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Iš kares lauko. jog tai bus vokiečių zeppeli- 
nas, kuris matomai žuvo 
grįžtant iš užpuolimo ant 
Anglijos.

r / J

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Leidžia

J. G. GEGUŽIS 4k CO.

Prenumerata metama:

Amerikoje ............................................

Kanadoj ir užrubežiuose . ...32.00 

Prenumerata pusei met||: 

Kanadoj ir užrubežiuose .... 1.25

Amerikoje .................................................................... 90c.

Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipia n ties su kokiais nors rei- 

aalais, taip adresuokite:

"KELEIVIS”

88 Breadway, S. BOSTON, MASS.

1.50

Telephone:

So. B<

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY 

Published by
J. G. GEGUŽIS & CO.

Every Thursday in Boston, M
Represents over 4,000 Lithuanuuu 
in the City of Boston, 50,000 ut 
New Engrland and about 400,009 

in the United Statės.
The Best Advertising Medin*.

Advertising rates on aDplication
Ali communications should ha 

addressed to:

“KELEIVIS”
18 Broadway, S. BOSTON, M A 88

SO. BOSTON, MASS., 27 Sausio (January), 1915 m.
"’Fntered u Seeond C1*m Matter” February 23, 1905, ai the Poat Office ai Eoeton, Masa^ under the act of March 3, 1879.

Telephone:

So. Boston, 935-W. Metas XI

Vokiečiai sumušti ant jūrių. Rusai išvaryti iš Bukovinos ir Vengrijos
Anglų laivynas vėl pataisė savo garbę, laimėdamas didelį jūrių mūšį su vokiečiais; mūšyje dalyvavo 67 laivai; vokiečių 

vienas laivas paskandintas ir du sunkiai apdaužyti; vokiečiai .neteko 885 jurininkų, anglai tik 12. Rusijoj vokiečių ir austrų 
nuostoliai siekia 600 tūkstančių.

ANGLAI VĖL SUMUŠĖ 
VOKIEČIUS ANT 

JŪRIŲ.
Vokiečiams tik iš pasalų 

užpuolus kartais pasiseka 
nuskandinti vieną-kitą An
glijos laivą, bet kaip tik vo
kiečių laivynas susitinka su 
savo priešu akis prieš akį,

LIETUVIS POETAS SU
ŽEISTAS KARĖJE.

Maskvos universiteto stu-į 
dentas, Ad. Lastauskas, i 
„Aušrinės” ir kitų lietuvių 
laikraščių bendradarbis, į _ 
kaip praneša „Lietuvos Ži-, jis visuomet lieka sumuštas, 
nios,” sužeistas mūšyje su; Taip anglai laimėjo jau tris 
austrais Galicijoj ir guli V.(didelius jūrių mušius: vie- 
Dumos ligoninėj. A. Las- Į na pat karės pradžioje Šiau- 
tauskas, kaipo rašytojas ir , rėš juroje, kitą nelabai se- 
talentingas poetas žinomas nai pietų Amerikos pakraš- 
slapyvarde Adomas Juoda- tyje, o trečią praėjusioj ne
šis. Karėje jis buvo oficie- dėlioj, vėl Šiaurės juroj, 
rium.

badaut, šalt ir prie to da būt 
i tamsoje. Baisus padėji
mas!
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DRĄSŲS UŽPUOLIMAI 
Iš ORO.

■ Praėjusi sąvaitė pasižy
mėjo nepaprastai drąsiais I 
orlaivių žygiais. Sausio 201 
naktį keli vokiečių orlaiviai: 
nuskrido per jūres Anglijon:

i ir pradėjo mėtyt į miestus 
bombas. Daugiausia bom- 

jbų buvo paleista į Yar- 
mouth miestą, kur buvo^ 

ipriaš kelias dienas atvykęs, 
h _ __ ................ .....
jos karalius su savo žmona, visiškai ją sugriovė. _ 
SDėjama, kad vokiečiai no- !
rėjo Anglijos karalių už- no fabrikų jau nebepirmas. 
mušti. Mėtomos jų čia Santalkininkų orlaiviai jau 
bombos buvo užtaisytos dar kelis kartus metė tenai bom-

. Šiuo žygiu jiems 
pasisekė. Sunaikinimas 400 
automobilių ir kartu visos 
fabrikos Vokietijai esąs di
delis smūgis.

i
I

SUNAIKINO VOKIE
ČIAMS 400 AUTOMO

BILIŲ.
Amsterdame gauta ži nia, 

kad anglų lakūnas, kuris 
pereitoj sąvaitėj buvo nu
skridęs į Eseną, kur randa
si didelės Vokietijos ginklų 
fabrikos, ir metęs tenai ke
lias^ bombas, sunaikino 400 He buvo tenai giliai jau įsi- 
kariškų automobilių. Oriai- briove ir neketino iš tenai 

cv.j^/vio bombos pataikė tiesiog į pasitraukti. Perėjimas Kar- 
bet ir vėl išvažiavęs Angli- automobilių fabriką ir veik libaba,

“^niekam nežinoma’^ negird bas, bet pasekmės buvo vis 
ie aaivvavo t>< laivai. vo- ...... . . .

, kiečių skraiduoliu eskadra f-'era s'°’ ^edega; kurios , , ‘ _• - - ...i norėjo matomai "antru kar- (sprogimo spėka stačiai ne
itu užpulti Anglijos pakraštį apsakoma.. Pa\vzdziuį Yar- 
| ir apšaudyt anglų miestus'! ™°«^o mieste ne™ bomba 
kaip tai jie padare kelios są- “ ““ "n ’
vaitės atgal. Bet šį kartą

Anglijos laivy-

MARTYNAS JANKUS 
RUSŲ NELAISVĖJE.
„Liet. žinios” rašo:
Per Šiaulius kartu su ki

tais belaisviais perėjo prūsų 
lietuvis M. Jankus, senasai nepavyko. 
”Aušros” laikų veikėjas, nas pagavo juos kelionėj ir 
Siunčiamas jis į Voronežo tuojaus pylė jiems iš sun- 
gub. ikiujų savo kanuolių. Vo-

----------- kiečių spėkos buvo veik lv- 
VOKIEčLAI KERTA LEN- gios laivų skaičiumi, todėl 

KIJOJ GIRIAS. l-iie išpradžios ėmė smarkiai 
į šaudyt atgal. "Užviro bni“

Varšavoje gauta žinių, sus mušys. Bet po trijų va- 
kad vokiečiai Lenkų žemėje landų perkūniško šaudymo 
kerta valdžios ir šiaip jau vienas didelis šarvuotas vo- 
žmonių miškus. Nukirstuo-: kiečių skraiduolis, „Blue- 
sius medžius vokiečiai nau- cher” vardu, nuėjo ant dug

no, o kiti du likos labai su
gadinti anglų ugnimi. Vo
kiečių laivai tuomet leidosi 

* bėgti. Anglai juos toli vijo
si ir šaudė iš užpakalio. Pa- 
galiaus apdaužyta vokiečių 
eskadra, vieni laivai be ka- 

jminų, kiti kiaurais šonais, 
pasislėpė Kukshaveno uos
te.

Į Ant paskandinto vokiečių 
laivo buvo apie 885 kareivių.

žmonių miškus. Nukirstuo- Riečių 
cine mod7111 c vnlripniai nsiii-1 
doja kariumenės reikalams 
ir daugybę jų veža į Prusus. 
Nuostoliai tokio vokiečių 
darbavimosi esą didžiuliai.

KAIP GYVENAMA KA
RĖS LAUKE.

Vokiečių ir franeuzų po
zicijos, išsitiesusios kelius 
šimtus varstų nuo Šiaurės j 
juros ligi Šveicarijos, suda- 
ro nelyginant dvi geležim ;Ane|aj išgelbėjo ir paėmė 
šiem. Jos vietomis (Eno nelįisvėn g to Skaičiaus 123, 
paupiais, sampanio augstu- tajgį apie 762 vokiečių nuė- 

•jo su savo laivu ant dugno. 
Šita anglų pergalė stačiai

mose) stovi jau trys mėne
sius be permainų ir taip su- 
tvirtėjusios kad, rodos, nė uželektrizavo ^Anglijos žmo- 

nes. Visa Anglija sukauja 
iš džiaugsmo ir pilna vil-

viena, nė kita nesulinks ir 
ne sugrius. Priešininkai
vieni su kitais taip apsipra- ka(j daugiau vokiečiai 
tę?. susipažinę, kad net pasi- jau neban(jyS užpuldinėti 
skirstę valandas, kada mus- ant Anglijos pajūrio miestu, 
ties, kada ilseties, _ pietauti. Pat_ kJraHnS nusiuntė vi-
Šaudymai prasideda 6 vai. 
ryto; ligi tolei gi Kuosai sau 
vaikšto išlipę iš apkasų, vo
kiečiai. žaidžia: nė vieni, nė 

J’*; kiti nešaudo. Po 6 gi vai.
f neiškišk nė galvos — tuoj

nušers. Kai-kur Reimso 
apylinkėse vienų ir kitų ap
kasus skiria tik kelias pla
tumo 7 pėdų ir priešininkai 
taip gerai susipažinę, kad 

t vardais save vadinas.
— Ei, jus šiokie-tokie, pa

sirodykite, norime pažiūrė
ti, kaip šiandien išrodote, — 
šaukia franeuzų kareiviai.

— Prižadėkite, kad ne- 
šaudvsite — atsiliepia vo- 
kiečiai.

O Ir priešininkai viens kitą 
žiuri, kaip išrodo. Pabuvus 

® ir vėl pokši šautuvai, duoda 
„L. ž.”| jyiaiotos.
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AUSTRAI SUMUŠĖ RU
SUS.

Iš Vienos pranešama, kad 
Austrijos kariumenė vėl iš
vijo iš Bukovinos rusus, ku-|

nieko nelaukdami leidosi te
nai.

Į 15 minutų jie pralėkė 2 
mylias. Ir buvo jau vos tik 

i 400 ardų nuo dvišakės kelio, 
kaip praūžė kaizerio auto
mobilius. Kad da minuta— 
kaizeris butų suimtas.

Tečiaus franeuzai nesu
grįžo tuščiomis. Kaizeriui 
pravažiavus, paskui jį ėjo 
dar du automobiliai. Fran
euzai juos paėmė, suimdami 
sykiu 3 generolus ir svar
bius dokumentus, o taipgi 
visą kaizerio bagažą.

Sugrįžę atgal franeuzai 
sušaudė tuos kaimiečius, 
kurie davė vokiečių ulo
nams žinią apie užtaisytas 
kaizeriui kilpas.

