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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.
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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.
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Telephone Drover 7800

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

."rpngam pa£ P^tarų.” Paskaita prasidės 
V,7:30 v. vakare.

i

I

I

i

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
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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
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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
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I CARIA CHRANI.” 
k mokina Lietuvos 
' giedoti savo juo- 
i’Saulės” mokyklose

iORESPONDENCUOSKapitalo Pergale Vlll-tas LSS. 
Suvažiavimas.

IA "SUVAŽIAVI
MĄ.”

Tūlas J. Sekevičius, įsili
pęs "Ateities" skiltysna, 
šaukia... Massachusetts 
draugijų suvažiavimą. Gir
di:

"Daugumoje vietų, kaip matėme 
laikraščiuose, pašalpinės, kultūri
nės ir kitokios draugijos turėjo su
važiavimus, visuotinus susiėjimus, 
dėlei sutvarkymo ir pasekminges- 
nio aukų rinkimo Lietuvos reika
lams, o svarbiausia tiems, kurie 
yra nukentėję nuo karo, tiems, ku
rie liko našlaičiais, likos be pa
stogių, be duonos kąsnio. Visi 
matome, kad pas mus dabar sui
rutė. Yra trys gelbėjimo fondai ir 
žmonės, kurie mažiaus skaito ar
ba visai neskaito laikraščių, neži
no bei nesupranta kam auka ir be- 
duot.”
Taigi Sekevičius, kuris 

daug skaito laikraščių ir 
viską žino, ims ir pasakys 
Massachusetts draugijoms, 
kuriam fondui jos privalo 
aukauti. Todėl tai visos lie
tuvių draugijos iš Cambri- 
dge, Lavvrence’o, Norvvoo- 
do ir iš kitur kuogreiČiausia 
turi suvažiuoti So. Bostone, 
kur gyvena viską žinantis 
Sekevičius.

Tas vyrukas ligšiol tur- 
but kur-nors miegojo, jeigu 
nematė, kad Massachusetts 
lietuvių draugijų suvažia
vimas buvo jau 13 gruodžio 
ir kad aukų klausimas kuo- 
plačiausia jau apkalbėtas ir 
visiems aiškus.

Skaitant šitokį naivų to 
Sekevičiaus atsišaukimą, 
prisimena mums tasai lenkų 
"Sovvizdrzal," kuris sušau
kė didelį rubsiuvių suvažia
vimą, kad paaiškinus jiems 
labai-labai svarbų dalyką. 
Rubsiuviams gi susirinkus 
jisai atsistojo ant bačkos ir 
pranešė, kad įvėrus adaton 
siūlą visuomet reikia ant 
galo užmegzti mazgą, nes 
kitaip siūlas išsitrauks.

LIETUVIŠKAS ORAKU
LAS.

"Vienybę Lietuvninkų," 
tai tikras orakulas. Nėra 
pasaulije tokio dalyko, ku
rio ji negalėtų išaiškint. O 
aiškina viską savotiškai, vi
suomet išvirkščiai. Nusižu
dė kur žmogus — ir ji jau 
praneša, kad tai tūli (su
prask socijalistų) laikraš
čiai kalti. Iškrypo iš doros 
kelio jauna lietuvaitė — ir 
"Vienybė Lietuvninkų" tuo
jaus skelbia urbi et orbi, 
kad "tūli" laikraščiai kalti. 
Šiomis dienomis kun. Ur- 

ibonavičius Montelloj. Mass., 
gavo grasinantį laišką. Kas 
tą laišką parašė, nė vietos 
policija, nė pats kunigas 
negali dasiprotėti, o "Vie
nybė Lietuvninkų" jau pra
neša, kad tai "tūli" laikraš
čiai kalti. Paminėjus tą lai
šką ji dar pastebi, kad —

"Pereitą utaminką šv. 
bažnyčion kasžin kas įsilaužė 
daug brangių parėdų išvogė, 
licija mena, kad ir tą padarė 
ką rašiusieji ’juodrankiai’.” 
Ir tuojaus priduria: 

”Tad susilaukėm ir lietuviškų 
’juodrankių,’ ačiū tūliems laikraš
čiams, kurie žmones kursto prie 
šito.”
Nors "Vienybė Lietuvnin

kų" aiškiai nepasako, kas 
per vieni tie "tūli laikraš
čiai" yra, tečiaus nesunku 
suprasti, kokius laikraščius 
ji turi mintiję. Ji negali to
kios dėmės dėti ant savęs, 
nes tai butų kirtimas į savo 
žandą. Ji negali turėt min
tiję ir tų laikraščių, kurie 
stovi ant vienos su ja lentos. 
Ji gali tokiais piktais 
nuodais spjaudyt tiktai į 
tuos laikraščius, kuriuos ji 
visuomet vadina tvarkos 
griovėjais, neapykantos 
skelbėjais, kruvinais revo- 
liucijonieriais ir t. t. To
kiomis šmėklomis ji visuo
met perstato socijalistų lai
kraščius. Taigi nėra jokios 
abejonės, kad sakydama 
"tūli laikraščiai” gimdo 
juodrankius, "Vienybė Lie
tuvninkų" turi savo tulžije 
socijalistų laikraščius. Jei-

I

■ d. lapkričio Vilniu- 
’\Bo tos "Saulės" kursų 
Jfymas. Ton iškilmėn 

x MgaL pasikvietė caro ka- 
Bokijos generolą Tumanovą, 

^Vilniaus gubernatorių Ve- 
Jriovkiną ir daug kitokių 
randonsiulių, bet nepakvie
tė nė "Lietuvos Žinių" nė 
"Lietuvos Ūkininko” redak
cijų.

Amerikos lietuviai tur 
būt dar atsimena, kaip a- 
nais metais kun. Olšauskas 
su Tumu buvo atvažiavę 
čionai aukų rinkti tos "Sau
lės” mokyklom. Todėl tur
būt dar neužmiršo, kokį 
tuomet triukšmą buvo pa-: 
kėlus tautininkų ir' kunigų 
spauda prieš socijalistus, 
kada tie pasakė, jog kun. 
Alšauskas, "Saulės" pirmi
ninkas, yra artimas rusų 
valdžios sėbras. Visi jie 
vienu balsu šaukė, kad so
cijalistai yra šmeižikai, be
gėdžiai, šlovės plėšikai ir t. 
t. Kunigą Alšauską jie tuo
met padarė tokiu "kovotoju 
už laisvę,” tokiu "revoliuci
ja .erium,” kad dėl savo 
'Tevoliucijonieriškumo" jis 
net nukentėjęs nuo valdžios, 
buvęs persekiojamas. žo
džiu, musų tautininkai su 
klerikalais visokiais budais 
tuomet stengėsi padaryti 
Alšauską kankiniu, kad tik 
diskreditavus visuomenės 
akįse socijalistus, kad tik 
sumušus jųjų užmetimą.

Bet štai dabar pasirodo, 
kad kun. Alšauskas ištikru- 
jų yra "kazionas" žmogus. 
Atidarant "Saulės" kursus 
jisai užtikrino pakviestus 
tenai caro "činovninkus,” 
jog tų kursų pakraipa bus 
vedama "Kristaus dvasioje 
ir dvasioje rusų valstybės.” 

\ipi tų kursų vedėjas Vokie- 
tkitis pasakęs, kad dėl kur
sų atidarymo reikia dėkuo- 
ti šviesiausiam carui, armi
jai ir vyriausiam jos vadui. 
Ant tų žodžių "Saulės" mo
kiniai sušuko "ura" ir su
giedojo dusyk "Bože caria 
chrani.”

Apie tai rašo "Lietuvos 
Žinios," o "Tėvynė" tai per
spausdino. Gal ji ir nebūtų i 
to padarius, bet d-ras Rut-il 
kauskas, matomai "Drau- i 
go” įprašytas, parašė jai pa- i 
barimą, kam ji užgauliojan- ] 
ii klerikalus. Kad pasitei- 
tšmus, "Tėvynė" perspaus- 
<din© iš "Liet. Žinių" šitokį 
"Saulės" kursų atidarymo 

■aprašymą ir parodė Rut- 
vkauskui pirštu: ve, žiūrėk, 
Ikaip klerikalai elgiasi. Savo 
mokyklose mokina vaikus 
giedot "Bože caria chrani." 

Daugiausia "Tėvynė" pi
ktinasi tuomi, kad —

"Kun. Olšauskis (ponas Herba- 
eevskis savo veikale ’Glos bolu’ va
dina jį lietuvių klerikalų ober-po- 
licmeisteriu) pasakė, jog 'Saulės’ 
kursai yra vedami 'Kristaus dva
sioje, dvasioje Rusijos valstybės... 
Iš to išeina, kad Kristaus dvasia; 
sutinka su kartuvių, katorgos, Sto- 
lypino kaklaraiščio, nahaikos, ru
sinimo ir panašių baisenybių dva
sia! Ti^ pamąstykite, į ką kleri
kalai pavertė Kristaus dvasią! Jie 
ją prilygino prie Rosi jos dvasios.” 
O gal kunigų "Saulės" ve

dėjai taip laižosi prie val
džios dėl to, kad jai prisige
rinus ir pasinaudojus iš to, 
klausia "Tėvynė." Ir ten 
pat atsako:

"Nė, čia nėra tokio plauko politi
kavimas. čia yra tiesiog sekimas 
klerikalų vado, kun. A. Dambraus
ko politikos, pagal kurią išeina, kad 
lietuviai yra Rusijos įnamiai ir, 

kaipo tokie, turi būti net dėkingi 

RomJos carui, kad jis pavelija lie
tuviams gyventi Lietuvoje!” 
Taigi šiandieną"Tėvynė” 

patvirtina viską anuo
met socijalistai aAe kunigų 
"Saulę” ir jos pr 
pasakė. Bet ar’ nė” 
atsimena, kaip jįjtuotaet so-| gu taip, tai mes turim teisę 
djalistams priešinosi^? pareikalauti, kad ji parody-
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I

Edvardo 
ir 

Po- 
laiš-

tų viešai, kuris laikraštis ir 
kada yra kurstęs savo skai
tytojus juodrankiškus laiš
kus rašinėti?

Prie tos pat progos tegul 
"Vienybė Lietuvninkų" pa
sako, kokie laikraščiai pa
kurstė jos sandarbininkes, 
kurios anais metais buvo 
areštuotos Levvistone už pa
rašymą vienam daktarui 
juodrankiško laiško, reika
laujančio $2,000? Jeigu ji 
yra toks orakulas, ji turi tai 
žinoti.

GYRIA KASAKAIČIO PA
SIELGIMU.

Savo laiku buvom jau ra
šę, kaip Pittstono lietuvių 
kunigas Ka—kaitis išdergė 
per savo "pamokslą" Lietu
vos šelpimo Fondą ir liepė | 
su šluota išvyt tuos žmones, Į 
kurie ateis rinkti nukentė-j 
jusiems Lietuvos gyvento
jams aukų. Tas nieko te- 
čiaus negelbėjo. Žmonės 
kunigo pliovojimų neklausė 
ir sudėjo apie $200 Lietuvos 
Šelpimo Fondan. Nebeiš
manydamas, kaip šitam au
kų rinkimui užkenkti, Ka— 
kaitis paskelbė vietos anglų 
laikraščiuose, kad niekas 
neduotų nė cento tokiems 
aukų rinkėjams, kurie ne
turės jo paliudymo. Kaiku- 
rie tautininkų laikraščiai 
tuomi jau pasipiktino. Bet 
Chicagos "Ka-kui” tas atro
do kitaip. Jis tokį kunigo 
pasielgimą giria net apsilai
žydamas. Girdi:

"Toksai kun. Kasakaičio pasiel
gimas juk tai tikrai pagirtinas, ka
dangi tuo svarbiuoju momentu 
naudojasi musų brolių aukautojų 
lengvamanybe visi tie, kurie pra
radę žmogaus dorų... Toksai kun. 
Kasakaičio persergėjimas yra vie
toj ir toks pasielgimas tikrai pa
girtinas.”
Ir susikalbėkit su špitol- 

ninkais, jei norit.

"V. L." ANT LICITACI- 
JOS.

Iš Brooklyno mums pa
nešama, jog "V. L.” išstaty-' 
ta jau ant licitacijos. Miru
siojo leidėjo giminės parei
kalavę jo dalies, o nesant 
pinigų laikraščio spaustu
vė išstatyta ant licitacijos.

HARDIE PRIEŠ KARĘ.
Londono "Herald” rašo:
”J. Keir Hardie tvirtai neša tarp

tautines ramybės vėliavą, nepai
sydamas, ką sako jo draugai ir 
priešai. Jis yra narsiausis karei
vis prieš karę.”

Keir Hardie yra Anglijos 
socijalistų vadas ir parlia- 
mento narys.

LARKINO MARŠRUTAS 
PO AMERIKĄ.

"American Socialist" pra
neša, kad James Larkin, Ai
rijos socijalistų agitatorius, 
neužilgo važiuos per Suvie
nytas Valstijas su prakalbo
mis, kurias jam rengia A- 
merikos Socialist Party.

Kuopos, norinčios jį par
sitraukti savo miestan ir 
pasiteirauti apie išlygas, tu
ri kreiptis į Socialist Party, 
803 W. Madison st., Chica
go, III.

Pavasario džiaugsmas.
Džiaugkis broli, juk girdėjai, 
Ką gieda paukščiai skelbėjai, 
Kad jiems geresnė buveinė, 
Savo šalelėj tėvynėj...
Ir ant veido nualsyto, 
Akys tau linksmiau nušvyto, 
širdis ėmė smarkiai plakti, 
Kad balsą lakštutės naktį: 
Girdi giedančią karklyne, 
Linksminas savo tėvynėj... 
Jos mus džiugina atskridę, 
Skaisčią saulutę išvydę, 
Joms ir mums linksmybę duoda, 
Atgijus žemelė juoda...
Visur dainelės pasklydo 
Ir gėlės laukuos pražydo 
Taigi broliai nedejuokim, 
Bet visi į būrį stokim
Ir linksmą dainą dainuokim!.. 
Kad sužadinus krutinę, 
šioj vargą, dejų gadynėj.

J. J. Strazdelis.

Konrado]
• ■ ■■
Ilga, sunki ir kruvina ka

rė Coloradoj pasibaigė dar
bininkų pralaimėjimu.

Ginkluotas kapitalas per
galėjo.

Apie tą kovą karštai da
bar rašo "American Socia- 
list’e” Debsas. Štai jo žo- 
dziai:

Colorados streikas pasi
baigė.

Jis tęsėsi beveik penkis 
metus ir lėšavo angliaka
siams milijoną dolerių kas 
metai. Ir nemažiau, kaip 
200 gyvasčių buvo paaukau
ta.

Ir prie to da streikas bu- 
Į vo pralaimėtas — visiškas 

į nenasisekimas.
Kasyklų savininkai nenu

sileido nei kiek.
Jie parodė, kad jie, su Ro- 

. ckefelleriu priešakyje, yra 
! nevien tik Colorados bosais, į 
j bet taip-pat ir Suvienytų į 
į Valstijų.
I Jie atmetė prezidento Wil- 
j šono sumanymą ir privertė 
i jį nusilenkti ir pildyti jų no- 
p
j pildė juos Colorados guber
natorius Ammons.

Tečiaus tas streikas yra 
pralaimėtas tik siaurai ap- 
ribuotoj prasmėj. Plates
nėj prasmėj galima pasaky
ti, kad Colorados streikas 
buvo laimėtas ir laikas pa
rodys, jog tai buvo didelis 
laimėjimas.

Nuo pat streiko pradžios 
kasvklų savininkai vis skel
bė — "NĖRA KO TAIKY
TIES."

Jų buvo tiesa; absoliutiš
ka tiesa.

Tarp kapitalistų klasės ir 
darbininkų klasės, tarp plė
šikų ir plėšiamųjų — nėra 
ko taikyties.

Mes turim būt dėkingi 
kapitalistams už tokią lek-

rus taip rūpestingai, kaip

ciią ir turim iš jos pasinau
dot.

Nėra ko taikyties!
Pulmanas urzgė tai

20 metų atgal.
Carnegie prirodė tai 

mesteade.
McNoughton stovėjo už

tai Calumet’e.
Rockefelleris užrašė tai 

ant dangaus išskerstų Lud- 
low ' kolionijoj kūdikių 
krauju.

Nėra ko taikyties!
Atkartoju, turim būt dė

kingi Pulmanui, Carnegiui,

jau

Ho-

LSS. VIII suvažiavimas 
buvo 26, 27, 28 ir 29 gruo
džio, 1914 m., Philadelphia, 
Pa.

Delegatų buvo 38. Sutei
kta sprendžiamasis balsas 
trims centro valdybos na
riams. Viso dalyvavo 41.

Iš raportų paaiškėjo, jog 
LSS. turi 168 kuopas su 
3367 nariais. Bėgyje 2 me
tų Sąjunga užaugo 27 kp. su 
243 nariais.

Moterų prie Sąjungos 
priguli 242.

Analfabetų 10 ant 1000.
Mokančių skaityt, nemo

kančių rašyt — apie 13 ant 
1000. •

Piliečių sąjunga turi 449. 
Pirmas popieras išsiėmusių 
— 695.

Kalbėtojų — 116. Mokan
čių anglų kalbą — 756.

I apšvietos draugijas 
kliubus priklauso 1281 
jungietis.

Į unijas — 1357.
48 kuopos turi savo kny- 

randasi 
6162 egz. knygų; jų vertė

kuriuose

kų "Kolokolo” ir "Rusakoja 
Znamia” leidėjų, bet dabar 
nutraukta kaukė. To laik
raščio leidėjas patsai Pir
meiviškus laikraščius išnie- 
kino. Reiškia, jo leidžiamas 
laikraštis "Lietuva” nėra 
pirmeiviškas.

Šiandien stiprėjant soci
jalistų spaudai to atžagarei 
viško organo štabas plau
kus sau baigia pešties iš pa
vydo, ypač pavydi "Naujie
noms." Kad galėtų tai im
tų ir prarytų vienu kąsniu 
visą Bendrovę su visu turtu 
ir mašinomis... --

Ožyfe

CHICAGO, ILL. 
Vakarai Lietuvos naudai, 
p. A. Olševskio organas- 

atžagareiviškas.
Gruodžio 19 ir 20 d. nau

joje p. Olševskio svetainėje 
"Milda" buvo surengti 
trįs vakarai, nuo kurių pel
nas paskirtas Lietuvos su- 
šelpimui.

"Dramatiškų 
susivienijmo" 
gruodžio 19 d. 
"Užburtą Kunigaikštį," 
gruodžio 20 d. "Gairės" 
"Mindaugį.”

Pirmieji veikalai sulošta 
silpnokai. "Mindaugis" ir
gi galėjo būti geriau suloš
tas, negu kad dabar jisai 
atlošta.

"Gairėse" geriausiai lo- 
šusiais galima pripažinti 
Antaną Duobą (J. Stasiū
nas), Duobos moterį (Z. 
Urbiutė) ir jų sūnų Vincą 
(J. Morkus).

"Mindaugije" pasižymėjo 
Briedis (kryžiokų pasiunti
nio rolėje), Aldona (L Žil- 
vičiutė) ir Ragnytė (M. 
Damijonaitienė). Artistai 
nemokėjo rolių, per tai kiti 
visą grožės santarvę suar
dė.

Brolių Sarpalių ir Her
mano orchestros griežė per 
visus tris vakarus dovanai. 
Svetainę p. Olševskis taipgi 
dovanai davė. Sako, liksią 
Lietuvos šelpimo reikalams 
apie $250.00 pelno. Publi
kos buvo pilna salė.

Nors p. Olševskis ir davė 
uždyką svetainę, vienok jis 
ame vakare pasistatė save 
abai tamsion pozicijon: iš

gyrė biznierius ir išniekino 
pirmeivius ir jų spaudą. 
Mat, sakė prakalbą apie sa
vo svetainę ir kaip jis da
bar garbingas ją pasistatęs.

