN, ILL.
Lapkričio 28 d. LSS. 235 

kp. turėjo pramogą su 
trumpu programėlių. Kal
bėjo drg. A. Sidoravičius a- 
pie šiandieninį surėdymą, 
publikai kalba patiko.

Deklamavo drgg. S. Til- 
nikas "nužudvmas” ir 
"Draugams,” V. Pilypas 
"Našlaičio Tėvynė," P. Pe
trulis "Darbininkai" ir J. 

„ . , . , fKussas "Pažvelgus į ten.”
________ , Buvo ir daugiu de-:Geistina f *

Gruodžio 18 d. LSS. 67 kp.' klamacijų ir dainų. I margų vakarėlių,
buvo parengusi nepaprastai E. Blaškevičius. Ten buvęs.

RAYMOND, WASH.
Lapkričio 28 d. vietinė so

cijalistų kuopa turėjo pra
mogą. Choras (iš 12 ypatų) 
padainavo Marsalietę ir vė- 

iš ru- 
Taicri Vėliau
iaigl I puikiai sulošė monologą V. 

| Sabaliauskas ”Paliktas var- 
'• i nams.”

I

V. Kazlauskas.

Los Angeles, Cal.— Per 
pereitu du mėnesiu Į šį mie
stą atvažiavo 10,000 valka
tų, kurie užėjus šalčiams 
persikėlė į čia iš Rytinių 
valstijų praleisti žiemą. 
Gelžkelio kompanija nuo jų 
negavo nė sudilusio cento. 
Gelžkelio agentai ir detek- 
tivai kasdiena jų sugauna 
tuzinais, nuveža į policijos 
nuovadą, jiems čia duoda 
pavalgyt ir išsimiegot per 
dieną, ant rytojaus pristato J. Jakimavičius.

Ai



4 KELEIVIS

Vienos Idėjos Draugams
Su Naujais Metais.

Žmogus, išdidžiai, apskel
bė pergalę...

Iš pat pradžių savo gyva
vimo jis buvo pašauktas 
sunkion kovon su gamta... 
Dar silpnas tada ir neprotin
gas, jis su dideliu vargu pa- 
jiegė apgint savo gyvenimo 
tiesas ir, matydamas gam
tos pirmenybę, tik gynėsi, 
šiaip-taip atsispirdamas 
prieš nuožmius stichijos 
smūgius.

Praėjo amžiai šioje nely
gioj kovoj...

Laikas slinko. Žmogus, iš 
pirmykščio, stojosi augš- 
čiausia esybe ant žemės; 
vienas praeityj, dabar jis ra
do sau galingus draugus pa- 
vydale visagalinčio proto ir 
gyvenimo prietyrų — ir, su 
jų pagalba, nuo pasivaus ap- nybes. 
sigynimo perėjo prie pasto
rių, žiaurių imtynių su prie
šu...

mus — amžinus, nevyliugin- 
gus, visagalinčius!..

— Einu prieš jus, — ra
miai atsakė Žmogus...

Greta su Mokslo plevėsuo
jančia vėliava sušvytravo 
vaivorykštėmis Žmogišku
mo žibintuvas; vėl susitiko 
amžinieji priešai, prasidėjo 
nauja berybė kova...

Dar vienas žingsnis pir
myn žmonijos kultūros lin
kui.

Dar vieni metai nugrim
zdo amžinatvėn, palikdama 
mums visą eilę moksliškų 
pergalių žmogaus-genijaus.

Ir, sykiu su tuo. palikę 
skaudžius atsiminimus apie 
nesuskaitomas žmogžudy- 
bes ir kitas gyvenimo baise-

Slinko nauji šimtmečiai, 
pareikalauta nesuskaitoma 
daugybė aukų, bet, tvirtas 
dvasioj, su neįveikiama va
lia, žmogus vis ėjo pirmyn 
— ir kovos laukas pasiliko jo 
pergalės vieta...

Augštai iškėlęs Mokslo 
vėliavą, išdidžiai pažvelgė 
Žmogus i savo kovos vaisius 
ir atsigrįžęs į gamtą pasa
kė:

— Aš pergalėjau!.. Aš įk
vėpiau gyvybę į Tavo negy
vus, tuščius tyrlaukius, sut
vėręs juose stebėtiną išmin
ties ir grožės karaliją. Prieš 
tave nebepirmykštė bejie- 
gė esybė, bet galingas že
mės Viešpats-Valdonas! Ne
nuilsdamas eisiu aš pirmyn 
karinguoju mokslo keliu — 
ir nėra galės, kuri galėtų su
laikyt mano pergalių žings
nį!... Aš atidengiau daugybę 
tavo gausių paslapčių ir vy- 
kdinu tą. kas pirmiau buvo 
tik nepasiekiama svajone: 
laki fantazija nūnai persi
keičia tikrybėn! Aš paver
giau tavo jiegas ir priver
čiau jas tarnauti man. Aš 
tveriu stebuklus — iš sklan
džių rankų nepermaldauja
mos Mirties aš dažnai atimu 
jos nesuskaitomas aukas! 
Aš pergalėtojas, ir tavo ka
ralija nuo šiandien priguli 
man...

Ir gamta nuolankiai nusi-. 
lenkė Žmogui.

— Kas gali priešinties 
man ?! — sušuko jis, nušvie
tęs plačiąją erdvę skaisčiu 
Mokslo žibintuvu.

Iš tamsos išsiveržė pilki 
šešėliai... Pasaulio Skriau
da. Žmonijos Skausmas, 
Skurdas. Kruvinos Ašaros ir 
daugybė kitų prisiartino 
prie žmogaus ir apsupo jį..

— Mes atėjome vėl susi- 
lygt su tavim! — maldau
jančiai prabilo jie. — Paž- 
velgk i mus: mes seni, kaip 
pasaulis, ir niekas šiame pa- ! 
saulyj negali mus apgalėt... 
Atsimink, kaip tu pats nesy- 
kį. netekes jiegų lenkeisi 
prieš mus!.. Bepaliovos mes' 
vadovaujame žmonėmis,j 
nuodydami jų gyvastį, džio
vindami jų smegenis ir už-; 
mušdami mintį: mes kanki-i 
name juos nemigiu, pražil- 
džiame baltai galvas ir ati
mame protavimą!.. Kur tik 
mes nepasisukame — ten pa
sigirsta dejavimas ir vaitoji
mas. Mes — priežastis tų 
nesuskaitomų saužudysčių, 

kurios veda kapuosna gyva
stis, dažniausia' jaunutes, 
tik pražydusias!.. Tu gyriesii 
apgalėjęs gamtos jiegą, va- '■ 
dini save vyriausiuoju že
mės valdonu, bet pirmiau 
pamėgink prašalint mus iš 
tavo brolių tarpo, nesulaiko
mai krintančių nuo musų 
galingų smūgių! Išnaikink

Dar vienus Naujus Metus 
mes sutinkame su šviesia vil
timi apie tolimesnius mokslo 
žygius, su giliu įsitikinimu 
šviesesnės ateities, nuolan
kus jo nešėjams.

Ir su tokia pat nerimasČia 
laukiame ir kitų klaikių sa
kelei vių. be abejo slenkančių 
prie mus su Naujais Me
tais...

Vėl po senovei, plačia ban
ga. išsilies žmonėse skaus
mas ir ašaros, skurdas, ba
das. sielos ir kūno kančios, 
nusiminimas ir mirtis...

Kaip vakar, kaip šimtai 
metų atgal!..

Po senovei, vienok, „stip
rieji” žmonės stos kovon su 
ta niekinga viesulą žmonijos 
suodžių, išreikšdami meilę 
ir sąjausmą kenčiantiems, 
nešdami šviesų džiaugsmą 
ukanotan gyveniman visų 
„nuskriaustujų ir pažemin
tų.”

Ir nejaugi vėl. po senovei, 
dauguma pasiliks bevei- 
džias žmonėmis, silpnava
liais. vergais kitų, nepažįs
tančiais savęs?..

Ne!
Lai užliepsnoja karšta, 

šventa širdis, užaušusi šalto
je vienatoje! Ištieskim, 
draugai, savo ranką draugui 
— žmogui. nukankintam 
gyvenimo neteisybėmis! At- 
sigrįžkim prie jo su švelniu, 
širdingu žodžiu karšto jau
smo ir meilės, iššaukdami 
ant jo niūraus veido šviesų, 
nedirbtiną nusišypsojimą!

Lai negązdina mus „idio
tų" ironiški spiegimai ir sve
timi jausmams žvilgiai pa
vienių „asmenų”, pas kurius 
viskas taip saikiai pasverta, 
išskaitliuota ir visaip „anali
zuota”... Nenusiminsime, jei
gu jie ištars savo taip mė
giamą žodį — „sentimenta- 
liškumas”!

Kas bendro mums su jais? 
Saumylingi, pilni puikybės, 
kietaširdžiai, godus garbės, 
liguisti dvasioj, praeina jie 
pro mus. į kiekvieną musų 
širdies užgaidą, į geriausius 
sielos troškimus atsakydami 
pašaipa.

Ne po-keliu mums — pra
eikite! Svetimi mes kits-ki- 
tam...

Greta kiekvieno iš mus — 
daugybė baigiančių paskuti
nes jiegas sunkioj, nuovar- 
gioj gyvenimo kovoj. Ii 
kaip tankiai jie pastoja 
mums musų digų erškėčiuo
tą takelį!

Vienybė-galybė. Suprast 
ir nuramint skausmą besi
blaškančios savo draugo sie
los, pagalbėt jam sunkioj va
landoj, palengvint slogutį, i 
prislėgusį jo gyvatą, apip- 
laut gyvybės šaltinio vande
nėliu fanatizmo pūliais pri
skretusias akis, parodyt 
jam proto ir kūno siurbėles, 
parazitus, suteikt jam į ran
kas švytrų mokslo kardą ir

pastatyt kovon prieš juos —, 
štai musų uždavinys! Ar 

1 gali kas būt už tą prakilnes- 
1 nio? Daugiau jausmo, dau

giau širdies ir amžiais tryk-' 
štantis kančiomis gyveni
mas švystels nepažįstamu i- 
ki šiol laimės spinduliu; ne 
viena beviltė gyvybė liks 
skaisčia ir tikslinga, be aša
rų ir graužiančios širdper
šos. be pilkų, slegiančių min
čių : ne viena ranka lengvu
čiai nusileis, priepuolio va
landoj ištiesta prie saužu- 
dystės !...

Ir tiktai tada pobudingi 
Naujų Metų linkėjimai i 
"naujos laimės", taip tuščiai 
-beprasmiai skambantie, į-, 
gys savo prasmę ir reikšmę. 
Laimė negali ateit pas mus 
iš svetur, nes. kaip žinoma, 
ji— tarp mus pačių...

Priešais mus ateities vei
kėjus, — stambios užduotis. į 
Jeigu musu tėvų gvvenime 
įvyko nemaža didelių atmai- Į 
nu. tai musu gvvenime turės . * * o*
įvykti da daugiau.

Gyvenimas eina milži
niškais šuoliais. Jis darosi 
ris demokratiškesnių ir 
mums išpuola aktyviškesnė 
rolė, negu priaugančiai kar
tai.

Bet iš kur mes imsime pa
geidaujamus aktyviškam 
veikimui gabumus? Praei
tis nepagamino mums jų ir 
nenukris juk jie iš dangaus! 
Patįs, tik patįs mes galime 
savyje išlavint visus reika
lingus gabumus ir surast 
priemones. Čia nebus jokio 
šuolio, jokio stebuklo, bet 
tiesiog istoriškos evoliucijos 
momentas. Savęs išauklėji
mas turi mums tą gerą su
teikti. Mes turime išauklėt 
kiekvienas savyje, šviesų 
apribuotą individuališkumą, 
turime paliuosuot save nuo 
teorijų verguvės, autoritetų 
ir kitokių dievaičių. Sut- 
vert gyvenimo idealą har- 
moningai-išsivysčiusio žmo
gaus ir išauklėti praktiškas 
priemones jo įvykinimui. 
Tuomi mes prirengsime rei
kalingą ir svarbią medegą 
naujoms augštesnėms, tobu
lesnėms gyvenimo srovėms.! 
Štai svarbiausios, stovinčios 
prieš mus užduotis.

Karščiau ir stropiau prie 
darbo!

Mes tikim, kad gyvenimas! 
galingas, jis eis pirmyn var- 
gingu ir baisum keliu, bet; 
prie tobulumo ir laimės.

Vardunas.

I

l

Naujiems Metams

A MESSENGER OF PEACE 
AND PROSPERITY

>_____ ___

Photu t>y American Press Association.

Štai ir vėl prabėgo metai, 
Liko pėdsakai kančių,
Su Naujais vargų verpetai— 
Vėliai slenka prie žmonių.

Apsisuko žemės ratas, 
Nauji metai prasidėjo, 
0 su jais varguolis retas— 
Nebus blaškoms audrų, vėjų...

Nauji metai—naujos bėdos— 
Pasilies plačia banga, 
Darbo žmones kapitalas 
Vėl kraujuota smaugs ranka.

Darbininkų kūnų krūvos, 
Vėliai gal karėse kris, 
0 turtuoliams aukso krūvos 
Už nužudymą jų liks.

Vėl dirbtuvėse, kasyklos’ 
Vargšai saulės nematys; 
Vėliai “šventosios baidyklos” 
Žmones pragaru baidys.

Nauji metai—naujas žodis,—•. 
Tuščias, paikas, be prasmės: 
Laikas stovi vis ant vietos, 
0 praeiname gi mes.

ŠALTIS.
jog

cirkuliacijai ir širdis nusto
ja plakus. Einant prie to, 
žmogus pirma jaučia šaltį, 
paskui kaitimą, gėlimų ir 
galų gale nejaučia netoli 
nieko, darosi biskį šilta, ima 
svaigulys ir kūnas sustirs- 
ta.

Kadangi šalty kūnas de
ga kur-kas greičiau, kad 
pagimdžius reikalingą vei
kimą prieš šalti, tad maisto 
valgyt reikia daugiau ir 
maistingesnio. Aišku, ko
dėl žiemos laiku žmonės val
go daugiau, negu vasarą.

A. Montvidas, 
Medicinos studentas.

Kas tai yra kapitalistas
Vardunas.

l

Klerikalai sako, kad tai 
geradarybės angelas, žmo
gus, kuris gyvena tik vien 
dėlto, kad neturtėliams gel-’ 
bėti, kurie pasišvenčia dėl 
kitų. Kunigai mokina, kad 
Dievas sutvėrė kapitalistus, 
idant vargšus darbininkus 
apsaugot nuo bado ir mir-' 
ties; patriotai mokina, kad 
kapitalistai gyvuoja, idant 
palaikyti tėvynę. Kaip ku
nigai, taip ir patriotai visuo-j 
met siunčia griausmingus j 
perkūnus ant darbininkų, j 
kurie išdrįsta kapitalistams' 
priešinties; pirmieji strei
kus ir reikalavimą geresnio 
užmokesnio vadina — mir-i 
tina nuodėme, už kurią Die-1 
vas po mirties baudžia j 
„griešninkus” serka ir sma
la ; antrieji, t. y. patriotai — • 
vadina streikus: griovimu; 
šalies ir skriaudimu tėvynės. ■ 
Kunigai ir patriotai skelbia, 
kad be ponų, kapitalistų ne
galėtų pasaulis užsilaikyti, 
ne® nebūtų kam rupinties 
darbininkais ir duoti jiems 
darbo. Kapitalistą jie laiko 
Dievu, kuris esąs teisingas, 
mielaširdingas ir gailestin
gas.

X

Žvaigždute.
Skaisti žvaigždutė pažiurėjo,
Pro lango kraštą į mane;
Tik valandžiukė... ir užėjo
Už sienos ji kitam krašte.

Užėjo... ir nebegalėjus
“Sudiev” per verksmą pasakyt, 
Ji ryt tai valandai atėjus.
Žadėjo vėl apsilankyt....

Į tarpą tą ji sau augštybėj,
Kelionę paprastą varys,
Ir gal, kaip aš, nakties tamsybėj,
Nevienas šiąnakt ją išvys...

Lange pamatęs ją turtuolis 
Pasigerėjęs užsimerks,
O skriaudžiamas visų varguolis, 
Atsiduksėjęs apsiverks...

J. J. Strazdelis.

Rudens metu.

Kodėl merginos mėgsta 
žiūrėti į mėnulį? — Nes ten 
matosi vyras.