Į moutho mieste viena bomba 
nupuolė ant gatvės prie na- 

,mo sienos. Sprogdama ji 
' užmušė seną vyrą ir moterį, 
j ir išrovė žemėje tokią bai-
■ šią duobę, kurion įgriu-
■ vo visas namo

kuris kontroliuoja 
svarbiausius kelius iš Rusi

škas užpuolimas ant Esė- jos pusės į Transilvaniją, 
esąs vėl jau austrų rankose. 
Šitą perėjimą rusai buvo pa
ėmę užpereitoj sąvaitėj per 
didelį mūšį ir buvo pradėję 
jau fortifikuoti, kad aust
rai nebegalėtų atsiimt, Tas 
reikštų, kad Rusijos pienas 
įsiveržti Vengrijon vėl ne
nusisekė. . „

Kitose vietose paskutinė pranešimo, Vokietija ir Au- 
mis dienomis mūšiai lyg ir strija dabar turi 800,000 ka- 
aprimo. Kaip rodos, tai vo- rėš belaisvių. Daugiausia 
kiečiai savo žygį prieš Var- jų turi Vokietija, būtent: 

Franeuzų .......... 219,364
Rusų.................. 309,869
Belgų .................. 37,464
Anglų .................. 19,316

TURI 800,000 BELAISVIŲ.
Sulvg oficijalio vikiečių

MŪŠIAI PO VARŠAVA 
SUSTOJO.

Pradėjus rusams veržties 
L vo-

Pats karalius nusiuntė vi- 
ce-admirolui Beatty pasvei
kinimą už laimėjimą šito 
mūšio.

Anglų laivyno nuostoliai 
šitam mūšyje buvo nepa
prastai maži. Oficijaliai 
pranešama, kad tik ant 
priešakinio laivo ”Lion„ 11

1žmonių buvo sužeista ir 
užmuštas.

KIEK RUSAI TURI BE
LAISVIŲ.

Laikraštis „Večemeje 
Vremia” paskelbė, jog jis 
gavęs žinių iš tikrų šaltinių 
kiek paimta rusų nelaisvėn 
austrų ir vokiečių karinin
kų.

Sibiran ir į šiaurės guber
nijas išgabenta: — 870 vo
kiečių oficierių ir 57,765 ka
reivių. Išgabentų austrų 
oficierių busią 2,970 žmonių 
ir 141,012 kareivių. Ligoni
nėse gydosi 120 vokiečių ofi
cierių ir 25,252 vokiečių ka
reivių; austrų gi esama li
goninės 118 oficierių ir 20,- 
210 kareivių.

Etapų punktuose ir gelž- 
keliuose esama 150 vokiečių 
oficierių ir 48,720 kareivių, 
o taip-pat 98 austrų oficie
rių ir 70,225 kareivių.

i Išviso tokiu paimtųjų ne
laisvėn vokiečių esama 1,140 
oficierių ir 131,737 kareivių, 

i Austrų paimta nelaisvėn 
13,186 oficierių ir 221,447 ka- 
; reivių.

Sumetus visa krūvon ran
dama, kad nuo karės pra
džios iki gruodžio 10 d. ru
sai paėmė nelaisvėn austrų 
ir vokiečių 4,326 oficierių ir 

į 352,148 kareivių.
I I 
I

I
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. . rr-u. - -• x _Pnes.a‘ i Bukoviną ir Vengriją, w- -kis. Kitoj pusėj gatves pne- 'kiečiai bu’ v®rs^’ Į 
šakyje stovėjo geležinių re- mainvt; ^aktika Jie ’ 
mii namas ir tas likos pu; turėio paliauti be5ilaužę 
siau nugriautas. Čia netoli - — - - - -
’ango sėdėjo motina žindy- 
dama kūdikį ir buvo sužeis-■ &une su!ai_
iL.e kyt rusų antpuolio Bukovi-j

orvin Taigi po Varšava mu-į
šiai apsistojo, o prasidėjo 

(Bukovinoj ir Vengrijoj. Su- 
sivieniję vokiečiai su aust
rais po kelių dienų mūšio 
rusus ; _ _ _ ,
juos stumti iš Austrijos že- paukštį sugauti. Buvo taip. ka(j vokiečių" ir austrų Hka-' 

numenės nuostoliai nuo 
Mazūrų ežerų iki Karpatų 
esą didžiuliai — mažne 600,- 
000 kareivių užmuštų, su
žeistųjų ir paimtųjų nelais
vėn. Visu tuo ruožu vokie
čiai ir austrai sutraukė pus
trečio milijono žmonių — 
pusantro vokiečių ir 1 mil. 
austrų. Tokiu budu prieši
ninkas nustojo 25 nuoš. viso 
rvtų karės lauko veikiami- 
sios kariumenės skaičiaus.

• Didžiausių nuostolių vo
kiečiai prityrė Strikove mū
šiuose ir Bzuros upės aps- 
kritvje. Čia jų kariumenė rėkdami puolė 
pakliuvo į „maišą” ir tik,

• . -j-. ,. -- , įprie Varšavos, o eiti pagal- •:jngo sėdėjo motina zindy-jbon broIiaras p ’US_J
dama kūdiki ir buvo sužeis- t kurie ]ėj , 

Per 200 žingsnių aplinkui• 
neliko nė vieno stiklo namų’ 
languose. Nuo lentynų nu-į 
krito visi indai, nuo sienų 
paveikslai; oro spaudimu 
kitur net duris išvaryta. 
Tokiu bombų Į Yarmouthą 
vokiečiai metė 8. Žinovai 
tvirtina, kad tos bombos tu
rėjo sverti po 100 svarų ma
žiausia.

Sausio 22 vokiečių orlai- 
Įviai metė į Dunkirką 80, 
i bombų, kurios 14 žmonių su-; BAISUS PADĖJIMAS 
žeidė, o 6 užmušė. Vienai T
bomba uždegė didelį sande-' 
lį. Franeuzų ir anglu laku-’ 
nai užnuolikus išsivijo ir i 
vieną jų orlaivį ties Bray-i 
Dunes, ant Belgijos rūbe- 
žiaus. numušė žemėn. Du 
vokiečių lakūnai paimta ne
laisvėn.

Ant rytojaus, 23 sausio, 
anglų lakūnas nulėkė Belgi- 
lon ir metė kelias bombas į 
vokiečiu stovyklas ties Bru- 
ges. Nors vokiečiai šoko jį 
persekiot, bet jis pabėgo 
sveikas.

savą vėl tūlam laikui atidė
jo, nes rusai pradėjo spausti 
juos iš šonų. Didelis kazo
kų būrys slenka į šiaurę ir 
nori užeiti vokiečiams iš už
pakalio ties Toruniu.

BE MAŽKO NESUĖMĖ 
KAIZERĮ.

Sykį buvo tik-tik nesuim
tas vokiečių kaizeris. Tai 
buvo Kalėdų dienoje. Vie
nas franeuzų oficierius da- 

apgalėjo ir pradėjo bar rašo, kaip jie norėjo tą i

mių laukan, bet užtai tuo Kūčių dienoje franeuzai su
tariu rusai pasinaudojo vo- mušė vokiečius ties Voisel- 
kiečių pasitraukimu nuo le. Vokiečiai pasitraukė 
Varšavos ir padarė tenai iš čia į Betincourta, kur tą 
svarbių žingsnių pirmyn.

Sykiu .................. 586,013.
Tuo tarpu gi santalkinin- 

kai turį savo priešų, kaip 
vokiečiai apskaito, vos tik 
apie 200,000 nelaisvėje.

AUSTRŲ IR VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI.

Rusų karininkai sako,

Ex-

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
ANT ŠVEDIJOS IR 

RUSIJOS RUBE- 
ŽIAUS..

Londonas: Jan. 21.
change Telegraph agentū
rai iš Stokholmo atėjo tele
grama, kurioj pranešama, 
kad ant Švedijos ir Finijos 
rubežiaus skraidė vokiečių 
orlaiviai. Vokiečiai tur būt 
nori iš nrimvin sunaikinti 

„ naują Rusijos geležinkelį,
kad Rusijos valdžia yra pa- kurs pravestas iš Finijos į 
skyrusi $50.000,000 gelbėji- Švediją, ir tokiu budu per- 
mui nukentėjusių nuo karės kisrti susinešimus tarp Šve- 
lenkų. I dijos ir Rusijos.

$50,000,000 LENKIJAI 
ŠELPTI.

Iš Varšavos pranešama, 
kad naujas Lenkijos gene- 
ral-gubernatorius kunigai
kštis Jengaličevas pranešęs,

patį vakarą atvažiavo ir 
i kaizeris. Apie 10 valandą 
Kalėdų nakti franeuzai su
žinojo, kad Kalėdų rytą iš 
Belincourto kaizeris va
žiuoja pas generolą fon 
Maubeną, kurio buveinė 

j ’-'andasi nedideliam kaime 
ke’ios mylios i pietus nuo 

i čambrai. Šitoj kelionėj 
i franeuzai ir nutarė kaizerį 
: suimti.

Ir 5 vai. iš ryto 500 fran
euzų raitelių ir 4 ofieieriai 
išlojo iš Voiselle ir didelėj 

i žolėj pasislėpė šaly kelio, 
kuriuo turėjo važiuoti kai
zeris. Už pusės valandos 
pasirodė vokiečių ulonai, 
kurie jojo, matomai, pirma 
kaizerio apžiūrėdami kelią.

LODZIUJE.
Laikraščio „Evening Te- 

legram” korespondentas te
legrafuoja iš Lodziaus bai
sius dalykus. Nuo to laiko, 
kaip tą miestą paėmė vokie
čiai, pertraukta pristaty
mas visų reikalingų gyveni
mui daiktų. Mieste dabar > 
nėra nei maisto, nei kuro, 
nei šviesos. Nesant nei an
glies, nei žibalo, sustojo visi 
fabrikai ir 500,000 gyvento- ’ 
jų nebežino kaip gyvent.! 
Pilnos gatvės alkanų žmo-j 
nių, maldaujančių duonos, 
bet nėra kas duoda.

Iš viso mieste kūrenamas Gvvena pakelėle franeuzai 
tik vienas viešbutis, kur gy- kaimiečiai davė vokiečiams 
vena vokiečių kariumenės ženklą, kad šalv kelio vra 
viršininkai. Ligonbučių nė nasislėję franeuzu raiteliai, 
vienas nėra kūrenamas. Tuojau du ulonu leidosi za- 

Atėjus, vakarui, visas mie- vada attgal; kiti gi nujojo 
sau pirmyn, nuduodami, 
buk apie pasislėnusius fran- 
mizus nieko nežino. Tečiaus 
franeuzai suprato, kad kai
zeris šituo keliu jau neva
žiuos. Tečiaus buvo da vil- 

nieko į Lodzių nepristato iš ties sučiupti jį dvi mylios 
Vokietijos, nes jie nežino, žemiau i pietus, kur atskilai 
ar ilgai tas miestas bus jų kitas kelias. Franeuzai ži- pasakoja matę Šiaurės ju- 
rankose. Ir taip pusė mili- nojo, kad dabar kaizeris tu- roj plaukuojant milžinišką 
jono ramių gyventojų turi rėš pasukt tuo keliu. Ir jie orlaivio pūslę.