Sirijus.
Vaidinant "Mindaugį,” 

po 3 veiksmo pertraukoje, 
išėjo p. A. Olševskis pasi
girti savo svetaine (šios ži
nutės autorius buvo ir apie 
vaidinimą parašęs, bet ka
dangi išreiškiama ta pati 
nuomonė, kaip ir pirmojoj, 
tai pradžią korespondenci
jos praleidžiame. Red.), kad 
tokią gražią pasistatęs iš 
nedegamos medegos ir kad 
šiems vakarams jis dykai 
davęs svetainę. Padėkavo- 
jęs publikai už atsilankymą 
ir paaukavymą dolerių, nu
važiavo į Lietuvą, kur rado 
medelius, namelius, sene
lius, Nemuną tekantį krau
ju ir laukus lavonais nu
klotus, už ką publika jam 
rankomis papliaukšėjo. Bet 
ilgai nelaukęs apleido Lie
tuvą ir vėl sugrįžo Ameri
kon prie savo biznio. Čia 
jau ir prasidėjo "biznieriš
ka" kalba. Ėmė aiškinti, 
kad lietuviai esą prasčiausi, 
paskutiniai darbininkai, o 
kas pikčiausia, — nenorią 
biznio. O delko nenori, tai 
esą "priežastimi daugumo 
silpnapročių (socijalistų), 
kurie stengiasi užkenkt 
mums prakilniems lietu
viams biznieriams, niekin
dami juos ir šmeiždami: 
ėsdami viens kitą — naiki
na vienas kitą. O per ką 
tas viskas atsilieka, tai 
kiekvienas supranta: tai 
per pirmeiviškus laikraš
čius, tas pasiutęs darbas at
liekama. Tai-gi draugai 
pakol mes ėsim vienas kitą 
— patol mes nyksim ir pra
žus musų tauta.”

Ačiū p. Olševskiui už sve
tainę, kad gražią galėjo pa
sistatyt už darbininkų cen
tus, kurius beveik lupte iš
lupo per savo suktybę.

Dabar skaitytojai tėmy- 
kit. P. Olševskio organas 
”Lietuva” kartais mėgsta 
rašyti apie pirmeivybę ir 
vilioti savo skaitytojus, 
nors po teisybei tasai laik
raštis, kaip ir jo leidėjai 
nieku nesiskiria nuo rusiš-

draugijų 
jiegomis 
vaidinta 

o 
ir"Gairės’

ir 
są-

$1.968.30.
Kuopų turtas rakandais 

ir pinigais išneša $4,339.91.
Aukų surinkta streikie- 

riams, kaliniams ir kito
kiems tikslams praėjusiais 
metais $1,851.46.

Bėgyje metų laiko litera
tūros ir laikraščių parduota 
ir išdalinta už $773.87.

Agitacijai, surengimui 
prakalbų išleista $1,747.63.

Susivažiavimas galutinai 
nutarė be atidėliojimo, taip 
greit, kaip bus galima prisi
dėti prie Socialist Party. 
Techniškas prisidėjimo dar
bas pavesta Pild. Kom. ir 
Centro sekretoriui.

Nutarta vertėją-eekreto- 
rių laikyti Chicagoj. Bet 
jeigu Socialist Party sutik
tų, tai laikyti jį prie 
vos."

Nutarta reformuoti 
ministraciją. Darbas 
vesta Pild. Komitetui.

Nutarta pastatyti 
"Kovos” antrą redaktorių.

Susivažiavimas rekomen
davo V. Kapsuką.

Ateitije redaktorius sam- 
dys-rinks susivažiavimai, 
su pritarimu Pildomojo ir 
Literatūros Komitetų.

Nutarta panaikinti Tur
tų Kontrolės Komisiją.

Nutarta be atidėliojimo

"Ko-

ad- 
pa-

prie

McNoughton’ui ir Rockefei- Į išleisti žurnalą prenumera- 
leriui. Jie deginte įdegino j tos keliu, 
mumyse tą lekciją, kad su 
kapitalistais nėra ko taiky
ties. Visi protestai nuėjo 
niekais.

Dabar mes žinom, kad 
tarp jų klasės ir musų kla
sės nėra ko taikyties, nėra 
ko nusileisti, nėra ko žadėti, 
bet kariauti iki mirties.

Ačiū jiems, musų akis pa- 
galiaus atsidarė. Dabar 
mes žinom, kur mes stovim. 
Jie yra musu priešai, o mes 
jų. Jie išplėšia mums, ką 
mes padarome, o kada mes 
su nusižeminimu paprašom 
nuo riebaus jų stalo kelių 
trupinių, jie nuvaro mus 
nuo savo durų ir užleidžia 
savo galvažudžiais, kurie 
žudo musų žmonas ir kūdi
kius.

Jie atsisako net pasima- i 
tvt su mumis, pasikalbėti. 
Jie vaišina mus kaip šunis 
ir pakol jie turi savo ranko- i 
se musų darbus ir pragyve- i 
nimo budus, mes šunimis 
tik ir esame.

Kam tad jiems taikyties 
su mumis?

Ir kamgi mums taiky
ties?

Colorados kasyklų savi
ninkai išrašė mums lekciją 
musu brolių krauju:

"Nėra ko taikyties!”
Ir ateis ta diena, kada tie 

ponai graudžiai gailėsis iš
mokinę drbininkus, kad 
"NĖRA KO TAIKYTIES." Amerikos darbo.

Pildomam komi
tetui pavesta paskirti tame 
reikale kompetentišką ko
misiją.

Nutarta išleisti LSS. is
toriją. Darbas pavesta at
likti Literatūros Komitetui, 
bėgije metų laiko.

Nutarta be atidėliojimo 
įvesti "Kovos” spaustuvėje 
uniją. Delegatas.

RUSIJA TRAUKIA Iš 
AMERIKOS KANUO- 

LES.
Šiomis dienomis rusų gar

laivis "Novgorod" išplaukė 
iš Kanados uosto Vancou- 
vero su ginklais ir amunici
ja. Ant laivo sudėta 165 va
gonus karės reikmenų, dau
giausia sunkiųjų kanuolių 
ir bombų. Visos tos kanuo- 
lės padarytos Pittsburge, 
Pa., ir kiekviena jų sveria 
po 105 tonus. Dabar keli 
traukiniai kanuolių siunčia
ma iš Pennsylvanijos į Van- 
couverą, kur jas paims kitas 
rusų laivas, būtent "Tam- 
bov,” kuris pribus tenai 31 
gruodžio.

Visos tos kanuolės veža
mos per Japoniją į Vladi
vostoką, paskui Sibiro ge
ležinkeliu bus siunčiamos 
Lenkijon prieš vokiečius. 
Iki šiol rusai vartojo fran
cuzų sunkiausias kanuolės, 
o nesenai partraukė ir iš Ja
ponijos. Dabargi bandys

l

NEWARKO MARGUMY
NAI.

Gruodžio 20d. LSS. 11 kp. 
buvo metinis susirinkimasJ 
išrinkta nauja valdyba 19111 
m. Tarp kitko nutarta pafl 
duoti suvažiavimui sekanti 
įnešimą: kad Sąjungos ori 
gano redaktorius ir adminta 
stratorius butų samdoiJ 
pildančio komiteto, o nta 
renkami referendumu, kaita 
kad iki šiol buvo. ta* *

Tą pačią dieną vakare bu J 
vo Newarko progresyviškita 
draugijų Liet Šelpimo KoJ 
mitetų Konferencija, > 
Lietuvos reikalams rir^B 
apkalbėti.

Konferencijoj pasirodė, 
kad komitetų veikiama di
džiausiame pasišventime. 
Nutarta rengti fėrus ant 16 
17 ir 18 d. sausio su balium, 
muzika, prakalbomis, de
klamacijomis, vaidinimui ir 
koncertu. Koncerte dai
nuos 6 chorai. Pelnas, ži
noma, skiriamas Lietuvos 
šelpimui. Konferencijon 
atsilankė Liet. Pol. Kliubo 
komitetas ir įteikė $12.00 
aukų Lietuvai šelpti.

* * ♦
Po konferencijai susitvė

rė prie LSS. 11 kp. Dailės 
Ratelis iš 26 narių. Tikslas: 
lavinties scenos dailės srity
je. Kuopos narys.

'T------------
BALTIMORE, MD..

Lietuvius unijistus buvo ap
šmeižt skebais.

Nors Ba'timorėj siaučia 
bedarbė, bet unija darbuo
jasi kiek galėdama. Organi
zuoja liet dirbtuvių darbi
ninkus ir ragina nesiduot 
numušt algas. Lietuviai 
pradėjo stropiai rašyties į 
uniją, kurie bedarbės me
tu buvo išbraukti. Šiuom 
laiku darbininkai“ 
sąvaitiniams, taip 
štukų" dirbantiems,

laiku darbininkams, 
sąvaitiniams, taip ir 
štukų" dirbantiems, numu
štos algos. Darbai vėl pra
deda po kiek kaipir gerin- 
ties, tik kažin ar ilgam. 
Streikas Henry Senart 
Co. pasibaigė, maž * ’ 
darbininkų laimėjimu. D 
bininkų 24_ liko priimti 
la darban, kurių 
nenorėjo priimti, 
da ir dabar nedirba. „

Laike Henry Senarbon 
Co. darbininkų streiko atsi
rado New Yorke koks tai 
siauraprotis, kuris ėmė 
skelbti, buk Baltimorės I. 
W. W. lietuviai unijistai 
nutarė laike minėto streiko 
skebauti. Generaliam visų 
Baltimorės kuopų sekreto
riui I. W. W. organizatorius 
drg. Eatorius pasiuntė laiš
ką, užklausdamas ar ištik- 
rujų taip buvo. Gene J 
sekretorius kreipėsi pai 
dus streikierius su užklausi
mu kas link to dalyko. 
Streikieriai parodė savo vi
sus protokolus ir pasirodė, 
kad niekas niekad lietuvių 
skebais nebuvo apšaukę.

Ant kiek yra žinoma, ši
ta darbą norėjo atlikti Fe- 
aeracijos organizatorius, 

bet nepavyko. Susektas atl- j 
torius minėto konspiratyvi- j 
ško laiško bus priverstas at- 
šaukti.

I.W.W. spaudos komite-1

F. Klišis, 
K. A. Leliašus, 
J. A. Naikus,

I

tas:
•V

*■



Musų vietinis 
gruodžio 13 d.

WEST LYNN, MASS.
!?a Dar M. ii musų veikimo.

P. A. Vizbaras.

<

dis-
204

■ -į

yra juodas provokatorių 
darbas; todėl atsiminkit 
ant judošiaus ir io likimo, 
jog ir jus tokiais keliais ei
nate.

MONTELLO, MASS.
Parapijų reikalais nesi

rūpinu ir labai apgailestau
ju "Keleivije” užimti rietą 
tuščiais dalykais. Bet ka
dangi ir mane norėjo įpai
nioti į kilpą, todėl turiu pa
sakyti apie tai, kaip ištikru- 
jų yra: čia nuo senai yra 
bažnyčia neaprašyta Rymo 
trustui; ją valdė ir kunigą 
kontroliavo parapijonįs. 
Tas kunigui labai nepatiko 
ir pareikalavo, kad aprašy
tų vyskupui, o kitaip joje 
negiedosiąs savo meliodijų. 
Tą kunigo reikalavimą pa
rapijonįs atmetė, o bažny
čią ir kleboniją užrakino. 
Tad kunigas sutvėrė naują 
mažą parapiją; išsikasė 
skiepą, ir aprašė airių vy
skupui, ir ten laiko bažnyti
nes ceremonijas. Tas nie
ko tokio įstabaus, bet štai 
kas: be senosios parapijos 
žinios atplėšė kleboniją ir 
atsikraustė į ją gyventi; tą 
patį padarė ir su bažnyčia: 
išvežė iš jos visus bažnyti
nius rakandus į minėtą 
skiepą. Dabar eina byla, 
matvsim kaip užsibaigs. To 
negalima praleisti nepaste
bėtus: Kristus vargšus už
tardavo, o turčius pasmerk
davo, o jo įpėdiniai kunigai 
— užtaria Rymo trustą,

1 w * VXXXXXXV.X^KJ K7X.XXXV.XXV

turčius, o vargšus pasmer- fverį mišrų chorą, kas

NEVVARK, N. J. 
Sunki bedarbė. "Sietyno” 

choras.
Pas mus darbai suvis su

mažėjo. Todėl jeigu kas 
mano važiuot pas mus dar
bo jieškoti, tai butų veltui. 
Laikai labai blogi, ypač 
tiems, kurie su šeimynomis. 
Jeigu, pavyzdžiui, žmogus 
uždirba $5—6 ar $7.00, tad 
ką jis turi daryt, jeigu ko
kios 7 ypatos šeimynos? 
Juk viskas šiuomi tarpu 
brangu: maistas butas ir 
t t. Toks žmogus, kuris 
tiek uždirba turi du keliu: 
eiti vogt, arba mirti nuo al
kio. Mat, koki puiki demo
kratiška valdžia. Ji tik mo
ka prieš rinkimus žmonėms 
aukso kalnus žadėti, bet 
kuomet paima valdymą į 
savo rankas, tai šoka pagal 
storpilvių muziką.

Pas mus nepersenai susi
tvėrė vyrų choras, vardu 
"Sietynas.” Vedėju to cho
ro yra drg. P. Inden’as, lat
vis. Vyrų chorui pramokus 
apie 4 daineles sumanė su- 

. , , _. ■ V . VX V VXXXZXU, XXmJ ir
kia — nuskriaudžia Bie- pavyko. šiuomi tarpu cho- 
dni zmonehai is sunkiai uz- ras susi(iečia beveik iš 35 y- 

skatikų pasistatė patų. Merginų skaitoma a- 
1 P^e vaikinų 23. Skaičius 

mo agentai prisisavina sau! 
Patįs, skelbia Kristaus mo
kslą ir patįs jo nepildo;

t
II

KEWANEE, ILL. 
Įdomios diskusijos

Gruodžio 19 d. buvo 
kusijos surengtos LSS. 
kp. Tema diskusijų buvo: 
"Ar socijalistai naudinges
ni darbo žmonėms ar de
mokratai su republikonais?

Po didelių diskusijų pri
pažinta apie 100 balsų, kad 
socijalistai, 2 balsais, kad 
demokratai. Socijalizmą 
gynė drg. B. Babrauskas ir 
V. Petraitis iš publikos, o 
kapitalistų partijas gynė M. 
Punis ir iš publikos visi kas 
tik panorėjo.

Diskusijos galima sakyti 
pavyko, tik tiek turiu pri
durti, kad žmonės neprisi
laiko temos ir klausia tokių 
dalykų, kas visai nesiriša 
su tema. Mat, pirmininkas 
drg. S. Lakitskas davė pil
ną valią žmonėms klausi
muose. Tokiu budu ir buvo 
išeita iš temos ir pasipylė 
iš publikos klausimai religi
škuose dalykuose ir užmeti
mai socijalistams, kad jie 
neiną į bažnyčią ir netikią 
į dievą ir tt. Drg. B. Bab
rauskas sako: ”Aš neinu į 
bažnyčią todėl, kad kunigai 
bažnyčias pavertė Į melagy
sčių, apgavysčių, nesutiki

mų ir turgaviečių įstaigas, 
ir Peabodv taipgi gražiai pa- Nors ir Į tokią šlykščią vie- 

deklamavo. "F. Lesburtu- tą, aš eičiau kas sąvaitė, jei

Gruodžio 26 d., Lietuvių 
Ukėsų Kliubo buvo balius. 
Sulošta ”Jaunavedžių Nak
tis.” Aktoriai savo roles at
liko labai gerai, tik vargas, 
kad lietuvių svetainėj nėra 
nei jokios scenerijos. Kada 
reikėjo kalbėtis apie duns 
ir jų užrakinimą, tai jokių 
durų nebuvo. Tas padarė 

_______ _____ _ ____  nemalonumą netik akto- 
čoior" (trjųspalvų). Joje riams, bet ir iš publikos ne- 
mokosi mokiniai įvairių- kaip atrodė. Reikėtų ant 
įvairiausių tautų, ypač ja- nors kiek kliubui apie

socijalistais ir jų laikraš- 
ciais. t 
sako: "kad kiaulė ragus tu
rėtų, visą svietą išbadytų.”

M. ValytojL

EFFINGHAM, ILL.
Norintiems mokinties 

amatų.
Šis miestelis visai kaip ir 

nėra lietuviams žinomas. 
Čia yra fotografiška 3 sky
rių mokykla: Photography, 
Photo-engraving ir Tnree

ponų, kynų ir ispanų. Lie- tai pagalvot, nes lietuvių 
tuvių yra tik du. Man ro- jaunuomenė nesnaudžia, 
dos, kad labai butų naudin- Jąu kelintą veikalą stato ir 
ga ir lietuviams to amato .vis. taip pat. Po perstaty- 
pasimokinti. ...........* ------..........

Kurie iš lietuvių žingei-; 
dautų taja mokykla, galite 
kreipties pas mane įdėdami ,A .
2c. krasaženklj. Aš suteik- aTu,US
siu visas reikalingas žinias . . Tir prisiųsiu programą: ™av™e ir monologose. Jo

K. J. BalėaVtisJ603 So. 4th Judėjimai yra visai liuosi ir 
str., Efnngham, III.
W. HAN0WER, MASS.

Plėšikai.
V X 0W11VJV« X« Ud VXOIXX Ll

Gruodžio 18 netoli Rock- 4 m. mergaitė, pasakė pui- 
lyno stoties vakare plėšikai kiai eilutes "Už giružės vė- 

i užpuolė 3 lietuvius. Nega- jas kaukia.” I. Šidlauskiu- 
; na ką atėmė pinigus ir ant tė ir dar viena mergaitė iš 
| $12.00 pirkinių, bet da 
sumušė.

įmui buvo deklamacijų, ku
inas atliko maži vaikai. Ge
riausia atsižymėjo P. Zno- 
tas iš Roxbury. P. Znotas

bet labai išsilavinęs dekla
mavime ir monologose. Jo ' • • ••

j balsas puikus ir garsus. Jei 
įtik ir ant toliau nesiliaus 
'scenoje dalyvaut, tai laikui 
bėgant bus žvaigždė lietu
vių scenoje. I. Latauskiutė,

patų. Merginų skaitoma a- 
^žnytinius įrankius^ j) Ry- ypatų nebūtų didelis, bet 

" —~ i užtai atsižymi savo gražu- 
j mu. Visi, kaip vienas surin- 

* Z n.ajkti. Aš manau, kad nė tas
ar ne puiki kunigiška liogi-; ckoras nebus dailesnis savo 
----  'išvaizda, kuris danguje Ja-ka?