Kas yra nematomai mėly- 
jnas? — Policistas, kada jo 
1 reikalaujama.

Saulė nešildo, oras atšalo,
Bįra nuo medžių lapeliai,
Szalta pašiūrėj, liūdna padangėj,
Jau nurudavo laukeliai.

Puč’ šalti vėjai, kaip nekadėjai, 
Naktimis žemė sušąlą;
Dienos trumpesnės, naktįs liūdnesnės, 
Viskas ruduoja ir bala.

Vysta žolynai, gelsta karklynai,
Liekasi gamta nemiela;
Žiedai gėlėlių, balsai paukštelių, 
Jau nebedžiugina sielą.

K. Bumbulis.

Kada mes kalbame, 
sušalę daiktai darosi mažes
ni, kitas gali manyt, jog tai 
melas, nes jis yra prisižiūrė
jęs į sušalusias rankas ir 
veidą ir matė, kad laike šal
čio jos išpurpsta. Gyslos, ku
rios pirma buvo mažai mato
mos, lieka storomis ir švel
nias rankas daro negražio
mis, išputusiomis.

Jei nukirstos nuo kūno 
arba mirusio žmogaus ran
kos sušaltų, jos sumažėtų, 
kaip ir visi kiti daiktai prie 
šalčio, bet gyvame žmoguje 
kraujo takai ateina į rankas, 
tuomet jos išpurpsta ir stu
mia kitus mėsos sluogsnius 
šalin, kas verčia juos irgi 
jieškoti vietos ir jie išsikelia 
— išrodo išpurpusiais. Pra
džioj šaltis išvaro iš musų 
odos netoli visą kraują. Tam 
yra dvi priežasti: muskuli- 
niai odos ir arti prie jos e- 
santieji sluogsniai šalčiui 
palietus susitraukia ir ver
čia susispaust kraujo takus; 
ir kitos šalčio paliestos odos 
dalis irgi stumia kraują lau
kan; antra, tai atmušančių 
nervų veikimas ant į odą a- 
teinančių kraujo takų verčia 
juos susitraukti ir išspau
džia tuomi kraują į kitas 

■kraujo sistemos dalis. Tai- 
Į gi iš pat pradžios šaltis iš- 
j blyškina kūną. Bet smege
nis, gaudamos nuolatinį im- 

• pulsą apie šalčio pavojų o- 
i dai, sukomanduoja širdį 
greičiau pumpuot ir šalčio 
paliestų vietų gyslas išsi- 
pust, kad atnešus daugiau 
oksigeno ir užkurus gana ši
lumos šąlamose vietose. Ok- 

j sigeno arterijų kraujuose 
paprastai būna visada tiek 
pat. Tik jis daro šilumą sa- 

|vo reakcijoj su kitoms me- 
degoms,todėl jei norima,kad 

į šilumos įvyktų daugiau, rei
kia, kad kraujo daugiau te
kėtų per tą rietą. Smegenis 

i ir siunčia daugiau kraujo į 
tas vietas kur šala. Atlieka 

: jos tai su nervų pagelba, ku
rie kontroliuoja širdį ir gy

slas. Taigi neužilgo po to, 
kaip musų kūno kokią dalį 
paliečia šaltis ir išvaro 
kraują, vėl jis atsiunčiamas 
ir kur kas daugiau. Nuo 
kraujo perviršio, pergrei- 
tos reakcijos ir tūlų kitų at
mainų mes pradedam jaust 
kaitimą šalamoj vietoj. Jei 
šaltis nėra didelis ir pagrei
tinta kraujo cirkuliacija 

' perviršija jį, tuomet kūno 
I dalis ar ir visas kūnas nus- 
i toja jautę šaltį visai. Vienok 
širdies mušimas yra tankus 
ir kraujas teka greitai. Žmo
nės, turintieji pneumoniją ir 

'tūlas kitas kvėpavimo ligas 
■ ir reikalaujanti dar gydy
mosi, turi didelę naudą iš 
šalčio, nes visi kiti stimu- 
lantai, kaip smarkiai nevei- 

įktų pradžioj, visgi turi ma
žesnę ar didesnę reakciją 
(stabdymą) paskui. Šaltis 
stimuluoja širdį plakti, 

i kraują tekėt greitai ir pas
kui nestabdo žemiau norma- 
liškumo. Be to, jis nebūda
mas vaistais atlieka vaistų 
darbą be kūno nuodijimo. 
Daugelio ligų ligoniai turė
tų gulėt šaltuose kamba
riuose arba bent laiks nuo 
laiko pastatyt save prieš 
šaltį nors ant trumpo laiko. 
Galima turėt šaltą maudy
nę, kuri irgi atlieka ta patį 
darbą ir už sušalimą po ke
lių minutų atmoka smagiu 
kūno kaitavimu.

Jei šaltis veikia žymiai, 
mes pradedame jausti gėli
mą šąlamose vietose. Dar 
tolesnis jo, veikimas paalsi- 
na širdies plakimą, sunaiki
na reikalingų sluogsnių nor- 
mališkas mėsas, t.y. perkei
čia jas ir šąlamoji kūno dalis 
turi mirti. Net ir visas žmo
gus nuo šalčio numiršta, nes 
išsibaigia svarbiose vietose 
degimui reikalingoji mede-. 
ga, pasidaro kliūtis kraujo mat, bepartyviški.

Austrų nuostoliai 
prie Bielgrado.

i

Iš pradžios austrai sakė, 
kad jie apleido Bielgradą 
be mūšio. Bet dabar pasi
rodo, kad tai melas. Musys 
dėl Bielgrado buvo baisus 
ir baisus buvo austrų nuos
toliai, nors nemaži jie buvo 
ir pas serbus. Havas žinių 
agentūros korespondentas, 
telegrafuodamas 18 gruo
džio iš Nišo sako: „Visos 
smulkmenos apie Bielgrado 
mūšį dar nėra surinktos, bet 
užtektinai jau yra žinių, 
kad parodyt kaip baisiai au
strai buvo tenai sumušti.

„Po kelių dienų smarkaus 
mūšio, į šiaur-ryčius nuo 
Obramovacos austrams pa
sisekė užimti pozicijų liniją 
nuo Avalos iki Kovičnos (9 
mylios nuo Bielgrado). Bet 
po kelių užpuolimų durtu
vais serbai tas pozicijas tuo
jaus nunešė. Gruodžio 13 
ir 14 serbai pradėjo imti 
vieną po kitai ir kitas pozi
cijas, iki pagaliaus austrai 
buvo sumušti ant . paskuti
nio kalno į šiaurę nuo Ava
los. Bet paskutinė viltis 
austrams žuvo tik tada, ka
da serbai paėmė Tarlaką, 
poziciją, kuri viešpatauja 
ant Bielgrado.

„Austrai urnai tuomet 
pradėjo traukties prie Du
nojaus ir Savos upių, per 
kurias jau iškalno buvo pa
sidarę kelis tiltus, keltuvus, 
sutraukę botus ir daug ki
tokių įtaisų laukė kelti ki
ton pusėn kariumenę. Kuo
met austrai kėlėsi per upes 
su didžiausiu skubumu, ser
bai sulaužė paskutinę jų at
spirtį. Tarp tų austrų ei
lių, kurios buvo paliktos ar
mijos užpakaliui ginti, ser
bai sukėlė didžiausį sumiši
mą ir jos pradėjo bėgti pa
likdamos sunkias savo ka- 
nuoles, šautuvus, o kitus da
lykus suvertė Dunojun.
„Tuo tarpu serbų artilerija 

žaibo greitumu užėmė to
kias pozicijas, iš kurių abi 
upi turėjo kaip ant delno. 
Austrų tiltai tuojaus likos 
nušluoti, botai ir keltuvai 
sudaužyti ir tūkstančiai au
strų žuvo Dunojuje ir Savo
je. Daug austrų paliko 
dar Bielgrado pusėje ir tie 
turėjo pasiduoti. Tokiu bu
du serbai čia paėmė 10,000 
belaisvių, kurių tarpe buvo 
67 oficieriai; 36 kanuolės, 
tų tarpe 8 mortaras; 1,000 
arklių, 239 vagonus su amu
nicija, 20 kulkasvaidžių ir 
daugybę valgomų daiktų.

„Ant rytojaus, 15 gruo
džio, Bielgradan inėjo jau 
pirmutinė serbų patrolė, 
paskui kurią įvažiavo ir 
Serbijos karalius Petras su 
savo dviem sunais.”

I

— Kodėl tautininkai atsi
sako nuo Lietuvos Šelpimo?

— Nes prie Lietuvos Šel
pimo Komiteto priguli keli 
socijalistai.

— Na tai kas?
— Tai kas!... Well, jie Ž 

nori tenai prigulėti, kur y1 
kitokių partijų žmonių. J
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Austriįos kareiviu. kuotrumpiausia, paduo- 

J idant vien tik teisingus fak
tus.i ^Gruodžio 24 d. tarp Kar

patų kalnų buvo musys rusų 
su austrais. Kaip Petro
gradas sako, du rusų pėsti
ninkų pulkai parodė čia ne
paprastą narsumą ir ištver
mę. Nežiūrint mirtingos 
austrų ugnies, tie du pulkai 
perbrido pilną ledų Jasca- 
kos upę ir šturmu paėmė 
austrų poziciją, paimdami 4 
jų oficierius ir 150 kareivių 
nelaisvėn.

Kitas mušys austrų su ru
sais buvo 22—23 gruodžio 
apie Pinčovą, 40 mylių nuo 
Krakovo. Čia austrai lai
kėsi vokiečių taktikos ir 
bandė skaitlingumo sunku
mu prasilaužti sau kelią pir
myn. Sykis po sykio jie 
-ėjo tankiomis eilėmis ant 
rusų fronto prieš sunkios 
artilerijos ugnį. Pasekmė 
buvo tokia, kad po dviejų 
dienų mūšio rusai turėjo pa
ėmę apie 3,000 austrų nelai
svėn, tame skaitliuje apie 
50 oficierių, ir visas laukas 
buvo užverstas austrų lavo- 

| nais
Kalėdų dienoj buvo smar

kus mušys austrų su rusais 
prie Nidos upės. Austrai 
gynė kaimą Vislicą ir norėjo 
tenai apsikasti. Į pavakarį 
rusai juos išmušė iš tenai ir 
nuvijo per Nidos upę, 
daug austrų prigėrė.

Kitas smarkus mušys Ka
lėdų dienoj buvo Galicijoj 
apie Tarnovą. Rusai čia 
išmušė austrus iš Tundrovo. 
Olpiny linijos, paėmė 2,500 
belaisvių ir 10 greitai šauja- 
mų kanuolių. Ant rytojaus 
rusai perpsekiojo austrus 
toliau ir paėmė dar 1,000 be
laisvių ir 8 mašinines ka- 
nuoles.

Bet smarkiausis mušys 
buvo gruodžio 25 ir 26 Kar
patuose apie Zmigrod-Duk- 
lą. Po dviejų dienų mirti
nos kovos austrai pradėjo 
bėgti didžiausioj betvarkėj 
o rusai juos persekiojo. 
Daugiau kaip 10,000 austrų 
rusai čia paėmė nelaisvėn.

Po visų tų pergalių rusai 
perėjo Bialą upę, paėmė 
šturmu Siedlisko kalnus ir 
užėmė 20 mylių naują plotą 
žemės. Dabar rusai vėl ar
tinasi prie Krakovo, nuo ku
rio buvo jau nustumti apie 
50 mylių.

* * ♦
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Kunigu kova 
prieš apšvietą

(Korespondentų pranešimai).

Kas savaitė koresponden
tai prisiunčia daugybę ži
nių apie musų dvasiškijos 
nešvarią agitaciją prieš lai
svus žmones, pirmeiviškas 
organizacijas ir kokių pas
kučiausių, begėdiškų prie
monių imasi kunigai iš
niekinimui pirmeivių ir soči 
jalistų spaudos. Labai tan
kiai dagi karšti katalikai, 
bažnytinių draugijų nariai, 
skundžiasi redakcijai ant 
savo "dvasiškųjų vadovų,” 
kad jų bažnyčioje sakykla 
paversta piktžodžiavimo ir 
keikimo apšvietos vieta, iš- 

Jpažintis sunaudojama pro
vokacijai, moksliškų raštų 
ir jų skaitytojų pasmerki
mui. Skundžiasi draugijų 
nariai, kad jų tarpe kunigai 
vienybę išardę, kad pasėję 
neapykantą ir t. t. Kiti vėl 
guodžiasi, kad kunigas pa
rapijos turtą išaikvojęs, ba- 
žnyčą paskandinęs j skolas ; 
tia kiti prašo patalpinti į 
laikraštį, kad jų kunigas la
bai girtuokliaująs, imąs ne
svietiškai brangias mokes
tis, nemandagiai apseinąs 
J~i žmonėmis ir 1.1.

Ištisai tų visų žinių su
lipinti negalime, nes užim- 
į kiekviename numeryje 
jnt po 2 puslapiu vietos, 
adarysime iš jų tik trum-

»

Iš Worcester, Mass. vie
nas parapijos komiteto na
rių rašo:— Vietinis klebo
nas kun. Jakaitis kas ne
dėldienį iš sakyklos užsipuo
la ant draugijų pravar
džiuodamas draugijų na
rius bedieviais ir nekatali- 
kais. Jo pamokslai pilni ne
apykantos prieš apšviestus 
ir susipratusius žmones. 
Šiandien mes parapijonai 
norėtume savo klebono pa- 

Į klausti: Kas pradėjo staty
ti bažnyčią ir iš ko prasidė
jo parapija? Ar ne iš tų 
pačių draugijų iš kurių ir 
šiandien tamsta, kunige, tu
ri rojišką gyvenimą? Tam
sta išvažiuodamas i Lietu
vą žinojai, kad čia tokios 
"bedieviškos” draugijos, tai 
reikėjo ir pasilikti Lietuvoj, 
nes ten, jus, kunigai jau bai
giate laisvą dvasią slopinti. 
Bet ne, tamsta vėl kiek ga
lėdamas rūpinaisi apsigy
venti tarpe bedievių, nes 
jus, kunigai, tikite, kad "be
dievį" nuskust net ir plikai 
nėra nuodėmė.

Aš patariu visoms Wor- 
cesterio lietuvių draugijoms 
išrinkt po du nariu ir su
tverus bendrą komisiją pa
siųsti pas savo kleboną kun. 
Jakaiti ir pareikalaut pri
rodymų, už ką jis šmeižia 
ir keikia musų draugijas. 
Lai pasako kunigas, ką mu
sų draugijų nariai yra pa
darę: Ai’ sakramentus iš
vogė, ar bažnyčią išplėšė, ar 
tikybą išniekino?... Jeigu 
to nėra padarę, tai kokią 
tiesą kunigas turi mus kas 
nedėldienį keikti?

* * *
Jersey City, N. J.— Kaip 

praneša musų bendradar
bis J. C. Father, gruodžio 19 
d. vietinės 7 draugijos buvo' 
surengusios prakalbas, kad 
parinkus aukų Lietuvai nu
kentėjusiai nuo karės. Tas 

I nepatiko vietiniam kun. Ra- 
štučiui ir jis tuoj urnai su
rengia ekstra prakalbas ir 
sykiu su dviem savo kolego
mis Zutkum ir Marcinkevi
čium ima agituoti žmones, 
kad atitraukus nuo draugi
jų surengtų prakalbų ir nuo 
aukų kenčiančiai Lietuvai. 
Nežiūrint kunigų agitaci
jos prakalbosna atsilankė 
aemažai žmonių ir L. Š. F. 
urinkta §30.00 aukų. Iš

girdęs apie tai kunigas, ne- 
^ė ioj, atsisukęs nuo alto
riaus Į bažnyčioj susirinku
sius žmones — prakeikia vi
sas draugijas, prakalbose 
buvusią publiką ir davusius 
auką Lietuvai. "Ar atmena 
kunigas Dešimts Dievo pri
sakymų? Ar pamena, kur 
pasakyta ’Neužmušk,’ ’Ne- 
svetimoteriauk,’ ’Mylėk ar
tima savo’ ir ’Alkana pape
nėki!" " * ‘
ther savo korespondencijoj.