MUŠYS TIES M.
pasižymi mušys ties M. upe. 
pasižymi mušys ties M. Upe- 
Ravka toje vietoje labai ne
sekusi. Vokiečių gvardija 

• perbrido per upę, nežiūrint 
(vandens šaltumo. Vakaras- 
buvo šaltas. Vokiečiai ikr 

■kaklo sulindo į vandenį, bet 
įrėši į kitą krantą. Rusaf 

I jiems nekliudė ir pasirengę 
laukė. Paėję pirmyn apie 
varstą, vokiečiai sutiko ru
sų durtuvų mišką — čia bu
vo vienas narsiųjų Sibiro 
pulkų. Vokiečiai prisiarti
no prie rusų kariuomenės ir 

durtuvais 
mušties. Rusai juos sutiko 

daugybę žmonių paklojusi, vėtra kulkasvaidžių ir šau- 
vargais negalais pasitrau- tuvų šovinių. Vokiečiai pra- 

Bzuros ir Pilicos apy- dėjo traukties, bet rusai ap- 
linkėje vokiečiai surinko 20 supo juos iš užpakalio ir at- 
korpusų (1,000,000 su vir- kirto kelią. Vokiečiai kovė- 

žudami vie
nas po kito ir nepasidavė 

i vun.ovcmvi<4 nelaisvėn. Mušys tęsėsi se-
Kai-kurie karinin- ptynias valandas. Vokie

čiai paklojo toje vietoje 
; 1,200 užmuštų ir 3,000 su 
j viršum sužeistų.

kė.

!
I

stas paskęsta tamsoje — nė 
ant gatvių nėra žiburių, nė 
namuose.

Rusai nieko į Lodzių ne
pristato, nes jisai priešo 
rankose; vokiečiai taipgi

šum) kariumenės ir to ruo- si, kaip liūtai, 
žo mūšiuose nustoja nuo 150 
tukst. iki 200 tūkstančių 
žmonių. F 
kai aiškina, kad tokių nuos
tolių vokiečiai nebuvo pri
tyrę kitose karės vietose, 
nors ir atkakliuose Flandri
jos mūšiuose. Tik ties Ivan- 
gorodu ju nuostoliai buvę 
taip-pat didžiuliai.

RADO ORLAIVJ ANT 
JŪRIŲ.

Sugrįžę Olandijos žvejai

VOKIEČIAI PAĖMĖ 50 
FRANCUZŲ.

Berlynas sako, kad Aka
cijoj, kur dabar verda kru
vina kova su franeuzais. vo
kiečiai paėmė 50 franeuzų 
nelaisvėn. Tuo pačiu lai- 

■ ku franeuzai sakosi Lota- 
_ • ringijoj paėmę nemaža vo- 

Spėjama, kiečių nelaisvėn.



Peržvalga užtikrinti tik rami sąžinė ir širdis. 
Nebus rami širdis pilna tulžies ir 
kartybės prie tų žmonių, tarpe ku
rių gyvena ir darbuojasi. D-rui 
Šliupui palinkėtume ingyti dau
giau tikros krikščioniškos meilės.” 

Reikia tikėtis, kad „Vie- 
nybė Lietuvninkų” su' 

„Draugo” norais sutiks, nes 
jinai visuomet niekina soci- 
jalistus, kam jie su priešin
gomis kitų nuomonėmis ne- 
sitaiko.

KAS BUTŲ, JEI MUSŲ 
TAUTININKAI BUTŲ 

ŽANDARAIS?
“Tėvynė” mainosi 1 

"Laisve” ir "Naujienomi 
Pamatė 

tautininkas p.

BAISUS VARGAS LIE
TUVOJE.

„Lietuvos žinios” rašo a- 
pie dabartinį Lietuvos pa
dėjimą. Kiekviena karė, 
kad ir toliausia ji vedama, 
yra baisi. Baisi tuo, kad 
atima šeimynoms maitinto
jus. Moterų vyrai ir vaikų 
tėvai išeina mirties kovon, 
kur kraujas plusta. Atsi
minkim Lietuvos moterų ir 
vaikų ašaras per japonų ka
rę! O šiandien yra daug 
baisiau:

"Šiandien netik išleidom kovon 
savo vyrus, bet ir patįs atsidūrėm 
mūšių laukuose. Per kelias savai
tes dundėjo Lietuvos žemė nuo 
kruvinų rištinių. Nuo Palangos iki 
Druskininkų perėjo karės vėsula ir 
Nemunas paraudonavo nuo žmo
nių kraujo.”

O kiek nuostolių, kiek 
skriaudos Lietuvai padary
ta!—

"Beveik visa Suvalkų
Kauno gubernijos
niaus gubernijos dalis
Javai, dar nuo laukų nebuvę 
imti, o jau sumindžioti 
kas buvo surinkta (sušerta), 
drasky 
padarų 
žuvęs, 
tu va i s 
va s 
pusė 
išdraskyta, 
likę be duonos, be p: 
jau tykoja karo 
das.”

Tai taip yra tenai. kur 
praūžė karės audra. Bet 
vargas ir tenai, kur mūšiai 
nesiekė. Reikia žinot, kad- 

"Lietuva — žemė ūkio šalis, o 
žemės darbai reikalauja pastovios, 
metų metais pasikartojančios tvar
kos. Iširimas tosios tvarkos ma
žina derlių, alina žemę, o jos ati
taisymas tai stropus kelerių me

tas. Žinome, kas tai bu- 
laukai! Karė lemia 

sumenkėjimą žymiausio 
turto — žemės ūkio, nes 

uirę, jaučiama iš- 
Ukininkų manta 

karės reikalams. Tvoros 
sukurintos. Tušti aruodai, 
kūtės ir kluonai."

gubernija. ! 
pasienis, Vii-: 

nuniokota. 1
nu-

sutrypti ir 
iš- 

ta arba išvežta. Neliko nei 
, nei grudų. Rugių pasėlis 

Bombos ir kareivių kas- 
šumaišė derlingą įdirbtą dir- 

u bergždžiaja žeme. Trobesių 
— tik nuodėguliai, o kita — 

išvartaliota. Žmonės 
astogės. Tenai 

palydovas — ba-

SU 
IS 

apskelbimais. Pamatė tai 
žinomas tautininkas p. P. 
Mikolainis ir pašoko. Kaip 
tai galima tokią „kramolą” 
skelbti! Tai kriminalas! Ir 
p. Mikolainis tuojaus rašo 

SLA. tarybai „zajavleniją:” 
"Gerbiamieji:
”S L.A. organe 'Tėvynėje' yra 

talpinami apgarsinimai 'Laisvės' 
(14 ir puse colių) ir 'Naujienų' 
(90 colių — žiūrėkite 'Tėvynės' 
num. 46), kuriuodu laikraščiu nė
ra prielankus S.L.A. 
tautos reikalam 
raščių tikslas yi 
jimas S. I.. A. 
abonentų.

"Todėl paduot 
lybes nutarimui 
ministratorius 
i.ais vės 

mus iš 'Tėvynės*." 

Tečiaus pildomoji taryba 
tą Įnešimą atmetė ir p. Mi
kolainis pasiliko su ilga no- 

Naujienos" tai paste- 
sako:
dinkite, kad Lietuva tu- 

valdžią; įsivaizdinkite. 
Mikolainis kaipo geras 
gautų kokią valdišką 

Lietuvoje,’ pavvz- 
vietą. Ar jus ma- 

su darbininkiška 
apsieitų, negu 

šies činauninkai

nė Lietuvių 
s. Tų dviejų laik- 
■a tiktai pasinaudo- 
organu žvejojimui

u Pildomosios Ta- 
kad Tėvynės’ ad- 
tuojaus išmestų 

Naujienų’ apgarsini-

KUNIGŲ NUOPELNAI 
MEKSIKOJ.

Buffalo dienraštyje ”Ex- 
■ press” randam aprašytą į- 
| domią d-ro Butlero kalbą a- 
pie Meksiką. Jisai buvo Me
ksikoj 40 metų misijonie- 
rium. todėl gerai tos šalies 
gyvenimą pažįsta. Jisai nu- 

i piešia tą šalį kaip koki rojų, 
i Tenai tokia turtinga gam
ta, toks geras klimatas, kad 

[Meksika turėtų būt aukso 
I šalis. Tečiaus niekur tur 
i būt nėra ant žemės didesnio 
skurdo, kaip Meksikoj. Da- 

I bartinis apverktinas Meksi
kos padėjimas, tai esą kata
likų dvasiškijos nuopelnai.

"Po 4()0 metų savo viešpatavi
mo—sako jisai— katalikų bažnyčia 
parodė Meksikoj savo vaisius. Tie 1 
vaisiai yra tokie, kad iš 16-kos mi
lijonų Meksikos gyventojų 1^800,- j 
000 šiandien nemoka nė skaityt, nė : 
rašyt. Kunigai savo turtams ne
žino skaičiaus, o žmonės be galo 
bėdini. Ir Meksikoj, kur turėtų : 
žydėti žmonių laimė ir sutikimas, 
šiandien liejasi kraujas, tamsus ir 
sužvėrėję žmonės žudosi, kaip lau
kiniai."

Negeriau juk yra ir su 
Lietuva, kur kunigai šeimi
ninkavo per kelis šimtme
čius. Didžiuma žmonių 
Lietuvoj taip pat nemoka 
skaityt. O jei Lietuva ne
būtu po didesnės valstvbės 
t? - - - 
nai į 
skerdvnė

! globa, tai tarpe partijų te
galėtų kilti ir tokios 

kaip Meksikoj.

šia 
bėjusios

T

tų darb; 
tų neužsėti 
pavojų: 
Lietuvos 
ten, kur ne visa 
tekliaus stoka, 
paimta 
ir tos 
tuščios

Ir nevien medžiagiškai 
Lietuva nuskriausta, bet ir 
dvasiškai. Dėl karės susto
jo pasienio švietimo Įstai
gos ir draugijos. Tūkstan
čiai jaunikaičių bastosi be 
mokyklų ir namų.

Todėl susitvėrė Lietu\ os 
Draugija 
nuo karės šelpti, kuri 
ir užsivadino —

vaizi
savo
>ks p. 
ainis.
'laisvoje 
žandaro 
kad jisai 

a meiliau 
dabartiniai tos 
Rusijoje ?"

"Keleivis" nesyki jau sa
kė, kad tarp rusų žandarų 
ir musų tautininkų butų tik 
tiek skirtumo, kad pastarie
ji lietuviškai kalbėtų.

t.

nukentėjusiems 
i taip 

užsivadino — Lietuvos 
Draugija.

Šitos draugijos darbas 
busiąs trejopas:

”1) ji duos pastogės, maisto ku
ro ir drabužių tiems, kurie nieko 
nebetekę, visa praradę; 2) ji sau
gos nuo pražūties pairusį Lietuvos 
žemės ūkį, šelpdama artojus sėk
lomis, padargais ir visu, ko reikia 
akiui; 3) ji stengsis padėti išsklai
dytai Lietuvos moksleivių jaunuo
menei.”

Lietuvos Draugija apima 
keturias gubernijas: Vil
niaus, Kauno, Suvalkų ir 
Gardino. Visose keturiose 
gubernijose draugija turi 
leidimą steigti savo skyrius.