Kun. Urbanavičia nusi- hovai gieda neperstojan- 
skundė per anglų laikraštį čias giesmes. Minėtas cho- 
"Brockton Enterprise,” 10 ras, netik puošia estradą 
d. gruodžio ryte gavęs grą- dailumu dainininkų, bet rei- 
sinantį laišką užmušimu, kia tikėtis, kad ir iš esteti- 
jeigu neapleisiąs senosios kos pusės neblogai atstovės 
parapijos klebonijos jr (pozicijas, nes beveik pas 

” i visus matosi energija ir no- 
>[ras prie dainų. Taipgi pa- 
-: žymėtina, kad kaip iš vyrų, i ■ fnin -io tnnrcn’nn rondoci cn

24 vai. Kas tą laišką n 
ar skriaudžiami - 
nįs, ar jie patįs — nėra 
nios. Tik tiek labai įstabu,1 taip iš merginų, randasi su 
kad prie nekaltų asmenų maloniais balsais, kurie net 
(socijalistų) kabinėjasi! O širdį glosto ir sielą gairina 
gal jie mano, kad socijalis- savo skambėjimu. Mokes- 
tai tokie žiopli, kaip ir jų,tis: vaikinam 10c. mėnesiui, 
ištikimieji? Visai ne. Soči-į merginoms uždyką. Dainų 
jalistai nieko bendro neturi repeticijos atsibuna pėtny- 
su kunigais ir jų bažny- i čiomis ir panedėliais, 7 vai. 
čiom ir todėl laiškų kuni-! vakare, Jurginėje svetainė- 
gam nerašys; nes tai butų-je: 180—82 New York avė., 
pažeminimas. Bet štai jie XT------XT T
norėjo prisikabinti prie ma
nęs! Gruodžio 11 d. iš bu
vusio "vyčių” organo (jau 
mirė) gavau laišką su atvi
rute reikalaujančia per tą 
atvirutę atsakymo, kada aš 
busiąs namie ir 1.1. Aš nie
ko blogo nesijausdamas at
sakiau, kad nieko su jumis 
bendro neturiu ir t. t. tur 
būt jie norėjo laiško auto
riaus rankraščio matyti, o 
gal pasimokinti panašaus 
rašymo (korektoriaus) ir 
parašyti kunigui laišką, 
kad galėtų manę įpainioti?
12 gruodžio vakare atėjo 
pas mane inspektorius ir 
paklausė ar aš nerašiau ku
nigui laiško. Aš atsakiau 
šiaip: nieko su kunigu ne
turiu ir jam laiškų neraši- 
nėju. Inspektorius pažiu
rėjo mano rankraštį ir išė
jo. Toje stuboj gyveno ge
ras kunigo tarnas P. Česu- 
nas, kuris rašyt nemoka, su 
laiškais kreipdavos prie ma
nęs perskaityti bei parašy
ti. Tą vakarą aš rašiau ži
nutę apie gaisrą, tad tas P. 
Č. priėjo prie manęs ir su
šuko: ”Tu, bedievi, rašai į 
laikraščius! Aš tave padė
siu” ir perplėšė minėtą ži- 

i nutę! Užtai jei bučiau už- 
įSiėmęs, tai tie patįs polici- 

/ jantai butų nugabenę į cy
pę. Taip jau ir pas kitus 
laisvus vyrukus siuntinėsią 
policija. Mat katalikai nori 

l nugązdinti socijalistus bei 
j laisvamanius policija. Ūži 
Į tai gėda katalikams! Jus plierius. užrašinėja katali- 
f neturit faktų atsilaikyti kiškus laikraščius ir biau- 
L ’rieš socijalistus. todėl siun- riai keikia socijalistus. Jis

užganėdinti, išskyrus vieną 
antrą latrelį, kuriems nepa
tiko girtuoklio monologas. 
Geistina butų, kad ir kitos 
kuopos rengtų panašias di
skusijas, o ne miegotų. LSS. 
204 kp. rengia dideles pra
kalbas sausio 9 d. Žmonėms 
bus puiki proga išgirsti to
kius dalykus, apie kurius 
da neturi supratimo.

V. Nemunėlis.

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Apielinkės draugijų suva

žiavimas.
Ir musų miesto lietuviai 

suskato pagaliaus darban 
Lietuvos gelbėjimo reikale. 
Čionai nurodysiu kaip ir ką 
jie šiuomi trumpu laiku 
nuveikė.

Gruodžio 20 d. įvyko 9 
dr-jų Pittsburgo ir apielin
kės susivažiavimas, kuria
me dalyvavo apie 30 delega
tų. Sutverta vietinis Lie
tuvos šelpimo Fondas į ku
ri įėjo šios ypatos: pirmi
ninku — J. Baltrušaitis, se
kretorium — J. K. Mažiuk
na, kasierium — M. Urla- 
kys, kasos globėjais: P. Lie
pas ir J. Rūkas.

Iš svarbesniųjų nutarimų 
minėtini šie, kuriuos paė
miau iš suvažiavimo proto
kolo:

"Pittsburgo apygardos
Lietuviai eidami apie tą kas ir A. Uždarinis sulošė man ten kunigas duotų bal- komitetas bus kaipo ^šaka 

vietą vakarais apsisaugoki- diologą—eilėmis "Čigonas.”; są; aš nevalgęs bėgčiau į Lietuvos Šelpimo Fci-dc 
te. J. K. 7 maži berniukai padainavo

kelias dainas angliškai. S. 
Zaleskas ir M. Jadzevičius 
pakrėtė juokų, kas labai pa
tiko. Vakaras visiems pa
tiko. Jaunuomenės choras 
sudainavo dvi dainas. "Lie-i 

nai nori veikti dėl labo žmo- tu va tėvynė” išėjo prastai.! 
nijos. O ypač LSS. 171 kp., Baliun publikos atsilankė 
kuri yra veikliausia iš visų neperdaugiausiai. Priešas- j

MANCHESTER, N. H.
Nors šis miestas mažai 

teapgyventas lietuviais, bet 
tarpe esančių nemažas 
skaitlius randasi kurie pil-

Juod

sai tų pinigų 
tai socijalistai žadą 
dint bažnyčią. Jisai m 
kad žmonės ir tikės tiem 
jojo melams.

LSS. 92 kp. išgirc 
gą taip begėdiškai 
čioj meluojant tuojaus pa- VI 
siuntė pas jį 3 'delegatus, ' 
kurie pareikalavo, kad pri
rodytų kada ir kokius lai
škus jis nuo socijalistų ga
vo. Prispirtas prie sienos 
kunigas prisipažino, jog jo
kio laiško jam socijalistai 
nerašę, bet jis bažnyčioj 
taip sakęs (vadinas mela
vo) tyčia, nes jie einą prieš 
tikėjimą. Skaitytojai da
bar galite supranti, kokių 
kovos įrankių imasi kunigi
ja. Juk vos kelios sąvaitės 
atgal Montelos kunigas ir
gi buvo per anglų laikraš
čius paskelbęs, kad ir jam 
panašus laiškas buvęs pri
siųstas (šiame numeryj tel
pa apie tai koresp. iš Mon- 
tellos. Red.).

Beto minėtasai Wilkesba- 
rrio kunigas yra ant tiek 
profanas ir proto ubagas, 
kad net nežino koks laikra
štis yra socijalistų Sąjun
gos organu, nes ėmė skelb
ti, kad "Keleivis” esąs Są
jungos organu, o tas, girdi, 
yra bedieviškas. Apie pri- 
vatišką nuosavybę tasai ku
nigas pasakė, kad Dievas 
Adomui rojuje davęs turtą 
ir iš kapitalistų turtą atim
ti butų bedieviška. O apie 
Lietuvos šelpimą pasakė, 
kad socijalistai šelpsią su
rinktais pinigais mažaže
mius ir dvarų tarnus, o ku
nigams ir dvarininkams . 
nieko neduosią. Čia kuni- s 
gelis padarė klaidą: norėda
mas socijalistus apjuodinti, 
— išgyrė. Nes, juk, ir pai
kas gali suprasti, kad beže
miams ir kumečiams la
biausia reikalinga pašalpa.

•1
a
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► Fondo 
Komiteto, kurį išrinko Vi
suotinas Seimas Brooklyne, 
ir surinkęs aukas siųs į tą 

įcentralinį komitetą.
”Pittsburgo apygardos 

'draugijų susivažiavimas iš
reiškė pilną užuojautą be-

■ partyviam Antrajam Visuo
tinam Seimui, buvusiam 
Brooklyne, ir duoda papei
kimą tiems, kurie skaldo 
žmonių vienybę ir tuomi už
kenkia plaukimui aukų į 

į Fondą šelpimui nuo karės 
' nukentėjusių.”

Tą pačią dien vakare bu-
■ vo prakalbos. Kalbėtojai 
'kviesta iš toliaus, bet kas 
žin iš kokios priežasties ne
pribuvo. Vietoj jų kalbėjo

Mažiukna, kuris 
čiose per pamokslus. Juk kiek galėdamas stengėsi nu- 
ant šio vakaro buvo kuni-i rodyti reikalingumą tver- 
gas kviestas, kad pasiaiš-: ties į organizacijas ir kovo- 
kintų, dėl ko jis kas sąvaitė ti prieš šį netikusį surėdy- 
keikia bažnyčioj socijalistus mą. Prisiminė ir apie karę 
ir jų laikraščius. Bet vietoj; ir gana aiškiai ir plačiai 
ateitie ar duoti šiokį tokį at- > nurodė Europos karės blė- 
sakymą laišku, kunigas per'dingumą ir su kokiu tikslu 
pamokslą iškeikė socijalis-: ji buvo sukelta kapitalistų, 
tus ir užgynė j— - j—------------ -------
skaityti socijalistų raštus, 
ragindamas, kad po Naujų 
Metų nė vienas neatnaujin
tų prenumeratą. Matote, ---- -
draugai ką kunigas išdrįsta pasakė, sakydamas: 
atsiliepti ir iš to jums ture- I--- -1.L
tų būt aišku, kad pas kuni- šaulį.” Anot jo, karės buvę 
gus nėra nė doros nė teisy- ir busią ir niekas jų 
bės, jeigu viešai biio stoti *’
prieš žmones: reiškia su me
lu negali kunigai pasirodyti 
prieš socijalistus.

bažnyčią ir atsakyčiau ant 
jo visų melagysčių, nurody
damas kunigui Kristaus 
mokslą.

Tvirtinti, kad dievo nėra 
yra tokia pat kvailystė, 
kaip kad sakyti apie jo esy
bę. Jus visi tikite, kad die
vas ir velnias šioj svetainėj 
yra, bet jus negalite man 
prirodyti, kuris iš jų ko
kiam kampe tupi; mat jus 
tikite į juos, bet nežinote ir 
nematote jų.

Toliaus V. Petraitis sako: 
"Jeigu kunigai teisybę jums 
skelbtų, tai jie nesibijotų a- 
teiti socijalistų susirinki- 
.muosna, kad apgynus tikėji
mą ir jojo teises, kaip 
kad jie pliauškia bažny- drg. J.

ir atsižymi darbštumu, kaip tis —bedarbė ir šaltis. Pel- 
scenos dailėje, taip ir politi- no visgi liks. Tai ris soci- 
koje ir skleidžia gausiai pa- jaljstai taip puikiai veikia 
vyzdingą darbą. Kliube.

Sausio 16 d. bus sulošta 
"Saliamono Sapnas” ir "Dė- Gruodžio 27, atsibuvo lie- 
dė atvažiavo.” Visas pel- tuvių mas-mitingas kas link 
nas eis naudai lietuvių nu- knygyno. Knygynas likosr 
kentėjusiu nuo karės Lie- sutvertas vardu: "West 
tuvoje. Todėl be skirtumo Lynno Lietuvių Knygynas.” 
risi darban, ir turėkim vii- Prisirašė 51 ypata. Pirmi- 
tį, kad musų darbas neis ninku likos išrinktas S. Za- 
veltui, kaip nėjo iki šiolei. , leskas; raštininke — O.

Kazys. Žvingiliutė; turtų raštinin- 
iku — S. Norkūnas ir kasie- 
įrium — J. Mevederr-1’— 
Už mėnesines mokestis 
plaukė tą dieną $13.70. Šv. 
Kazimiero draugija paau
kavo $25.00. Kliubas duo
da kambarį savo svetainėj 
dykai. Puiki pradžia.

Sulyginus skaitlių Lynno

o.
J. Nevedomskas.

1-
E. ST. LOUIS, ILL.

Šios apylinkės lietuviai 
pradeda rupinties Lietuvos 
šelpimu. Gruodžio 20 d. 
Laisvės Mylėtojų draugijos 
susirinkime tapo išrinkta 
du delegatai, kad atsišauk
tų į kitas draugijas ir su-1 Sulvginus skaitlių Lynno 
sirinktų visų draugijų dele- lietuvių su kitų Amerikos 
galai sutvertų aukų rinki- miestų lietuviais — mes sto- 
mo komitetą. L. M. D. jau vėsime pirmoj eilėj apšvie- 
aukavo pusę pelno nuo bu- tos darbe. Visame Lynne 
vusio lapkričio 26 d. baliaus. (W. Lynne centras) ir prie- 

L. M. D. nors jauniausi miesčiuose, skaitoma ne- 
už visas kitas, bet turi ge- daugiau 600 lietuvių. Ir štai 
rus norus ir jon priklauso ką mes jau esame nuveikę: 
visokių pažvalgų žmonės, turime tautišką namą; Šv. 
bet daugiausia yra pirmei- Kazimiero draugiją su 5000 
vių. dolerių turto; Lietuvių U-

Tamsesnieji lietuviai, kėsų Kliubą, politišką ir pa- 
kaip visur taip ir čia labai šelpinį, LSS. 61 kuopą, Jau- 
prastai save veda. Keliose nuomenės Chorą ir dabar 
vietose teko patėmyti štai jau turime knygyną. Kiek- 
kokių navataybių: ant stalo viena iš šių draugijų yra 
stovi nukryžavotas Kristus laisva. Į jas gali prigulėt 
ir da kdiatas apaštalų, o kiekvienas lietuvis, be skir- 
šalia jų butdka degtinės tumo pažiūrų ir tikėjimo, 
(rye whiskey), ąsuotėlis šios draugijos darbuojasi 
alaus ir lošimui kazirės. Bet daugiausia ant tautiškos 
tarp tamsesniųjų nuolat ten dirvos. Kitos menkai gv- 
ka pastebėti tėvus girdant yuoja ir nieko neveikia, tik 
mažus vaikus svaigalais. 
Kartais tėvai dagi džiaugia
si, kad jų vaikai skaniai ge
ria. Vienas tėvas pasigyrė, 
kad jo 5 mėnesių sūnelis, o 
jau mokąs gerti degtinę — 
anot jo — mažam tas esą la
bai sveika.

Tokie dalykai pastebiami 
tarpe pačių tamsiųjų žmo
nių, katalikų kunigų globo
je esančių. Panašus vaikų 
auklėjimas veda žmoniią 
prie išsigimimo. Girtuok
lių vaikai neužauga tyru, 
sveiku protu, o ką jau be
kalbėti apie tų vaikų vai- 

, --------------  —------------- --------- --- Rus. kokie jie begalės iš-
>t policiją ant jų. Juk tas giriasi pradėsiąs "kovą su augti? Tikras parapijonas.

;Newark, N. J.
P. Kuniginis.

BRIGHTON, MASS. 
Airių latrai ir katalikės-lie- 

tuvaitės viename kalio
še sėdi.

Pas mus einant šalygat- 
viu nuolat užkabinėja pra
eivius, ypač lietuvius. Pa
prastai lietuviai užpuolikus 
vadina valkatomis ir ”bo- 
mais,” bet arčiau į juos pri
sižiūrėjus pasirodo, kad tai 
ne valkatos, bet tikri katali
kai, kuriuos kas nedėldienį 
galima matyti airių bažny
čiose besimeldžiant Su ai
rių katalikiškais latrais bu
tų pusė bėdos. Bet štai tū
los musų katalikės lietu
vaitės nebemažiau atsižymi 
už airius-peštukus. Jos ne- 
užpuldinėja praeivius sve
timtaučius, bet savo drau
ges lietuvaites einant dar
ban pasitikę gatvėje išplūs
ta paskučiausiais žodžiais. 
Mat, keliatas lietuvaičių su
pranta svarbą darbininkų 
organizacijos prisirašė prie 
vietinės socijalistų kuopos, 
tai jas dabar katalikės be
gėdiškai plusta ir kolioja 
pasitikdamos gatvėse, kodėl 
tos nešoka "džiko” sykiu su 
jomis (katalikėmis) apie 
alaus bačkutę.

Čia da yra tūlas smukli
ninko pagelbininkas B. A. 
Jerskis, kuris smuklėje sa
vo girtiems "kostumenams” 
pardavinėja rožančius, ška-

I

žmonėms kad iš darbo žmonių kančią 
■ir ašarų pasipelnius.

Antras kalbėjo Suv. Vai. 
kareivis, drg. Kontautas. 
Jis tai tikrai daug juokų 

: "mes 
kareiviai tik ir palaikom pa

_ j neis 
naikinsiąs, o nuo priešo rei
kią ginties. Bet iš kur bu
tų tie priešai, jeigu risi su
tikime gyventume? Tiek 

O jeigu jus norite žinoti to, daug neminėsiu,. tik pa- 
ar kunigai tiki nors kiek sakysiu da tiek: kaip tik 
į tą "dievą”, kuri skelbia,' publika pamatė, kad karei- 
tai pagyvenkite nors kėlės vis atsistojo ant pagrindų, 
sąvaites klebonijose su ku-; tuoj pasigirdo visoki žo- 
nigais ir jų gaspadinėmis, o džiai, kiti šaukė: "Nenori- 
tada pilnai persitikrinsite,: me mes tavo kalbos, nes tu 
kad jie netiki į dievą ir ne- esi žmogžudys!” ir t. t. Tas 
mano visai su juom (dievu) gana buvo aišku, kad jau 
karaliauti dangaus karalys- šiandien publika ~ : 
tėj. žiuri į kareivius.

M. Punis buvo padaręs Pertraukose deklamavo 
užmetimą dėlko socijalistai p-lė O. Bučinskiutė, taip 
nesipriešina Europos ka- dailiai, jog kiekvienai liko 
rems ir eina kariauti. Ant užganėdintas. Žmonių bu- 
užmetimų atsakė B. Bab- • vo gal apie 280. Publika už- 
rauskas ir V. Petraitis. Ant silaikė ramiai, išskyriant tą 
galo M. Punis prisipažino ' 
ant savo klaidingų užmeti
mų socijalistams ir sykiu

3-------------------- ,o_ r---- r-
Burdingonas.

DORRISVILLE, ILL. 
Klaidos atitaisymas.

Tilpusioj "Keleivio” Na 
51 mano I 
pasakyta, kad: 
girtas būdamas pradėjo ka- 
kties svetainėje, o J. Pan
gonis drožė Butkui į galvą." 
Turėtų gi būti: kada J. Bu
tkus girtas būdamas pra
dėjo keikti socijalistus, V., 
Gereltauskas (socijal!stas> 
norėjo priėjęs sudrausta 
Butkų. Tuom tarpu J. Pan
gonis kirto V. Gereltausktri 
per galvą, kad tas net par-

■■

korespondencijoj L 
f: ”J. Butkui u

s-.

'■■***?)

1

H'"*- &*—’**> xxv.xx x«^v F**1-*-^
virto ant žemės. Mat, tie- | 
du žmonės buvo įniršę- ant ■ 
socijalistų, kam tie išdrįso ‘ 
užduoti kunigui klausimą, 

špitolninko švogeris.

Panama.— šiame Ameri
kos kampelyj randasi 2 lie
tuvių šeimynos ir 6 pavie
niai tarnaują Suv. Vai ka- 
riumenėj. Nepratusiam 
žmogui čia labai nesmagus 
kraštas. Oras visada šil
tas, yra visokių pavojingų ;^ 
vabalų. Baltaveidžių žn»- < 
nių labai maža, daugh 
juodveidžiai ir 
Aplink yra dideli kalnai; | 
riose pilna visokių

Darbų paprastam dat 
ninkui maža. J 
dirba už mažą mo 
tai kitiems 
mažina uždarbį. Geri 
šinistai ir šiaip 
galėtų čia gauti darbą <4^ 
geru užmokesčiu.