♦ * ♦

Kevvanee, III.— Kunigo 
Žentas rašydamas plačią 
koresondenciją apie vietinio 
kun. Va—go santikius su 
parapija tarp kitko šiaip iš- 
sireiškia:— Tasai kunigėlis 
nugramzdinęs parapiją į 
skolas norėjo prasišalinti į 
kitą miestą, bet, matyt, ma
žai žmonėms panašių "Die
vo tarnų" velnią širdyje ne
šiojančių bereikia. Negavęs 
kitur vietos vėl pasiliko ta
sai parapijonų neapkenčia
mas kunigas žmones klai
dinti. Jis iki šiol savo para- 
rijonus pravardžiavo tam- 
sunais ir asilais, tie, kad ne- 
pasilikus tamsiais ėmė skai
tyti pirmeiviškus laikraš
čius. Kada žmonės ėmė 
šviesties kunigui vėl nepati
ko, tad jis dabar išniekino 
ir iškeikė socijalistus ir so
či jalistiškus laikraščius; 
kliuvo "Keleiviui," "Lais
vei," o labiausia "šakei.”

klausia J. C. Fa-

f

CALIFORNIJOJ NĖRA 
DARBO.

"Jeigu jus jieškot darbo, 
nevažiuokit Californijon.” 
Tokį persergėjimą paskel
bė Californijos valdžia. Ca- 
lifornijoj esą tūkstančiais 
daugiau darbininkų, negu 
darbų.

BEDARBĖ PIETŲ AME
RIKOJ.

Iš priežasties Europos ka
rės pietų Amerikoj, o ypač 
Argentinoj ir Čili, prasidė
jo didelė bedarbė. Čili repu- 
blikoj valdžia maitina tūk
stančius šeimynų, kurios 
bedarbės dėlei pradėjo jau 
mirti badu.

Chicagoj yra apie 109,000 
bedarbių.

Kaip ”Milwaukee Lea- 
der” rašo, Chicagoj šian
dien yra apie 109,000 darbi
ninkų be darbo ir niekur ne
gali jo gauti.
Colorados streikas pasibai

gė.
Kaip kapitalistų spauda 

praneša, pagarsėjęs Colora
dos angliakasių streikas li
kos atšauktas. Vadinas, 
darbininkai pasidavė gink
luotam kapitalui. Wilsonas 
žada ir kariumenę tuoj at
šaukti.

Bedarbė Pittsburge.
Sulyg oficijalių žinių, Pit

tsburge šiuomi tarpu 35 
nuošimčiai žmonių, taigi 
daugiau kaip vienas trečda
lis, neturi darbo. Darbinin
kų tarpe esąs toks skurdas, 
kad keli tūkstančiai šeimy
nų nebeturi jau ko valgyt.

Baisi nelaimė kasykloj.
Iš Japonijos pranešama, 

kad ant vienos salos (Japo
nija susideda iš daugybės 
salų) tenai atsitiko baisi 
nelaimė kasykloj, kurioj žu
vo 437 darbininkai.

Dirbs pilną laiką.
N auga tu ck, Conn.— 

plačiai kalbama, kad G. M. 
R. Shoe Co. gavo didelių 
užsakymų ant čebatų Angli
jos armijai ir neužilgo pra
dėsianti dirbt pilną laiką. 
Dabar šitoj dirbtuvėj dir
bama tik 4 dienas savaitėje, 
pėtnyčiomis ir subatomis 
dirbtuvė stovi uždaryta.

DOVANOS!

Čia

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

Dėlko 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
ti) 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 Bmadway. So. Boston. Mass.

25c 
15c 
15c 
10c

AUKOSI 
LIETUVOS ŠELPIMUI

SO. BOSTON. M ASS.
Aukavo per prakalbas 13 gruodžio, 

1914 Dr-tės D. L. K. Vytauto. So. 
Boston, Mass.

Aukavo šios ypatos:
M. A. Balčiūnas, J. Skibirdis M. 

Malinionis, K. Sirevičia. J. Pašakar- 
nis, M. Matuz, N. Januška, J. Starke- 
vičia. M. Yodišiutė, A. Žvingilas, J. 
P. Raulinaitis po $1.00; P. Gaspariu- 

| tė, P. Šolomskas, J. Malinionis, B. 
i Kauniutė, V. Surkiutė, K. Yurkenas, 
| J. Sakatauskas, T. Jakavonis, G. 
Klimavičia, J. Sinkevičia, J. Šilaika, 

| T. Kibliais, J. Matulevičia, A. Čeba- 
torius, O. Valaitukė po 50c.; J. Styra, 

! D. Suvaizdis, J. Kiškis, T. Sarapas, 
I P. Kliponis, J. Žukauskas, M. Valkiu- 
| r.as, F. Ajauskas, M. Matulaitis, Ch. 
1 Šidlauskas, A. Overka, J. Očikas, J. 
j Mizariutė, A. Žukauskas, J. Janiūnas, 
‘ V. Balčiūnas, J. M. Neviackas, E. 
! Bekampienė, K. Pranašius, J. Kud- 
! revičia, R. Mizara, K. Žukauskas, J. 
, Matulaitis, J. Aukštelis, A. Vaitkevi- 
čia, P. Dauba, M. Patkauskas, P. Ma- 
lilionis, V. Ambrasunas, P. Gabriu- 
nas, P. Laurinaitis, J. Zigevičia, S. 
Žiauga, F. Lukoševičia, K. Abazo- 
rius, J. Jankauskas, A. Macaitis, J. I 
Brazauskas, P. Vaitkevičia, W. Dze- 
ksell, J. Yankauskas, P. Vasiliauskas 
po 25c. Sykiu $28.50; smulkių $8.54.

I

Viso labo $37.04. 
M. A. Balčiūnas.

Priėmiau $100.00 nuo D. L. K. Vy
tauto draugystės ir nuo LSS. 60 kp. 
c"“'  »->— ri—=-i._ —$10.00 per Roką Pernicką. iš 
$147.04.

K. Šidlauskas,
Iždininkas L.Š.F.

RUMFORD, ME.
Lietuvos Šelpimo Fondan.

Pas Aleksandrų Kilų laike šeimy
niškos pramogėlės, gražiai svečiams 
besilinksminant suaukauta L. š. F. 

I 8725 kurie tapo pasiųsti L. š. F. iž- 
1 dininkui K. Šidlauskui.

Aukavo šios ypatos:
Al. Kilas, Leonas Steponas, Juozas 

j Kurklietis ir Laurynas Kurklietis po 
: SI.00; J. Bimba, Ant Bimba, Jonas 
i Bimba, M. Kurklietis, J. Dubrendis 
J. Zovė po 50c. ir Juzė Jurkštaitė 25c. 
Atėmus persiuntimo išlaidas pasiųs
ta ižd K. Šidlauskui $7.15.

Juozas Bimba.
Aukas priėmiau 28—XII—14.

K. Šidlauskas.

Pajieškau brolio Juozo Baltrušai
čio Suvalkų gub., Mariampolės pav., 
Šilavoto kaimo. Pirmiaus gyveno Mi- 
nersville, Pa. Turiu svarbų reikalų. 

Povilas Baltrušaitis,
65 Hudson avė., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau savo tikro brolio Jono 
Subačiaus; 3 m. atgal gyveno Ells- 
yvorth, Pa. Jis pats arba kas apie jį 
žino, malonės pranešti:.

Juozas Subačius,
P. O. BOX 48, Kingston, Pa.

Pajieškau Kastanto Ramanausko 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Bir
žų parapijos Klausučių sodžiaus; 5 
metai kaip Amerikoj, pirmiau gy
veno \Vaterbury, Conn. Meldžiu pra
nešti arba atsišaukti šiuo adresu: 

Jurgis Ramanauskas,
P. O. BOX 556, Johnston City, III.

Pajieškau draugo Kostantino Kle- 
vinsko; Telšių pav.. pirmiaus gyve
no Liepoju j, girdėjau atvažiavęs A- 
merikon ir apsigyvenęs New Yorke, 
ar jo apielinkėje. Taipgi noriu su
sižinoti ir su kitais draugais paei- 
nančais iš Skuodu miestelio. Drau
gai ir pažįstamieji teiksities atsilie
pti šiuo adresu:

Frank Strakšus, 
2246 Coulter str., Chicago, III.

Pajieškau giminaičių: Jono ir Juo
zo Mazliokų; Kauno gub., Vilkmer- 

l ges pav., Utenos parapijos, 
i nų kaimo. Maonės atsiliepti: 

Antanas Pastelis, 
i 45-3rd str., So. Boston,

Pajieškau Kazmiero Tamašausko, 
Kauno gub., Telšių pav., Gargždų pa
rap., Kvietinių sodžiaus. Gyveno a- 
pie Georgetown, III. Dirba_ kasyklo
se. Kas apie jį žino, arba jis pats, 
teiksis atsišaukt.

(1-5) 
Benis Tamašauskas,

12 Water str., Hudson, Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Sta- 
kionio; Kauno gub., Panevėžio pav., 
Biržų parapijos, Kutelių sodžiaus. 18 
metų kaip Amerikoj, meldžiu atsi
šaukti, turiu reikalą.

J. Linkevičius,
76 Atherton str., Jamaica Plain, Mass

Dičiu-

Mass.

I

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų ir mylinčios dorą gyvenimą. 
Atsiliepdamos laišku, teiksities sykiu 

• prisiųsti ir savo paveikslą. (1-5) 
Joe. Baceviče,

Į 7 W .Elm str, Hazleton, Pa.

JERSEY CITY, N. J.
Aukos nukentėjusiems nuo karės 

Lietuvoje surinktos per prakalbas.
Aukavo šios ypatos:
M. Skučias $5.00; J. Kleiza, M. Sa

baliauskas. J. Papieris, P. Vosylius, 
J- Grybas, G. Vaišvila, J. Liutviniu- 
tė, V. Deksny, J. Merkevičius, K. 
Akstinas, V. Iškauskas, J. Stan, A. 
Zorckis. K. Dunčia, J. Stanionis K. 
Anskis, D. Pilka po $1.00; S. Chlebus, 
M. J. Iškauskas, S. Yankus po 50c.; ’ 
J. Daugėla, ir J. Skrinska po 25c.; 
viso aukų $24.00.

Lig laikui pinigai pas vietinį drau
gijų išrinktą L. Š. Fondan kasierių, 
Karalių Akstinaučių.

Vietinis L. Š. F. Komitetas įgalio- ! 
tas yra 7-nių draugijų. Pirm. — S. 
Yankus, visų reikalų sekretariatas— į Klų KalIUO- iSIIU x
D. Pilka, kasierius K. Akstinau- • sjų kaimo ir Jono Lapincko. Mažio-

Pajieškau draugių: Marės Guzau- 
skaitės r Mortos šusaitės; Kauno gu- 
bernos, Šiaulių pav., Viekšnių par. 
Sykiu atvykova Amerikon. Norėčiau 
susirašyti. Meldžu atsišaukti.

Elžbieta Urbonaitė-Jonuškienė, 
BOX 920, Stoughton, Mass.

Pajiešaku pusbrolio Jurgio Valin- 
čiaus; Kauno gub., Raseinų pavieto, 
Girkalnio parapijos, Trakučių kaimo. 
Kada tai gyveno Bridgeport, Conn. 
Už pranešimą apie jį busiu dėkingas.

Ona čiapikė, 
1224 - 8th str., Racine, Wis.

I
Pajieškau giminaičių: Juozapo ir 

Mykolo Kliausiaus, abudu Vikonių 
kaimo; taipgi sesutės Elžbietos Jur- 
gelyčios, Gaščiunų kaimo ir pažįs
tamų: Vinco Ratkaus, Medginių kai
mo; Vladislovo Mickevičiaus, Rudiš
kių kaimo; Igno Rumbaucko, Pupla- 

čius po kaucija; aukų rinkimui įvai- kaimo/*VisT’joniškio'par.,"'šiau
riose vietose: _K. Anskis, J. Stanionis, iį„‘ pav.
M. Zarankiutė ir M. Lakičkiutė. I ’ Tadas Povilaitis,

L. Š. F. sekretorius, D. Pilka. I 486 Springfield avė., Newark, N. J.

; Pajieškau Adolpo Vaitkevičiaus, 
i švogerio ir Raulo Bacvinko, Vinco 
i Brastausko ir Kazio Kucitinsko. Mel
džiu visų atsišaukti:

William King (Karalius), 
R. R. 1, Suther, Iowa.

Paj ieškoji mat
Pajieškau Juozapo ir Mykolo Dani- 

.avičių. Juozapas yra apsivedęs Ža
garės miestely su Lipskyčia. Taipgi 
pajieškau ir Barboros Skerstonaitės, 
girdėjau, kad ji išėjusi už vyro 
ji paeina iš Šiaudynės miestelio. Visi 
jie Kauno gub. Šiaulių pav. Malonėkit 
atsišaukti ar kas žinot pranešti, už 
ką busiu dėkingas. (53)

F. Petruševskis,
16 Knox st, Lewiston, Me.

Kun- 
pav., 
Mel-

Pajieškau pusbrolio Juozo 
paucko; Kauno gub., Panevėžio 
Pumpėnų vai., Budronių kaimo, 
džiu pranešti, busiu dėkingas.

J. Barauskas,
1421 Robinson str., Niagara Falls, 

N. Y.

Paješkau brolio Nikodemo Galmė- 
no; Kauno gub., Šiaulių pav., Triškių 
par., Pirmiaus gyveno Worcestery. 
Turiu svarbų reikalą. Malonėkit pra
nešti.

Antanas Galmėnas, 
1408 Hyde Park avė., Hyde Park, 

Mass.

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

Prot. rašt. — P. Kemutis.
3251 Normai avė., Chicago, HL 

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

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių men. Pusmetinis Liepos mėn.

Pajieškau brolio Prano Matuliaus- 
ko (Matley). 1912 m. išvažiavo iš 
Portland'o į Chicago. Paeina iš Gri- 
kepelių sodžiaus, Švėdasų par. Kau
no gub.. Sykiu pajieškau ir drg. Jur
gio Spindžio, jis yra staliorius, dirba 
Omahos karu dirbtuvėje. Kaunietis, 
Ukmergės pav., Debeikių miestelio. 
Malonėkit atsišaukti:

Jonas Matlaski,
BOX 5, Williamette, Oregon.

Pajieškau Juozo Drabulio ir And
riaus Žagorskio; abudu Kauniečiai, 
Panevėžio pav., Pušalotos parapijos. 
Drabulis pirmiaus gyveno Chicagoj. 
Už pranešimų bus ačiū. Svarbus rei
kalas.

į Pajieškau Povilo Mozūro. Pirmiau 
: gyveno Pittstone. Girdėjau gyvenąs 
| Spring Valley, III. Turiu labai svar- 
■ bų reikalą:

Marė Morkevičienė,
18 Cemetary street, Pittston, Pa.

i ------------------------------------------------

C Sversks,
510 — llth avė., Milwaukee, Wis.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Girga- 
liuno. Paeina iš Kauno gub., Ukmer
gės pavieto, Alizavos parapijos, Lau- 
kminskių sodžiaus. Virbališkių val- 
Apie 5 m kaip Amerikoj. Meldžiu at
sišaukti, turiu svarbų reikalą. Pir
miaus gyveno Brockton. Mass.

Jonas Janiūnas,
68 West 4 str., St. Charles, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų su pasoga. Gali 
būti amžiaus nuo 18 iki 35 m. Aš esu 
28 m. Kurios norite turėti gerą ir 
turtingą vyrą ir gražų gyvenimą, pri- 
siųskite laišką ir savo paveikslą.

(53)
S. Antanaitis,

BOX 338 Christopher, III.

Pajieškau draugo Alberto Joku- 
bausko ir draugės Zofijos Titiškaitės; 
Kauno gub., Šiaulių pav., Radvyliškio 
miestelio. Turiu svarbų reikalų, mel
džiu tuoj atsišaukti:

Kazim. Stupuris,
3303 So. Halsted str., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolių A. Mozūrai
čių; Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Vilkupių kaimo. Meldžiu atsiliepti: 

Juozas Mozuraitis, 
3208 St Clair avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau puseserės Anielės But- 
viliukės ir Anielės Verpetinskiukės; 
abidvi atvažiavo pereitų vasarų į 
Amerika. Paeina iš Kauno gub., Ti- 
tavėnų parapijos. Malonės atsiliepti: 

A. Stasiulaitis,
329 E. 14th st, Chicago Heights, III.

Pajieškau draugo Juozo Česionio ir 
giminaičio Antano Bizūno; abudu 
Suvalkų gub., Kalvarijos miestelio. 
Taipgi pajieškau kitų savo pažįsta
mų paenančių nuo Kalvarijos.