"MILKAUKEE LEADER” 
EIMANUOJA.

Socijalistų laikraščio gy
venimas labai sunkus, sako 
„Mihvaukee Leader.” Jis 
turi kalbėti teisybę apie to
kius dalykus, apie kuriuos 
didžiausia šalies pajiega 
reikalauja tylėt. Jisai turi 
nuolatos kovoti prieš turčių 
klasę, iš kurios kiti laikraš
čiai turi stipriausią paramą. 
O gina jisai tiktai tų reika
lus, kurie turi mažiausia 
pinigų! iš kurių negalima ti
kėtis daug paiamos.

Todėl net geriausiuose 
laikuose socijalistų laikraš
čiui sunku yra užsilaikyti, o 
ką jau kalbėti tuomet, kada 
užeina bedarbė!

Ir dabartinė bedarbė jau 
daly- sunkiai atsiliepė ant darbi

ninkiškų laikraščių. Beto,

j

S84.41 "AUTONOMIJAI.”
Iš paskutinių atskaitų pa

sirodo. kad tautininkų Įkur
tas „Autonomijos Fondas" 
išleido jau S86.41, bet „au
tonomijos” visai da nema^ 
tyt. Visi tie pinigai išėjo 
vien popieriniams ( 
kams.

Ar negeriau butų tuos ant "Mihvaukee Leaderio 
§86.41 nusiuntus Lietuvos krinta da ir kita sunkenybė, 
kaimiečiams, kurie neturi 
duonos?

PATARIA D-RUI ŠLIU
PUI „ATSIVERSTI.”
„Vienvbė Lietuvninkų,” 

kalbėdama apie d-ro Šliupo 
„išpažinti,” kurią ir mes bu
vom paminėję, pripasakojo 
visą puslapi paprastų jai 
nesąmonių. Ji atrado, kad 
d-ras Šliupas kovojo su ku
nigais nedėlto, kad juos iš
naikinus. bet kad juos page
rinus, sudrutinus. D-ras 
Šliupas ir nebedievis.

„Draugas” ant to sako:
"Na, kaip sau norite, gerbiamie

ji, tiek nesąmonių priberti viena
me trumpame straipsnelyje, ir 
tai dar redakcijos įžengiamajame, 
gali tik nebent Vien. Lietuvninkų,’ 
kuri ypač pasižymi tuo, kad daž
nai nušneka.”

Vadinas, „Draugas” neti
ki, kad d-ras Šliupas dievo
baimingas žmogus. Bet vis 
dėlto jis norėtų, kad d-ras 
Šliupas ant senatvės „atsi
verstų.” Girdi:

"Ramaus atsilsio D-rui Šliupui 
mes nuoširdžiai linkime. Bet mes 
manome, kad tą atilsį žmogui gali

versto, taigi, priėjo ir tasai jų tikėjimas į nežino-ANGLŲ SPAUDA NIEKI- lių, Kalvarijos dvare ligi nis ’------- , r—--
NA LIETUVIUS. 18,000 rubliu. 1 prie stoties. Vokiečiai nu- mus dievus nė kiek jų perNA LIETUVIUS.

„Amerikos Lietuvis” nu
rodo, kaip VCisconsino uni- 
versiteto profesorius Ed- 
ward Alsworth Ross „The 
Centurv” magazine išnieki
na lietuvius, kuriuos jisai 
stato ant vienos lentos su 
slavais.

"Labai paniekinančiai aprašoma 
visų slavų tautų ateiviai, o prieg 
tam ir musų tauta. Sakoma, kad 
tų tautų ateiviai gali vien sunkius 
fiziškus darbus atlikti, bet ėsą ne
gabus prie proto uarbų, kur reika
linga sumanumi. Užmetama gir
tuoklystė, nešvarumas, mušimas 
pačių, tyror.iškas apsėjimas su vai
kais, prietarai, pasidavimas kuni
gams (priest ridden) tamsumas 
ir t.t.

Tame tai ir yra visa lie
tuvių nelaimė, kad jie iki 
šiol vis buvo, ir ant nelaimės 
vis dar tebėra „priest rid
den” (kunigų jodomi). Tą 
pastebi jau ir svetimtaučiai.

Bulotos Raportas

18,000 rublių. ,--------- --------- ----------- — _ _
Išbėgioję žmonės prade- čjo ’savo darbo dirbti ’ o aš šimtmečius doros nepakėlė, 

- - ------} kaimynais, bet galutinai ją nupulde.
| Po valandėlės grižta jie, du I Kada tie žmonės pamatė 
dratu (vielas) ‘ vilkdami. (savo darbus laikraštyje, tai 

■ Visi pasislėpė už stoties mu-įtaip ant manęs įniršo (tur
IV, V *4Vi -**• * O ~ ” 1--------------- *-------------' C Z >

žiūrėti pro kampą, bet gal-'kad belakstydarni, vienas'
vos labai neiškišti. Supraz- paskui kitą kone išspardė 
damas, kame dalykas, aš vėl i šalygatvius ir kišenius kone 
prašyt, kad jie nors rezervu- nutraukė bejieškodami pas 
arą paliktų, kad traukinių mane ginklų. Kilo didžiau- 
vaikščiojimo visiškai tas ne-(sis triukšmas, bėgiojimas iš 
sukliudys, o jie nustoją to- buto į butą, nes pamatė, kad 
kio gražaus papuošimo. Pa- likosi išvilkti iš užbačkių ir 
galvojęs valandikę ir paaiš- Į pastatyti visuomenės panie
kinęs, kad liepta taip iš au- ' 
kščiau, suvienijo rankoje 
laikomus dratus. Pasigir
do trenksmas, ir tas musų 
papuošimas, atsisikyręs 

nuo žemės visas kaip buvęs 
kilo stačiai aukštyn kelioli
ka sieksnių, paskui puolęs 
žemyn, visas j J 
„Einmal und gruendlich” —

arklius’ nujojo toliau Puns-: prirašyta. „Ar yra kurio pa
ko linkui savo „darbo dirb-( varde paduota?” ’’
tu.” Iš šeštakavo, traukiau atsako "močiutės. 
Kalvarijos linkui. Buvo na- ko blogo, eikite sau. 
kties laikas ir nieko tokio

da jau grįšti, tik deja... ką užsikalbėjau su 
valgyli neranda, nes nė duo- “ 
nos, nė grudų, nė šiltesnių 
apdarų nėra... Jei greitu 
laiku nebus jiems suteikta 
pagelba — nesunku įspėti, 
kas toliaus su jais bus... Ba
das ir šaltis artinasi spar
čiais žingsniais!

Nuo Marijampolės ir Kal
varijos į rytus paprienės 

■ link, nuostoliai mažesni, nes 
čionai vokiečiai negaudavo 
ramiai šeimininkauti ir ru
sų kariuomenė ilgai nesto
vėjo. Čia ir trobos tik kur- 
ne-kur sudegintos, ir tvora 

' kur kokia užsilikusi, ir kluo- 
i nai ne visiškai ištuštinti, ir 
(laukai ne taip iškasioti.Ūki
ninkai ir laukai kiek labiau 

j nukentėjo pakelėmis.
Artyn paprienės nuosto

lių tik pusė padaryta. Iš čio
nai butų galima, nors šiose 

(sunkiose valandose, kuomet 
j iš toliaus kur nieko negali- 
j ma atgabenti, suteikti šio- 
kią-tokią pagelbą nelaimin
giems paprusiečiams. Tai 

yra kliūtis, kurios dėlei kol 
kas negalima to padaryti. 

| Dalykas tame, kad niekur 
. negalima su arkliais ir veži- 
imu pasirodyti. Pamatę kur 
bevažiuojant žmogų, dažnai 
paima ji su arkliais ir veži- 

I mu karo reikalams. Tankiai

i kaimynais, bet galutinai ją nupuldė.
| Po valandėlės grįžta jie, du Į I’
'dratu (vielas) ’............

ro, o mane pasišaukė, liepė : būt iš gėdos prieš teisybę),

i

I

kai, kaipo lietuvių tautos 
vardo žemintojai.

Susitaisė būrys „mamų’* 
ir „tetulių,” nusitvėrė laik
rašti, bėga į miestą keikda- 
mos: „prirašė, tai prirašė 
tasai rup... bet pagausime, 
tai kaulus išnarstysime I...”

subirėjo. — Nubėgo policijos nuovadon, 
rodo laikraštį, kad yra ant

„Keleivis” jau rašė, kad 
buvęs dūmos atstovas An
drius Bulota renka žinias, 
kiek kur nukentėjo nuo ka
rės Lietuvos gyventojai.

„Lietuvos Žinios” dabar 
praneša:

A. Bulota, Įgaliotas ap
lankyti nuo kares nukentė
jusias Lietuvos vietas, kol 
kas aplankė Suv. gub., kaipo tenka"įrištf namo~kelia's sa 
labiausia nukentėjusią Lie- vaites prasibeldžius, „..... 1
tuyos dali. Savo kelionę ji- tenka ir pačias pozicijas pa
sai pradėjo nuo Augustavo, nratvti. Apie „stuiką” nėra 
nuvyko Į Račkus, Bakala-(ko nei kalbėti — stebisi, jei 
rževą ir Filipavą, iš kur dar. ka5 už poros dienu namo su- 
visiškai nesenai buvo išgin- grišta. Tokiose kelionėse ar
ti vokiečiai: paskui per Su- kjjai taip pavargsta, kad 
valkus, Kalvariją. Liudvi- kartais ir namo netesa pa- 
navą ir Marijampolę, Vilka- reiti — kelyje krinta. Taip 
viskio, Kybartų, V irbaliaus, dalvkams stovint, ūkininkai 
Alvito ir Naumiesčio linkui. Re tik miestan, bet ir Į kai-

tankiai

ištarė aficierius, ir užsėdęs Harrison’o gatvės žmonių _ IV_  __2^2-. __Ti____ 1 yxO_,
”Ne ’’__

” „Tai nie-

____ __ ____  ___ Nubėga pas advokatą, 
neteko matvti, išskvrus vie- Tas irgi tą patį užklausia ir 
no‘ paplentės kryželio. Pati: sužinojęs, kad nėra nė vieno 
gi Kalvarija, kaip išmirusi: kataliko pavardės, atsako, 
nei šviesos”, nei gyvos dva- kad negalėsią manęs suare- 
sios gatvėse, nelyginant ko- štuoti, bet jeigu aš nueisiąs 

į namus, „tad sumuškite ir 
(suareštuokite, o jeigu ne
ateis į namus, tai ant gat
vės sumuškite ir suareštuo

kite, tada turėsite prieka- 
ligi šiol di-'b-L

£5 1 X • j J. •

Važiavo apsistodamas pas 
nukentėjusius ūkininkus, 
raštinėse, klebonijose ir pas 
apskr. viršininkus, teirau
damasis apie žmonių bėdas 
ir vargus. Trijose vietose 
pasiekė Prūsų Lietuvą: už 
Bakalarževo, . Eitkūnuos ir 
Širvintoje.