šiame krašte vaisių Jvak 'Jg 
riaušių rųšių nepaprastai. 
daug užauga, kaip va: ba- <3. 
nanu. orančiu, coconatų ir .. 
visokiu vuogų. Kas turi << 
dauv ninicru — gerai čia v- 
ra žiema nraleisti. kapitali
stai gali gerai čia žiema vie- 

Vakaro vedėjas. Sėti. Amerikos kareivis.

t žvairom 
žiuri į kareivius.

kaip kada mėgina ardyt 
vietinių lietuvių vienybę. 
Kas nėra Romos agentų ša
lininku, tai ten prigulėt ne
gali. Į jas (tų draugijų 
vardų minė jimą skaitau sau „ ____________
už pažeminimą) priklauso kvietė atsisakyti nuo šeno- 
tamsunai-fanatikai ir keli j0 svieto, o veikti iš vieno su 
saliunintnkai, kurie iš tam-'sočijalistais ir skaityti jų 
sumo daro bizni. Tose laikraščius, 
draugijose ant mitingų dar Taip pat buvo pamargini-! kalbama 7ėve musų. Sįvei- mai. P^.g. M. Lakitsldutė ™ 
ka Marija’ nnes pradėsiant puikiai padeklamavo porągia diskusijas, 
mitinga. Daugumas rieti- deklamaciių; T. Punis šulo- iama daugiausia ame karę 
niu lietuvių nenori jų prina- gg ”Amerikos Ponaitį,” o ir abelnai apie viską, kas 
ŽTnt. egzistuojančiomis dr- y Petraitis nemažai prijuo- tik darbininkams yra reika- 
iomis, nes jos sutvertos kino žmones su monologais linga. Diskusijas toje pa- 
"sklepuose prie bačkutės.” "Girtuoklis su liktarnia” ir činie tvarkoje tęsis ir ant

laiką, kada nedavė karei
viui kalbėti apie kapitalistų 
malonę. Buvo tečiau kelia- 
tas parsidavėlių kapitalis
tams ir alkoholiui, kurie be 
savo proto atėję kėlė ne- 

j tvarką.
j Dar priminsim: LSS. 155 
kp. kas seredos vakarą ren- 

Diskusuo-

<

"Girtuoklis su liktarnia” irčinie tvarkoje tęsis ir ant 
Lipčius. "Klebonas”. Žmonės buvo toliaus.

t
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KELEIVIS

gyti.
i

Biuro Pranešimas.

1$ AMERIKOS.

purvina, ne-
mums nelai- 

tas

ir vargas spaudžia...

!

Susirėmė pasaulio galiū
nai ir atstatė krutinę vienas 
priešais kitą: sužvango plie
no ginklai, patrankos atvė
rė ugnia žėrinčius savo nas
rus ir prabilo griausmo kal
ba... Dangaus skliautai su
virpo, pilkoji žemelė dejuo
ja šarvuotų karžygių min
doma bei žirgų trempiama...

Nusigando nelaimingojo 
kampo gyventojai.

— Kur priešas, kur kova?
— Kur bėgsim, kur ding- 

' sim ?— bastydamies viens 
kito klausias. Bet i kiek-, 
vieną klausimą vienų vie-Į 

Inas atsakymas tegirdis:
— Vargas!
— Vargas 

mingiems! — Ir eina 
žodis iš lupų i lupas per 
kaimus ir miestus.

O vakarų krašte vis dun
da labyn. Dunda nuo anks
tyvo rytmečio ligi vėlyvam 
vakarui be jokios pertrau
kos. be atvangos.

L’gniniai gaisrų liežuviai

1 pleškino visą mano sadybą. IT* • • I C n D
Viena grinteė liko, bet ir UZS1CIU0 L 0. V. 1< 

i ta sušaudyta.
— Ir aš toks-pat — pri-l 

duria kitas šalę durų stovįs 
vyras.

— Gi ir su manim ne ge
riau — skundžias trečias, 

! ketvirtas.
Nutariau nuvažiuoti vie

ton apžiūrėti jų nuoskaudų

— Maike, sveikinu tave 
su Naujais Metais. Linkiu 
tau laimės ir pasisekimo: 
kad ponas Dievas duotų 
tau dvasios šventos ir razu- 
mo; kad šventas Mykolas su 
ilga savo šoble saugotų tave 
nuo piktos pagundos; kad 
socijalistai neišvestų tavęs 
iš gero kelio; kad išaugtum 
didelis vyras ir prisirašy
tum prie lietuviško vaisko, 
o kada Abraomas pašauks 
mano dūšią Į dangų, 
užimtum mano vietą.

— Ačiū, tėve, už gerus ta
vo norus. Kiek laiko tu 

. mokinaisi tokio ilgo linkė
jimo?

— Vaike, aš nieko nesi- 
mokinau. Aš dabar taip 
gerai jaučiuos, toki jaučiu 
įkvėpimą, toki proto pakili
mą, kad galėčiau kažin ko
kią prakalbą išpilti.

— Gal gavai nuo vyčių 
Kalėdoms dovanų, kad taip 
gerai jautiesi.

— Ne, vaike. Per Kalė
das aš buvau nuvažiavęs 
Chicagon švento Kazimiero 
seserų pažiūrėt. Kad tu ži
notum. kaip jie mane tenai 
priėmė! Ant rankų nešio
jo... kitaip ir nevadino, kaip 
„gerbiamas musu genero
las.”

— Kas tave taip guodo- 
jo?

— Chicagos inteligentai, 
vaike.

C — Kokie inteligentai?
— Daktarai, t ’ 

redaktoriai, bankieriai 
da kitokie činauninkai.

— Ar tik ne meluoji, 
ve?

— Dievaž, vaike, kaip tu 
gyvą mane matai, katali
ko” redaktorius pabučiavo 
man rankon.

— Tu ir su juo susipaži
nai?

— Jes, vaike, tris bačku
tes išgėrėm.

— O kain jis išrodo?
— Kas?'
— kataliko” redakto

rius.
— Panašus Į kunigo gas

padinę, vaike. Trumpas, 
storas — kaip bačka. Ale 
smarkus vyras. Kalbėda
mas apie socijalistus, kad 
kirto kumsčia Į stalą, tai 
net silkės nusirito žemėn.

— Na, o ką tu, tėve, dau
giau Chicagoj matei?

— Aplankiau, vaike, 30 
tautiškų saliunų ir atradau, 
kad lietuvių kultūra tenai 
stovi augščiau, negu Vilniu
je.

— Na, na?
— Jes, vaike. Pas juos 

tenai net ant šnapso lietuj 
viškai rašo. Ir netik rase,'

advokatai,
i ir

■ ale ir paveikslus lietuviškų 
I didvyrių malevoja.
i — O ką daugiau matei?

— Mačiau, vaike, Halsted 
j strytą, kur drukuojasi "Lie
tuva.” Tai tikri, vaike, Pil
viškiai. Tautiški kopūstai 
jau ištolo tenai kvepia. Su
sipažinau ir su ”Lietuvos” 
redaktorium . Pasisakiau, 
kad esu lietuviško vaisko 
generolas ir noriu pažiūrėt, 
kaip čia lietuviai gyvena.

^acl Jis yra didelis tautietis, vai
ke. ir labai nekenčia socija
listų. kad tie išsižada savo 
tautos. Parsivedė jis mane 
namo, parodė savo namus. 
Gražiai gyvena. Ant vienos 
sienos caro paveikslas, ant 
kitos Gabrio. Tik truputi 
nesmagu man buvo, kad aš 
rusiškai jau pamiršau.

— O ką daugiau?
— Beje, bučiau užmiršęs 

tau pasakyt, kad buvau pas 
kun. Kemešį. Radau tenai 
kunigą Skripką ir visus da
ktarus. Jie labai nusigan
dę, kad socijalizmas labai 
platinasi. Daktaras Grai- 
čiunas pataria statyt kitą 
klioštorių ir platint katali
kų rierą, o Rutkauskas ža
dėjo eilėmis parašyt ant so
cijalistų kritiką. Paskui 
d-ras Graičiunas parsivedė 
mane ant vakarienės. Tu, 
vaike, netikėtum, kaip gar
džiai jis moka iškept "ham 
and eggs.”

— O kaip išrodo kun. Ar
monika, tėve?

— Kokia armonika?
— Nagi tu. tėve, sakei, 

kad tu jį radai pas kun. Ke
mešį.

— Tai Skripka, vaike, o 
ne armonika.

— Atleisk, tėve, aš apsi
rikau. Kaipgi jis išrodo?

— Kun. Skripka man iš
rodo dideliu patriotu, ba pu
sėtinai raudoną turėjo nosį.

— Ar tai viskas, ką tu 
Chicagoj matei?

— Ne, vaike, mačiau labai 
daug 'įdomių dalykų pas 
švento Kazimiero seseris, 

i bet to negaliu tau pasakot, 
ba pasakysi socijalistams, o 
tie paskui juoksis. * Užteks 

; jau to, ką pasakiau.

tė-

!
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'jos tautos tegalės ingyt lai
svės ir teisių tik kovodamos 
su caro valdžia, o ne eida
mos lekajų pataikavimo ar- 

,ba politikierių ir "diplomą- 

laukia išganymo Lietuvos 
, proletarijai ir nuo karingo- 
įsios vokiečių, kaip ir rusų 
| imperijalizmo politikos. 
Dėlto ji po senovės kuoener- 
gingiausia eina prieš tas po
litikos baisias pasekmes, ne
šančias dabartines kares. 
Ji, kaip ir seniau, laiko savo 
uždaviniu organizuot dar
bininkų minias ir, kiek gali
ma, padėt jiems šitoj sun
kioj valandoj. Ji neša į jų 
eiles nepermaldaujamą pro
testą prieš dabartinę karę 
ir šaukia kovot, kad ji kuo- 
greičiausia butų pabaigta. 
Tvirtai laikydamos klesinių 
darbininkų pažiūrų, ji jun
gia Lietuvos proletariją ko
vai su caro valdžia ir galu
tinam socijalizmo įvykdini- 
mui.

Užsienio L.S.D.P. Biuras.

I Lietuvių buržuazijos kla- rtiaį^ ^S. D. P. ne- 
i petukas, Durnos narys Yčas 
pranešė Durnoj visų lietu-

i vių vardu, be partijų skir
tumo, kad lietuvių tauta už
mirštanti savo nuoskaudas 
ir žiūrinti j šitą karę, kaipo 
i šventą. Ir apskritai visų 
spalvų lietuvių tautininkai, 
pradedant reakcininkais kle 
rikalais su Pranaičiais prie
šakyje ir baigiant vadina
maisiais liaudininkais („de
mokratais”) su Bulota prie
šakyje, — visi jie rašo savo 
deklaracijose apie visų lie
tuvių solidarumą šitoje ka
rėje su „kryžiuočių užplu- 
dimu” — „su besočiu, visus 
rįjančiu germanizmu.” Jie 
laiko Rusijos karę su Vokie
tija ir Austro-Vengrija liuo- 
suojamaja kare ir skelbia, 
jog "Rusijos istorinė misija 
esanti vaduoti ir vienyti 
tautas;” odėlto ji turinti su
jungti po Romanovų spar
nais ir visą Lietuvą — Prū
sų ir Rusijos Lietuvą. Jie 
nori „išliuosuot” prūsų lie
tuvius iš-po "vokiečių jun
go,” norint tie nėkuomet nė
ra išreiškę nė mažiausio no
ro susijungt su Didžiąją 
Lietuva ir visiškai nuošaliai 
stovėjo nuo tautinio jos ju
dėjimo. Beto Didžiosios 
Lietuvos tautininkai norėtų 
sučiupti visus Rytų Prusus, 
norint lietuvių ten beliko 
vos apie 100 tūkstančių.

Vergiškai nusilenkdami 
caro valdžiai, lietuvių tau
tininkai tikisi ingvsią sau 
teisių. Vienas už kito jie 
stengiasi intikint caro val
džią, jog tikrai esą jai atsi
davę. Kaip ir pritinka tik
riesiems caro patrijotams, 
šaukia apie vokiečių žiauru
mą ir begėdiškumą ir gar
bina rusų kariumenės, net 
ir kazokų nuopelnus... Ir vi
sur pabriežia, jog jie išrei
škia visų lietuvių pažiūras, 
be partijų skirtumo.

L. S. D. P. vardu mes pro
testuojame prieš tokius 
skelbimus: L. S. D. P. ne- 
kuomet nėra ingaliojusi nė 
Yčų, nė kitų lietuvių buržu
azijos klapčiukų kalbėt jos 
vardu. Neingaliojo jų sa
vo vardu kalbėt nė Lietuvos 
proletarija.

Pasiremdami tomis, tie
sa, neskaitlingomis žinio
mis iš Lietuvos, kurias 
mums pasisekė gaut, mes 
galime pranešti, jog L. S. D. 
P. ir šituo sunkiu metu li
ko tikra tarptautinės dar
bininkų socijaldemokrati- 
jos principams. Ji laiko ši
tą karę ne prispaustųjų tau
tų gynimu, o imperijalisti- 
nių tarptautinės buržuazi
jos troškimų vaisiumi. L. 
S. D. P. aiškina veidmainin
gą caro valdžios politiką, 
kuri tarytum nori išliuosuo- 
ti slavų tautas iš-po austrų 

- „jungo,” o tuo tarpu pati 
i daug labiau, negu Austrija, 
persekioja svetimas tautas, 
kuri uždusino visą darbi- 

. ninku spaudą, pilnus kalėji-

gas nudegęs, sienos suskilę 
ir durnais aprūkę. Vietoj 
langų širpso be jokios kvar
tos dideliausios skylės,, pro didumo." Iš vaTsčiaus"gavau 

j ’stuiką” ir netrukus išva
žiavau. Padegėlių esama 

i dviejuose kaimuose: Milas- 
tėnuose ir Seiliunuose. Va
žiuoju į Milastėnus. Tei
sybė, žmogaus supleškėjęs 
kluonas su visa gėrybe ir 
rūsys, kame sunešę buvo ne 
tik viralus, uždarą, bet ir 
rubus. Ugnis sunaikino vi
sa. Net ir kiaulių keliatas 
galą gavo. Apžiūrėjęs ug
niavietę, užeinu svirnelio— 
tuščia, tik pelų krūvelė. Ei
nu pirkion — 
gražu, vargas.

— Kuo maitiniesi? — 
klausiu padegė’io.

— Gi kuo? štai dar kar
tį rugių davė kaimynas dva
rininkas, baigiam jau val- 

Čia parodė duonos 
žiauną padėtą ant skobnies. 
— Tai visas musų maistas, 
toliau reikės ubagauti, gy
vas žemėn nelįsi...

Rašau atsisėdęs galusko- 
bnėje, o nuo krosnies pro 
pečiurkę blyksi dvi kaip ža
rijos mergučės akytės. Pa
sirodyt bijos — visa suodi
na ir tik vienuose marški
niuose. O čia girdi kalbant 
apie jų vargą, koks indomus 
dalykas! Ką gi duotų, kad 
galėtų arčiau prieiti prie 
stalo ir išdžiuvusiomis nuo 
bado luputėmis pati pasi
skųsti, kaip sunku misti 
juodos duonos kriaukšle, 
kaip nuobodu per dienų die
nas ant krosnies tūnoti... 
Bandė jau lipti... bet susigė
do ir atgal sugrįžo savo gu- 
lyklon ir tik iš tenai sekė 
ašarotomis akytėmis kiek
vieną mano judėjimą.

Važiuoju į Seiliunus pas 
kitą— dar aršiau. Likusi 
tik vienų viena grinčia. Nei 
kluono, nei tvarto, nei svir
no — nieko, tik vieni pele
nai. Ineinu vidun: prieme- 
nioje pasidaryta arklių 
tvartas. Mėšlas dvokia, net 
kvapą užima. Pirkia irgi 
kaip tvartas pilna purvų ir 
mėšlo; ties skobnia kiek at- 
šluota. Matyt, tai darbas 
mažytės mergučės, kuri pa
mačius svečią atvažiuojant 
bandė padabinti savo buvei
nę. Šeimininkas žmogus 
dar ne persenas.

— Tai turėjot ligi valiai?
—klausiu.

— Ui, Dievuli, ką mačiau, 
tai nei didžiausiam savo ne
prieteliui nevelyčiau maty
ti! — susiėmęs rankas su
šuko vargšas.— Kaip pra
dėjo kulkos iš visų pusių 
lėkti — gyvas pragaras da
rės. Sulindome visi į duo
bes, kurias iš anksto jau bu-! 
vome prisirengę ir nieko: 
nei nežinojome kas viršujėj 
ant žemės darosi ir tik ant 
rytojaus, kada nutylo ka- 
nuolių griausmas, išlipę iš. 
duobių ant viršaus pamatė- mus prigrūdo musų draugų 
me, kad jau iš musų triobų ir kuolabiausia persekioja 
beliko tik ši viena grįčiutė kiekvieną darbininkų klesos 
— ubagais likome, sugubijo savarankiškumo apsireiški- 
amžinai. mą. L. S. D. P. nurodo į ry-

Sužinoję apie mano atva- tų Galiciją, kuri jau dabar 
žiavymą susirinko kiti so- pamatė visus 
džiaus ūkininkai. Visi jie duotojų 
nusiminę, pilnomis akimis Gregusų viešpatavimo sma- 
ašarų žiurėjo į mane mal-Į gurnus. Dėlto ji juo ener- 
daujančiai, tai vėl su neįsi- gingiau protestuoja prieš 
tikėjimu. Matyt, manė, kad reakcinių Romanovo patri- 
ir aš esu tų pačių ponų sėb- jotų siekimus, kad prijun- 

! — prasisk- ras, dėlei kurių jie šiandien gus Rusijai Rytų Prusus,
žmones • artyn liko be duonos kąsnio ir be Ji protestuoja ir prieš bur-

. žuazinės lietuvių spaudos
Teko apvažiuoti daugelį „donosų” kompaniją ant

kurias įsiveržęs vėjas kau- ! 
kia ir blaškos šventyklos 
liekanose. Net šiurpuliai 

j perima žmogaus kūną. Bai- 
: su ir liūdna. Žmonelės, sako, 
kas šventa diena sueina ant 
tų griuvėsių ir rauda, rau
da griaudžiomis ašaromis.

Ale kaip gi? Juk tai bran
giausia jiems vietelė! Juk 
tai jų prakaitas, jų darbas!

Susirinko apie mane jų 
'riša kuopelė.

— Kas girdėti? — klau
piu.I I

— Nagi kas ?— Vargas! 
—vienu balsu visi atsiliepia. 

' — Bažnytėlės nebetekom, 
Įšalk dabar plika galva ant 
vėjo ir lietaus. Dabar tai 
dar pusė bėdos, bet kas busi 
žiemą per šalčius ir pus
nis?! — Ir risi nusiminusia 
akia pažvelgė į tą pusę, kur 
jų bažnyčios griuvėsiai dun-

I

I 
i
i

nudažė purpuros varsa tir- kS0J°;
štus moliūgus debesius ir Visi padejavo, galvomis 
prasiskverbę pro juos pro- palingavo, 
švaistą laižo padanges...

Mykia nusigandę gyvulė
liai. Varnai kranksėdami 
puikuojasi ir. lyg ką bai
saus prijausdami. skubinas 
į rytus...

Pabaisys apėmė ir žmo- Ja’ 
gaus sielą: turtingieji mies
tų gyventojai bėga, moterįs 
alpsta, vaikai verkia...

— Vargas! Vargas!

Kaip Pranauckas 
norėjo pralobti.

Nusipirko mašiną pini
gams daryt, bet—

Vienas skaitytojas pri
siuntė mums iš Philadelp- 
phijos iš "North American” 
iškarpą, kur aprašoma įdo
mus atsitikimas.

Tris gražiai apsirengę 
vyrai atėjo pas lietuvį Liud
viką Pranaucką ir pasiūlė 
jam mašiną pinigams dary
ti. Mašina spausdino 10- 
dolerines ir 20-dolerines. 
Stačiai stebėtis reikėjo, sa
ko Pranauckas, gaip grei
tai ji darė pinigus, kada tie 
tris „džentelmanai” jam 
rodė. Ir už tokią mašiną 
jie pareikalavo tik... $3,100. 
Pranauckas turėjo tiek pi- - 
nigų saliune užsidirbęs ir 
užmokėjo. Jam rodėsi, kad 
jis įgijo pasaulį. Jo tur
tams dabar jau negalėjo 
būt galo — taip bent jam 
rodėsi. "Tai geriausia ma- 

. šina pinigams spausdinti 
visame pasaulije,” aiškino 
jam trįs „džentelmanai.” Ji 
taip įtaisyta, kad prie jos 
nieko daugiau nereikia, tik 
įdėti volelį baltos popieros, 
kurios jie duoda už dyką, ir 
sukti už rankos, o per kitą 
galą išeina jau gatavi pini
gai. Jie parodė jam kaip 
tai daryt ir ištikrujų iš ma
šinos ėjo nauji, gražus pi
nigai.