P. Babrauskas,
2137 Oregon avė., N. E. Cleveland, 

Ohio.

Pajieškau savo pačios Marcelės Pe- 
traitienės-Strapėnaitės, kuri pabėgo 
su Antanu Vitausku 1913 m. rugpiu- 
čio mėn. Vitauskis išveizi: tamsių 
plaukų, rūstaus veido; kalba angliš
kai, lietuviškai ir šiek-tiek lenkiškai 
Paeina iš Raseinių pav. Moteris pa
eina iš llakių parap., Telšių pav. 
veizi, žema, tvirta, šviesaus r 
geltonplaukė, mažų žydrių akių; 
metų 
metų 
gaus

BOX

. Iš- 
veido, 
..37

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

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

Pajieškau brolio Miko Jonies; Vil
niaus gub., Trakų pav., Daugų parap., 
Dukšonių kaimo. Turiu svarbų rei
kalų, malonės jis pats atsišaukti, ar
ba žinančius pranešti. (1-5)

Mike Jonės,
147 Ames str., Montello, Mass.

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

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnas, 

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

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

2446 W. 46 place, Chicago, HL 
Finansų raštininkas— P. Pivaronai, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, DL 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė., Chicago, HL 
Susirinkimai būna kas trečių no- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538—40 
So. Marshfield avė., Chicago, III.

Pajieškau trijų savo seselių: Vero
nikos, Izabelės ir Magdės Juškevi- 
čiučių ir pusbrolio Juozo Budrevi- 
čiaus ir Pelekso Stolgaičio. Visi Su
valkiečiai. Juškevičiūtės Sasnavos 
pav., Bedrevčiius Mariampolės . Mel
džiu atsišaukti.

Ona Stulgaičiutė,
97 Hope str., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Povilo Sma- 
liorio ir drg. Mataušo Enonio; 5 me
tai Amerikoj. Kaunietis, Ukmergės 
pav., Subačiaus vai., Liudvinavo vien
sėdžio. Meldžiu atsiliepti:

Antanas Smaliorius.
101 Bilvine st., McKees Rock, Pa.

Pajieškau dėdės Simono Razincko;
Suvalkų gub., Prienų par.. Dumieškų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti:

Motiejus Razinskas
R. R. 119 Hill str., Waterbury, Conn.

Pajieškau Jono Matulevičiaus, Vai- 
tkunų sodžiaus; Juozo Kovo, Gykių 
sodžiaus; Antano Joučio Druskių so
džiaus; Martyno Jončio. Ruzgų so
džiaus; Martyno Jončio, Ruzgių so
džiaus ir Juozo Sarapino Svėdasų 
miestelio. Visi Svėdasų par., Uk
mergės pav., Kauno gub. Meldžiu at
sišaukti laiškais.

Juozas Zovė,
BOX 158, Stoughton, Mass.

Pajieškau draugo Liudviko 
ro, apie 2 metu, kaip Amerikoj; 
no gub., Šiaulių pav., Kuršėnų 
Naumiesčio sodžiaus. Norėčiau 
bai susirašyti.

K. Ch. Savage,
I B0X 69, R. F. D.. Colton Ore.

Šna- 
Kau- 
par., 

la-

Pajieškau brolio Petro Zavišos; Ka- 
pciškių sodž., Debeikių valšč., Ukmer
gės pav., Kauno redybos.. Jis pats ar 
kas ji žino malonės pranešti:

(1-5)
Antanas Zaviša, ,

Almasen La Flor, Berisso Puerto La- 
Plata Republika Argentina

Pajieškau savo vyro Mataušo Ra
gaišio; Suvalkų gub., Starapolės pav.» 
Tapikų kaimo.48 metų amžiaus, 5 ir 
pusė pėdos augščio, garbiniuotų plau
kų, 18 metų kaip Amerikoj; gyveno 
Shenandoah, Pa. ir dirbdavo 
mainose. Malonės atsišaukti.

Elžbieta Ragaišienė, 
55 South 2nd str., Brooklyn,

anglių
(2-5)

N. Y.
PARSIDUODA FORNIČIAI

Pigiai parsiduoda keturių kamba
rių forničiai, visai mažai vartoti. 
Kaina $50.00.
71 Bake st.. tarp E ir D sts, S. Boston 

ant 2-trų lubų.

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystes N<xl 
ant Town of Lake, Chicago, III. su
sirinkimai atsibuna kiekvienų pirmų 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dienų, A. 
J. Bieržynskio salėj, kampas 46 ir 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas— A. J. Bieržynslds 

4600 S. Paulina st., Chicago, HL 
Vice-prez. — F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st, Chicago, HL 
Prot. rašt — K. A. Čiapas,

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

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, HL 
Užžiurėtojas org. Mataušas šilkaitia, 

3255 S. Halsted st., ChicagoJIL

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 nedėliomia 
po 15-to kožnų mėnesį 1-mų valandą 
po pietų. Tony Mikolacz salėje, 
2112 137th st., Indiana Harbor, Indi

LIETUV. MOKSLO DRAUGYST* 

Pitsburgh, Pa.

1

POEZIOS

80. Boston, Mass28 Broadwav,

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
mų kainų. Atsišaukite greitai.

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

REIKALINGI BATSIUVYSTĖS 
MOKINIAI.

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

GOODYEW SHOE SCHOOL
57 Centre st.. Brockton, Mass.

CHICAGO, ILL.
DR-STĖ L. T. TĖVYNĖS MYL. No.l, 

Town of Lake, Chicago, III.
Metinis susirinkimas bus nedėlioj, 

3 Sausio. 1915, 12 vai., A. J. Bieržyn
skio svetainėje, 46 and Paulina gat
vių. Būtinai visi draugai malonėkit 
atsilankyti, nes yra labai daug svar
bų reikalų apsvarstymui ir priėmi
mui.

K. A. čiapas, rast. 
2446 W. 46th pi., Chicago, III.

JETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

KELEIVĮ” Už ORGANU

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.

Chicago, IIL

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

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

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-Tt 
Chicago, IIL

Valdyba. -
Prezidentas — Ed. Čepulis,

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

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

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

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

1916 Canalport avė., Chicago, HL

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

Town of Lake. Chicago, IIL
Susirinkimai atsibuna kiekvieną 

antrų nedėldienį mėnesio Ciprijoao 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood st.

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

5235 Bishop st, Chicago, HL 
Vice-prez.— Jonas Wasilkevicze, 

4342 Paulina st, Chicago, HL 
Organo užžiurėtojas — Protok rai
tininkas Vlad. Szarka,

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

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

Ar turite nusipirk; graži; su daugeliu graži; panlksli

Jeigu dane, 
tai skubėk!
visose f'Bcsose 
vaiencnsr

Nes turintis 
t«« knyga Tam sain 
Užsliilaa.

Tįsia1 saigas bes gerinsiu, 
Ateis, kad busi liudaiaasis, 
Užlies skinsiu, dailjs šriftą

Paulis mintis netikėta, 
Atgims neras, veikt, kenti 
Reik tik kartais pisvijitl.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 7 C p 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga:

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

Galinamu

“KELEIVIO” KNYGYNE



Dievus ir raguotus velnius, 
Kad nugąsdinus tamsuolį 
Ir iš jojo pasipelnius.

Velniu Ponaitis.

<■ •

* r t Vie

X ! ...... I ->

. 7 ' '

—

PRIETARINGIEMS 
TAMSUOLIAMS.

kad juos galas!

Tamsus žmonės neprotingi, 
Kaip paiki jie ir juokingi: 
Dirba, skursta, prakaituoja. 
Badu miršta vos kvėpuoja. 
Mato: slegia kapitalas. 
Turčiai tunka jųjų triusu, 
Jie gi kenčia,-
Sako, Dievas yr’ tarp musų. 
Be jo valios nė plaukelis, 
Nenukrintąs nuo pakaušio; 
Juos taip moko kunigėlis. 
Sako, vietą danguj gausią. 
Jei tik busią avinėliais 
Ir jam kerpant nesubliausią. 
Jeigu taip ištiesų butų.
Tai mus Dievas, žilis senis. 
Butų tikras besmagenis. 
Nulipino Jisai žmogų. 
Įpūtė Į kūną sielą. 
Ir Įleido jį į rojų.
Kad gyvent būt linksma, miela, 
Tarp kvepiančių gėlių, gojų. 
Ir tuojaus prisako žalčiui 
Žmogų gundyti prie grieko. 
Ir dėl vaisių, menkų niekų — 
Laukan išgena iš rojaus. 
Į nasrus badui ir šalčiui. 
Vėliau sutveria jis chorus 
Dangaus angelų šventųjų. 
Liepia pildyti jo norus. 
Jis gi busiąs "bosų" jųjų! 
Bet tie Dievo nepaklausė, 
Laisvi būti paketino,— 
Beto šelmiai buvo gabus — 
Ir jie žmogų nulipino, 
čia Dievulis taip supyko. 
Kad neskaito Ji valdonu. 
Šventam Mykolui suriko:— 
šveiski jiems lazda per šonus! 
Ir tris chorai nekaltųjų. 
Baltų angelų šventųjų, 
Kuliais iš dangaus iškrito. 
Dugnan pragaro sukrito. 
Vuodega, ragai išaugo, 
Iš baltų juodais tuoj stojo 
Ir nuo to laiko kasdiena 
žmonių dūšias meškerioja. 
Musų Dievas sutvėrėjas. 
Pats velnių jau neįveikia. 
Lieka dūšių atpirkėju, — 
Netgi mirt už jas Jam reikia. 
Jei Jis yra visagalis. 
Viską žino, viską mato, 
Tai kodėl jį patį velnias 
Ant Taboro kalno krato 
Jei Jis yr’ mielaširdingas, 
Kam Jis skerdžia milijonus, 
Kamgi tveria neteisingus 
Ant vargdienių sprando ponus? 
Jei galingas. 
Tai kodėl jis 
Kodėl patį jį 
žydai skersą
Darbininke, vargų pilnas, 
Liaukies dirbti kapitalui, 
Neduok kirpti savo vilnas 
Kunigui ir klerikalui.
Išstatai tu jiems bažnyčias 
Ir puikiausius muro rumus, 
Pats-gi vaikščioji nuplyšęs, 
Tematai tik dulkes, durnus...
Jie tave Dievu graudina, 
Liepia pasakoms tikėti, 
Pragaru, velniais baugina. 
Prieš turčius liepia drebėti.
Jei paėmęs mokslo knygą 
Juos lapus tu pavartytum — 
Dievų ir velnių piktųjų — 
Kaip be mat’ nusikratytum. 
Pamatytum, kaip saulutė, 
Iš atomų susidėjo, 
Kaip atskilo nuo jos žemė 
Ir per erdvę nuriedėjo. 
Sužinotum, kaip gyvybė 
Ant mus žemės atsirado, 
Kodėl žmogus dar ir šiandien 
Pats negal gyvent be va do. 
Nuo urėdninko ir pono, 
Nuo caro iki klebono —
Visi tavo laisvę vergia, 
Visi smaugia tav ir enoia. 
Šviesa, mokslas pasakytų, 
Kaip iš var£/>Jšsiristie, 
Sužinotum ir ^.^mogus 
Iš gyvūnų išsivys
Pamatytum kas pramanė

Ką reiškia geros kojos?
Vienas čigonas už papil

dytą prasižengimą tapo pa
smerktas mirtin. Prie kar
tuvių. kur turėjo būti pa
kartu. čigonas išsiprašė, 
kad jam prieš mirsiant pas
kutini syki pavelytų pašokti 
čigonišką klumpakojį. Su
tikta.

Čigonas ėmė šokt ir šokt! 
vis smarkiau ir smarkiau 
tolindamas! po truputi nuo 
kartuvių prie kalėjimo tvo
ros. Kada dašoko iki tvo-. 
ros — staiga iš visų pajiegu 
pasišokėjęs šoko ir išvirto 
per tvorą už kalėjimo sie
nų. Pradėta jį vyties, bet ■' 
veltui. Čigonas turėjo nepa- 

i prastai greitas kojas ir pa- 
' bėgo.

Prietemoj nuvargęs ir 
I išalkęs padunskeno duris 
, miško sargo grįčiutės ir pa

siprašė nakvynės, 
nakvinėn priėmė, 
jį pavalgdinę 
patalą, čigonas paėmęs pa- 
dušką vietoj dėti po galva 
pasidėjo ją sau po kojų kas 
labai nustebino šeimininką. 
Kada užklausta čigoną ko
dėl jis taip keistai pasielgė

,— atsakė:
— O. brangus mano pone, 

jeigu ne tos mano mylimos 
Į kojos — tai kur šiandien bu- 
tų mano galva!

Čigoną
Kada 

paklojo

Kaip ilgai žmonės gyvena, 
j Kapitalistas gyvena la- 
į bai trumpai, nes vos tik ke- 
i les dienas metuose, kada 
J renka kuponus nuo "bond- 
; SU.”

Darbininkas — kol nepa
silieka darbininku. *

kapitalistiš- 
tie
nes
vra

Redaktoriai 
kų laikraščių, 
jau kiek ilgiau, 
kurie jiems tiki 
tektinai.

gyvena 
kvailių, 
da už-

gyvena 
gyve-

Ilgiausia vienok 
kunigas, nes iš eilės 
na vis su naujomis gaspadi- 
nėmis, "atnaujina” po kelis 
syk bažnyčią, pergyvena du 
ar tris bankrutus parapijos 
kasos ir dar jam lieka už
tektinai laiko išvažiuoti su 
vienuolėmis ”vakaci-
• 
JOS.-

viską žinąs, 
nežinojo, 
ant kryžiaus 
kryžavojo ?

KONCERTINIS 
.TOURNEE.

Mikas Petrauskas, iš 15 die 
nos lapkričio, š. m. pasireng* 
duoti eilę koncertu. Kas pano 
retų parengt koncertą, tegul su 
sižino su M. Petrausku.

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

I. MATHLS
Geriausias Lietuvi,.

•. LOJ^S IR RESTAURAVO
5- »iki geriausios rųšies (tirt* 
r ižkandžiai. Patarnavimas »«*• 
su kus. Parankiausi* listuvfc-« 
i :ig*.

J. MATHUS
- Broadvay. So Bostoa •

0-R1SST. ANDR2EJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasisadirusius dantis ir 

įdedu naujus. Darbą gvtrsrlviju 
Taipri ištraukiu dantis be skausmo. 

238 Harrison avė. Boston.

25.000 Ka*’U?8U
Užlaikau gramofonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk u" 3c. pačtinę štam
pų. 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 lietuvi, 
o gausite teisingus tavorur.s. Rašy
kite tokį adresą:

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

W. S. VVaidelis
112 GRAND ST.. BROOKLYN. N. Y

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ms 

s į kitą mies

O ne, da 
vis ua 
gyvenu, 
senia' 
-.rašte 
daus ir 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė j kitą 
vietą, ana 
ant kampe 
So. 1-mos ir 
Wythe 

abar Jis tea į^isė visokius paran- 
ir gražius kambarius nakvy- 
Vasarą kambariai vėsus, o 

emą šilti. Todėl visiems gal; pa
iri atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE 
■O Wvthe avė.. Brooklvn. N. Y.

(21-51

:mus 
ims.

i

Už DYKA

Liberty Cormerciai Co.
E. 14 ST.. NEW YORK. N. Y

SZILHSU IIJ'ĮMINIMUI!

Už DYKA

GRAMAFONAS ANT IŠMOK ESNIO 
10 CENTU KASDIENA.