Labiausia nukentėjo Su-

mą važiuoti bijosi, ir dėl at-, 
vežimo pagelbos iš panemu
nės sunku tikėties.

Kaip vokiečiai traukėsi i 
iš Lietuvos-

Br. Žilinskas aprašo 
savo įs- 

kokius jisai Įgijo

kiame pasakos užburtame 
mieste.

Prašvitus nedėlios rytą i- 
jšėjau pėkščias. Tuoj už mie
sto po kairės už Šešupės ma
tyti veikiantis NN. d. , 
delis elektros malūnas ir ša- šitas raportas iš jūsų pa
le jo muro griuvėsiai vokie- čių lupų; aš manau jo ir p. 

ičiu o__22__ — — -
dvaro. Už pat miesto vėlungai beužginčyti. 
prasideda apkasai, bet ne- ,c-~— 
vartoti. Žmonių triobėsiaS niano padėjimas ir kas ma- 
gerokai apipešioti; laukuose 
matyti šiaudų; tvorų nebe-’ 
ra: medžiai sodnuose arklių 
nugraužti, laukai išvažinėti 
ir visur pilna skardos dėžu
čių iš po kareivių konservų.

Bartininkuose sustojau 
pasilsėtų ir užkąsti pas vie-, 
na ūkininką; kuris ir gi bu
vo gerokai dėl karo nuken
tėjęs. Visa, kas tik galima 
nuo namo atlupti ar nuskel
ti, paimta ir sukūrenta; 
kaip tai: Čitai, vėjinės, du
rys, sąsparos, mediniai daik 
tai. leiterės, rusvelkio dyse- 
liai ir vežimų įšaučiai, lio- 
dės, dugninės, kopėčios, šu
nų budos ir tt.: nekultieji 
javai išnešta i laukus ir su
minta. Tokių gyventojų 
Suvalkijoje labai daug.

sudegintojo gražaus! Petrauskas neišdrįs netei-
- - J - 1 ’ „ * ’ \ ' Taigi

dabar visuomenė mato koks

nęs laukia.
Nuo pat korespondenci

jos pasirodymo pradėjo ka
talikai ataką daryti. Vie
nas „sportukas” pasitikęs 
su savo šaika pareikalavo, 
kad jei turis 25 c., tai turiu 
eit ir pragerti su jais, vos 
spėjau šiaip ne taip nuo tų 

(išsisukti, kaip prišoka kitas 
(„sportelis” ir griebėsi kra- 
I tyt kišenius klausdamas, 
(„kur revolveris?” Apgrai-
■ bęs kišenius pradėjo šaukti 
j kam katalikus apšmeižęs, 
i Paaiškinau trumpai; tuojau 
(nutilo, patvirtindamas, kad 
'busiu vėliau ar ankščiau a- 
' reštuotu. Labiausia fana
tikai užsigavo, kam aš juos 
(pavadinau laikraštyje kata
likais. Mat savo vardo pra
dėjo gėdyties. Jeigu aš 
jus bučiau kitaip pavadinęs, 
dabar gi pavadinau jūsų ti
kru vardu, kokiais jus ir 
esate.

M. Petrauskas sako, kad 
(jeigu aš nepasiteisinsiąs,
■ tai busią priversti pasielgti 
'kitaip. Suprantama ir ai- 
išku gali būt visiems, koks 
(gali būt tamsuolių pasielgi
mas, pas juos pirmoj vietoj 
veikia kumštys ir lazda.

Jus patys save pasistatėte 
paniekai ir ar teisingai jus 
pykstate ir grąsinate mane 
sumušimu, kad už žemini
mą lietuvių tautos vardo aš 
jums apskundžiau visuome
nei?

Jus dabar tykote savo gė
dą, panieką ir katalikybės 
nusususią dorą nuplauti lai
svamanio krauju?!.

Vienuolika metų atgal ku
nigas yra plovęs savo ran
kas mano krauju, o kaipo 
avelėms parapijonams gal 

yra ir labai kraujas reika
lingas. Kalbu teisybę ir ti
kiuosi, kad reikale teisybę 
visuomet atstovėsiu.

M. Petrauskas sako, kad 
ant Harrison gatvės yra tik 
4 liet, šeimynos. O kur dar 
3 pasidėjo? Ar jau priei 
daugiau nenorite prisipa
žinti?

Jus sakote, kad aš jus 
šmeižiu. Nueikite policijos 
nuovadon, o ten jus pama
tysite, kaip gražiai skam
ba Harrison gatvės lietuvių 
vardas policijos knygose. 
Gal sakysite, kad ir tas iš-

valkų gubernijos pasieniai,: "Lietuvos Žiniose” 
pradedant nuo Bakalarževo DUdžius, kvki^ 
ir Račkų perVištytį, užgrie- dabar po Lietuvą besivaži- 
biant A įkainį ir Pajevonį Ii- nėjant. Paduosime čionai 
gi Naumiesčio ir da toliaus. tik tuos jo Įspūdžius, kuriuos 

8 verstų įisaj jg-ijo apie šeštakovą, 
s¥naikiJltal Suvalkijoj.

Čion man teko užtrukti 
— sako jisai — ir per tą 

: laiką šį tą indomaus patirti 
(iš vieno vietinio daugiau ap-

. visą karo laiką sėdėjo savo
AP? (namuose ne toli nuo stoties j 

ir būdamas nebailus mėgda-! 
vo su vokiečiais pašnekėti.1 
Vokiečių elgimosi jis didžiai į 

1S nepeikė. Indomiai jis nupa- i 
17 kaimų 10 visiškai sudegę sakojo, kaip jie traukėsi at- 
— nelikę nei vienos trobos;: ga]„visą laiką valstie-l 
iš likusių gi tik keliatas pa- j ^iai laikėsi ramiai -ir jau vo-' 
kraščiais liko - --- -
Laukuose ir pakelėse visur j ^eną’gr^iądfeną,visur nu-! 
primėtyta sulaužytų t*atų!r __ ‘ '

ir vežimų, purvinų maišų, dauginosi?

Visa toji juosta, 
pločio, perdėm
Kur tik pažvelgsi — visur 
apkasai ir granatų išraus
tos duobės. Kur-nekur už
silikusi tokia trobelė ir toji ,1VvuuW ««« u.«
jau be durų ir be stogų, nes į sgvietusio žmogaus, kuris 
tai buvo reikalingiausi dai-‘ - - - -
ktai apkasams daryti. 
kasuos tolydžio galima rasti 
pridraikytų ir primintų ne
kultų dar javų.

Bakalarževo valsčiuje

Politiškieji grafteriai pada
rė prieš tą laikrašti suokal
bi ir nori ji sunaikinti teis
mo keliais. Prisikabino prie 
jo ir tąso. Bylos daug rei
kalauja pinigų ir „Mihvau
kee Leader” labai eimanuo-

! ja-
--------------- -

SOCIJALISTŲ KONFE
RENCIJA PRIEŠ KARĘ.

Šiomis dienomis Danijos 
sostinėj, Kopenhagene. atsi
buvo neutralių šalių socija
listų konferencija. Konfe- 

. rencijoj dalyvavo Italijos, 
Olandijos, Norvegijos. Da
nijos ir Švedijos socijalistų 

! atstovai.
Konferencija išnešė ke- 

liatą svarbių rezoliucijų. 
Rezoliucija apie karę sako, 
kad rišu socijalistų pareiga 
turi būt daryt viską, kad ši 
pašėlusioj! žmonių skerdvnė 
kuogreičiausia pasibaigtų 
ir įvyktų taika su sanlyga 
visuotino nusiginklavimo.

Ši rezoliucija pataria 
tarptautiniam socijalistų 
biurui Berne sušaukti visų 
socijalistų partijų susirinki
mą. kuomet prasidės tarp 

j kariaujančių valstybių de- 
I rybos.

Kita rezoliucija pataria 
socijalistų partijoms neut- 
ralėse šalįse raginti savo 
valdžias, kad jos patartų 
kariaujančioms valstybėms 
taikytis.

Trečia rezoliucija protes- giojo. Dauguma kumečių ir 
tuoja prieš rusų valdžią už, darbininkų pasekė jų pedo-

KAM REIKALINGA 
PRIEšKUNIGINĖ 

PARTIJA?
Pagarsėjęs Kanados 

mokslininkas kun. 
Gordon laikraštyje 
c-an Citizen” sako:

"Kur tik jus rasite Romos kata
likus bandant atgauti politikos ga
lybę. tenai jus rasite ir priešingą 
Romos katalikų kunigams partiją. 
Taip yra Anglijoj, Suvienytose 
Valstijose, Kanadoj, Pietų Ameri
koj, Meksikoj ir kitur.”

Kam tokia partija reika
linga? Koks jos tikslas? 
Ką ji tikisi atsiekti kovoda
ma su Romos katalikų 
nigais?

Kun. Gordon atsako 
to taip:

"Milijonai inteligentiškų
nių tiki, kad Romos kunigija nori 
atgauti politišką pajiegą, kokią ji 
turėjo viduramžiuose. Ir aš tam 
tikiu. Bažnyčia, o geriau sakant, 
kunigijos organizacija, netekus ga
lybės senam pasaulyje, bando at
sigriebti naujam. Netekus galy
bės Francuzijoj, Ispanijoj, Portu
galijoj, ji bando tą galybę įgyti 
Anglijoj ir Amerikoj.”

Ką reiškia kunigijos ga
lybė, tai žinoma iš istorijos. 
Viduramžiuose, kada dva- 
siškija turėjo galybę, ji de
gindavo žmonėms padus, 
liežuvius ištraukdavo, jei
gu kas pasakydavo kokį žo
dį prieš popiežių. Taigi kad 
neprileidus kunigijos prie 
tokios galybės, tveriama 
priešingą jai partiją ar
ba partijas, kurios VISUT ■ uuuja, pora rusų vaiUKią už | uaruiuiimų jų pcvtv-

prieš tą juodąją armiją ko-1 suėmimą 5 socijal-demokra- Į mis. Igliškio dvare padary- 
VOja. tų, dumOS atstovų. nnootA.

pa- 
d-ras 

"Ameri-

ku-

ant

žmo- (

i

I

Polemika
ir Kritika

SPRINGFIELD, OHIO.
Nusibankrutijusios katali 
kiškos doros skurdžiai.
Teisybė yra skaudi veid-

• maniams, klastingiems pa
kraščiais —liko nepaliesti.Ikžėiį*nebijJjo7”b^t staigu,|alūnams ir visiems tamsos 
Laukuose ir pakelėse risur (x Ienągraži4 dieną> xisur „u_ apuokams nutolusiems nuo 
primėtyta sulaužytų ratų švito daug gaisru, kurie vis tiesos kel10'

_ * 2 *^2 _&2„_2.” Kiek pabuvus,! Keletas mėnesių atgal pa-
vokiečių veršių (tarbų) ir pastebėjo jojant būrį vokie- į rašiau žinutę „Kel.” No.