Pasilikęs vienas namie 
po No. 2700 Passyunk ava, 
Pranauckas pradėjo pats 
mašiną bandyt. Įdėjo pali
ktos popieros, suka — išei
na balta popiera. Deda jis 
kitą popierą — išeina *“x*—

Pranauckas apalpo.
Kada jis atsigavo, 

buvo jau ligonbutije. Čia 
jis papasakojo daktarui, 
kas su juo atsitiko ir dak
taras jam patarė kreiptis į 
slaptąją policiją. Išėjęs iš 
ligonbučio Pranauckas pa
siėmė „pinigų” mašiną ir 
nuėjo slapton policijon.

”Well, tai ne pinigams 
daryt mašina,” paaiškino 
jam slaptoj policijoj, pirma 
tą mašiną gerai išegzami- 
navę. „Jei tai butų pini
gams daryti mašina, mes 
tave areštuotume kaipo ne
tikrų pinigų dirbėją.”

Pranauckas buvo nuėjęs 
da sykį policijon, bet nieko 
nenešė. Apgavikų surasti 1 
policija neapsiima. 1

— Gi man. Dievuli, — 
prislinkus arčiau per žmo
nes verkšlendama ėmė skų- 
sties našlė. — išplėšta vi
sas turtelis. Javeliai visi 
arkliams išklota, sutremp
ta; bulvės nukasta, uždaras 
ir drapanos išvogta... Li
kausi, varge. grynutėlė 
kaip pirštas. Nei kuo apsi
dengti, nei ko į burną paim
ti... O šeimynos šešetas, vi-į 

įsiems reikia, visi šaukias...
Susigraudinus senukė 

šluostosi antakius ir ris pa
sakoja ir vis naujus vargus, 
naujas nelaimes. Kas jas 
visas ir surašys.

Dar nespėjo išsipasakoti, 
o jau kiti traukia ją už skve-: 
rno:

— Gana, gana bus jau, 
močiutė, duok ir mums pa
siskųsti.

Tokių norinčių pasiskųsti 
atsiranda riša galybė. Vie
nas pro kitą spaudžias, kad 
tik arčiau prie to. kuris var
gus jų užrašys. Ar bus iš 
to kiek naudos, ar ne — tiek 
to, bv tik pasiskundus, by 
tik iš vidaus išmetus, kas' 
skauda, kas slegia, degina. 
Na ir ima pasakoti.

— Aš dar bado neva ne
kenčiu — skundžias raudo
nais kailiniais apsitaisęs u- 
kininkas. Turbut dar gyvu
lių ir lauko, bet kas? Trobos: 
karo reikalais sudegintos 
kartu su visu pašaru ir ma
nta. Galėčiau dar kiek ir 
nusipirkti, bet nėra kur. Už 
gyvus pinigus negauni. Tai 
susilaukėme laikų!... Gyvu
liai badą kenčia. Pusdykiai 
prisieis žvdams atiduoti.

—Atiduoti, tai atiduoti 
įsikiša šalę stovįs juodu 
švarku ūkininkas — bet ką 
darysim pavasario sulaukę, 
nei gyvulių nei padarų, nei 
duonos, nei sėklos nebetu
rėdami? Tuomet tai jau ti
kras bus badas !..

Visi liūdnai linguoja gal-! 
vomis, pritardami kalbėto

jui.
— Jau daug geriau butų, 

jei patįs savo turėtumėm! 
— kažin kas iš kuopos išsi- 
reiškia.

— Žinoma, žinoma!— pri
taria jam visi.

— jiems — dar vis, ale
man tai vargas! 
verbęs pro i 
bando skųsties kitas. Ale ir pastogės, 
be skundo aiškiai matyt į .
jam iš veido, jog ne gerovės miestelių, būti daugybėje Lietuvoj gyvenančių vokie- 
pas jį namuose esama, Švar- ’ * ' w ’ i _— • •-»
kas nudėvėtas, veidas su
vargęs, žeme apneštas, akįs 
indubusios, .po akim mėli- 

Įnuo j a plati delčia.

Al
suose kampuose tiek tik ir 
tegirdis.

Bet kas lietuviui vargas? 
Vargas lietuvio brolis. Jis 
su vargu gimęs, su vargu 
išvien gyvenęs; žino, kad 
su vargu ir mirti reikės. Jis 
jokio vargo nebijo. Ramiai 
jis laukia ateinant ir šio 
naujo vargo.

Moteris. “ ‘
kia? r 
kiek 
jiems 
pats neturi kada nei ašaro
ti. nei nerimauti. Sunkus 
darbelis — riša jo paguoda.

O čia karė su visomis sa
vo baisenybėmis, lyg kokia 
perkūnija su žaibais, atūžia 
visais kraštais. Kryžiuočių 
ainiai kaip juros vanduo už- 
oludo gražiausią Lietuvos 
dalį...

Tiesa, jie ir vėl urnai išsi
nešdino iš kur atėję, bet 
Lietuva jau nebe ta. Ten 
kur bažnyčios grožėjos — 
griuvėsiai tvokso; kur kai
mų sodai žaliavo — vėjas 
pelenus kedena; kur kviečių 
dirvos geltonavo — grynu- 
tėlis kaip grendimas tyrlau
kis tebeliko.

Vargas!
Taip, kur naujos gadynės 

vandalo koja žengė, tikras 
vargas gyventojams teliko. 
Aš pats lankiau tas vietas, 
savomis akimis žiurėjau į 
išnaikinimo didumą; savo
mis rankomis, galima 
sakyti, palytėjau to vargo 
ir jaučiau, nors neragavęs 
koks kartus jis yra tiems, 
kurie likimo verčiami para
gavo jo.

Atvažiavau Slabadon 
(Seinų apsk.). Siųstas čion 
buvau rankioti žinių apie 
nukentėjusius nuo karo. 
Bet rankioti neprisiėjo, nes 

i semte pasisemti tokių žine- 
j lių čia galėjau. Šiame kam
pe jų krūvos tebėr.

Mūrinė bažnyčia, kurią 
parapijonįs, taip gėrėdavos, 
visiškai sunaikinta. Kuorai 
ir visas pryšakvs išsprog
dinta. Dideliausi plytų kal
nai sugriosti ant švento
riaus ties didžiaisiais var
tais. Tarp plytgalių išmė
tyta varpų šukės, stovylų__ r____________
skeveldros, skardos sklypai,! — Let-ne-let gyvas 
lotų galai, gelžgaliai... Sto- kau. Nevidonai tie

vaikučiai ver- 
Kiek mokėdamas ir 
galėdamas ašaras 
šluosto, ramina, o

i

jis

t

mą. L. S. D. P. nurodo j ry-

savo „išva-
„ — Bobrinskių ir

Vilkaviškis. Suv. gub. Vil
kaviškyje mažas judėjimas 
— dauguma išvažinėję. Lie
tuvių sankrovos išdrasky
tos. Keli tautiečiai susitarę 
parsigabeno prekių, ir „Ža
grėje” pardavinėja. Sako, 
buk ir „Žagrė” buvus vokie
čių išdrafkyta.

Nuo vilkaviškio, Mariam- 
polės link, beveik visur žmo
nės jau gyvena namuose.

1S11-
su-

kaimų. Visur vienas ir tas čių, taipat ir apskritai prieš 
pats žodis teskamba:

— Vargas!
šlykštų vokiečių siundymą. 

L. S. D. P. ir dabar tebe- 
Niurus kaimiečio veidas, siremia seniai išmėgintais 

vilgomas nuolat ašarų, vi- namatais ir tebegina tas 
siškai apsiniaukė ir aptemo, pačias, kaip seniau, pažiu- 

(Iš ”Šal.”). Antanas, ras. jog prislėgtosios Rusi-

30 LAIVŲ BOMBARDUO
JA UOSTĄ.

Kopenhagene gauta iš 
Berlyno žinia, kad 30 fran
euzų ir anglų kariškų laivų 
bombarduoja ant Adrijati- 
ko Austrijos uostą Polą, kur 
stovi austrų laivynas. ,



Prot. rast, ir o:LietiTM Šlapino Fmm Kaseliais pranešinąs.
Stempos ir paliudyjimai 

jau atspausdinti, todėl kurie 
esate prisiuntę pinigus — 
reikalaukite, bus tuojaus 
pasiųsti.

Norintieji šių stempų ir 
paliudyjimų įsigyti malonė
kite kreipties pas K. Šidlau
ską, Lietuvos Šelpimo Fon
do kasierių: 226 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

P. S. Įgaliojimai ir kvitos 
galima gauti ir pas L. š. F. 
finansų sekretorių T. L. 
Dundulį, P. O. Box 511, 
WestviUe, IU.

NUŠOVĖ JUOZĄ PUPKĮ. ĮiiaaemoioiūMo^^mioioioijioioioio^ *̂oiomoioiuKw I

ĮDOMI AUTOMOBILISTŲ 
STATISTIKA.

7961 nelaimių tik Mass. 
valstijoj.

Praėjusiais metais Mas- 
sachusetts valstijoj buvo 
7961 nelaimių su automobi
liais. Tose nelaimėse 229 
žmonės likos užmušti, o 
4,010 sužeista. Už 201 mir
tį automobilistų 
buvo traukiami 
bėn.

Automobilių
metais buvo užsiregistravu
sių Mass. valstijoj iš viso 
77,246. Apskritai imant, 
kiekvienas padarė 5,000 ke
lionės, arba 386,230,000 my
lių iš viso. Padalijus šitą 
skaitlinę ant 229 užmuštų 
žmonių, išpuola 1 užmuštas 
veik ant kiekvienų 2,000,- 
000 mylių.

savininkai 
atsakomy-

pereitais

SERBAI TRAUKS ANT 
VENGRIJOS.

Serbai atėmę iš austrų 
daug ginklų, šaujamos me- 
degos ir maisto, dabar jau
čiasi beveik geriau stovį, 
negu prieš karę . Ka
da jie išvijo iš savo šalies 
priešą, buvo manoma, kad 
jie tuojaus trauks Bosnijon, 
bet dabar Serbijos pasiunti
nys Paryžiuje pasakė, kad 
prieš Bosniją serbai neis, 
nes _ yra
slavai sčiau ar vėliau
jie patįs atsimes nuo Aust
rijos ir prisidės prie Serbi-l 
jos. *'•“= 
Įgijus 
taisų, traukianti ant Veng
rijos.

Serbijos kariumenė, 
dabar daug karės į-

Brooklyn, N. Y.— Pirmą 
Kalėdų naktį Kundroto lie
tuviškame saliune, ant 
Grand gat., tapo nušautas 
Juozas Pupkis. Korespon- 

jdentas J. Julius, kuris tą 
žinią pranešė, sako, kad a- 

| pie tą saliuną visuomet spie
čiasi gaujos valkatų, kurie 
tik ir gyvena iš kaziravymo 
ir plėšimų. Kalėdų naktį, 
kada labiau reikalingi pini
gai, tie latrai sumanė paka- 
ziruoti. Bekaziruojant su
sipešė ir vienas kazirninkų 
išsiėmęs revolverį paleido J. 
Pupkiui 3 šuvius krūtinėn 
mirtinai jį sužeisdamas. Ne-» 
užilgo sužeistasis mirė. Ve
lionis, sulyg korespondento 
žodžių — buvęs geras para- 
pijonas ir mylimiausi jo už
eiga buvusi smuklė, kurioje 
ir mirtį sau patiko.

UŽ $2.00 SĖDĖJO 12 MĖ
NESIŲ KALĖJIME.

Dabar įsiskolino $160 ųž 
"bardą.”

Porstmouth, N. H.— Ed- 
gar Raudall neturėjo dar
bo ir negalėjo užsimokėt 
miestui $2.06 mokesčių. 
Miestas pasodino jį užtai 
kalėjiman, kur jis išsėdėjo 
daugiau, kaip 14 mėnesių. 
Šiomis dienomis jisai turėjo 
būt paleistas. Bet dabar 
apsižiūrėta, kad sėdėdamas 
už $2 jis suvalgė valdžiai už 
$160.

Tik jau ir gudri ta val
džia.

IŠMETA 16.000 ŠEIMY
NŲ Iš NAMŲ.

Ohio valstijoj keliuose pa
vietuose streikuoja nuo pe
reito balandžio mėnesio an- 

Įgliakasiai. Iki šiol streikas 
ėjo taip ramiai, kad apie jį 
visai ir nesigirdėjo. Bet 
dabar kasyklų kompanijos 
išlipino apskelbimus, kad 
iki 15 sausio streikininkai 
užsimokėtų už 10 mėnesių 
rendą, kitaip busią išmesti 
iš namų. Tas pranešimas 
paliečia 16,000 šeimynų. 
Streikininkai užsimokėt ne
turi iš ko ir atėjus 15 sausio 
16.000 šeimynų atsidurs 
vaikais ir visais savo 
kandais ant sniego.

su 
ra-

70.000 RUBSIUVIŲ GRA
NĄ STREIKU.

New York.— Apie 70,000 
rubsiuvių iš Louis D. Bran- 
deis (Bostono firma), Ha- 
m ii to n Halt ir William C. 
Thompson firmų grąsina 
streiku, jeigu darbdaviai 
nepildys sutarties, padary
tos su darbininkais keli me
tai atgal per didįjį streiką. 
Sulyg tos sutarties, dar-

ITALAI PAPIOVĖ PED-
LIORIK.

Wakefield. Mass.— Poli
cija rado čia vienam skiepe 
užmuštą M. A. Albertsoną, 
kuris buvo prapuolęs be jo
kios žinios. Albertson bu
vo žydas. Jis turėjo Law- 
rence auksinių daiktų krau
tuvėlę ir vežiodavo tuos 
daiktus po kitus mieste
lius. Nesenai ji pasikvietė. -- w_. , ,
Į Wakefieldą italai, liepda- bams sumažėjus darbas tu
mi atvežti daug auksinių H būt dalinamas h ^1 tarp 
daiktų, nes jie rengia ves- PUV darbininkų. Darbda- 
tuves ir jaunieji daug pirk- vqai S1 daro kaip jiems pa- 
sią. Albertson pasiėmė užlrankiau- 
$2,000 tavoro ir išvažiavo į 
Wakefieldą nurodytu ant
rašu. Nuo tos dienos jo 
niekas daugiau nematė. Tik 
šiomis dienomis policija ra
do jį giliai užkastą po tuo 
namu, kur jis buvo kviečia
mas. Jis buvo visas peiliais žmonių Skerdykla. Pa- 
subadytas ir apiplėštas. Vi- rašė žinomas vokiečių vei- 
si italai iš to namo pabėgę, kėjas ir mokytojas W. Lam- 

----------- szus, kuris ats toj skerdyk- 
NUSKANDINO ANGLŲ I loj dalyvavo Čia aprašo- 

LAIVĄ.------------ Į ma karė vokiečių su francu-
zais. Skaitant šitą knygą 
plaukai šiaušiasi ant gal
vos. Lietuvių kalbon ją 
išvertė Negeistinas; "Kelei
vis” išleido. Knygutė pa
puošta artistiškais virše
liais, atspausta ant gražios 
popieros, kaina tik 15c.

”Keleivio” Kalendorius 
1915 metams, gražiai ilius
truotas, turtingo turinio, 
100 puslapių, 25c.

Socijalizmas, kuomi jis 
yra ir kaip jį įkunyt? Pa
rašė O. Ameringer, vertė 
Europietis, išleido ”Laisvė.” 
Knygutė labai naudinga 

salą pradedantiems socijalis- 
tams. Kaina tik 15c.

Per Naujus Metus vokie
čiai nuskandino vėl vieną 
didelį Anglijos karišką lai
vą, ”Formidable” vardu. 
Nors ”Formidable” buvo 
jau apysenis laivas, bet pri
gulėjo prie didžiausių ka
riškų laivų rųšies. Kaip 
kitus, taip ir šitą nuskandi
no nardomieji vokiačių lai
veliai. Su šituo laivu žuvo 
apie 600 Anglijos kareivių.

PAĖMĖ VOKIEČIŲ 
SALĄ.

Iš Melboume (Austrijoj) 
pranešama, kad anglų lai
vynas užėmė vokiečių 
ganvillę, didžiausią 
Šolomono salyne.

Bou-

Nauji Raštai
Amerikoj išėjo iš spaudos 

sekančios naujos lietuvių 
knygos:

žmonių Skerdykla,

ŽMONIg SKERDYKLA
Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

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

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron ąrba po 5c. markams 
“KELEIVIS”

28 Broadway, So. Boston, Mass.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI,

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 27 d. susirinko keliatas 

ypatų pas drg. J. Rastikį ir susitarė 
paaukauti Lietuvos Šelpimo Fondan. 
Aukavo šios ypatos:

L. Petrošius, J. Eidiejus po $1.00; 
S. Rašteikienė, R. Raštikienė, S. Je- 
blonskienė, D. Malukienė, Z. Arže- 
auskaitė, Y. Maksvytienė, J. Rašti

kis, A. Raštikis, A. Vilavičius, J. 
Jablonskis, J. Malukas. J. S. Bronda, 
I. Skara, M. Maksvytis, po 50c.; A. 
Batakys 25c. Viso suaukauta $9.25. 
Nutarta pasiųst per "Keleivį” Liet. 
Šelpimo Fondo Kasieriui K. Šidlaus
kui.

Pinigus priėmiau. K. Šidlauskas.

SO. BOSTON, MASS.
Priėmiau nuo Krištopo Petrausko 

$25.00 auką Lietuvių Evangelikų Re
formatorių draugystės "Pagalba,” 
aukauja Liet. Šelpimo Fondan.

Pinigus priėmiau ir varde vargs
tančios Lietuvos ištariu širdingą 
ačiū. K. Šidlauskas.

Ižd. L. Š. F.

DOVANOS!
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 

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

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

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

ŠITOKIOS DOVANOS BUS DUO
DAMOS TIK LIG 1 VASARIO.

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
Materijalistiskasis istorijos supra

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

tais. ........................................  25c
Amžinos dainos......................... 15c
Anarchizmas ............................  15c
Davatkų gadzinkos ................. 10c
Platesnis aprašymas turinio minė
tų knygų yra katalioge, kuris tel
pa ant paskutinio ”KeL” puslapio.

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

Siunčiant prenumeratą visados 
parašykit adresų sekančiai:

"KELEIVIS"
n Broadtray, So. Boston, Maaa.

Pajieškau dėdės Adomo Paužos,' 
Suvalkų gub, Mariampolės parapi
jos, Lyderiškių kaimo. Taipgi pa
jieškau ir Petronėlės Depskiutės, Ig
liaukos parapijos, Igliškėlių kaimo. 
Jie patįs ar kas juos žino, meldžiu 
pranešti. Turiu reikalą.

Magdalena Ukeliutė,
99 Tailor st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Ignoto Kadziausko, ku
ris 27 d. lapkričio 1914 m. išvažiavo 
iš Dės Moines. Iowa nežinau kur. 
Labai turiu svarbų reikalą; jis pats, 
ar kas jį žino malonėsite atsišaukti. 

J. H. Alikonis,
218 E. 5th str., Dės Moines, Iowa.

Pajieškau Marijonos Kanipadai- 
ėios, ji ženota su Stroliu, paeina iš 
Indroniško kaimo, Ukmergės pav., 
Kauno rėdytos; turiu svarbų reika
lą. Meldžiu atsišaukti.

Konstantinas Jačis,
Bradley Fel. Co., N. Weimouth, Mass

Pajieškau pusseserės Nastazijos 
Zaunyčios-Karazijieuės; Kauno gub., 
Ukmergės pav., Subačiaus par., Mi- 
lunų sodž. Norėčiau labai susižinoti.

Valerijonas Zaunys,
312 N. 2th str., So. Omaha, Neb.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės turtingos, be vaikų, nuo 
17 iki 29 m. amžiaus. Aš esu 24 m. 
amžiaus, nevartoju alkoholio ir ta
bako. Kad butų laisva ir mylinti do
rą gyvenimą, 
ksiu per laišką, 
džiu 
lėlį.