Jeigu apsiimate mokėti po 10c. kas
dien. tai išsiųsime Jums ant išmokes- 
čio labai puikų Gramafoną sykiu su 
16 rekordais (32 kavalkais) visokių 
dairų, valcų. maršų ir t. t., kuriuos 
patįs išsirinksite. Gerumas musų 
gramafonų gvarantuotas kiekvienam 
••ašyta srvarancij’a. Išsiųsime naujus 
specijališkus rekordus Lietuviškus. 
Lenkiškus. Rusiškus ir Maža-Rusiš- 
kus. Rašykite tuojaus reikalaudami 
katalogu ir paaiškinimų įdėdami kra- 

ženklelį atsakymui:

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 pataipintus 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 ta 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 WATCH CRED. CO.
GERKEN BLDG., Dep. 115,

PASARGA: Perkant iš Kanados reikalinga prisiųsti 
iškalno.

skaitytoji; atidai.
Mainydami adresu, praneškit redakcijai per atviruig. pasilaikydami 

tetn.au* nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit blanką ir pnsiųskit redakcija:. Adrsesą mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė /raidj taip, kaip užrašyta ant to* gatvė* kam-.*,, tada išveng
siu) daug Desmagumų ir paų* gausite visada laikraštį

PERMAINAI ADRESĄ

■ NA8 ADRBlAI
Pavardė ir varaas

NAUJA*ADKKSAS:

Pavardė ir vardas

M. Gal livan CoKiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės k liasos. 
Kurie {yvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokiusiu per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą, 
rašykite pas:

WAITCHES
1741 Vest 47th Street

Miestu* ir valstija

Street,

Miestas ir valstija

Pasarga: Kiekvienas ‘'Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
u? laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 42-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.42 1914 m. Kurių pavardės gale stovi 35-4, 
tųp-numerata išsibaigė su laikr. No.35 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijom. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidj ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratj išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pageria “KHEIVIO” Admiaistracija

Dėi platesnių ziaių

BROS.
Chicago, III.• •

lie

J. ANDRIUŠIS
Geriausia 
tuvy*

Fotsgrafistas
Traukiu pa

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

*
i:
9tH
o

- ’ ‘ 
i pridedate D0VA5Ų viena didelį j Į

Esant reikalui einam fotografuoti į : i 
namus. Paveikslai artistiški! L

J. ANDRIUŠIS
453 Broadnay. So Mass. j >

Užteik- trertauaį

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

ko Cigarus.
Meldžiam-- užeiti o visados rasiu 

gražų patarnavimą

362 2nd sLj
• i So. Bestu.

I ■

i

Uetuviszkas D-ras M. Ziselaaa
7 Parmeater St
Boston, M ils*.

Visokias litras cy 
dau pase k nu otria
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais į viršauk 
neikit I aptieka: 
mano o urve bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmonr
8 vakare. Telephone Richmond 2622-R 
lyv. 155 Chestnut str., Chelsea ParkLIETUVIAI

‘‘DAKTARAS’

žsirašykite

š

a'

J P.nigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 
rėlj ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:]

į “KELEIVIS”
i 28 Broadway, So. Boston, Mass. w 
rrtoMoiomoicrioioioioiaoioio^^

Pirma Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares 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 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

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

Išpildyk šitą blanką Ir prisiųsk kartu su pinigais.

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

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

Telephone: So. Boston 839-J.

PŪKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS befr 
naujausio mokslo ir kąrei 
kla daryti apsirgtus, talp-pa-t- 
Ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

parodo, kalg* 
nuo ligų apsi
saugoti

BAUJiENOi” !S4i S. "alsted St., Chicago, III.
Šiuo m i prisiunčia S-------------u^ “NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siusti šiuo adresu:

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

MEST BROADWAY, NEW YORK, N.Y.
visus pinigus 

(t-5)

i
Ji 1

CREST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus, nesi 
kendžių gardumas priverčia ją j 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir IĮ 
visada Lowneys Crest Kendžių 1! 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri 
s'ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtu kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

266'Broadway,
, So. Boston, Mas&^^l

KNYGOJ “DAKTARAS" 1
p.— —a kaip ir kur nuo visokių liįų £er*,‘ 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, ksiy- 
tikras tėvas pomokiaa ir kaip nuo visokią 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug at
rašo apie vyru ir moterų dorą bei mcra’.sK* 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdc* 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusia-* 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negabu
mą aprašyti, bet tik perskaičius knygą atr» 
aite.

ŠITA KNYGA Hliustructa puikiais mcit 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kone «> 
budavojimą su visokiomis paslaptybėm m- 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti. nusUpnėję, suki’o ■ 
rę, pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmu**- 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojau*, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kn e 
gą “Daktaras'!, nes didelės daugybės žmonių 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją aptaręs VISAM 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų a® 
prisius timą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpto* 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip: 

The Philadelphia M. Clinit 
1117WaInut st.,

PHILADELPHIA, PA 
tEmykit vyrai ir moteris: k— 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reik* 
lauji geros, teisingos pagelbos. kad trmnp.-a 
laike galėtum išsigydyti tai atsišaokie p- •» 
Profesionališko Daktaro, Pti. M. Kl’nik« 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN n-v» » 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o atari.1* 
ke ir pčtnyčioj vakare nuo 6 iki &

ir kitokius Rubus

į 'i VAKARAI na"arvRjeist . Džian Bamboi

tr~
dabar labai madoj, bet- Kas iš tų 

įenaj nėra
-----------------

: LEIDĘS 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.

Duokit pasiūt mums
Užtikrinam kad Jus sučėdysite j 

Sinigų ir turėsite gražius rubus ; 
lęs imam materiją iš gerųjų fir- j 

mŲ ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Serus vyrams Siutus ir Oierkotus 

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

Jeigu norite turit gerus rubus pi
lei, tad eteikit pas mus

Taipgi išvalom ir išproerinam vi* I 
sokias Vyrų ir Motery drapanas j

Tikras .Tusu brolis lietuvvs

222 W. Broariway, ir 20 A mes St., 
So. Boston. Mass. Montello. Mass.

Tel.fnn..* hr._ Rn.tnn 21013



Prof.~'S. Jurjevič’ius.

Nauju Metų Naktis.
I.

k Virš miesto, it kruvinas 
dlbesis, kįlo rausva migla 
— atspindis nesuskaitomų 
žiburių, degančių gatvių 
žibintuvuose ir namų lan
guose. Buvo naujųjų me
tų šventvakaris. Šąlo; iš
lėto, didelėmis kuokštomis 
krito sniegas. Miestas iš
veizėjo šventingu ir pilnu 
.gyvumo, vikriai pirkliavo 
didžiulės krautuvės, išdi
džiai žingsniavo minia šven- 
tavakario ūpo apimta, teat
ruose, pasilinksminimo į- 
staigose gyvenimas virte vi
rė. Trumpažiuriams rodėsi, 
kad visa, kas yra ir kas bu
vo, tęsis visada; jie užmirš
davo, kad amžinastis žmo
gui \ 
jai ir visatai.

II.
Virš miesto slenka mirtis. 

Jos neapgaudinėja šventa- 
vakario apsvaigusi linksmy
bė ir išdidus puošnumas ne
skaitlingų turčių ir gyveni
mo šaldrų. Mirtis žino tam 
viskam kainą; ji žino, kad 
įios ištikimi santalkininkai - 
badas, skurdas ir prievarta 

i— kaip ir pirmiau visame 
viešpatauja. — Galinga ma
no valstybė, — mąsto mir
tis, tvirti mano tarnai — 
žemės kunigaikščiai, didž
poniai, turčiai, kunigai, ka- 

visi dirba dėl ma-

akymirksnis žmoni-

reiviai
nęs. Žmonės atima galimy
bę laimės vieni nuo kitų, 
patĮs tveria ant žemės pra
garą tame trumpame gyve
nime, kuri jiems siunčia li
kimas, — skubiai praeina, 
nebesugrąžinami metai, ku
rie galėtų būti šaltiniu lai
mės ir džiaugsmo visiems 
gyvenantiems. Vietoje mei
lei, žmonės tarnauja neapy
kantai, vietoj tveriančio 
drąsaus veikimo jie stato 
bevaisi, bereikalingą ir ver
gišką darbą. Jų gyvenimas 
bespalvis; menkniekiai ir 
niekšybė, ilgesio karalija — 
vieniems; baisybės alkano 
gyvenimo diena dienon be 
šviesos ir vilties — kitiems. 
Veltui gausios gtimtos ir 
gyvenimo dovanos, kurių 
užtektu visiems ir ant vis- 
"ko. — žmonės nenori ir ne
gali persiskirti su praeičia; 
ne sukaustyti ištisos eilės 
kartu jau persiskyrusių su 
gvvenimn. jie nelaiminei ir 
iki šiol dau9r,irmi rvvenan- 
ciuju tik my’Gs dovanoj? 
ramybę ir taiką.

III.
Mirtis apsistojo geriau

sioj miesto dalyi. kur tęsė
si rūmai žemės stiprų jų, gy
ventojai kuriu galėjo pada
ryt daug, labai daug, bet ne
galėjo prailgint sau nė vie
nos minutos gyvenimo. Tuo
se išdidžiuose rūmuose 
tarp žėriančio puošnumo 
ir pasimėgimo, senai jau 
apsigyveno, net nė nesiklau
sdama tų žymių šeimininkų, 
— baimė, baimė išdavystės 
ir keršto, baimė prarasti 
valdžią ir turtą — šaltini 
pasismaguriavimų ir puiky- ' 
bes, ir, draug su jais gyveni
mą ir beto nebesugrąžina
mai slenkančią kiekvieną j 
dieną, kiekvieną valandą.

Mirtis Įėjo i vieną tokių 
gyvenimo triobėsių, 
besišypsodama.

piktai 
Ji praėjo 

pro tarnus, per tvirtai už
darytus vartus, perėjo per 
ištisas eiles salių ir kamba
rių ir sustojo puikiausiame 
miegamamjam kambaryje. 
Ten, nuilsęs ir nusikankinęs 
rūmų šeimininkas miegojo 
jausliu ir neramiu miegu, 
pilnu pilkų ir nuogandžių 
sapnų.

Mirtis nusilenkė ant jo.
— Miegok ramiai, — tarė 

ji, — toji naktis dar tau pri
guli. Rvtoj tu užmigsi ant 

‘ ‘ Rytojvisados ir be sapnų. 
kmes susitiksime.

J. Naudelis. Jei mokėdams 
randą iš kalno nepasakėt namų, 
savininkui, kad po išgyvenimui 
to mėnesio išsikraustysit, savi
ninkas gali skųsti už randą vi
so ateinančio mėnesio. Įstaty
mai rodo, kad savininkui reikia 
duoti žinią apie išsikraustymą 
per tokį laiką, už kokį randa 
yra mokama: savaitė, mėnesis, 
metai.

prie koplytėlės angos tarp ■ gal Vokietijos Įstatymus — 
krintančio sniego giltinę ir pasilikdavo "kaizerio paval- 
rodosi jam, kad jis girdi jos diniais” ir svajodavo apie 
žodžius: (Prūsijos keizerio "didybę-

—Nesibijok, čia tik numi
rėliai. Numirėliai nepa- 
bunda ir nebepersekioja gy
vųjų. Pasakos apie vaidi- 
nimąsi — kvaili bobų plepa
lai. Ir kas čia begalėtų nu
busti? Visi tie ponai nie
kad nė negyveno; jie tar
navo, viliojo pinigus ir — 
slenka per žemę, it šešėliai, 
bijodamiesi gyvenimo, bijo- 
damiei liuoso judėjimo ir 
žodžio, klausydamies ir dai- 
rydamies. Jie perėjo per 
žemę it šešėliai ir Įsigyjo 
šiuos antkapių paminklus... 
O, kaip jie bijojosi ir neap
kentė manęs, tarytum pra
ilginta diena galėjo jiems 
atidengt gyvybės paslaptis, 
vaikščiojantiems negyvė
liams: lyg kad jų persisky
rimas su pasauliu nebūtų 
tik paliuosavimu vietos, ku
rios senai jau nekantriai ki
ti laukė, lyg kad jų atmintis 
nepasiliko vien tik šituose 
paminkluose.

Mirtis nusijuokė — ir vie
toj atsako pasigirdo tik 
kurčias dejavimas iš po sun
kių beriogsančių monumen
tų.

Širdis mirštančiojo 
traukė nuo kančių.

— Mirtis, tarė jisai, 
negaliu rasti skaisčių 
nystės atsiminimų, 
mane nieko neliko iš praei
ties, nejaugi taip bus visa
da, ir nebusiu laimingu, 
nors ten toli... toli...?

VII.
Sniegas perstojo kristi. 

Tamsa išsisklaidė ir persi
keitė i malonų, švelnų prie- 
aušrį.

Senis, šypsodamos, gilino
si Į priešmirtingą snaudulį. 
Mirtis rodėsi jam nepasi- 
baisėtina giltine, bet gra
žiausiu jaunikaičiu, ji už
dengė jam akis. Viskas li
ko užbaigta.

Rytmetyj pakilo saulė. 
Užstojo giedras, šaltas ry- 

itas; medžiai ir paminklai 
apšerkšnėję sniegu, mirgė
jo Įvairiausiomis spalvomis.

Tolumoje girdėjosi skar
dus varpo aidas ir didmies
čio triukšmas. Kapinėse ir 
ant sustingusio elgetos la
vono viešpatavo iškilminga, 
indievi tyla.

Vertė Vardunas.

Randauninkui. Užšalusias 
vandens dūdas turi pataisyt sa
vininkas jei užšąlą skiepe 
lauke, bet jei randauninko 
gyventoj namo daly — 
randauninkas.

Kiekvieno namuose turi 
rastis "Keleivio” 
KALENDORIUS.ar

ap- 
pats

1 Prūsijos keizerio 
galybę.” Žinoma, dabar vo
kiečių kariumenei atėjus, 
vietiniai ”prusai” juos iš
tiestomis rankomis sutiko. 
Tai-gi už tai dabar visi Su
valkų gub. ”prusų vyrai” 
(moterims leista namie pa
silikti) ištremiami iš Suval
kų gub. i tolimas guberni
jas. Dauguma iš jų nė voki
škai nemoka.

D-RAS MATULAITIS 
išvažiavo ant studijų New Yor
ko Klinikose. Sugrįžš į Bosto
ną už 3 mėnesių. Laikinis ad- 

j resas:
229 Bedford av^ Brooklyn, N. Y.

Miegantis pajuto dasily- 
tėjimą šaltos ledinės rankos 
— ir pabudo. Visame buvo 
tyla ir ramumas.

— Baisus sapnai, • 
šnibždėjo jisai; — 
čiau, kad šioji i

— su- 
aš norė- 

naktis 
greičiau praslinktų, rytoj 
aš jausiuos ramesniu.

— Rytoj vakare,— pamą
stė giltinė, eidama pro tar
nus, čia bus du šeimininku
— užmirštas puošnioje lo- 
žoje lavonas ir kitas, nau
jas šeimininkas, prieš kurį 
lenksis ir šliaužios riša ši 
gliti gauja taip pat, kaip ir 
prieš pirmąjį.

IV.
Tarp pustamsių, gatvių 

miesto pakraštyj prieblan
doj šviečia mažas langelis, 
už jo matosi skęstantis pa
tamsyje skurdus, blogai 
Įrengtas kambarys, jame 
giliai užsimąstęs sėdi jauni
kaitis. Jis užmiršo šaltį ir 
nakties tamsą. Jis mato 
apšviestus saule laukus ir 
sodnus, užlietą skaisčiais 
spinduliais melsvą, žydrų 
dangų, jis eina užžėlusiu ta
keliu prie pažįstamo namo, 
kvėpuodamas javų ir gėlių 
aromatu, jis kvėpuoja leng
vučiu džiaugsmu; prisiarti
na ir Įneina kieman, iš na
mų girdisi pažįstami links
mus balsai. Jis atidaro du
ris...

Toje minutoje kambario 
duris nuo Įsismaginusio vė-‘ 
jo susitrenkė. Laikrodis iš
mušė. Matymai pranyko. 
Jaunikaitis vėl pamatė 
skurdų kambarėlį. Tarp
duryje stovėjo mirtis; bet 
dabar ant josios veido 
nebesimatė nė nuobodžio, 
nė užuojautos, nė rūstybės
— Čia to nebereikėjo.

— Laikas — begarsiai ta
rė mirtis.

Laukai, saulė, namas, so
dnas, gyvenimas, meilė, 
brangieji ir artimieji — tas 
viskas toli ir niekad jų ne
bebus.

Jaunikaitis ant greitųjų 
peržvelgia kambarį, kuria
me nepaliko’ nieko, kas ga
lėtų priminti praeitį ir pa
sakyt apie tai, kad čia gyve- 
no — kambaris tuščias.

Jis erreit apsivelka ir išei- 
ša’ton, tamsion gatvėn. 
‘?asilvtėio šalta ledinė 

nka mirties; jis apleido 
■ visados gyvenimą ir 
nnes, nuėjo į kapus, ne- 

'■'•■•■'s vardo. Lempa išde
gė ir užgeso. Naktis išvei
zi dar tmsesnė ir šaltesnė. : 

Kambaryi užviešpatavo j 
tamsa ir tuštuma. Vienu 
žmogumi tapo mažiau, vie
nu užmirštu, nežinomu ka
nu daugiau.