čių kareivių padegėjų. Aš Iš Springfield, Ohio apie 
kita!mokėjau vokiškai, taigi, val-'Harison gatvės lietuvių ka- 
”” stiečiai puolė prie manęs,' talikų nupuolusį, nemorali- 

* - ---- -- šką gyvenimą.
! Praslinkus porai sąvaicių 
:iššoksta su polemika (No. 
142) M. Petrauskas užgin
čydamas, kad aš rašęs ne
teisybę ir sušunka: ”šmei- 
žimas, šmeižimas! Jeigu p. 
Dambrauskas nepasiteisins 
ir nenustos mus šmeižti, bu
sime priversti jieškot teisy
bės.”

Mat gėda akis pradėjo 
graužti už savo darbus. Ne
būčiau daugiau aikvojęs lai
kraštyje vietos, tuo labiau, 
kad mano korespondencija 
tilpo iš Springfield, Ohio, o 
p. Petrauskas parašė pole
miką iš Springfield, III., bet 
kadangi už tą žinią katali
kai man iki šiol neduoda ra
mybės ir jieško progos at- 
kersyt,tad lai pamato visuo
menė plačiau kokia yra nu

tt.
Toliaus nuo sienos 

juosta, pločio 24 verstų, nu-: 
kentėjo kiek mažiaus, nes (kad aš eičiau paklaustų, ar 
čionai bent trobų daugiaus jie viską degysią, tai jie 
užsilikę. Bet ir tai tik var- nors savo mantą iškraustys 
das, kad trobos: stogai ap- tų. Paklausę jų, pagaliaus, 
draskyti, duris išlupinėtos, i ir savoji^ manta rūpėjo, uže-, 
langai išdaužyti, o tvorų nė jau priešais ir užklausiau a-( 
ženklo nėra, nes jos suteik- ficieriaus. Šis atsakė, kad' 
davo kareiviams puikų sau- jam liepta degyti ir sprok-j 
są kurą. Klėtyje už rublį dyti tik kas valdžios yra, o

!

i

grūdo nerastum. Gyvuliai 
visi paimti. Arkliai jau an- 
kščiaus daugumoje buvo re
kvizuoti. Laukai iškasioti, 
javai su žemėmis sumaišyti. 
Vilkaviškio ir. Naumiesčio 
apskričiuose apie 200 dvarų 
sudeginta ar ištuštyta ir ki
ti dvarai taip apiplėšta, kad 
vargu jie pasiseks atgaivin
ti. Savininkai, palikę savo 
turtus ir darbininkus, išbė-

to H<rj 40,000 rublių nuosto-

dėl valstiečių triobų dar pa
liepimo negavęs. Valandi
kė laiko — štai jie prijojo 
prie vieno gelžkelio sargo 
trobikės ir taikėsi jau pade
gti; gerai žinodamas, kad 
joje gyvena labai bėdinas 
sargas su šešiais* vaikais, 
pradėjau prašyti, kad nors 
tą paliktų, juk vistiek val
džiai nekiek padarysią nuo
stolio, o vargšui tik ašaras 
išspausit; tą kartą visgi pa
klausė, bet ant rytojaus su
degino. Stotis nuo tos tro
bikės buvo vos tik ketvirtai- sususi katalikų dora ir kad misiąs?



tinti savo vardais, ar buvo nežinau ir jus nieko nepra- tuvin vakaras” narpnotas nP- LUItuvių vattaras parengtas ... Tr <. f ”Hi«kn«iin n T, k Cp^iminn Hrancrvo- DUL‘ lr anL W CHSKUSIJU

kun. J. Tucker, ”Christian i pagražino 
Socialist” laikraščio redak- lems deki

Ii

Rochester, N. Y.— Sau-

• v1S-

sausio, kur

vės, "biznis” nėjo ir Bend-

Įgalioti D. L. K. G. drau
gijos nariai:

P. Sinkevičius,
J. Dvareckas.

už_ tai yra — parduoti bizni ir 
klausiau: kurgi bėgi taip apmokėti kreditoriams kaip 

ir

3

Aš čia paminėjau tik vie- simokėt, o taipgi jame nieko fnRręPfttinFMP MIK 
i kito insn nasialoima Ki- nrakilnans nPfralima vpikti ' U O L O I U H UtHUlUUvną kitą jūsų pasielgimą. Ki

tus atsitikimus paduosiu 
kada jus mane patrauksite 
teisman, tada galėsite pa
matyti laikraštyj pilnus sa
vo vardus ir pavardes.

Jūsų grūmojimas su pur
vina ranka nenuslopins ma
no minties ir dvasios, o kol 
jus nenustosite savo purvi
nais darbais teršti lietuvių 
vardą, tol aš nenustosiu jū
sų ydas rodyti visuomenei.

Dar vienas pastebėtinas 
dalykas. M. P—kas parašė 
polemiką prieš mano ko
respondenciją tiek rašto te
mokėdamas kiek jautis ste
nografijos ir pasirašė savo 
pavardę. Žinoma, tas reiš
kia, jog ubagauja svetimu 
protu. Turbut, M. P. buvo 
užmiršęs patarlę: "Vagie, 
kepurė dega,” kad nieko ne
pagalvojęs šoko, kaip nuo
gas i dilgėlyną.

Baigdamas pridursiu: 
prieš visus supelėjusios są
žinės ir nusibankrutijusios 
katalikiškos doros skur
džius— kovojau ir kovosiu 
žodžiu, bet ne kumščia, kol 
Rymo-katalikiškosios sek
tos samojediškai-hotentotiš- 
kos doros neišdildys šviesus 
mokslo spinduliai.

J. A. Dambrauskas.—
LEMTSTON, ME.

"Keleivio” No. 2 tilpo 
Polemika ir Kritika” p. J. 

Paušio, taikoma statistikos 
rinkėjui, kokiam tai P. Bal
čiūnui, kokio Lewistone ne
siranda, bet galima dasipro- 
tėt buvo, kad tai man.

P—nas J. Paušys Įsižei
džia įtarime šv. Baltramie
jaus draugijos, kad jos na
riai rinkti statistiką trukdę 
ir sako: "kad P. D. Balčiū
nas nevisai teisingai įta
ria,” bet jeigu tamista nori; 
ir reikalautumei, tai aš juos 
visus įvardinčiau.

Toliaus sako, kad Gedimi
no draugija apie savo nuta-j 
rimą niekam viešai nepra-: 
nešus, per tai ir Įvykę tokie; 
nesusipratimai.

Tas tiesa, kad nebuvo iš
garsinta, bet ar gali p. J. 
Paušys tvirtint, kad jie, tie j

?F

prakilnaus negalima veikti.
O kai "gediminiečiai” su 

socijalistais prieš statymą 
jūsų namo pasiuntė pas jus 
delegatus, kad statyti na
mą bendromis spėkomis 
"visuomenišką" ir atsakan
tį liaudies reikalams, tai 
jus nesutikot vien dėlto tik, 
kad namas nebus po švento
jo globa.

Tai gal čia bus pirmeiviš
kai, p. Paušy?

O kad jus prieš susirinki
mą ir po susirinkimui kal
bate poterius, kaip Lietuvos 
ubagai ir priverčiate savo 
narius atlikinėti ausinę iš
pažintį. Tai ir čia gal vei
kimas pirmeiviškas, ar ne?

O kokius jus kalbėtojus 
traukiat, vis atbulom apy
kaklėm klierikus: Vermau- 
skus, Juškaičius ir iš Law- 
rence, Mass. Norkūnus, ku
rie visaip išplūsta pirmei
viškus kalbėtojus, o nieko 
gero nepasako, ir neparodo 
<elio, kaip mums pasiliuo- 
suot iš po turčių vergijos.

O jus tiems kalbėtojams Į 
rankomis plojat ir neduo-j 
dat pirmeiviams balso jūsų i 
svetainėje.

Tai gal čia veikimas ne Į 
ant atbulo kurpalio, p-as 
Paušy ? Tai vis mat pir
meiviškai, kur gi ne!

O kas išperėjo "vyčius" ir 
koks jų tikslas gal paaiškin
tum p. Paušys? Bene ir 
pats dalyvauji, prieš ką jie 
kovoja ar ne prieš apšvietą 
ir pirmeiviškumą ?

Meldžiu p. J. Paušio pasi
imti tą priežodį sau, kuris 
daug geriaus jums tiks 
"Kvailą ir bažnyčioj mu
ša." Aš į mulkinyčias nevai
kščioju, taigi ir mušti ma- 

inęs ten niekas negali. Avi- 
nvčiose gali mušti ir kirpti, 
tuos, kurie ten suėję grin
dis kaktomis daužo.

Dan. Balčiūnas.

klus agitatorius, kaip Grik
štas.

Argi jau nėra I. W. W. u- 
nijoj geresnių vadovų. Ką 
panašus Grikštui gamtos 
šašai gali gero padaryti uni
jai, jeigu jie patis nieko ne
žino, kaip tik prakeikimą 
visos pasaulės.

J. Gyvonėlis.

LEVVISTON, ME.
Kaip tai galėjo būti?

Korespondentas Sigel 
Tšudi rašo "Keleivio" No. 2, 
kad "L. Dukterų dr-jos va-i 

; iš 
miško atvažiavęs 'profeso
rius’ pradėjo sakyt prakal
bą. Manėme, kad generolas 
nuo karės prisikabinęs at- 
lage ’kukardą.’ Bet naba
gui nedavė kalbėt, pirmi
ninkė nutraukė nuo pagrin
dų.” Paskui sakoma, kad 
užklausus ypatiškai pasisa
kė, jog esąs išrinktas dele
gatu nuo D. L. K. G. dr-jos 
iš Providence, R. I. ir va
žiuojąs Į New Yorko Seimą. 

Šiuomi pranešame, kad 
D. L. K. G. dr-ja nėra siun- į 
tus Seiman jokio delegato ir, 
joks musų dr-jos delegatas 

dimino draugijos nepripa- nėra ten kalbėjęs. New j 
žįstu už draugiją, nes, sako, orko Seiman buvo siųstas 
yra laisva ir kaipo tokios delegatu J. Brazauskas, bet 
nariams, aš, sako, neduosiu 
rašyt savo gyventojų.”

fanatikai, apie tatai nežino-; kare, laike šokių, tūlas 
jo? . .

Lewiston’e kaipo nedide
liam miestuke ir krūvoje 
lietuviams gyvenant ir nėra 
reikalo daug garsinti, suži
no nuo vienas kito, tai vie
na; o antra tai kodėl tik 
"baltrukai” stengėsi visaip 
musų darbui užkenkti? O 
kurie visai nepriguli prie 
jokių draugijų, tie visur 
gražiai mus priėmė, išski
riant tiktai vieną storpilvi, j 
Arba, kaip vienas "baltru-! 
kas" pasakė: "aš žinau,! 
kad gediminiečiai nutarė j 
rinkt statistiką, bet aš Ge-;

I
Į
i

NEVV YORK, N. Y.
Pramonininkų unijos kar

štagalviai.
I. W. W. Unija jau pra

deda savo neišvengiamą a- 
gitaciją varyti tarpe bedar
bių.