Kitokias žinias sutei- 
Atsišaukiant mel- 

prisiųsti laišką ir savo paveiks

Antanas Tamašauskas
E. Stobo st, W. S. Pittsburgh. 

Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Dirsės; 
pirmiaus gyveno Pittsburgh, Pa. Gir
dėjau, kad išvažiavo. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

John Dailidėnas,
B0X 476, Raymond, Wash.

Pajieškau draugo Jono Apšegos, 
Kauno gub., Kupiškio parap., čiovy- 
džių Kaimo, girdėjau gyvena Cleve- 
land, Ohio. Pats ar kas jį žino mel
džiu pranešti.

August Sapiega,
601 E. 16th str., New York, N. Y.

Pajieškau Karaliaus Kutros, Kau
no gub., Šiaulių pav., Žagarės vals., 
Kemšių kaimo. Nesenai gyveno S. 
Bostone, ant Second st. Kas apie jį 
žino, meldžiu man pranešti.

Antanas Rudomskas,
55 Silver st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Prano Kosmau- 
•iaus; Kauno gub, Ukmergės pav, 
Veprių par. Medinių sodž. Meldžiu 
atsišaukti.

Karolius Kasmaučius, 
Goodyer lb. Co, Ca. 7, 

Boulder Jct, Wis.

Pajieškau brolio Petro Zavišos; Ka
iriškių sodž., I>ebeikių valšč, Ukmer
gės pav., Kauno redybos.. Jis pats ar 
kas ji žino malonės pranešti:

(1—5)
Antanas Žavi ša, , 

Almasen La Flor. Berisso Puerto La- 
Plata Republika Argentina

PARSIDUODA.
Duonkepykla; biznis per daugel 

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

Kostantas Saltanaviėius, (1-5) 
2108 N. 16th st., Springfield, I1L

IŠNUOMUOJA.Ml KAMBARIAI.
apšildomi ir su visais patogumais, 

nebrangus ir parankus dėl šeimynos. 
Už rakandus neskaitoma nieko, mo
kestis tik už kambarį.

J. STEPULIS,
282 W. 3rd str., So. Boston, Mass.

K. ŠVAGŽDYS,
Užlaikau Automobilių su Septynioms 

Sėdynėms,
Patarnauju dienomis ir naktimis 

pigiai ir visokiame reikale. 
Mano ofisas yra pas S. Baracevičių. 
258 Broadway, So. Boston, Mass.

CHICAGO, ILL.

5-tas IŠKILMINGAS 
BALIUS

5-tas iškilmingas Balius (12) 
Lietuvių Politiško ir Pašelpos Kliubo, 
NEDĖL1OJ. 10 d. SAUSIO (JAN.), 
1915. Pilsen Auditorium svetainėje, 
1655—57—59 Blue lsland Avė, arti 
18-tos gatvės, pradžia 4-tą valandą 
po pietų. Įžanga 25c. porai.

Balius bus su ”Grand March” ir 
programų visokių lietuviškų ir an
gliškų šokių, ir prie to, "Moonlight 
Waltz” prie užtemusios šviesos. 
Skrajojanti krasa su trimis dovano
mis: kvietka, auksinė plunksna 
cigarų skrynutė. Tai bus vienas 
žymiausių balių.

Kviečia Komitetas.

AMSTERDAM, N. Y.
Gerbiamoji "Keleivio” redakcija!
Malonėkite priimti truputėlį aukų 

ir perduoti Liet. Šelpimo Fondan. 
Aukos surinktos gruodžio 26 d. Au
kavo šios ypatos: J. Matulaitis 10c, 
J. Sirvytas 10c„ K. Rabačauskis 5c, 
B. Balauskis 25c, V. Rabačauskiutė 
10 centų. Viso 60c.

F. B. Shultz.
Pinigus priėmiau. K. Šidlauskas.

Pajieškau švogerkos Magdalenos 
Kurtinaičiutės-Surdokienės. 

jau gyveno Mahanoy City. 
reikalą, 
ti.

Meldžiu kas ją žino

Girdė- 
Turiu 

praneš-

Juozas Masalskis.
Shaft, Pa.

Pajieškau draugo Jurgio Kvidana- 
vičiaus; Suvalkų gub.. Kalvarijos pa
vieto, Liubavo par., Sabalavo kaimo. 
Taipgi jieškau Vinco Mikulioniuko, 
Kupavo kaimo. Meldžiu jų atsišau
kti.

Pajieškojimai
Pajieškau Antano Bikelio ir Juozo 

Končiaus; Kauno gub, Zarasų pav, 
Vaisiškių par, Antalgės sodž. Mel
džiu atsišaukti.

Jonas Gurkšnys, 
5813 Culloden str, So. Vancouver, 

B. C. Canada.

po.v., 
Mel- 

(1-2)

Pajieškau brolio Aleksandro Savi- 
čio, kuris pereitais metais žadėdamas 
vykti pas mane išvažiavo iš Pittsbur- 
go ir iki šiol neprisiuntė jokios ži
nios. Paeina iš Simonaičių, Baiso
galos par., Šiaulių pav.

Antanas Rumbavičius, 
1911 So. 6th st, Camden, N. J.

Pajieškau Romaldo Ramanausko; 
Vilniaus gub., Trakų pav, Beižionių 
kaimo. Aš esmi iš Užuguoščio mie
stelio. Meldžiu atsišaukti.

Petras Šolomskas,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau kaimyno Jono Kero. Su
valkų gub., Mariampolės pavieto, 
Skriaudžių kaimo. Atvyko Ameri
kon gegužės mėnesy, 1914 m. Girdė
jau apsigyveno Taylorville, III. Mel
džiu atsišaukti.

Juozas Ramoška, 
1425 So. 2nd str., Cedar Rapids Iowa.

Pajieškau Palekso Vasiliausko, 
Lolių parap. (? Adm.), 3 metai Ame
rikoj. Kas jį žino, malonėkit pra
nešti šiuo adresu:

Vladislovas Riauba, 
1022 Markvith st., Racine, Wis

Pajieškau pusbrolio Benedikto 
Kairio; Kauno gub., Panevėžio pav., 
Biržų par. Jis pats, ar kas jį žino, 
meldžiu atsiliepti.

Valerija Paliukaičia,
1 Merchant str., Newark, N. J.

Pajieškau brolio Jurgio Bendorai- 
čio; Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
ir parap. Paskutinį laišką gavau iš 
Westville, III. Meldžiu atsišaukti: 

Marė Fitz,
James P. O., Dorchester Co., Md.

Pajieškau draugo Toda Žuolio. 2 
metai atgal gyveno Kanadoj. Kau
nietis, Mosėdžio par;, šauklių sodž. 
Turiu svarbų reikalą. Atsišaukite 
kuogreičiausia.

Juozas Samauskis,
195 St. Charles str., 3rd floor, 
“Bpauag

Pajieškau draugų: Prano Griciaus, 
Jono Zaboro, M. Salanto ir Kazimie
ro Šalnio, Kviečių kaimo. Visi Kau
no gub., Telšių pav. Turiu svarbų 
’-eikalą. Malonėkit atsišaukt šiuo 
adresu:

Kazimieras Joneckis,
624 W. German str., Baltimore, Md.

Pajieškau giminaičio Prano Katei- 
vos. Lietuvoj užsiimdavo kalvyste. 
Taipgi pajieškau draugų ir draugių: 
Tadeušo Antanavičiaus, Ignaco ir 
Leono Kačinauskų, 'Antano Vaicikau- 
skio, Adomo Butkaus ir Marijonos 
Galminaitės, visi Kauno gub, Šiau
lių pav. Miestelio Viekšnių.

Antanas Spingis.
2334 So. Oakley avė, Chicšgo, III.

Juozas Kazlauskas,
600 N. 12th str., Mondsville, W. Va.

Pajieškau brolio Juozapo Katkau- 
skio; Kauno gub, Raseinių pav. Tit- 
vėnų par., žilaičių sodž. 
gyveno Shetoygan, Wis. 
atsišaukti.

Frank Katkawskys, 
1425 E. 31st str, Tacoma, Wash.

Pirmiau 
Meldžiu

Pajieškau darbo prie kostumeriškų 
kriaučių, arba už partneri. Dirbu 
atsakančiai visus darbus, kaip vyriš
kus, taip ir moteriškus; gerai prity
ręs tą darbą, nes jau 25 metai kaip 
dirbu tą darbą. Sušneku lietuviškai, 
lenkiškai, rusiškai ir angliškai. Jei
gu kam reikalingas tokis darbinin
kas arba partneris, tai kreipkitės šiuo 
adresu:

K. česunas,
P. O. BOK 64, So. Bend, Wash.

Pajieškau darbo prie kriaučių. As 
taipgi esu kriaučius. Noriu gauti 
nuolatinį darbą prie vyriškų drabu
žių siuvimo. Antri metai,, kaip iš 
Lietuvos, susipažinęs su keliata kal
bų, bet angliškai tai visai mažai te
galiu kalbėti. Malonus draugai siu
vėjai, jeigu kam butų toks darbinin
kas reikalingas, malonėkite atsišauk
ti šiuo adresu:

J. čerkauskas,
Halyok, Mass.7 Columbia str.,

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

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

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 Ilakių parap, Telšių pav. Iš
veizi, žema, tvirta, šviesaus veido, 
geltonplaukė, mažų žydrių akių; 37 
metų amžiaus. Išsivežė su savim 8 
metų dukterį. Kas tokią porutę su
gaus skiriu $10.00 dovanų:

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

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,
7 W .Elm str, Hazleton, Pa.

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

d-5) 
Benis Tamašauskas,

12 Water str, Hudson, Mass.

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;---------
Shenandoah, Pa. ir dirbdavo 
mainose. Malonės atsišaukti.

Elžbieta Ragaišienė, 

55 South 2nd str., Brooklyn,

gyveno 
anglių 

(2-5)
N. Y.

Prot. rašt. ir olgano užžinr?
Petras Keri utis, ' U7£ICWtr|

3238 So; Halsted «t, CHlUtlIOM 
Finansų rašt. -r- Kaz. M i kolai t is 

3327 Aubunp avė, Chicago, ** 
Kasierius -— Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted str. Chicag^0,
Susirinkimai atsibuna kas paafcutf' 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ”Aušr«»” svetain** 
ie. po No. 3149 S. Halsted st. Mett- 
nis susirinkimas pripuola sausio 
■lesij. Bertaininiai: Balandžio ir *Tpų 
’ių mėn. Pusmetinis Liepos mėn. '

iu ir
’OjJ

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO Na. 
T»wn of Lake, Chicago, 11L 

Valdyba.
Pirmin. — B. Mozeika, 

4005 S. Artesian avė. Chicago, 
Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas, 

2459 W. 46th pi., Chicago,

1

BL

• ;IL
Org. Užžiur, Prot rašt. K. A. Cianas, 

2446 W. 46th pi, Chicago, I1L
Finansų rašt. — J. Laucevičia, 

4637 S. Wood st, Chicago, 11L
Kasierius — K. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė. Chicago.
Susirinkimai būna kas trečia ><»- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj, šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538—M 
So. Marshfield avė, Chicago, III.

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No.1 
ant Town of Lake, Chicago, III. ra- 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmų 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dienų, A. 
J. Bieržynskio salėj, kampas 46 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas— A. J. Bieržynskis 

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

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

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

1805 W. 46th st, Chicago, 1& 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Užžii’-^^’as org. Matausi 4ilkaittat 

3255 S. Halsted st, CMcagoJIL

it
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28 Broadwav,
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LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 
Pitsburgh, Pa.

KreSo KreSo
Naujai išrastas KARBOLIUS būti
nai reikalingas kiekvienoj stuboj.

Juom lengva gydyt žaizdas, užmu
ša visas bakterijas, permaino orą 
kambaryje. Vienas iš didžiausių ap
gynėjų ligos. Vartok pusę šaukštu
ko ant stiklo vandens. Plauk ronas, 
šašus, spuogavimus, niežėjimą, žo
džiu sakant kur tik dezinfekcija rei
kalinga.

Aš užlaikau netik geriausius vais
tus gydymui ligų, bet ir apsisaugo
jimui nuo jųjų, ypatingai KreSo.

Reikalauk per pačtą. 15 centų bon- 
kutė.

K. ŠIDLAUSKAS Aptiekorius, 
226 W. Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGI BATSIUVYSTĖS 
MOKINIAI.

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

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

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

”K KLEIVI” Už ORGANĄ

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.

Chicago, I1L
Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

3239 S. Halsted st.. Chicago. II) 
Pirm. Pagelb. — Jonas Guizinskas, 

923 W. 33rd pi. Chicago, III.

LIET. PASILINKS. DRAUGIŠKAS 
KLIUBAS.

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

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

2120 — 137th st., Ind. Harbor, InA 
Prot. rašt — B. R. Yasulis,

2113 137th st, Indiana Harbor, Ind. 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

2112 137th st, Ind. Harbor, Ind.
Turtų rast.— Pranas Budis,

Room 22, Palace Hotel, 
Indiana Harbor, InA 

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

Susirinkimai atsibuna nedėliomfa 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valandų 
po pietų. Tony Mikolacz salėje, 
2112 137th st., Indiana Harbor, Ind.

PALAIMINTOS LIETUVOS DB-T1 
Chicago, I1L

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis, 

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

1916 Canalport avė, Chi 
Protokolų rašt. — K. Meškau

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

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

1916 Canalport avė, Chicago,

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

Town of Lake, Chicago, I1L
Susirinkimai atsibuna kiekvioių 

antrą nedėldienį mėnesio Ciprijorao 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood st.

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

5235 Bishop st, Chicago, 10. 
Vice-prez.— Jonas Wasilkevicze, 

4342 Paulina st, Chicago,
Organo užžiurėtojas — Protok 1 
tininkas Vlad. Szarka,

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Turtų rašt. — And. Giedrimas, 
4541 S. Hermitage avė, Chicago, 10.

Ar turite nusipirkę gražią sm daugallii gražių pir

POEZIOS KNYGA’
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose licosose
Valaidosi

Nes tutintu 
tąją knygą 
Tiris muh 
UžsliaiM.

Tįstai*draugas bis garinsiąs, 
Atris, b«i lludalaasls, 
Utjaas skaisaą, daliji svilti

Pakils Mintis aatlkita, 
Atgins airis, vilkt, kovoti 
Roik tik kartais pasvajoti.

Graži, didele, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: ■ ***•

Ta pati knyga gražiais kietais <| 
audeklo, auksuotais apdarau:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
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visam tam, ką aš sarsiu. 
Gerai. (Išeina ir tuoj su
grįžta su buteliu franeuzi- 
škos brandos. Sėdasi prie 
stalo ir geria). Tai paran
ku, po šimtą velnių paran
ku, čia ta galijoto smuklė, 
arti — tiktai antros durįs 
nuo redakcijos. O kaip tru
kteli, tai, klausykis, ir tėvy
nės meilė labiau virbėti pra
deda. Bet -tuščia to, pir
miausia reikia išgalvoti, 
kaip čia butų galima ap
dumti visuomenei akis. O 
tai padaryti, ypač dabar po 
tik-ką atsibuvusiai visuoti
nai socijalistų konferenci
jai, arba kaip dauguma sa
ko, visuotinam lietuvių sei
mui, reikia, būtinai reikia! 
Mat, seime visi socijalistai 
užsilaikė tykiai, džentelmo- 
niškai, o mes tautininkai, 
ot, net gėda ir prisipažin
ti. — bomiškai. To dėlei ir 
reikia apdumti visuomenei 
akis, kad jinai nepamatytų 
socialistus, kaipo geresnius, 
išmintingesnius ir taktin- 
gesnius tėvynainius už mus, i 
tautininkus. Neduok Die- 

: ve, tada visuomenė nuo mu- 
' su visai atšaltų, nors ir da- 
i bar tik užpakaliu į mus žiu
ri. žinoma, visą bėdą rei
kia sukrauti ant socijalistų. 
O taip padaryti galima. Juk 
socijalistai yra organizuoti 

■ žmonės — partyviški, o mes 
! gi šaukiame ”bepartyvį” 
seimą. Bet, kad seime so
cijalistai užsilaikė beparty- 

i viškai, o tautininkai — par- 
; tyviškai, tai man ne galvoj: 
j aš. ot, rašysiu, sakysiu ir į 
i rėksiu, kad mes, tautininkai 
' esame bepartyviškoji visuo-! 
I menė ir suriestas, gatavai' 
suriestas kriukis. (Pauža).

Taip, mes, tautininkai, e- 
j šame bepartyviškoji visuo
menė. (Užsimąstęs). Bet, 
kaip tai galėtų išeit; juk 

I mes sutvėrėme tautininkų 
partiją, mes priklausome ir 
net bosaujame SLA. ir TM 
D. ir tuo pačiu laiku e-e-esa- 
me bepartyviški ? Tai ste
buklai! Bet nėra ko nusigą
sti. Reikia atminti, jog 
šventoji teologija yra di
džiausias mokslas, o tas 
mokslas, kaip tik ir nurodo, 
kad viena žydelkaitė yra 
Dievo motina ir tuo pačiu 
laiku yra panelė ir dar ne- 

! paprasta — švenčiausia, 
j Aiškiau sakant, nors ta žy
delkaitė jau yra buvus mo
tina — taigi vainiką jau 
praradus — bet katalikams 
yra panelė. Šituo gi faktu 
vaduodamiesi mes, tauti
ninkai, nors jau esame savo 
nekalto bepartyviškumo 
vainikėlius praradę ir, tie
są kalbant, esame partyviš- 
kais pilnoje to žodžio pras
mėje, vienok mes turime sa
kyti, jog esam bepartyviški 
ir ”dacol!” (Džiaugiasi, bet 
staiga užsimąsto). Hm... ši
tuo vienu faktu, t. y. Dievo 
motinu ir sykiu panele ne- 
dasilytėta, socijalistų nepa
kakinsi; tie bestijos yra 
netaip kvaili, kaip katalikai. 
Taigi reikia surasti dar 
vieną faktą. (Valandėlę mi- 
slina). Jau turiu. Gerai, kad 
mintin užklydo mano jau
nos dienos ,ypač tos dienos, 
kurias praleidau pradinėj 
mokykloj. Atsimenu kaip i 
tuomet aš gavau net 
ant žirnių paklupuoti už tai, 
jog netikėjau mokytojui, 
kad du sykiu po du yra ke
turi. Aš tuomet spardžiau- 
si, verkiau ir sakiau, kad 

Į du ir du yra penki. Ir da
bar, nors aš esu išsigimusio 
tautiško laikraščio redak
torius, tečiaus su to moky
tojo nuomone nesutinku; aš 
esu tikras, kad du ir du yra 
penki, o ne keturi. Aš ga- 

i faktais priparodyti.
(Vaikščioja ir rankos pir- 

suprantama, tautiškoj smu- štus skaitliuoja. Du pirštai 
klėi. tautiškai-chemiškomis ir du pirštai, tai sudaro ke- 
rugstimis ir bus dūlis toks, į turis pirštus. Hm... tai ne- 
kad visiems mano redaguo-: gerai; aš noriu penkių pir- 
jamo laikraščio skaityto- šLų. (Vėl skaito). Vienas 
jarns akis apdums. Tada jie nirštas ir kitas pirštas, tai kitus svietus.” 
teisybės nebmatys ir tikės d’| nirštai, o da vienas pir- viską suprasite.

Bepartyviškoji
j įg visuomene

(Monologas).
(Sulosią, pagarsėjęs idioti
zmu, vieno tautiškojo laik
raščio redaktorius, "brolis” 
Skirvydas).