V.
Sniegas krinta. Tamsoje 

vos galima išskirt išvaizdą 
medžių ir augštus antka
pių paminklus didelio mies
to kapinyno, duodančio pa
skutinę prieglaudą turčiam/ 
kurie dagi ir kapuose įsitai
so tvirkinantį, sunkų ir be 
skonio puošnumą. Giminės 

’ ir inpėdiniai puikiausiomis 
iškilmėmis atveždavo ten, 
numirėlius, įleisdavo duo-| 
bėsna ir skubindavosi grįžti: 
namo, kad greičiau užmir-j 
šus nemalonias valandas. Į 
Nieko be kapinyno sargų 
nepasilikdavo už augštu, 
tvirtai uždarytų kapinyno 
vartų, bet sargai neįdoma
vo kapais — jie priprato 
prie numirė’ių. Kapinynas 
buvo jų dirbtuve, sodnu ir 
gyvenamuoju namu.

VI.
Koplytėlėje, pastatytoje dė 

kingais įpėdiniais ant kapo 
kokio tai buvusio 
patarėjo, pusiau 
toje sniegu, vos 
žmogaus figūra, 
pat viskas užbaigta; gęsta 
gyvybės likučiai užmiršto 
seno valkatos.

i

I

i I 
Į I

lI

X.'

pirklybos 
apipusty- 
įžiurima 
Čia taip

susi-

aš 
jau- 
Pas

Kare Lietuvoje

L. M. ir J. S. K. Jei judu ei
nat į vertelgystę, tad turit mie
sto name pranešt kokią vertel
gystę varysite ir vardus prie 
vertelgystės priklausančių ben
drų (partners). Jei viens pra
dedi vest pirklybą, jokių prane
šimų nereik.

t

Kuršėnai, Kauno gub., 
Pas mus karei prasidėjus ir 
smukles uždarius, žmonės 
pradėjo griebties laikraščių 
skaitymo. Net ir tokie, ku
rie niekuomet neskaityda
vo — pradėjo mokytis skai
tyti. Su laiku Įspindęs sau
lelė ir Į musų langą.

Vabalninkas, Kauno gub., 
Pas mus dėlei karės, tapo 
uždengta pieninė neapribo
tam laikui. Moterų dr. na
mų statymas sustabdytas, 
tik šiaip-taip veikia audyk
la ir mezgykla. Ūkio rate
lis, taip-gi dėlei karės susi- 
trukdė savo veikime. Labda
rių draugijoje sumažėjo au
kos. Vartotojų draugijoje 
ir buvo pritrukę kaikurių 
produktų. Tik iš visuoti
nos blaivybės visi džiaugia
si. Apie "Visus šventus” 
manoma dar vieną arbatinę 
atidaryti.

”Ryg. Naujienos."

Susiginčijusiam. Kiekvienas 
vyras, gimęs Suvienytose Vals- 

| tijose ir išbuvęs čia iki 21 metų, 
i kada jis yra 35 metų amžiaus, 
gali kandidatuot į Suv. Valsti
jų prezidentus. Ar jo tėvas 
buvo piliečiu, ar ne, nedaro skir
tumo, taipgi skirtumo nedaro 
ar jis yra lietuvių, chiniečių ar 
amerikonų tėvų, izraelitas, be
dievis ar katalikas.—

Justinas Za—us. Jei savi
ninkas mortgačio pardavė jūsų 
namelį už skolą, jus galit atsi
imt savo namus nuo dabartinio 
jo savininko bėgyje trijų metų 
(epuity of redemption), užmo
kant visus pinigus, kokius sa
vininkas įnešė ir sumas išmokė
tas už reikalingus pataisymus.

Kiltadvasiui. Tamista negali 
gaut viso mirusios moteries tur-i 
to, jei ji tokį turėjo viena pati, I 
krūvoj su jumis. Jus galite j 
gaut tik vieną trečdalį apmokė-! 
jus visus administracijos kas-, 
tus, o du trečdaliai eina pačios' 
giminėms. Tai yra pagal nau
jas ”Separate Property” tiesas.

Įsimylėjusiam. Mass. valsti- • 
joj jus galit vest savo mirusios: 
pačios seserį, jei ji ant to su-| 
tinka.

i I 
i

I

K. L. S. Pagal ”Naturaliza- 
tion Act” perleisto Congresso 
biržely, 1906 m., antras politiš- 

! kas popieras gali gaut toki ypa- 
! ta, kuri pragyveno be pertrūkio 
' Suv. Valstijose mažiausia 5 me
tus, ir turi pirmas popieras ne
mažiau kaip 2 ir nedaugiau kaip 
7 metus. Jei jus aplikacija dėl 
antrų popierų kelis syk buvo 
atmesta, taip jog jau suėjo dau- 

I giau kaip 7 metai“ nuo gavimo 
i pirmų, dabar turėsit išnaujo 
; imt pirmas, ir laukt du metus, 
kol gausit antras.

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai
!

L!

Californiečiui. Kalifornijoj 
yra dvejopa nepajudinama nuo
savybė, taip vadinama ”commu- 

i nitv property,” t. y. nuosavybė 
■ įgyta per vyrą arba moterį x po 
j apsivedimui. ir atskira nuosavy- 
I be, kurią turėjo pirm apsivedi- 
: mo. Pirmosios viens negali 
parduot, bet antrąją gali. Mass. 
valstijoj to skirtumo nėra, no
rint duot pirkikui gerus popie
rius, visada vyras ir moteris tu- 

j ri pasirašyt.

J ur barkiškiui. Kad krautu
vininkas nuo kurio buvot pirkę 
daiktus ant išmokeščio suban- 
krutijo, nedaro skirtumo, jus 
turit užmokėt jam savo skolą.

Nikodemas D. Mass. tiesos 
sako, kad jei vyras 
nepalieka vaikų su 
arba pirmesnėms pačioms, pa- ' 
ti gauna iš jo judinamojo turto,__________
$5000.00, ir pusę judinamo tur-' Sumuštam. Jei paprasti vai
to kas yra viršminėtos sumos,' katos karstos apie jūsų kertę 
podraug pusė vertės nepajudi-, ir neleidžia jums ir kaimynams 
namo turto. Jei judinamo tur-

i to nėra sudarymui tos sumos, 
: tad galima parduot nepajudina-

A. M. C. Jei jus užadresavot 
telegramą atsakančiai, ir dėl 
užvilkimo turėjot nuostolius, 

mirdamas kuriuos galit darodyt teisme, 
dabartine gajit skųst telegrafo kompani-

I

Dr. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

i'ru n mio valandos: nuo 1 iki 4 

30 pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (13) 

telefonas,

Hanmar st, 8jstii, Mass

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

EDVARD DALI, savininkas 
18 8rorifų> S 8ntM, Mus.

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

Akušerka ||
Pabaigusi kursąWomans Medical ;; 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai otlieka savo darbj į • 

prie gimdymo, toipgi suteikia vi- j > 
sokias rodąs ir pagelba invairiose ;; 
moterų ligose.

| F. Stropicnč arti Enr*į j 
| SO. BOSTON, MASS. į i

Ei, Vyrai, risi pas

YUDEIKOI
Jis užlaiko gėrę RegtanracĮJą, vi 
šokio* rūšie* Alaus, DegtiaCs, 

vyno ir Cigarą.
Pr*’namiau«ia ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Oroadviy Ir 259 D struti, 

SO. BOSTON, MASS.

ramiai gyvent ir vaikščiot, pa- 
siskųskit policijai, jei ta nieko 
neveiks, galit pasirinkt vieną iš 

mą, o kas lieka — pusė eina jai. dviejų: susitarę gerai išpilt kai- 
Iki $5000.00 ji gauna viską. Jei IĮ, tik neužmušt ir ne sužeist, 
lieka, tai antra pusė eina arti- arba susidėję paimt advokatą 
miausiems -vyro giminėms. Vy- ir apskųst teisme policiją, 
ro tiesos mirus jo moterei yra -----------------------------------------------
panašios. Bet tos tiesos veikia 
tik tada, jei mirdama ypata ne
paliko testamento, nes yra at
sakantis testamentas, viskas 
eina pagal jį.

Vienintelis savo rūšies 64 puslapi;

Jąjpe dedama geriausi moks

liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran

tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunųjų Lietuvą.

Kaina metams $3.00; pusi 
metų $1.50; vienas numeris 25t

Užsisakyk tuojaus:

“JAUNOJI LIETUVA” 
4611 S. Paulina St. Chican, IK,

Iliustruotas mėnesinis Lietuvi; laikraštis,

Jaunoji ’ 
LietuvaJuozui P. Mass. valstijoj už 

skolą galima užgriebt (attach) 
darbininko pinigus, jei skola yra 
už pragyvenimui reikalingus 
daiktus viską kas yra daugiau 
$10.00, o už nereikalingus daik
tus, kas yra daugiau $20.00 ran
kose darbdavio tada, kada teis
mo viršininkas (constable arba 
sheriff) atneša i teismą pašau- 
kima (writ). Ar skolininkas 

I yra vedęs ar fievedęs, tiesos ne
daro skirtumo.

!

II

Kliubo Nariui. Jokių tiesų 
nėra, kurios reikalautų, kad 
kandidatas Į kokius nors drau
gijos viršininkus būtinai daly
vautų. Jei kitiems patinka, ga
lit rinkt nors jis būt laike rin
kimų ir Ryme.

Šiauliai, Kauno gub., Mie
sto galva Šakauskis gavo 

i nuo gubernatoriaus leidimą, 
rinkti aukas nukentėjusiems 

■ nuo karės žmonėms, netik 
j Šiaulių mieste, bet ir kituo- 
I se Šiaulių apielinkės mieste- 
! liuose.

A. B. C. Mokant skolą, prie 
sumos reikia pridėt ir procentus 
už nemokėtą sumą nuo paskuti
nės dienos mokėjimo iki tai die
nai, kada mokat. Kitaip skolin
tojas netik gal atsisakyt pri
imt mokestį, bet pareikalaut vi
sų likusių pinigų, nes atsisaky
dami mokėt procentus, sulaužot 
savo kontraktą.

Katalikui. Įstatymai nedrau
džia nuo maldininkų imti 
užmokesti už sėdynes bažnyčioj, 
bet kolektuot Įžangos prie 
rų nevalia, tam reiktų kas 
dėldieni atskiro pavelijimo 
”State Police” turėt. Bet
talikai kolektuoja, o apskųst už 
tai negalima, viena, kad visi

du-
ne- 

nuo 
ka-Radviliškis, Kauno gub.

Pas mus žmonės jau paliovėt 
girtuokliavę, kadangi nie-’ 
kur negauna svaigalų. Šven-^va^^n'n^a^ pradedant, nuo gu-

I
tadieniais iš bažnyčios eina 
tiesiai i "Blaivybės” arbati
nę pasiskaityti laikraščių. 
Tik gaila, kad čion nevisi 
lietuviški laikraščiai ateina.

Nemune tarp Kauno ir 
Jurbarko tapo sulaikyta ga
benamų Į Vokietiją Lietuvos 
miškų medžių vertės 3-jų 
milijonų rubl. Dėlei to — 
reikėtų malkoms atpigti, bet 
gaila, kad jų negal niekur 
nuvežti, nes traukiniai už
imti.

Alsėdžiai, Kauno gub., 
"Blaivybės” Draugija surin
ko 18 rub. sužeistųjų nau
dai aukų; kurias ir atidavė 
"Raudonajam Kryžiui,” be 
to dar iš savo kasos tam pa
čiam tikslui paskyrė 33 rub., 
tad viso labo — 51 rub. ir in- 
teikė "Raud. Kryžiui.” Au
kos renkamos ir sodžiuose.

bematoriaus ir baigiant papra
stu gatvių šlaviku — yra ai
riai katalikai, o antra — moka 
tik tie. kurie nori, kurie nenori 
ten visai neina.

i Grinorius. Kiekvienas vyras, 
20 metų ar daugiau, turi mokėt 
kiekvieno 1 balandžio $2.00 tak
sų (poli tas) tame mieste, ku
riame gyvena. Jei kiti nemoka, 
reiškia policija darydama sąra
šą pražiopsojo.

K. N. Burdingierius. 
valstijoj moteriškė už 

' gali būt baudžiama iki vienų 
metų į moterų kalėjimą, arba 

; iki $15.00 pinigais. Teismas 
! paprastai gali paskirt ir mažes
nę bausmę, pagal aplinkybes 
kiekvienam atsitikime. Taigi 
tas gręsia jūsų ”geraširdingai” 
gaspadinei.

Mass. 
girtybę

I
I Nekantantas. Ar jus kaimy
nas turi tiesą laikyt kiaules ir 
vištas taip arti jus namų, kad 
kenkia ramybei ir sveikatai, 
turit dasižinot nuo savo miesto 
vyriausybės arba sveikatos vir
šininkų (Board of Health). To- 
kie dalykai priklauso nuo kiek
vieno miesto vietinių santikių.

Divorce-Mike. Nepasakot 
kur gavot atsiskyrimą (di- 
vorce). New Hampshire ir Con. 
necticut valstijose tuoj po teis
mo ištarmei galit vesti, o Mas- 
sachusetts valstijoj pirmiausia 
išduoda taip vadinamą ”decree 
nisi” ir tik po 6 mėnesių išsi
duoda pilna ištarmė. Taigi 
Mass. gavę divorce turėsit laukt 
pusmetį, kol galėsit išnaujo ves
ti. ’

Suvalkų gubernijoje daug 
buvo apsigyvenusių Vokieti
jos pavaldinių ”prusais” va
dinamų. Jie nors ir prisira- 

Jis mato šydavo prie Rusijos, bet pa-

A. Laisvamanis. Nežiūrint, 
kad katalikai valdo Mass. valsti
ją, valstija jokių pašelpų kata
likiškoms nė kitoms tikėjimiš- 
koms moykloms neduoda.

Katrina N. Už apleidimą 
(desertion) jus galit reikalaut 
persiskyrimo tik po 3 metų po 
apleidimui, bet jis nedavė už
laikymo nors paliko sergančią 
su mažiuku kūdikiu, ir todėl 
pasiremiant ant to (cruel 
nonsupport) galit tuoj paduot 
į teismą. Bagočių galit ma
tyt "Keleivio” redakcijoj kiek
vieną subatą, kitomis nienomis 
—kaip pasiseka. Geriau susira-; 
§yt, kada sutikt norėtumėt.
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Iš karės lauko.
MUŠYS LAIVYNO SU 

ORLAIVIAIS.
Lydimi lengvųjų skrai

duolių, naikintojų ir nardo
mųjų laivelių, Kalėdų dieno
je 7 Anglijos orlaiviai atlė
kę ant Vokietijos pakraščio 
pradėjo mėtyt bombas j vo
kiečių laivyną ir Cu^haveno 
gazo Įtaisas, kur Elbla Įei
na Į jūres. Bombardavimas 
traukėsi apie valandą, šeši 
anglų lakūnai sugrįžo svei
ki, bet septintas turbut žu
vo, nes jo mašina atrasta 
ant jūrių sugedusi.

Kiek tas darbas buvo pa
sekmingas, lakūnai negalė
jo patirti, nes tirštas buvo 
rūkas. Vokiečių valdžia sa
ko, kad anglų atakas buvo 
bevaisis.

Ant anglų laivyno tuojaus 
užpuolė vokiečių zepelinai, 
hydroplanai ir nardomieji 
laivai. Gabiai manevruo
dami anglų skraiduolai len
gvai išvengė povandeninių 
vokiečių laivelių, jų gi zepe
linai bijodami anglų kanuo- 
lių ugnies nedrįso į ilgą mū
šį įsileisti. Į anglų laivyną 
tankiai metė bombas tik jų 
aeroplanai, kurios 
kaip anglai sako, savo tik 
lo nepasiekė. Vokiečių 
valdžia tvirtina, kad tris 
glų laivai buvo kliudyti 
vienas iš tų užsidegė.

Anglų laivynas paskui lai
kėsi toj apielinkėj dar apie 
3 valandas ir paėmė 3 savo 
lakūnus su jų mašinomis.