Sausio 16 d. buvo, taip sa
kant, visos spėkos suvažia
vę ”New Plaza Hali” salė
je, Brooklyne. Buvo J. Et- 
tor, E. G. Flyn, C. Tresca, 
M. Friedken ir kiti, kurių 
nebuvo garsinta plakatuo
se. Plakatuose buvo pami
nėta tiktai, kad bus prakal
bos angliškai, itališkai, žy
diškai, lenkiškai ir lietuviš
kai.

Plakatai skambėjo gerai 
ir aš maniau, kad publikos 
susirinks mažiausia desėt- 
kas tūkstančių, kaip kad so
cijalistų mass mitinguosna 
atsilanko. Bet I. W. W. ka
žin ar buvo apie 200. Matyt 
kiek darbininkai teprijau- 
čia tiems karštagalviams.

Lietuviškai kalbėjo ora
torius L. Grikštas. Pirmiau
sia ėmė veblėti drebėdamas:; 
"Aš matau, čia yra... du! j. 
tris! šnipai! detektivai, ku
rie akis turi žemyn nuleidę, Į. 

i jie bijosi i mane pažiūrėti!" : 
Paskui ėmė šaukti: "Man- 
džurija, Rusija, Japonija, 
Vokietija, ir visos Afrikos 
gorrilos —esate kvaili!" 

Tai ir visa jo ka]ba. 
Lietuvių buvo 10 ar 

kuriuos pats mačiau, 
visų kalbėtojų agitacija 
naši Į Grikšto. Vienas 
glų kalbėtojas šaukė taip: 

"Jus, jeigu neturite ko 
valgyti, eikite Į viešbuti 
(hotelį) ar valgyk]ą, paim
kite ir ordeliuokite kas 
jums patinka, o kada priei

kite prie kasieriaus su sus
kaitą, pasakvkite, kad už- 
rašytų ant John Rockefel- 
ler, jis apmokės suskaitą 
(bilą). nes jis turi musų pi
nigus.”

Lietuvių "oratorius" L.
G. tainpat šaukė "eisime 
pas Morganą, Griginą 
ckefellerį ir kitus, 
mums duoti.” (?)

Dieve jums padėk! Bet 
i jau ne šiandien yra taip ma
nyta daryli, o šimtai kartų, 
bet kaip neturime ką valgv- 
ti ir vietos nakvynei, taip ir 
neturime!

Iš visų to vakaro karšta
galvių gal kiek taktingesnė 
kalbėtoja buvo E. G. Flyn, 

i kuri turi neišmatuotą gabu- tatė namą dviejų augščių; 
mą kalboje. Ji pasakė, kad pirmame — krautuvė, o ant 
New Yorko bedarbių šelpi- antro augšto svetainė, 
mo Komitetas paskyrė be- Krautuvė buvo bandyta va- 
darbiams $3.000,000. Bet ka- ryti ant kooperatyviškų 
da? Gegužės 1 d. šiandien pamatu, bet vos metų neiš- 
gi yra sausio 16 d. Ir ką jus laikius‘ pasijuto, kad dienos 
darysite iki pirmai gegužės, krautuvės gyvavimo jau su- 
jeigu viename New Yorke skaitytos, šėrininkai, no- 
yra jau 562,700 bedarbių? rint ir kuoširdingiausiai ve- 
Ką jus valgysite ir kur nak- jino, kad ji gyvuotų, bet gi 
vosite iki 1 gegužės? ■ jiems patiems (šėrinin-

Labai gerą turiu pažinti kams) neimant tavoro iš sa-

V

JERSEY CITY, N. J. 
Laukinis pasielgimas.

Šiomis dienomis čia buvo 
”Sunų ir Dukterų po Glo
ba Panelės Švenčiausios" 
draugijos balius. Viskas ė- 
jo gražiai, pakol du fanati
kai nesukėlė skandalo.

Buvo taip.
Eidamas viršminėtan ba- 

liun aš pasiėmiau draugijų 
Sąryšio rengiamų prakalbų 
apskelbimų; lapeliuose bu
vo da skelbiama ir vaidini
mas komedijos "Consilium 
Facultatis,” kuri turėjo būt 
sulošta prie tų pačių pra
kalbų, 23 sausio. Nemany
damas, kad tokie apskelbi
mai gali būt priešingi kata
likiškam musų tikėjimui ir 
matydamas, kad salėj dali
nami kiti apskelbimai, 
taipgi pradėjau dalyt.

Staiga prišoka prie ma
nęs du parapijos viršinin
kai, J. Z. ir M. M., ir pagrie
bę mane pradeda stumdyt 
po salę ir tąsyti, lyg šv. Mor. 

. kų po peklą.
; žmonės matydami triuk
šmą, tuojaus apstojo ir 
klausinėja, už ką tą žmogų 

jtąsot, o mano užpuolikai 
Įšaukia visa gerkle, kad visi 
j išeitų laukan iš svetainės, 
nes balius čia esąs judviejų. 
Bet žmonės iš salės nėjo. 
Tuomet tie vyrukai mane 
paleido, o pradėjo atiminėti 
iš žmonių padalytus lape- 

■ liūs. Iš kelių atėmė; kiti gi 
pamatę, kad lapelius atiml- 

, nėja, tuojaus juos susikavo- 
jo, nes manė, kad tenai bus 
kas nors nepaprasto.

Tokį pasielgimą kitaip 
negalima pavadinti, kaip 
tik laukiniu pasielgimu. Ci- 

. " Ro- vizuoti žmonės taip neda- 
turės r0- i-au nePatin^a lape- 

i lis. gali jį numesti, bet tą
syti užpuolus žmogų — ne
gražu.

K. Meškauskas.I I
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DE KALB, ILL.
Bėda su musų kooperacijo

mis.
Nuo tūlo laiko čia gyvuo

ja kooperacija, kuri pasis-

rams
draugų, o ypač 178 kp. LSS. 
narių, tapo surengta visa ei
lė prakalbų, sulošta keliatas 
scenos veikalų ir t. t.

Dabar irgi jau yra išsi
mokinta ir jau išsilavinta 
4 veiksmų drama "Pirmi 
Žingsniai" ir jau butų lošta, 
30 d. sausio šių metų, bet 
deja! Šiandieniniame Ben
drovės susirinkime, arba, 
kaip jie vadina, "mandra- 
galvių susirinkime, atsirado 
keliatas tokių nemandagių 
draugų, kurie pradėjo išme
tinėti, kad svetainė neatne
šanti pageidaujamo pelno 
ir kad tas visas aktorių pa
sišventimas ir darbavimas 
esąs visai benaudingas. Ne- 
kurie iš draugų aktorių ga
vo net tokius vardus, kurių 
čia atkartoti negalima, ir 
tik už tai, kad vieną syk per 
repeticijas užkuriant kros
nį buvo pribarstyta anglių.

Iš šitos priežasties viskas, 
pakriko. Daugiau, kaip 
girdėti, čia teatrai jau ne
bus lošiami.

Kooperacijos yra pagei-; 
daujamos ir jos yra ge-: 
ras ir naudingas daigtas 
kuomet jos susideda iš maž-

Darbštesnių j uz reikalavimą duonos.
Tai tau gerbiamoji val

džia ! Organizuotas autori
tetas palaikymui nuosavy-

Kas mums rašoma
 r v___  Hyde Park, Mass.— Mu- 
bės ir apgynimui monopoli- SŲ kooperacijai sekasi labai • • A •___1 t’*-______ *_ > ___jos! Ar gi valdžia neparodo 
mums savo veiksmais, kad 
ji negali būti auklėtoja in- 
dividuališkos laisvės, žmo
niškos gerovės ir draugiji
nės harmonijos! Visoki kon- 
stitucijonališki Įsakymai y- 
ra užpuolikiški, o ne besiru- 
pinantie ir dabojantie visos 
žmonijos bei draugijos na
rių gerovę. Įstatymiška re
guliacija nieko gero nesu
teikia darbininkams. Kas 
tik yra žmogiškoj esybėj 
dailaus ir prakilnaus — iš- 
kĮla pats per save.

Šalin kapitalizmo tirani- 
Ad. Morkūnas.ja!

su L _
rengė "Kruvinojo nedėldie- 
nio” paminėjimą.

Atidarius drg. M. Petrau
skui susirinkimą ir paaiški
nus prakalbų tikslą, kalbė
toju perstatė drg. T. Kučin- 

daug apsišvietusių žmonių, ■ ską, kuris pirmu kartu kal
bėt butų labai patartina ki- bėjo pas mus ir taip sugrau-

gerai. Dar metų nėra nuo 
jos susitvėrimo, o jau pasi
rodė turime $400.00 gryno 
pelno. Užveizdą turime 
darbštų, kuris viską tvar
kiai veda ir švariai užlaiko. 
Hydeparkiečiai gauna svei
ko, šviežio ir pigesnio mais
to, kaip kitur. Privatiški 
biznieriai yra priversti 
kooperaciją sekti, kad ne- 
užsikirtus sau kelią.

Narys. .i
Atlasbug, Pa.— Tūlas pe- 

dliorius pardavinėdamas 
valgomus daiktus užėjo gir
tų rusų šeimynon ir pasiūlė 
pirkti prekių. Rusai puo
lėsi ir ėmė mušt. Vienas 
sučiupęs kirvį perkirto pe- 

i tį. Išgirdusi policija vos—

CHICAGO, ILL.
Nuo Town of Lake.

Sausio 16 d. LSS. 234 kp. -gyvą pedliorių nugabeno li- 
pagalba VIII rajono su-! gonbutin. 6 rusai areštuo

ti. A. Neregis.ti

Shenandoah, Pa.— Kaip 
pereitais, taip ir šiais me
tais LSS. 28 kp. pasibriežė 
savo veikimo pieną. Kas 
sąvaitė būna debatai arba 
diskusijos į kurius nemažai 

tu miestu draugams, tve- publiką, kad tūli net a- žmonių atsilanko. Sausio 24 
rfant kooperacijas, vengti į šaras nuo veido braukė. Jis d. rengiama "Kruvinojo ne- 
tamsunų tarpininkystės. " ‘

Vietinis.
kalbėjo apie revoliuciją ir 
valdžių žvėriškumus. Pri
minė ir apie vargingą Lie
tuvos padėjimą ir ragino au
kauti Lietuvai. Surinkta 
$10.40, kurie perduota LŠF. 
per "Naujienų" redakciją.

Buvo dar ir deklamacijų
su monologais. "Laisvos e _
Jaunuomenės" choras drg. bas Pilsen Auditorium sve- 
J. Katiliaus vedamas labai taįnėje. Vakaran svečių 
gražiai sudainavo kėlės dai- prisirinko labai skaitlingai, 
nas. Pastebėtina, jog drg. pilna svetainė. Buvo pui- 
Katilius mokina veik visos kus programas ir lietuviški 

; Chicagos apylinkės pirmei
viškus chorus, kurie gana

j gražiai dainuoja.
Nežiūrint, kad tą dieną 

i smarkiai lijo ir visuose smu
klių užkampiuose drebėjo 

i grindis nuo girtų balių, te-

dėldienio” paminėjimas su 
gana Įvairia programa. 
Bus sulošta "Vagis,” pers
kaityta dvi paskaitos ir t.t.