Jau senai aš galandu dan
tis, nepiaustau nagų ir ne
kerpu 
bent syki tapsiu 
ir, be abejonės, 
mankysiu visus socijalistus, 
kad ir čia pat ant Grand 
stryto prieš mano reda
guojamo laikraščio išleistu
vės duris. (Pasididžiuoda
mas). Kaip daug žadantis 
ir narsus darbas butų lietu
vių tautai, šalia to, juk ir 
mano redaguojamo laikra
ščio leidėjai ir zeceriai, ir, 
kas svarbiausia, net Grand 
strvčio saliunininkai, ypač 
musų gerbiamas tautietis- 
galijotas, aiškiai, kaip ant 
pliko delno, pamatytų ma
no labai daug žadantį lietu
vių tautai darbą. (Pamąstęs 
kiek). 0 kaip aš nelaimin
gas sutvėrimas esu, kad va, 
nors nekerpu plaukų ir ne
piaustau nagų, o vienok ne
galiu pastoti Samsonu ir 
išliuosuoti lietuvių tautą iš 
sOcija’istų nelaisvės. (Vai
kščiodamas). Jau aš, tur
būt, ir nepatapsiu Samsonu. 
Pabandysiu pergalėti soci
jalistus išminčia, o ne su 
kumščia. Taip, su išminčia 
ir kulturingiau butų, juk 
kandžioti ir mušti savo 
priešą, tai reiškia būti tik
ru asilu.- Taip tikrai asilu, 
nes asilas tik tiek ir težino, 
kad savo priešui įkąsti ar 
įspirti. Bet va, pergalėk tu 
čia, žmogau, ‘juos su išmin
čia, kad tos išminties pas 
mane taip kaip ir visai nė
ra!.. Teisybę vienas kalbė
tojas sakė, kad mano gal
voj tik tiek proto randasi, 
kaip to dzūko pypkės cibu- 
ke syvų. Bepigu butų, jei
gu aš tiek išminties turė
čiau, kaip socijalistai. Bet 
iabar.. ot, po velnių, aš tik 
<iek jos teturiu, kaip ir kiti 
tautininkai, mano vierni 
broliai. (Nusiminęs). Nors 
aš esu didelio ir seno laik
raščio redaktorius, bet kas 
iš to, kad esu daug didesnis 
ir senesnis asilas, nekaip 
tas laikraštis. (Pauža.)

Hm... man užėjo galvon 
daug žadanti ir naši min
tis. Tiesa, tai maža min
tis, bet nėra ko daugiau ir 
benorėti, juk: kokia galva 
— toks ir protas. Bet, pa
lauk, kartais kad ir iš ma
žos kibirkštėlės pasidaro di
delė ugnis. Tegu, daleiski- 
me sau, mano balabonėj bū
na ir tik tiek proto, kiek to 
dzūko pypkės cibuke syvų,' 
Vienok suprasti reikia ir, 
be abejonės, už didelį faktą 
palaikyti, kad toji pypkė, 
kada yra deginama, vistiek, 
rūksta ir, žinoma, nemenką, 
dūlį padaro. Tatai ir man; 
tik reikia užkurti mano gal- 1U 
voj esančius miežpelius, I

plaukų, — sakau, 
Samsonu 

tada su-

I
i

štas ir da kitas pirštas, tai 
vėl du pirštai, dabar, du- 
pirštai ir da sykį du pirštai 
— tai išeina keturi pirštai. 
(Užpykęs). Po šimtų kara
binų! kur tas penktas pir
štas dingo? Gal aš dabar 
nemoku taip gerai skaitliuo
ti? Bet tai negalimas da
lykas ! Juk aš dabar esu tau
tiško laikraščio redakto
rium ir, be abejonės, turiu 
daugiau proto, negu tuo
met turėjau, kuomet kiaules 
ganiau. (Griebdamas už 
nykščio). Jau turiu ir pen
ktą. (Skaito). Du ir du, 
tai keturi, o prie to pridėk 
ir nykštį, tai bus penki, kaip 
iš pypkės. Na, tai aš dar 
esu vyras. Išrišau užduotį, 
kurią nė garsiausias mate
matikos profesorius neišri
štų. Ir dar taip lengvai: be 
paišelio, be popieros — ant 
pirštų. Tikrai tautiškai, 
nes visos lietuvos močiutės 
ant pirštų skaitliuoja ir iš
riša net sunkiausias proble
mas. (Džiaugiasi ir šoka 
klumpakojį). Dabar fak
tų turiu! faktų turiu! Prieš 
mano faktų drutybę neatsi
laikys nei pragaro vartai. 
Ir tai negalimas daigtas, 
nes jeigu du ir du yra pen
ki. tai aišku, kaip prie lem
pos, kad mes, tautiečiai par- 
tizantai, esame bepartvviš- 
koji visuomenė.

Margeris.
I

^akcijos atsaltai
J. M. RukŠtalai.— "Dedu

kcija” — toks žodis yra, 
bet jis reiškia ne gamtos 
spėką, o tokį protavimo 
procesą, kur išvedimas se
ka būtinai iš duotos mede- , i

gos. taigi galimas tik pasi- 
, kalbėjime. Tai yra demon
stravimo bei prirodymo bū
das. Apie tokį aparatą ne
girdėjom.

A. Dyčiui. — Ačiū, prie 
progos patalpinsime.

Ch. Meseun. Kvailiui, K. 
Andriušiui. A. Dzidolikui ir 
kitiems.— Laiškus talpina
me tik su naujomis ir svar
biomis žiniomis. Jūsų lai
škuose paduodamos nau

jienos jau skaitytojams ži
nomos.

F. Strakšiui.— "Galvo
čiaus” negauname nė mes 
patįs. Nekitaip, jis yra mi
ręs. Reikia būti atsarge- 

! sniems su naujai gimstan
čių laikraščių užsiprenume- 
ravimu.

Hudsoniečiui.— Pritru
kome vietos ir todėl žinu
tės pereitame numervj ne
galėjome patalpinti. Dabar 
gi jau vėlu.

V. Kukli ui.— Panašių 
šeimyniškų vaidų tarpe lie
tuvių atsitinka kas dieną 
šimtais. Laikraščiui maža 
naujiena.

N. Duroniui, V. K. Rim
kui.— Naujametines eilu
tes pasivėlinote prisiųsti. 
Jei ankščiau gal butume ir 
patalpinę.

M. Jakuboniui.— ”Bambi_ 
žais” lietuviai pravardžiuo
ja kalvinistus. Kalviniz- 
mas-gi, tai tokia doktrinos 
sistema šv. Augustino išvy
styta, o Kalvino peržiūrėta 
ir įvairiose formose priimta 
reformatų bažnyčių Šveica
rijoj, Francuzijoj, Vokieti
joj, Olandijoj, Anglijoj ir 
kitur.

P. Krakaičiui.— Vertimė- 
lį sunaudosime. Ačiū.

Margeriui.— Radę vie
tos įdėsime. Straipsnelis 
tilps gal kiek vėliau.

I. Andriulionis.— Nuo ko 
paeina žiema ir vasara, o 
taipgi kodėl vienoj vietoj 
ant žemės yra naktis, kuo
met kitoj vietoj yra diena, 
kelėse eilutėse čia išaiškint 
tamstai negalime. Pata- 
riam nusipirkti geografiją 
arba knygą ”Apie žemę ir 

Perskaitę

i

i

j

Kiekvieno namuose turi 
rasti* "Keleivio” 
KALENDORIUS.

KONCERTINIS 
.TOURNEE.

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

Adresas: 149 W. 117th *1 
NEW YORK, N. Y.

r
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Ui Vyrai,

YUDEIKO!
Jis uilaiko gerą RestasracĮJą, v 

tokios raitės Alaus, Dagtiaės 

vyas Ir CI«wą.
Pt'-1 namiausia ir parankiausi* 

vieta lietuviams

304 Orulny Ir 259 I struti 
SO. BOSTON. MASS.

■»

*8*0'00**

Akušerka
Pataigmd knnąW«Ma» į >

Miege, Baltlmere. M4.
Pa»ekmiqga: otlieka savo darbą į ■ 

prie gimdymo, toipgi sutsikia vi į; 
tokia# rodąs ir pageibą invairioM l> 
moterų ligose I i
F H
i. inrv|ncire K<<r et, < 
SO. B< >ST< >N, 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 BALT, minim 
U liūtai- $• Buitį, Ifcu

Galite reikalaut ir per laiškus, 

o męs per ekspresą gyduoles at

siųsim.

B-

Mokykit M(!Bko$ Klikos. D-RAS MATULAITIS 
išvažiavo ant studijų New Yor
ko Klinikose. Sugrįš j Bosto
ną už 3 mėnesių. Laikinis ad
resas:
229 Bedford «v„ Brooklyn. N. Y.

Goriausia lie j į 
tuvya

Fotopafistai ; i
Traukiu pa- j I 

veikalus gra- jJ 
šiai ir pigiai : 
nežiūrint akir- i 
tumooro. Ant i 
kiekvieno to ■ 
tino paveikslų

MtMF
OOAOUOOOMUSaOOOūOAAASuS

J. ANDRIUŠIS

į s pridedate DOVANŲ vieną didelį/ 
j; Esant reikalui einam fotografuoti į ; į 
į Ė namui. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS 
į 45* Broadirsy, So Booton. Mass j 
i X«^<^:»J*V.10IOtOiCtOWiOMCWIOIOU.

Uilaiko gonausį

EBę, Vyną, Likierius iri 
kitokiu* gardžiu* gėrimu# 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigaru*.
Meldžiame užeiti o visados rasų 

gražų patarnavimą

362 2ni it, Sc

No.

KA.UJAS ADRESAS: 
Pavardė ir vardu

51KAS ADRESAI
i*av%rdė ir varna*

No.

Miestas ir valstija..

LIETUVIAI

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

S. BARACEVIČIA,

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Mainydami adresą praneJkit redakcijai per atviravę. pasilaikydami 

(ėmiaus nurodytos formos Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil
dyk,'. tą blanką ir prisiųskit redakcijai Adrsesą mainyami gatves vardą pa
rašykit 'a<d? į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatves kampo, tada išveng
ei daug nesmagumų ir pat;s gausite visada laikraštį

PERMAINAU ADRESĄ

fiestas ir valstija..............................................................................................

Pasabga: Kiekviena# “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
ji laikraštį pasibaiz? tėirijant ant adreso raudone sklypelio., kur gale skal
ytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numerai 42-4, rei-kia. 
<ad pasibaigia su laikraščio No.42 1914 n. Kurių pavardės gale stovi 35-4, 
tu p-'numerata 1 tai baigė su laikr. No.35 ir turi atnau.'nt ar paprašyt redak- 
njos. kad nesuiaikytų. Taigi gerbiatr ieji skaitytojai, atkreipk t atidą ar>i 
“tų nurodymų ir matydam* savo preni ir ersta išsius gusi# tucj --tsfi-pk te.

Su oagvr-'a “KELEIVIO” idmlaistra-it*

•jg 
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Užsirašykite

Pirmą 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'1 talpina darbininkams naudingus 
straipsuius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apš vietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:

Cbicagoje —per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 
Pačtu siunčiant, Cbicagoje metams $6.00; pusei 
metų $5.50. Kitur, ne Cbicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

258 Broadway,__ So. Boston, Mass.
Telephone: So. Boston 839-J.

JOHN KULBOK CAkt

Sveikas gyvas brolau! Sermu 

nes, gal jau kur nore į kitą nuo

C tt 
vis ia 
gyvenu 
senis 
-.rašt, 
dau.- 
andu

bet 
cam 
an
otir 

JONO 
KULBOKO 

O, brolau 
jau iii persi 
kėlė i kitą 
vietą. ana 
ant kamp< 
So. i - mo»

--
abar jis ten įtaisė visokius puran 
amus ir gražius kambarius nakvy 
ims. Vasarą kambariai vėsus, 
lemą šilti. Todėl visiems gai t»* 
art atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE 
Al Wythe ave_ Brooklvn. N. V 

<21-61

25.000 KatDa4iA?pu
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš- 
' tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata- 
' logo, tai prisiųsk u~ 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų satal >- 

į gą, kuriame rasi visokių geriausią 
Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugy
bę kitokių Muzikališkų Instrumentą. 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį^ 
o gausite teisingus tavoruns. Rašy- 

ikite tokį adresą:
I Gražių popierų gromatoms rašyti 
Į su puikiausiais apskaitymais ir dai- 
' nomis, su drukuotais aplink konver- 
< tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 

1 dolerį.

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

LicMzkas D-ras M. Zisetaa
7 PArmenter St 

Į Boston, Mass 
Į Visokias ligas gy 
i dau pasekmingia- 

usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais ‘ 
neikit
mano 
tos arba telefoną 
duok oaSatesiu. 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
ano 1 iki2 ir 6 iki
8 vakare. TeUphone 1967—9 Bicbaoa

į viršų tik 
į aptieks; 
durys baj

KAhtmi MAUJUS MTBS TUOJAU
B DAUG ATLIKO JUMS IŠ PRAEITŲ METŲ 
ŽDARBIO! KIEK?

Rt^jilvoMte apie tai. Ir. s-niems metama ba - 
ri antis nuspręskite su tekančiai# metate dsurisu 
sutaupyti pinigo pasidedam saugiausiame banke 
STATĖ OF CHICAGO svarai tvoja saugumą savo 
. k r ITALU u ATSARGOS FONDU daugiau kaip 

$4.000,006.00
Moka 3-čią Procentą Metams, 

'alka Iiažmn*L-ai RANKOS VALANDOS JUM MClUVlSKal Nuo 9 ryto iki 3 v»t. p > pie’ 
1 Su b. i«’ 13 v. vidardiir.io 

STATĖ BARK OF CfflCtfD, IU.

8 vakare. Tdepbone Richmoad 2622-R 
Gyv. 166 Chestnut str., Chelsea Park



Pirmą-syk
mūšyje

V KMLBIVIS

(Sužeisto pasakojimas)
—Ne ysiu nė vietos nė 

tos da , kur aš tarnauju, 
— taip pradėjo savo pasako
jimą sužeistas oficieris-arti- 
leristas, — nenurodysiu net ir 
tos vietos, kur mes mušė
mės... apie tai mums užgin
ta pasakoti... Bet apie tai, 
ką aš pergyvenau tame mū
šyje, galiu iums papasakoti.

Aš su dėkingumu paspau
džiau oficieriui ranką ir pra
dėjau atydžiai jo pasakojimo 
klausytis.

- Ramiame laike sunku 
yra suprasti, kas tai yra— 
tikrasis mušys. Žinau, kad aš 
privalau nustatyti patranką; 
žinau, kad man reikia 
šaudyti į priešą; žinau, kad 
kuom daugiau aš priešingo
sios pusės Kareivių išmušiu- 
tuom geriau man ir musų ar
mijai. Tas, jeigu norite ži
noti, yra vienintelis tikslas 
kiekvienos kariaujančios ar
mijos... Tas yra teorijoje, 
tas turi būt ir praktikoje.

Štai apskelbė karę ir mu
sų brigadą pasiuntė į karės 
lauką. Su noru einu ir su 
noru visi kiti eina. Visi 
vienaip manome: šaudyti į 
priešą ir kuodaugiau jo ka
reivių išmušti.

Nuėjome. Mums pasakė, 
jog rytoj rytą prasidės mu
sys, nurodė vietą, įdavė bri
gados viršininkui pieną mu
sų artilerijos veikimo. Ir 
nuo tos minutės, neiučioms, 
dvasią ąpėmė lyg koki tai 
šiurpuliai. Ne baimė už save, 
ne bijojimas priešų, bet kas- 
žin kas toks nežinomas, ne
matomas šiurpulys per kūną 
perlindo.

Šeštą valandą ryto mes 
ėm ugnį prieš nema

tomą, ‘ t tariamąjį priešą. 
Vidurdienyje mums pasakė, 
jog visas vokiečių korpusas 
stengiasi apsiausti dešinįjį 
musų sparną. Mums užko- 
mandavo: “po dešinei-marš" 
ir mes einame. Užimame 
naują vietą (poziciją) ir lau
kiame. štai žiūrim: eina 
priešas. Tuojaus priešo ar
tilerija atidengė prieš mus 
ugnį. Užstatau patranką, 
•duodu paliepimą šaudyti, o 
pats jaučiu save lyg kokiame 
ūkanotame sapne. Pradėjo 
nykti ketvirtosios batarejos 
mūšy oficieriai... Aš -trečioj 
batarejoj. Mes pakol kas, 
be nuostolių žiuriu, vokie
čiai artinasi p ie musų ir uz 
puola! Viens pilkas, kitas. 
Užstatu p : ■ i\; įką, palei 
džiu šovinį .. Į pAcį votieču. 
kariumeaes pi m > pulko tir
štumą... paskui antrą šovi
nį, trečią ir t. t. Matau, 
krinta žmonės kaip musės, 
matau dar-gi, kaip sudras
kytų šoviniais vokiečių kūnų 
dalys į orą išlekia ir vėl at
gal žemyn krinta... 
? Sip pv-ina kok3 pu3VT 
landis... Vienas pneso pul
kas suvisai išnaikintas, su
naikintas ir antras ir baigia
mas naikinti trečias, o aš 
vis patrankas nustatinėju į 
patį tirštumą ir šaudau... 
Vakarykščia baimė ir šiur
puliai išnyksta, aš užsidegu 
ir be mažiausio pasigailėji
mo pleškinu priešą... O jis 
vis eina artyn, per negyvuo
sius lavonus lipa ir vis krin
ta. Aš nesuprantu ir neįsi
gilinu į priešo manievrą. Ir 
kam jis man? Kam man rei
kalingi jo gudrumai? Aš 
užimu sau gerą stovį ir ker
tu jį be pasigailėjimo, nely
ginant stiprus bernas, su 

i rankose tirštą dobilų
• •

Pirmą naktį po to mūšio 
negalėjau užmigti. Nespėju 
akis užmerkti, tuojaus ir 
matosi: laukas mūšio... ei
na didžiausi vokiečių karei
vių pulkai, o aš šaudau iš 
patrankos ir taikau į pati jų 
tirštumą., lekia į viršų jų 
rankos, kojos, galvos, drai
kosi po orą žarnos... Baisu1 
ir prisiminti.

—Keliuose, Tamsta, mū
šiuose buvote? —aš paklau
siau oficierio.

—Keturiuose,—atsakė su
žeistasis ir toliau tęsė savo 
kalbą.—Į kitus mušius aš 
ėjau kai automatas... Intom* 
pti buvo raumens, o visas 
lyg paralyžiaus užgautas... 
Toks paralyžius, kad aš ne
jaučiau skaudėjimo nuo žai
zdos ir dar-gi nejaučiau, 
kuomet ir kas mane sužei
dė... Tik atsimenu lyg per 
sapną, kad pradėjo suktis 
galva ir akys margti, o dau
giau nieko neatsimenu, tik 
jaučiau, kaip pusiau apmi
ręs ir krisdamas ant žemės, 
truputį susitrenkiau... Kas 
su manim toliaus dėjosi—ne
žinau, tik pasijutau visas ap
rištas Košmaruose.

“Ryg. Naujienos."

Balsas iš
Lietuvos.

"Keleivio” leidėjo J. Ge
gužio vardu atėjo šitoksai 
iš Lietuvos laiškas, rašytas 
kaimiečio ranka, kurį pra
šoma patalpinti laikraštin.

Brangus viengenčiai! Jus 
gyvendami už jūrių nors ir 
skaitote laikraščiuose apie 
Lietuvos vargus, bet, tikiu, 
mažą turite supratimą ko
kie baisus laikai ištiko mu
sų tėvynę.

Lietuva nūnai virto "pra
garu.” Miestai, miesteliai, 
sodžiai ir viensėdijos — sto
josi griuvėsiais; vietomis 
gi gaisrų sunaikintais tyr
laukiais. Musų Lietuvos 
dalis liko milžinišku kapi
nynu. Laukai tapo aplieti 
krauju. Tyrasai Nemunas 
tekėjo krauju pasruvęs ir 
nešė į jūres jaunų Lietuvos 
bernužėlių — kareivių la
vonus, sykiu ir vokiečių 
narsuolius.