Kitus tris lakūnus paėmė 
nardomieji laiveliai, bet ši
tų mašinos nuskendo. Sep
tintas gi, vadas Hewlett, tui 
būt žuvo. Jo mašiną maty
ta ape 8 mylios nuo Helgo- 
lando ant jūrių sugadinta.
RUSAI VĖL EINA ANT 

KRAKOWO.
Rusai suskaldė austrų 

spėkas Galicijoj ir vėl pasi
darė sau atvirą kelią į Kra- 
kovą, nuo kurio jie dabar 
randasi tik 25 anglų mylias 
ir už kėlių dienų gali būt 
prie Krakovo vartų. Rusai 
buvo jau sykį Krakovą ap
gulę, bet sąvaitę tam atgal 
buvo priversti pasitraukti. 
Nežiūrint visų jų pastangų, 
jie nepajiegė atstumti rusų 
nuo Bzuros ir Rawkos upių. 
Nuo to laiko, kaip rusai ap
leido Lodzių, vokiečiai ne
padarė da nė žingsnio pir
myn, o 20,000 jų kareivių 
jau krito. Jei dabar rusai 
paima da Krakovą, vokie
čiams bus didelis pavojus iš 
užpakalio.

PAĖMĖ 1,000 RUSŲ.
Berlynas sako, kad Kalė

dų dienoj rusai atakavo vo
kiečius apie Lotzen’ą, Prū
suose, bet buvo atmušti ir 
prie to da vokiečiai paėmė 
1,000 rusų nelaisvėn.

tečiaus, 
g- 
gi 

an- 
ir

1$ AMERIKOS.
ATŠAUKIMAS.

Jersey City, N. J.— Šv. 
Jono Krikštytojo draugija 
prieš Naujus Metus rengė 
balių, šiuomi pranešu vi
siems, kurie prie šio baliaus 
buvo prisirengę, jog balius 
neįvyks iš priežasties užda
rymo svetainės. Kurie no
rės — galės tą vakarą apsi
lankyti baliun P. U. Kliubo 
New Yorke.

Šv. Jono draugijon pri
klauso didesnieji dalis soci
jalistų, sykiu jon priklauso 
ir kunigas su visais bažnyti
niais šulais. Nesenai buvo 
pašventinimas bažnyčios, 
kuriame ši draugija nedaly
vavo. Kad atkeršijus drau
gijai kun. R. su vyskupo pa- 
dėiėiu pasirūpino prieš pat 
balių syki ir ant visados 
uždaryti su pagalba miesto 
valdžios svetainę.

e

i

Telephone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyry, Motery ir Vaiky Ligas

."rpngam pa£ P^tarų.” Paskaita prasidės 
V,7:30 v. vakare.
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I
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Ccdar Lapids, Iowa.
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gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklSa 

skaudėjimas, užkimimas ir krapas, — tuojaus pra

šalinama vartojant

Greta to męs rekomenduoja
me nuo kosulio ir šalčio

Severa’s Cold & Grip Tablete 
(Severos Plotkeles nuo 

■Cripo ir Peršalimo).
Kaštuoja 25 centus.

Statistika:
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že

mė ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės.

N>«akvkite **Aš noriu ko-nors nuo 
k u’.-.o." Reikalaukite Severą’# 
Balsam for Lungs ir neimkite už
vaduoto; ų.

Kaštuoja 25 ir 50 centus. Gau
namus kiekvienoje aptiekoje.

(Severas Balsamą P’aučiam ) 
Tatai yra labai naudinga gyduo
lė nuo kroniško gerklės užde
gimo. ką galima pastebėti iš že- 
miaus talpinamo ir nesenai ap
lankyto laiško.

“Keleivio” Kalendorius

ma- 
mote- 

prekę.

~~---- JĮĮ1L II tl .1

Ar turite kopiją

C:::r:3 Liet. K:l3zd:r;a:312:5 c.

Jeigu ne, pareikalaukite nuo ap- 
tickoriaus arba rašykite tiesiog

mumsVJ. F. SEVERĄ CO.,

KKLlIVlb

¥■

Apačieųe vokiečiai lydi laidot savo vadą.

rgardoseSerbijai, 90,000.000 frankų;
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VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
PORTUGALUOS 

KOLIONIJĄ.

š-
GE- 

NE- x

FRANCUZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ UŽPUO- 

LIMĄ.v '

Francuzų kar<

Kališo žiaus dienraščio atstovu a- 
sikulė du vo- Die 
iai: vienas, kitką >■ 

jos Vokietijon vąaarto1 
kareiviais, o * 
etijos važiavo

2,000,000 
Ų.

Londonas.— Valstybės 
sekretorius Lloyd George 
besikalbėdamas su Pary-

elnių, 
kurių /kaiBM 
500irŲ09&

APGAVIKAS APSIME
TĘS DARBDAVIU . 
Philadelphijoj, Pa.

Pas tūlą lietuvį darbinin
ką A. J. apsilankė koks tai 
valkata siūlydamas darbą. 
A. J. būdamas apie 4 mėne
sius be darbo su džiaugsmu 
sutiko eiti darban. Tada 
"darbdavys sako: ”Su pra
stom drapanom ten negali 
eiti, reikia uniform’ siutą 
nusipirkti.” Žmogelis bū
damas bėdoj sutiko, bile tik 
greičiau darbą gavus. Nuė
jo abu su "darbdaviu” į 
krautuvę ir kada A. J. iš
sirinkęs siutą norėjo užsi
mokėti, staiga vienas iš ten 
esančiųjų jį stūmė ir iškri
tusius iš A. J. rankų $10.00 
pinigų sučiupo tasai apgavi
kas ir pabėgo.

Reikėtų darbininkams ne
pasitikėti visokiems saldlie- 
žuvingiems šaldrams.

S. R—kas.

I

ką paima už skolas Centrai 
Trust Co. bankas.* Darbi
ninkai paleisti nuo darbo.

UŽDARYTA 3 PRIVATI
NIAI BANKAI.

Praėjusį panedėlį valdžia 
uždarė 3 privatinius ban
kus: du Buffalo, N. Y., o 
trečią Rochesteryje. Visi 
tris prigulėjo italų kompani. 
joms. Valdžia mat susekė, 
kad jie neturi tiek pinigų, 
kiek yra iš žmonių priėmę, 
vadinas, negali visiems žmo
nėms ir išmokėt, todėl juos 
uždaryta, kad neapgaudinė
tų daugiau žmonių.

Lietuviai, nelaikykit savo 
pinigų privatiniuose ban
kuose. —
RUSIJA PERKA AMERI

KOS MAŠINAS.
Šiomis dienomis atvažiavo 

Nevv Yorkan ant laivo ”Lap- 
land” rusų valdžios agentas 
Ivan V. Serginskij, kuris pa
sisakė esąs įgaliotas nupirk
ti čionai už $10,000,000 ma
šinų Rusijos fabrikams.

GIRTUOKLIAVIMAS IŠ
ARDĖ LIETUVIŲ 

ŠEIMYNĄ.
Iš Chicagos "Keleiviui”. 

prisiųsta iš anglų laikraščio 
iškarpa, kur plačiai rašoma, 
kaip girtuokliavimas išardė 
Juozo Jurgaičio šeimyną. Ir 
įdomiausia yra tas. kad gir
tuokliavo ne vyras, bet jo 
moteris Emilija. Ji gerda
vo pati ir girdydavo savo 
trijų metų dukraitę Broni- 

: sę. Mergaitė esanti taip- 
pat jau girtuoklė. Emilija 

'Jurgaitienė kartais visai iš
eidavo iš namų, palikdama 
savo kūdikius be jokios 
priežiūros. Pats gi Jurgai
tis turi tokį darbą, kad tik 
vieną dieną būna namie. 
Todėl mažus Jurgaitienės 
vaikus turėdavo prižiūrėt 
kaimynai, kada ji išeidavo 
girtuokliaut.

Dažinojo apie tai taip va- šiol buvo, 
dinamoji Human Society ir 
nusiuntė vieną savo urėd- 
ninkų dalyką ištirti. Kada 

|tas atėjo, Jurgaitienė gulė
jo ant žemės girta kaip ne
gyva. Ji buvo tuojaus paim
ta ir išvežta policijos nuova
dom Teismas nuteisė ją 
vieniems metams į Bride- 
well. Jos kūdikiai, 3 metų 
Bronisė ir 3 mėnesių Malvi
na, paimta prieglaudom 
Vyras paliko vienas. Urbai- 
čiai gyveno po No. 3537 
Union avė.

Tai, prie ko priveda gir- 
i tuokliarimas ’

IŠDEGĖ POSTVILLĖS 
MIESTELIS.

Pottsville, Pa.— Anksti 17 
gruodžio rytą kilo čionai 
gaisras, kuris nušlavė visą 
biznio centrą. Supleškėjo 
visas blokas krautuvių, ku
rios buvo kupinai pridėtos 
kalėdinių tavorų. Tarp Cen- 

itre, Second, Norwegian ir 
1 Mohantango gatvių paliko 
tik degėsiai. Sudegė 20 
krautuvių, Pennsylvania 
National bankas, Muzikos 

i akademija ir daug gyvena
mų namų. Ugnis kilo iš ”10_ 

: cent-štorio.” Nuostoliai sie- 
į kia $2,000,000.

Sušalo moteris.
So. Bostone, po No. 11 

Gold st., atrasta savo kam
baryje lovoje sušalusi mote
ris. Tyrinėjimas parodė, 
kad ji buvo ilgą laiką be 
darbo ir be skatiko. Jos na
muose policija nerado nė 
maisto, nė kuro. Tame na
me ji tik viena gyveno.

KALĖDŲ DOVONOS DĖL 
VISŲ.

PASISKUB1NK1T
Kas ateis j musų krautuvę pirkti 

Kalėdom dovanas dėlei savo draugų, 
tas gaus dovanų.

J. VALEIKA

v/lėtinės Žinios
Lietuviu kooperacijai gerai 

sekasi.
Nesenai buvo kooperaci

jos valdybos rinkimai. Pir
mininku išrinkta V. Micke
vičius, vice-pirmininku — J. 
•Janiūnas, prot. rašt. — M. 
A. Balčiūnas, fin. rašt. — B. 
Kontrimas, iždininku — T. 
Jakavonis, Board direkto
riais taipgi išrinkta suma
nus pirmeiviai žmonės.

Kooperacijos bendrovė iš
rinkusi valdybon šiuos žmo
nes, gali tikėties da pui
kesnių pasekmių, negu iki 

Susirinkime par
duota Šerų už S50.00.

Krautuvės stovis kuoge- 
riausis. Kostumierių turi 
netoli 300; savaitinės apy
vartos daroma apie 1, 20.00. 
Prekių yra, neskaitant ra
kandų ir įtaisų, už §3,000.00.

Ačiū dabartinio gaspado- 
riaus sumanumai, biznis kį
la žymai su kiekviena diena, 

į Nors tūli privatiniai biz
nieriai ir bando kooperaci

jai kenkti, bet tas nieko ne
reiškia. Kooperacija stip
rėja ir reikia manyti, išaugs 
i didžiulę įstaigą. Yra jau 
nutarta pirkti savo namas 
ir išrinktoji komisija jau 
tuomi rūpinasi.

Po naujų metų kooperaci
ja surengs dideles prakal
bas, laike kurių manoma 
gauti daug naujų šėrininkų.

M. A. Balčiūnas.

Čia vėl pabaigoje buvo tru
putis nesmagumo. Kaikurie 
užmetinėjo, kad dovanos už 
atvirutes negerai buvo pa
dalytos. Kad panašių ne- 

> smagumų išvengus, ateitije 
vakarų rengėjai turėtų pa
skirt porą teisėjų, kurie ves
tų tvarką, o ne taip, kaip tai

(dabar, kad patįs vakaro ve- 
| dėjai da prieš balių prisipir
ko atviručių ir be numerių 
įteikė vienai ypatai tiek, kad 
visoj publikoj tiek nebuvo.

■ Jeigu butų išrinkti tam tik
ri teisėjai, tai užmetinėjimų 

į tuomet nebūtų.
Į Į

Du lietuviu užtroško gazu.
Pereito nedėldienio rvte v 

atrasta užtroškę dujomis 
i (gazu) Juozas Nevulis su 
savo moteria Petrone. Jie 
gyveno po No. 244 D. st Ne
dėlios naktį grįžo apie 3 vai 
iš svečių abudu išsigėrę L 
matyt, nebenuvokė, kaip su 
gazu apsieiti.

Velionis tėvai paliko na
šlaičiais ir v 
jime 7 vaikučius. Vyriausi 
jų duktė 19 m., jaunesnysis 
vos 2 ir pusės metų.

J. Nevulis buvo suvalkie
tis. Bubelių kaimo, Seinų 
pa v. Velionis turėjo 52 m. 
amžiaus, jo moteris 49 m. 
m. Abudu prigulėjo prie 
Liet. Dukterų ir Sūnų ir šv. 
Petro ir Povilo draugijų.

Prakalbos.
Gruodžio 27 d. socijalistų 

salėje buvo prakalbos. Kal
bėjo gerai žinomas iš seniau 
bostoniečiams drg. J. Ne- 
viackas iš Brooklyno. Aiš
kino karės priežastis ir so- 
cijalizmo naudą darbinin
kams.

Mes parduodam visokiusAuksinius, 
Paauksuotus ir Sidabrinius daiktus: 
Žiedus. Laikrodėlius. Špilkas. Branza- 
lietus. Lakotus ir šiaip visokius daik
tus. Taipgi parduodam visokiias 
DRAPANAS vyriškas ir geriausius 
ČEVERYKUS, visokius, nuo 
žiausio iki didžiausio, vyram, 
rim ir vaikam už labai mažą

* Urbon ir Pilvinis
261 Broadvay, arti D. Street).

SO. BOSTON. MASS.

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 

Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinaaa 

kiekvienam kad busit mus darbu nigs- 

nėdinti.

J. Valeika F. Reuiinaitis te.
250 4th st, S. Boston, Mass.

MARK, • 8awto (Jannuy), m* *.

tt s»

Paskaita.
Nedėlioj, sausio 3 d. soci- 

j jalistų salėje, 376 Broad- 
wav, LSS. 60 kp. rengia pa- 

r skaitą. Skaitys drg. P. Kur
kulas temoj: „Krikščionių 
religija — rinklius burtų ir

TEATRAS IR ŠOKIAI.
Rengiu Jaunuomenės Ratelis So. 

Boston. Mass, 1 d. Sausio (Jan.) 
1915. NAUJŲ METŲ vakare. Lietu
vių Labdarystės svetainėj, kampas E 
ir Silver sts. Prasidės 7:30 vai. va
kare ir trauksis iki vėlai nakties. Bus 
lošiama 3-jų aktų veikalas "Ant be
dugnės krašto.” širdingai kviečiam 
atsilankyti visus lietuvius iš So. Bo
stono ir aplinkinių miestelių, nes ti
kimės, kad busit pilnai užganėdinti.

Su pagarba, , Komitetas.

» Valandos Ofisas ir gyveaimo vieta

j 81,gl0irT«j\Xpop^ 3249 S. Mcrgan St, Chicago.

Rusai isibrovC jau Venjrijon. Krakovas pavojuje. Turkai paSme rusų drutvietę Ardaganą; prie Sorokamyšt 
turinis. Turkų sostinei panika. Austrijoj prasideda revoliucija. Ant Balkanų kįla audra. *

s W 11
itji-. Th

■

PARSIDUODA NAMASI 
ant 2-jų familijų po 4 ru

imus. Tas namas stovi ant 
kad vienam pirmos didelio loto gerai aptaisytas, 

„woter elose,” ir 
krautuvė arti; 

ir | prie namu vra puikiai įren- ... M.e 
stelis apgyventas lietuviais. 
Pardavimo priežastis: turiu 
išvažiuoti kitan miestan, 

i Norintiems įsigytie savo 
namo — gera proga pigiai 

' nusipirkti. Kreipkitės šiuo 
;adresu:

S. J. Jukšna, 1-5 
į 88 Vine str., Montello Mass. I

Areštavo 118 benamių.
Boston ir Maine geležin

kelio policija Somervillėj a-!mus. 
pėjo, I _ ‘ * * *
klesos vagone nakvoja te-; yra gesai. 
nai būrys žmonių. Vagono'maudynė: 
duris tylomis uždaryta i 
su rišu vagonu visus juos gta, didelė rištinyčia. 
nuvežta ant Union Squa-' 
re’o. Čia juos priėmė So- 
mervillės policija. Pasirodė, 
jog tame vagone butą iš
rišo 118 žmonių. Padarius 
kratą, pas juos atrasta ke
lias maldaknyges ir 76 c. pi
nigų. Gudrus teismas liepė 
jiems užsimokėti po $10 
bausmės, kad be pavelijimo 
drįso naudoties kompanijos 
vagonu. Kadangi užmokėt 
jie negalėjo, pasodinta juos 
16 dienų kalėjimam

Teisme risi jie sakė, kad 
neturi darbo ir neturi iš ko 
pasisamdyt kambarį. Ir da 
socijalistai sako, kad dabar 
tvarka negera...

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

nių ir eilių.
TURINYS

AKTORIUS PLĖŠIKAS.
New York.— Kuomet 500 

žmonių su viršum vaka
rieniavo restorane po No. 
108 W. 34th str., pereitos^ 
subatos naktį, prie kasos; 
priėjo dailiai apsirengęs jau-,- 
nas vyras užsimokėt už va-Į 
karienę, bet vietoj mokėt, 
pagriebė stalčių su $950 ir 

i leidosi link durų. Tečiaus 
' kasierė jį pasivijo ir prie pat 
i durų sugavo už skvemo.Tuo 
tarpu pribuvo jai į pagalbą 

i perdėtinis ir virėjas su ran
deliu, kuriuo smogė plėšikui 
galvon ir apsvaigino jį. Nu
vežtas policijos nuovadan 
plėšikas pasisakė, jog jis 
yra aktorius, jo vardas esąs 
David Murray.

Brighton, Mass.
Gruodžio 6 d. buvo Liet. 

Koop. Bendrovės susirinki
mas, kuriame tarp kitko nu
tarta duoti šėrininkams ir 
kostumeriams kalėdinių do
vanų. Nuo dovanų atliko 
$1.00, kurį nutarta paau
kauti Liet. Šelp. Fondan.
(Drg. Jonas Gabalis mums 

praneša, kad Kooperacijos 
Bendrovė Lietuvos sušelpi- 
mui nutarė paaukauti $100, 
kaipo Kalėdų prezentą. Rd.)

Svetainės statymo reika
lai atidėta iki sausio 3 d. me
tiniam susirinkimui, kuris 
įvyks Roddy Hali svetainėj.

Kooperacijos B-vė be pre
kių ir tų pinigų, kurie ran
dasi ant knygučių pas kos- 
tumierius, turi jau gryno 

I kapitalo $3,670.94.
Kooperatyvas.

"Bijūnėlio” vakaras.
Pereitoj subatoj vaikų 

draugijėlė "Bijūnėlis” vai
dino lietuvių svetainėj "Ne
pasisekė Marytei.” Ir ištik- 
rujų nepasisekė. Pačioj pa
baigoj Marytės rolę taip į- 
painiota, kad vaidinimą rei
kėjo pertraukt nepabaigus. 
Iš pradžios gi vaikai lošė ga
na gerai. Po teatro buvo

SUBANKRUTIJO PIANŲ 
DIRBTUVĖ.

1 Chicagoj subankrutiio H.
D. Pilka. P. Nelson Piano Co. Fabri- šokiai ir lakiojanti pačta.

£

18,318 balsų prieš saliunus.
Šiomis dienomis Bostone 

buvo kai karių valdininkų 
rinkimai ir kartu buvo bal
suojama ar palikt saliunus, 
ar uždaryt. Už saliunus 
balsavo 29,885, prieš — 18,- 
•318. Prieš saliuninių arba, 
kaip juos paprastai vadina, 
"sausųjų” balsų skaičius šį
met paaugo ant 4-rių nuo
šimčių. Saliuninkai ir bra
vorai labai persigandę, nes 
jeigu kasmetai "sausieji” 
balsai taip kils, tai už kelių 
metų Bostone saliunai bus 
uždaryti.

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKĄ KLBę siLVĖJA. 
Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą h 

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

Ant kampo 4th st.

v

E Kosulys ir Šaltis,

S
H

“Labai esu užganėdinta ii Se
veros Balsamo Plaučiams. Ai 
kentėjau nuo sunkaus korelio 
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 šj laiškeli, idant ir kiti dasi- 
žinotų apie veiksmingumą Seve
ros Gyduolių.”

Jonn Ealok, Page, N. Mex.

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

Leon Jaures (užmuštojo francuzų socijalistų vado paveikslas su trum
pa biografija) — Sapnas (eilės) — Pavasario vakarėlis (eilės) — 
Kaip įspėti oro permainas — Pasakyk! (eilės) — Tarpe džiaugsmo— 
ašaros (eilės) — Inkvizicija (katalikų dvasiškijos teismas, įsteigtas 
popiežių XIII šimtmetyj, 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'kitų; po paveikslu eilės) — Mikromegasas (Filosofiškoji pasa
ka garsaus francuzų filozofo Voltaire’io) — Ruduo (eilės) — Caras 
duoda lietuviui autonomijų (paveikslas) — Dar kartų... (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 igyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą. įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
“Keleivis,” 28 Broadsaj, So. Boston. Mass.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje, 

gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj rartajaBes. 
ba ypatingai garas sekančias gyOuales:

Nuo Reumatizmo SI.00. Nuo įlinkimo plaukų ir pleiskaną 75 o 
Nuo kosulio, erippo ir slogos 21.00. Kraujo Valytojas >1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c * Bobro lašai SI.00. Nuo suirimo Nervų >1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų >1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito >1.00.

Gyduoles dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo >1.00

Gyduolės nuo vištakių (cora's) 15, 20 ir 25 c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Proč.kos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas duo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanlca 26 e 

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

Taipgi turiu visokių gyduolių valiausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligą.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžint? 
jums sveikatą, kreipkitės paa 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 mąa 
orisiųsjme jums expresu.

Visokiame reikale kreipkltts šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS oT
SO. BOSTON. M ASS

LENKIJOJ VOKIEČIAI 
GERAI APSIDRUTINĘ.

Kelias pastarąsias dienas 
vokiečių veikimas prieš 
Varšavą buvo lyg ir apsi
stojęs. Rusai manė, kad 
vokiečiai jau apga’ėti. Bet 
dabar pasirodė, kad tą lai
ką vokiečiai sunaudojo su- 
drutinimui tos teritorijos, 
kurią , jau užkariavo iki 
Bzuros ir vidurinės. Vislos. 
Lodžius, Lovičas, Skernie- 
iricai ir Piotrkovas dabar 
esą taip gerai fortifikuoti, i 

i kaip Kališas ir Čenstakava, 
kuriuos vokiečiai yra pa
ėmę pirmose karės dienose. 

Į Gyventojai, kurie atva- 
ižiuoja Peterburgan iš už- 
i kariautų vokiečių Lenkijos

sekasi
* už- 

o pereitoj 
grijon į- 

buvo
a 

juos tuo- 
Šituo-gi žygiu 
£ keturiose vie-: 
j Po visą Ven- 

fgrijS platinasi panika^nes, 
kanumenė nebegali 

jau rusų pirmyn ėjimo su- . - . -
stabdyti. Vengrijos sosti-/7e^ pasakoja, kad vokie- 

. nėj Budapešte tss jau pilna ?“ “S"“™ t®”31 fabrikas 
pabėgėliu kurie bijodami,>r visą budąvojamają mede- 
rusu bėgį B visų kraštų. ??• suvartojo

• • • • X^s fortifikacijoms. Vokiečiai 
ivt> buvo jau du syk iš * —-
aJąlvaryti, todėl jjejįį 

linjso, kad ką' jie užkar __ 
jau pasiliktų jų rankose.

laikėsi 
u ; te- 

mušio

TURKAI BĖGA Iš KON
STANTINOPOLIO.

Laikraščio ”Express” ko- 
j respondentas praneša iš

by American Prese Assoctation.

Viršuje matyt skyrius vokiečių sanitarų.

ko, kad austrai
su pašėlusiu nar 
čiaus po sm 
rusai šitas jų 
sunaikino ir priešą išspyrė, respondentas praneša iš 
Mšankos kaime rusai paė-^tenų, kad turkų sostinėj 
mė nelaisvėn 3.000 austrų,! Konstantinopolyje didelis 
tame: skaičiuje 68 pficierius, sumišimas. Visi esą jsitiki- 
ir 10 kanuolių. Austrai pa- n.e? santalkininkai, Ru- 
skui sugrįžo šarvuotuose sija-Francųa-Anghja, ne-

. automibiliuose ir bandė at-j uz^^° miestą paims. Vi- 
■ v siunti 4avo pozicijas, bet ru- ?os šventos turkų relikvi- 

sjtiko juos kanuelių J?s JaV. išvežtos isjtgistan- g^ISUS MUSYS PO KRA- AUSTRŲ KARVEDĮ
: KOVU. KARĖS TEISMĄ

Austrijai priklauso, n
per inusi paėmė Storožy
cą ir Radaucą, tuoj 
nuo Černovicų.

RUSŲ 
■> uc

[ TEIS 
______ TEISMAS.

MSĮAi- Paskutinės^ telegramos! Londono "Moming Post" 
prie- branesa, kad Gorhcų apie- išspausdino vieno vengrų 

..riopoli lingėj, apie 50 mylių nuo žurnalistų laišką, kur apra
usą sutraukta apie 150,000 Krakovo jau kelinta diena šoma, kaip baisiai buvo su- 
kąreivių. AdrianopoHs esąs siaučia baisus musys rusų mušta Serbijoj austrų armi- 
Visąi apleistas; visos kanuo- austrais. Austrai ma- ja jr kajp dabar Austrija 

1 tvirtovės išvežtos Į ^°mai deda čia visas savo jtužus ant savo karvedžio, 
■scoldža, kuri stovi arčiau snėkas. kad sulaikius rusus Laiško autorius sako, kad 
JonstantinoDolio. Bosforo nu.° Krakovo, pokoŲ pribus feldmaršalas Oskaras Po

i ir... ... _ _ .
įdaromi apkasai ir kitokie 

kad prisirengimai, kad neora- 
Bkos leidus priešo laivų. Ilgai 

o, kad ru- rengiamas turkų užduoH- 
galė atsiėjo la- mas ant Anglijos Egipto 

ai ir mūšiai vis dabai* jau išsižadėtas, o vi- 
asi. Apie Bialą ir sos spėkos traukiamos ap- 
a austrai paėmė rinimui Konstantinopolio.

RUSIJA ATIDAVĖ JAPO- B
NIJAJ SACHALINĄ, j
Japonijos pasiuntinys B 

Washingtone gavo oficijalj p 
nuo savo valdžios praneši- g 
mą, kad Rusija atidavė Ja- v 
ponijai už sunkias kanuoles / 
savozsvo pusę Sachalino.

Sachalinas tai vardas 
nedide’ės salos, kur atrem
davo sunkius prasikaltėlius. 
Seniaus ta sala ir prigulėjo 
Japonijai, bet vėliau ji pate
ko Rusijai, o per n KĮUb 
nų karę pietinė 
pateko Japonijai. o_
ir visas Sachalinas perėjo 
Japonijai.

Sachalinas, nors pas ru
sus buvo čte&aus
yra turtingiąiė pa
sauli je. j au
kso kasyki^
rios pi

“k>»; metai po $10,- t 
^ Portsmoutho kon- t 

feręrt^|oj 1905 Rusija labai t 
nenorėjo atiduot pusę tos į 
salos japonams, o dabar ge- c 
moju atidavė ir kitą pusę. I 
Tas parodo, kad Rusijoj* la
bai trumpa su ginklais.

^n&^1gv|pSSj
F

į Naujų Metų 
06 pinigyno mi- čiai buvo padarę 

kalbėdamas vietų užpuolimą 
parliamente apie biudžetą, cuzų linijos, bet 
pasakė, kad Francuzijai pi- lengvai atmušti, 
nigų netik netrūksta, bet ji Per Naujus Mėti 
ir kitiems dar gali skolint apygardoje buvo 11 
Pavyzdžiui, Belgijai pasko- štas artilerije 
Iinta 250,000,000 frankų;- Arras, Alb<

Dardanelių pakraščiais Ppe Krakovo vokiečiai, tiorek, kuris vadovavo Šer- Graikijai, 20,000.000 fran
nų centras dabar randasi bijoj austrų armiją,bus tei-kų; Juodkalnijai, 500,000 
ame 40 my įų nuo Varsa^ giamas karės teismo Vienoj, frankų.
vos. Ir vokiečiai, skubinas Kain žmonės, taip ir valdžia -------- -

]
1

Tarpe 
ir Archicourto 
išsprogdino du

2,000 rusų kareivių ir 6 kul- Visa kas liudija, sako ”Ex-
1_______ __________ IzAvnonnnJnnlnakasvaidžius.

/turkai ĮSIVERŽĖ 
RUSIJON.

B^umetzo
vokiečiai __
musų (francuzų) kesonu. 
Užtai mes jiems atkeršijom 
suardydami jų apkasus ir 
prie to da s vienį '

nuo Varšavos prie Į 
vo, nes jie labai bijo 
rusai jo nepaimtų. J®at 
Krakovas yra stipri/ 
vė prie Vokietijos 
jeigu rusai tą tvir 
ma, j*ie atsidaro , sa 
į vokiečių Sileziją. A/ 

Į METB BOMKAS ji# 
! '> SELL

Pereitoj aulu 
lakūnai nulėkė an 
ir metė k 
Bombos 
kino statomąją 
stotį ir užmtM 1 
kiečių kareivių,

Ecejos mtarSf antfu lai , 
vvnaa ttbHkt mdžlioi tur-: 
ku kariumehc kuri buvo te-' 

f triobaą palei nai susirinkusi.

.presso" korespondentas, 
kad Konstantinopolis jau- 

jčiasi pulsiąs.

AUSTRAI VĖL ROMBAR- 
j DUOJA BIELGRADĄ.

Havas agentūros kores- 
per Rusijos rūbe- pondentas praneša, kad 30 

mė keliatą mieste-gruodžio austrai vėl pradė- 
i<yo apie 50 mylių jo bombarduoti serbų sosti- 
' tabežiaus. Keliose nę Bielgradę. Per pietus 

ro sniarkųs —J «-
ir Ko

Pereitoj sąvaitėj turkai į 
e daug veiklumo. Ant| 

jie trijose vietose

kad

austrai paleido keliatą šu
lių į Karaburaną, sako ko- 

entas. o apie 6 vai 
Ikare ant Dunojaus pasU 

4 austrų laivai ir pra-

Nuo- atakai
iro grynai mėdikk dtemt

stačiai siunta ant Potiore- 
ko, kam jis leido paimti iš 
savo fronto 3 armijos kor
pusus (apie 150,000 karei
vių), kuomet jis turėjo ge- * • » • 1 .5 i • • «

Lisbonoj gauta žinia, kad jujuinasvaidži^ 
vokiečiai vėl įsiveržė Ango-! ^no CĄi81??) apygardej

rai ižnoti, kad taip nusilp- , Portuiraliios kolioniion artilerija nutildė vo-
ninus mūšio liniją negalima kiečių kanuoles ir išblaškė

i bus prieš serbus atsilaikvti. ^J^^gg Juvo nej^ J jų pėstininkus. y <
I Bėgant austrams iš Ser- • j oagitraukš. kad eavus Perto aw£ardėj mes atė- 
bijos, sako vengrų žurnalis- uŽDuoKkiLs išvarvt vokiečių 2 kilometrųin Mr<rv. UžpUOllKUS išvaryt. Atgiimt

rijas vokiečiai nebandė.
tas, uŽDakalinėj jų sargy- p-^Vki “Sa buvo 
boj 60,000 žmonių likos už- V0K-W1 Duvo
mušta bei sužeista, o 30,000 
paimta neįųęvėn. Beto, 
serbai paėme^ginklų, šauja- 
mos medegos ir valgomųjų 
daiktų tiek, kiek jie niekad 

i nėra Der visą kare turėj'ę. 
Daugiausia nukentėjo ven- 
grų regimentai.

I ___ . ._■* - ■
l 
I

i
I 
I

' turkai 
oo kelių Mc>
imsirėmi- 10.000 arkbų t 

Ąf iSblaiki. artilerijai. ,

cuzų 
sėlio 
mbu. 

sunai- 
linams 

vo-

ITALUI TTtmSAKĖ 
10,000 ARKLIŲ 

AMERIKOJ.
Italijos

šitą kolioniją užpuolę spa
lių mėnesyje./

400 KA 
TA

ANGLIJA

811

agentai kitas _____ _____
A valstijoj T eteįjon fyeiki kareiviai, k 

rijai ir Tof hehi