Žmonės, kurie nepašaukti 
karėn, yra tik kankiniai. Ne 
iš priešo ir savųjų pusės, 
bet bado kankiniai.

Turtingieji ūkininkai ir 
šiandien nenusigąsta; jie 
yra visa ko pertekę. Tūli 
iš jų po karės dagi pralobs, 
nes gyvuliai nepaprastai pi
gus ; turėdami pašaro ir pri
sipirkę gyvulių, po karei ga
lės brangiai parduoti.

Girdėjau, kad Amerikos 
lietuviai iš širdies rūpinasi 
Lietuvos brolių likimu ir 
savo triusu sudėjo šelpimui 
nukentėjusių nuo karės tūk
stančius.

Jus, mieli broliai ir sesu- 
kurie ^aukaujate mi

to įaustai tėvvnei tukstan- 
nus. neužmirškite, jog jūsų 
nagalbos laukia pirmieji be
žemiai ir mažažemiai, jūsų 
rimines. Atminkite visą 
Lietuvą kartu, tuo labiau 
atsiminkite savuosius gimi
nes, kurie nieko netur, tik 
yra rankpelniai,—tie dabar 
yra tikrais bado kankiniais. 
Iš tos pašalpos, kurią jus 
a ikaujat Lietuvai, be abejo, 
tie vargšai rankpelniai nie
ko negaus. Dvarininkams 
ir ūkininkams tokių bėdų ir 
bado nėra, kokios patiko 
Suvalkijos kaimiečius ir 
kauniškius ordinarčikus. 
Pastarųjų viską sunaikino, 
o algų jokių nebegauna, tai 
ir badas.

Neužmirškite, broliai, 
darbininkų-rankpelnių ne
laimingo likimo. Neduoki
te jiems numirti iš bado!

Kazimieras Buivydas. 
18. XI. 14.

Hakiai, Kauno gub.
P. S. Malonėčiau, kad ši

tą balsą atspausdintų ir kiti 
laikraščiai. K. B.

FRANCUZIJA ŠELPS 
NUKENTfiJUSIUS.

Prancūzijos ministerių ka
binetas nutarė prašyt par- 
liamento, kad tas paskirtų 
$60,000,000 nukentėjusiems 
gyventojams šelpti tose vie
tose, iš kur vokiečiai jau iš
varyti.

Karė Lietuvoj. SV™®
Naumiestis, Suv. gub. 

Kiek žinoma, Naumiestis, 
vokiečių rankose buvo bene; 
6 kartus. Gyventojų visą i 
laiką buvę labai maža, 
dvasiškių, rodos, vienas tik
tai pralotas Oleka visą lai-

t su visais 
jų žodžiais beta

riant, Dievo valiai.
"Liet. Žinios.”

F. J. Bagočius.

įl Tiesu Patarimai.
Skirgaila. Kontraktorius, ka-

M. Kai-kune rusų įras stato jums namą, neatsako
laikraščiai, pav. "Birž. Vie- 
domosti,” rašo,kad vokiečiai 
kunigus laikę porą sąvaičių 
kalėjime. Ištikrujų gi bu
vo taip: užėmę vokiečiai 
Naumiestį, įsitaisė telefoną, 
kurio vielos buvo nutiestos 
pro klebonijos langus. Ka- 
žin-kas nupjovė vielas. J- 
tartas buvo vietos pralotas, 
bet magistrate išsiaiškino 
dalykas ir pralotas buvo pa
leistas tą pačią dieną.

Nuo šūvių sužeista du tų mano, 
žmogų, sudeginta kelios de- 
šimtįs namų. Leveckio na-

I

t

už vagystę vieno iš jo darbinin
kų. Turit skųst patį vagį, o 
kontraktoriui užmokėt visus 
jam priklausančius pinigus.

Pusbroliui. Kada užgriebia 
skolininkas darbininko algą, 
Mass. valstijoj, jis gali užgriebt 
viską, kas yra daugau kaip 
$10.00 pas darbdavį tada, kada 
šerifas arba konstabelis atneša 
raštus (writ), o ne $10.00 ant 
nedėlios, kaip jus ir daugelis ki-

Jonas Pušinas. Namų savi- 
muose sudegė A. V. kningy- ninkas neturi tiesos įneit į ju- 
nėlis ir daug gaidų, tarpe'Sl* nuomuojamus kambarius 
kurių 60 naujai surinktų Jums nesant namie, tik jei jau 
dainelių su gaidomis ir M. į bnt neatleistinas, reikalas, kaip 
Petrausko rankraštis 
rutė.” Kalba, kad vokiečiai 
kaimiečiai su kareivių pa- 
gelbą ”išrubavojo” sankro
vas. Lietuvių sankrovos vi
sai sunaikintos. Bažnyčia 
stovi, tik iš visų pusių gero
kai apšaudyta, ypač bokš
tas, iš kurio kareiviai dabo
jo priešus. Viena skylė 
pramušta lubose. Apdras
kyta taip-pat visi namai va
karų pusėje. Tiltas sude
gintas. Meištai (Naumies
čio priemiestis) beveik svei
ki išliko, nekalbant apie 
tvoras ir langus. Gyvento
jų Naumiestyje tik kelios 
šeimynos.

Apie Naumiestį matyti 
ūkių; gyventojų labai ma
žai — vos kur-ne-kur užsili
kę bulves kasinėja. Ariant 
ar šiaip dirbant ligi Vilka
viškio nematyti.

"Bi- laike ugnies, kad vandens du- 
“■ * I dos truktų, ar tam panašiai. Jei 

jis įnėjo atsiimt savo lempų, 
kurios buvo ant gaso dūdų lai
ke išnuomavimo kambario, jus 
galit apskųst jį už ”trespass.”

Pilviškiai, Mariampolės 
apskr. Įėjus miestelin, tuo
jaus gauni nesmagų įspūdi 
— tiltas sugriautas: vienas 
ant Šešupės, kitas ant Pil- 
vės. Pats miestelis nelabai 
apdraskytas. Sako, buk vo
kiečiai atėję šventoriuje a- 
bazą susistatė, išsikūlė An- 
tanavo dvaro javus ir išsi
vežė Vokietijon.

Ma-

Krosna, Kalvarijos apsk. 
Krosnos apylinkė nukentė
jo gerokai; čia buvę mūšiai, 
čia stovėjo abazai. Be tvo
rų ir trobų sienų neliko ki
tiems nė maisto, nė pašaro. 
Bažnyčioje vokiečiai nak
vodavo; koncertuodavo ant 
vargonų '(taip-pat elgėsi ir 
Naumiestyje), sako, buk šo
kę, dainavę... Kleboną už
darę kokion-ten pasiurėn, 
pastatė sargybą: mat, norė
jo gauti pinigų.

Visur, kur teko būti, ūki
ninkai nukentėjo: pašarai 
sunaikinti, trobos ir tvoros 
apdraskytos, medžiai nuka
poti. Nors mūšio laukas 
sulyginamai netoli, nes pa
trankų šūviai kasdieną be
veik girdėti, bet ramesni 
žmonės apsiprato.

"Žagrė" neveikia
riapolėje, Vilkaviškyje, Pil
viškiuose ir Naumiestyje.

Daug gerų sumanymų 
žuvo. A. Vaičiūno ir J. Va
laičio rūpesčiu buvo beren
giama statyti "Birutė” 
Naumiestyje, Kybartuose, 
Vilkaviškyje ir Prūsų Lie
tuvoje. Mariampoliečiai A. 
Iešmanto vadovaujami bu
vo bepradedą taisyti kelia- 
tą vakarų Mariampolėje, 
Kalvarijoje, Birštone (Vil
niaus gub.), Sintautuose, 
Garlevoje, kurie taip-pat 
dėl karės neįvyko. Naujai 
patvirtinta meno draugija 
"Sietynas” nebesuspėjo pa
daryti nė vieno susirinkimo.

Manau, kad ir daugiau 
gražiai pradėtojo darbo su
stojo. Ant galo pridursiu, 
kad nuo karts pabėgo be
veik visi kunigai veikėjai,

Apgautam Berneliui. Jei ta
mista siuntei pinigus ir laiva
kortę mergaitei neturinčiai 21 
netų, ji gali nieko neduoti, bet 
ei ji prižadėjo atiduot skolą! 
>udama daugiau, kap 21 metų,s 
ji tą pirmąją skolą ratifikavo, 
ir apskundęs į teismą išlošit. 
Ar gausit pinigus priklauso nuo 
to ar ji jų turi.

Davatkų Priešui. Jei tos kai- 
minkos taip negražiai kolioja 
jus, tad paimkit advokatą 
kuris išims ant jų warrantus 
kaipo ”commonrailer and bra- 
wler,” ir padės po kaucija, kad 
sulaikyt savo liežuvį ir nekengt 
žmonėms.

Išradėjui. Jei tamista išradai 
kokį dalyką bet neužpatentavai, 
o pradėjai išdirbinėt ir parda- 
vinėt, tad bile kas kitas gali 
panašius daiktus dirbt ir par- 
davinėt ir nieko negalėsi pa
daryt. Reikėjo tuoj patentą iš- 
siimt.

Juozapas Jukna. Už paprastą 
skolą galima skųst kaltininką 
per šešis metus toj valstijoj 
kurioj skolininką galima skųst. 
Jei skola yra ant popieros, ir 
po parašu yra žymė, tad skola 
neprapuls per dvidešimts metų.

i

U-RAS St/ MDRZEJE^
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasigadinusius dantie ir 

dedu naujus. Darbų g-aranlaojj 
Taipgi ištraukiu dantis be ska t ■■ B

238 Harrison avė. Boston.

Klausimas, žmogus už pra
sižengimą (šiame atvėjy už pa
vogimą drabužių ir atlupimą 
skrynutės, iš kurios $2.00 pasi
ėmė) gali būt baudžiamas tik 
ten, kur prasižengimas papildy
tas. Jei ta ypata viską padarė 
Chicagoj, tad jam nieko nega
lit padaryt Philadelphijoj, jei 
Chicagos policija jo nejieško su 
”extradition” popieriais. O dėl 
tokios menkos sumos ji ne j ieš
kos, nes valstijai kaštuotų keli 
šimtai dolerių.

K. L. R. Randauninkas atsa
ko už kiekvieną nuostolį pada
rytą namuose, išskiriant papra
stą nusidėvėjimą gyvenamųjų 
kambarių. Todėl už pasigėru
sių kampininkų išmuštus lan
gus ir duris turėsit užmokėt. 
Suprantama, jus galit atsiimt 
kaštus nuo tikrųjų kaltininkų,

K. Vaišvila. Jei randauninkas 
nemoka randos, jam gali pa
liept išsikraustyt į 15 dienų. Jei 
nori greičiau iškraustyt, tad 
turi duot kam nors kitam raš
tišką kontraktą (lease) ant to 
buto ir tada tas negeistinas 
randauninkas turės išeit į 48 
valandas. !

Perskeltagalvis. Tamista ga
li skųst tą žmogų, kurs tuose 
namuose gyvena, ne savininką, 
jei šalygatvys buvo nenuvaly
tas ir jus paslydę ant ledo susi- 
kulėt.

Mainieriui.. Jei ugnagesiai 
išvažiuodami ant ugnies padarė 
jums nuostolius, miestas, ku
riam tie ugnagesiai priklauso 
turės atlygint.

Alfons.. Mirus ypatai ir ne
palikus testamento, nieks netur 
tiesos, nė artimiausi giminės,
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jei jie turi ką nors, jei ne, ^tai i Prisisavint jo turtą. Viens iš 
ką-gi iš jų gausi. iartimesnil? gimimų, kaip tėvas,

brolis, seniausis sūnūs, etc., tur 
paduot prašymą į teismą ir 
likt administratorium, o tada 
padalyt turtą pagal vietinės 

valstijos įstatymus ir repor- 
tuot teismui. Be advokato ne- 
apsieisit.

Seserei. Jei motina mirdama 
atidavė savo pinigus jums, tad 
turi tiesą broliui nieko neduot. 
Namus, kuriuos paliko turėsi 
pasidalyt. Jei geruoju negalit, 
paimkit vietinį advokatą, kurs 
paduos į teismą prašymą, kad 
paskirstyt.

Chicagiečiui.. Kiekviena val
stijai turi skirtingas tiesas kas- 
link padalinimo ypatiško (paju
dinamo) turto mirusios ypatos 
ir nepalikusios testamento. Tur
tas dalinas pagal tos valstijos 
tiesas, kurioj toki ypata turėjo 
savo namus. Mirimo vieta ne
daro skirtumo. Nors jus bro
lis ir mirė. Ulinojaus valstijoj 
kur jis buvo atvažiavęs jieškot 
darbo, bet dar neapsigyveno, jo 
palaikai bus padalyti pagal In
dianos tiesas, kur jis buvo pas
kiausia apsigyvenęs.

Kuršėnų Dėdė.. Skola
sensta į šešis metus ne nuo lai
ko pinigų paskolinimo, bet nuo 
laiko paskutinio tos skolos mo
kėjimo (jei mokėjo kiek) ar
ba prižadėjimo.

pa-

Baltramiejus Y. Nors tamis- 
tos žemės sklypeliu naudojasi 
kaimynas, bet per 20 metų nuo 
laiko, kada jis pradėjo naudo- 
ties, gali nuo jo tą sklypelį at
siimt.

Klausimas. Joks testamentas 
nors ir mirusiojo ranka rašytas 
neturi nė mažiausios vertės 
prie turto padalinimo, jei ant jo 
nėra parašų trijų liudininkų.

Neduok Dieve. Kad tamistos 
kaimynas, kuris gyvena ant 
jus kambarių viršaus, neduoda 
jums ramiai gyvent ir miegot, 
daužos, bėgioja, rėkia, etc., tei
smai negelbės nieko. Viską ką 
gali padaryt pakalbėt su namų 
savininku, ir jei jis atsakys iš
kraustyt kaimyną, turėsi pats 
išsikraustyt.

Bučeriui. Jei tamista pristo
jai į bendrus (partnierius) prie 
seno vertelgos, tamista atsakai 
lygiai su juom už visas jo pir
mąsias skolas, kaip ir jis pats 
arba jo kiti bendrai.

S. Kirminui. Jei pati pabėgo 
tris metai tam atgal, ar dau
giau, gausi atsiskyrimą tuoj. 
Jei dar nėra trijų metų, turi 
laukt kol laikas sueis. Jei gali 
darodyti, kad ji susidėjo su ki
tais vyrais, tad persiskyrimą 
tuoj gausit.

SlLH SU NUSIUSIMU!!! GBAMAFONA8 
AMT IŠMOKĖJIMO 10 C. KASDIENA.

Jeigu apsijimite mokėti po 10c. kasdien, tai 
Matysime Jums ant išmokėjimo labai puik^ Gra. 
mafona sykiu su 16 rekordų (32 kavalkais) vi
sokių dainų, valcų, maršų ir tt., kuriuos patįs 
išsirinksite. Gerumas musų gramafonų gvaran- 
tuotas, kiekvienam rašyta gvarancija. Išsiųsime 
naujus spocijaiiškus rekordus Lietuviškus, Len
kiškas, Rusiškus ir Maia-Ru stekus. Rašykite 
tuojau reikalaudami katalogų ir paaiškinimų Įde
dami kraaos ienklelį atsakymui:
LIBKRTT COBBEBCIAL C0.

KIBU ST„ KKW TORK, M. T.
• e

/

Sveikata Brangiausią Žmogaus Turtas.

Jau tino keliolikos metą Brooklyne-New York gyvuoja Vienatini ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS. kurio* tikslu yra apsaugoti savo vientaučio* 
uuo visokią apgaviką ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nno 

< visokią ligą ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metą prityrimu išrado daugybę specijaliiką gydoolią. 

sutaisytą iš šviežiausią ir geriausią medikamentą ir labai pasekmingai gydančią liga*.
Tarpe kitą aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: *

Dėl išvarymo soliterio............33.00
Dėl lytiškų ligų.........50c. ir 31.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir31.00
Nuo koją prakaitavimo............25c
Gydanti mostis........................... 50c
Antiseptiškas muilas................ 25c
Antiseptiška mostis...................25c
Nuo dusulio................................ 50c
Proškos dėl dantą .................... 25c
Nuo kosulio dėl vaiką............ 25c
Kasteri įa dėl vaiką   10c. ir 25c 
Nito viduriavimo........................25c
Kraujo Stiprintojas.................... 50c
Gumbo Lašai................ 50c ir31.00
Nuo plaukų žilimo......................50c
Blakių Naikintojas.....................10c
Karpų Naikintojas......................10c

Jaunoji * 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapi,
IliistnMtas BėMSinis Lietai) laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apymk—

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

Kaina metams $3.00; pusė 
metų $1.50; vienas numeris 25l

Užsisakyk tuojaus:

“JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. Pauliu St. Cbitap, UL

Kraujo Valytojas ....................
Gyvasties Baisamas...............
Nervų Stiprintoj <s  50 
Vaisias nuo vidurių .... 5o< 
Nuo kosulio...........................2.
Nuo gerkles skaudėj i ni<> 2 
Skilvmes proškos......................
Pigulkos dėl kepenų ..........
Nuo galvos skaudėjimo ... 
Nuo kojų nuospaudų .... 1< 
Nuo dairų šėlimo....................
Nuo per a i.-no ...........................
R aukųst;pr ntojas.............2;
Linimenias ar1 a Exp<‘l!eris 
Anatharvnas plovimui.......... .
Nu* kirmėlių................................

229 Bedford Avė.

Specijališka t ik.-ai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydručio® žolės, Saknįs ir 1.1., 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite pr isi un t i mo Katalogo su mūsg gyduolių sprsijmais

Kreipiau t lemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sažinižkus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra ju n sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiydaMl arba 
au lankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORA

Brooklyn, N. Y.

Garbingu Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liekamos labai geros, kad ma
no moteris net per tris menesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutino, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas Ii e k ars tas suvartojo, tad tapo visai 
•veika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikrų moksliška ir pasekmingą 
gydymų visiems Tamistų vardų ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensu ir Ou Stefonavičial, 
1413 Brynmoner, Scranton, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. B. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kad išgydė t kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumų ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Su guodone, A. Galmanas, Boa 33, Boane Terre, Ma.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsvorth St., Worcester, Mass, 
Mr. M. KOLIAGA, Boa 192, Bostrell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cento 
St., Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingą ligų, kurty 
jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮSITtMTflT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
PML M. Klinikas, turi net keli* PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie orei 

laike pataiko aerganUems pagelbėti todėl, kad šydo ilayk, o nedaro eiperamentą ant 
ėi<(. Vyriaosiaa Klinikas Dslctarss, per Amerikos valdžia, net ■■Salia apdnveoei 
kiam jau tik galima tikėti.

PrlvetUkof LABARATORDOJ Pk. M. Kltntke, atiilaukniiema autaiso klek 
liekarstai itaviežiųgvarantootą medikamentą,seniatuiiĮ ir nau>Q»lą iiradlmą, taftas* 
tik ankKiatuias mokslas lindo pagelbėt žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS, .
e jeigu toli gyvent, tad apralyk savo Ii gų bei nesveikumas lietuvilkojo kalboje kas kenkta, 
e tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi Ir dMkr 
voja. nes čionai ilgydo ir tokias, kuriii kiti negalėjo iigydytl kaip šviežias teip ir nMsmB* 
justas ligas nuoskandėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose,krūtinėj, strėnoss, *sL 
vos. Joną; išbėrimai spuogais nuo blogo Ir nečysto kraujo, nno saužagystės sėkloa asMlt 
mo. nusilpnėjimo, vidarių nedlrbimo, užkietėjimo,slogos, greito pailsimo, nervifkumo,bni> 
mės. silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytllkų ilgų, širdies, kepenų, h* 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nno perialimo slogu, blogų sappų. ntab 
gos. neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aperseijos, bet su liekamoms, knrta* 

kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ.

1117 WALNUT STREET,
VALANDOS! M01« M 

fiomisMoėikžSmk. Malkai