K. Motuzą.

j Chicago, III.- Sausio 10 tu
rėjo metinį vakarą Lietuvių 
Politikos ir Pašelpos Kliu-

CHICAGO, ILL.
Tarptautiškas bedarbių 

mass-mitingas aplaistytas 
krauju.

Sausio 17 d. "Hull House” 
svetainėje Chicagos bedar
biai surengė internacionali- 
šką sueigą, kad apkalbėjus 
kaip ir kokių budu gelbėties 
nuo bado bedarbėj. Buvo 
kalbama angliškai, itališkai, 
žydiškai, rusiškai ir lietuvi
škai. Visos kalbos buvo gy
vos ir energiškos. Lietuviš- 

Įkai kalbėjo B. Šidiškis pas
merkdamas visus Įstaty
mus, kongresmanus ir poli
tikavimus. r 
vo kalbą kvietė prie socijali- 
škos revoliucijos.

Publikos svetainėje netil
po. Didelė minia stovėjo už. 
durų, gatvėje. Prie svetai-j 
nės plevėsavo vėliavos ant Į 
kurių anglų kalba skambė
jo: "Hunger.” Mes norime 
gyvent! Nemarinkite mus 
badu!

Po prakalbų visa minia a- 
pie 4-tą vai. su vėliavomis 
išėjo iš svetainės ir manė 
sau ramiai gatvėmis ke
liaut. Tik staiga išpuolė 
detektyviška dvasia (šnipai, 
slapta policija) ir ėmė alka
nus bedarbius begailestin- 
gai, beširdžiai šaudyt, mušt, 
spardyt, draskyt ir daužyt 
lazdomis. Iš kitos pusės vėl 
didžiausis būrys policistų 
su lazdomis. Kilo tikra ka
rė: riksmas, šauksmas vy
rų, moterų ir mažų niekuom 
nekaltų, alkanų kūdikių. ; 
Vieną moterį visai apalpu- , 
šią nešė. Nežinia ar pašau- i 
tą ar sumuštą. Tokis kapi- j 
talistų šunų — policijos Į- , 
dūkimas ir tironybė pasiro
dė, kad gyventojai jau ne
galėjo nė pro langus iš vir
šaus savo gyvenimų žiūrėt, 
matant tokius žvėriškus 
darbus.

Vėliau pribuvo didelis bu-___
rys raitelių, bet demonst- į). L. K. Gedimino draugvs- 
rantai jau buvo išskirstyti, tės 3 dienoj ----- ’*
Viso areštuotų yra 21 as- programo vedėjui prašant, 
muo. Jų tarpe 6 moterįs ir socijalistai — —*---- ’

šokiai iš ko publika labai 
užsiganėdino. Minėtas Kliu
bas rengia kas met po vieną 
vakarą ir vis didelėje sve
tainėje ir turi pasisekimą. 
Šįmet nežiūrint bedarbės 
turės iš vakaro apie $90.00 
pelno. A. Booben._______

I Cleveland, Ohio.— Prie 
bažnyčios du vyru nuėjo iš
dalinti plakatų "Mirtos” 
dr-jos rengiamo vakaro, 

i Patėmijęs kun. J. Hal-da iš
bėgo ant gatvės ir apmušė 
tuodu vyru su kumščia. Da- 

j lintojai nesipriešino. Kuni
go pasielgimas turės būti iš- 

j aiškintas teisme.
Jonas čečeta.

Fitchburg, Mass.— Sau
sio 9 LSS. 134 kp. turėjo la
bai jaukų vakarėlį su šo
kiais, skrajojančia krasa ir 
tt. Kuopai liko $14.00 pel
no, jaunimas gi dailiai pa
silinksmino.

Organizatorius; \

i , .
Baigdamas sa- čiau publikos prisirinko veik 

” j pilna svetainė. Choristės 
taipgi kone visos suvažiavo. 
Lai būna visiems kuopos 
vardu ačiū! V. Naitsabas.

PROVIDENCE, R. I.
Džian Bambą atakuoja.
Lietuvių Piliečių Pagelbi- 

nio kliubo susirinkime 10 d. 
sausio tūlas J. D. įnešė, kad 
to "bjaurybės” Džian Bam
bos spyčių nebūtų. Mat mi- 
nėtasai kliubas rengia Lie
tuvišką vakarą ant 24 die
nos sausio, tai tas žmogelis 
iš kailio neriasi, kad neleis-! 
tų Džian Bambai spyčių sa-' 
kyti. Jam pritarė dar keli 
tos pačios rųšies žmogiukai. 
Taip musų tūli "politikie
riai" kovoja su parengtais 
juokų bei koncertų vaka
rais. Kad tie letargininkai 
ką nors veiktų ir nebijotų 
pagrindų, argi kas jiems už- ’ 
draustų ? Jeigu socijalistai 
su pirmeiviais veikia, tai jie 
iš pavydo dantimis griežia 
nežinodami ko nuo sociialis- 
tų daugiau ir reikalauti./“““1“0"1.1, lr auLaJ^u: T 
Jeigu socijalistai atsisakytų Q ^ur pas^kyta. L.
draugijoms veikti, tai gili- S-.S. lo kp. parengė disku- 
ma drąsiai sakyti, kad jos tun b-Ut,?;A k.
negalėtų jokio vakaro be so- nasakna^jr
cijalistų parengtu Jau Ji
mums parodė praėjęs "Lie-

KLAIDŲ ATITAISYMAS-
I.

"Keleivio” No. 2, žiniose 
iš Detroit,Mich., ar tai iš re
dakcijos, ar tai iš mano ne
apsižiūrėjimo, Įsiskverbė ga
na stambios dvi klaidos, ku
rias šiuomi ir atitaisau.

ji siuntė Suvienvtomis spė-Vnink n T K r H r ia T cunu įmmuu Kams; neimani tavoro iš sa-P P Klinhas ii- T .SS 197 kn. I s.u oratoriumGrikštu ir ka- vo kooperatyviškos krautu- 
Meldžiame Dukterų dr-jos ™ v&’- bneJ?-,5
atšaukti minėta knro«nnn str-> sustabdžiau, pa- rovė rado vieną tik išeigą,atšaukti minėtą korespon-jduodamas dešinę rank- - -...........
denciją, o jeigu ne, tai mel- - - - - - - -

Tai gal jau dabar bus vi- P- P. Kliubas ir LSS. 197 kp. į įa sutikau Brooklvne ant
sai teisingai, p. Paušy, ar 
ne?

Toliaus p. Paušys Įsižei
džia mano pasakymu, kad 
šv. Baltramiejaus draugija 
veikia ant atbulo kurpalio, 
ir rokuoja, kad esą neteisin
gai ir sako, kad aš ”tempiąs 
ant savo kurpalio.” Na ir

džiame paduoti tikrą pa- Xit Grikštas? Tk manTt ap™- įnoriams Kaip
varde to "nrofesoriaus ” ku- \ • kstas: Jis man at- greičiau galima. Taip ir varpę to proiesonaus, ku k kaire ranką ir susirau- nadarvta Tavoras parduo- nsai musų dr-jos vardu dr}- paiuuu-so kalbėti ir meldžiame Dūk mass_miHngo, jtk soči- dt^tatrim^toTpačioTSn- 

ialistas esi!” Sak/u nieko SlZfiX

dar priduria, esą, Baltrą- ^okls generolas, jei ne, tai ne§ete per laikraščius ar 
miejaus draugija nesanti korespondentui lai būna ge- plakatus. "Ho, jus visi mu- 
aklai klerikališka ir ji vei- ^a. .nuo visuomenes ir reda- smjrių priėdę valkiojatės” 
kianti Dirmeiviškai. Dasista- kcijos. • •_ flnsisiikes kaitulio nuhe-kianti pirmeiviškai, pasista
čius savo namą, ir leidus jau 
26 lapkr. 1914 m., parengti 
balių naudai nukentėjusių 
nuo karės Lietuvoje.”

Nabagai! tik tiek ir tega
li pasigirti.

Bet su savo namu jus nie- šio 16 d. D. L. K. G. dr-ja pa
ko negalite pasigirti, jeigu sidarbavus P. Maneliui ir 
jus niekas negiria, nes jūsų P. Rimkui surengė vakarėli, 
namas jau dabar neužganė- Sulošta "Kurčias žentas.”
dina liaudies reikalu Lošimas pavyko neblogai,
tije jis bus visai nenaudin- Publikos buvo apie 150. Vi
gas, nes yra aklas ir mažas, si užsilaikė labai ramiai, tik 
kaip kišenė, be naudingų tūli neužsiganėdino, kad 
Įrėdnių ir mažai nešantis per daug trumpas veikalas, 
pelno, kuris vargiai galės iš- Vienas rengėjų.

drevės šėrinikams, kurie ir
gi bandė atgaivinti tą puo
lant} biznį, o gal dar ir pi
nigų pasidaryti...

------ • . - -—*—- I Bet štai, užėjus bedarbei,
l ir apsisukęs kaitulio nubė- tie vyrukai pasijuto ant 
,£°- . kranto bankruto. Biznis

Nieko neturiu prieš I. W. daugiausia buvo varomas 
W. Uniją, kaipo organizaci- ant knygučių, o kadangi 
ia. bet nepripažįstu panašių žmonės, netekę darbo, ne

begalėjo užsimokėti už kny
gutes, na ir... Štai 7 dieną 
šio mėnesio, kreditoriai už
darė krautuvę, o partneriai 
pasiliko... be nieko...

Su svetaine irgi visaip 
girdėti. Iš pradžių buvo 
manvta, kad Bendrovės sve
tainėj bus vieta ne vien pa
prastiems susirinkimams,

Grikštų, kurie neturėtų tie
sos būti šioj unijoj. Ir kol 
ši unija neparodys durų pa
našiems vadovams, kaip Be- 
rkmen, Goldmen, ir kiti, tol 
ši nniia merdės ir smuks.

Kiek man teko girdėti, 
Grikštas nėra jokis I. W. W. 
uniios narys ir jeigu tas tie
sa. tai lietuvių I. W. W. kuo- ____z
nos turėtų didžiausią klai- bet taipgi prakalboms, pas- 

hikvdami savo tarpe to- kaitoms, diskusijoms, teat-

ant tų "diskusijų” kvietė 
stoti LSS. 15 kp. narį, turi _ --- --
kvietė stoti LSŠ. 157 kp. na
rį, būtent drg. D. J. Kaspar- 
ką. Belaisvis.

IT™
Musų bendradarbis J. J. 

N. praneša, kad Burdingo- 
no korespondencija apie

re, Pa. tilpusi "Keleivio”

su pirmeiviais 
vakarą daine

lėms, deklamacijoms ir ki
tokiais žaislais, nežiūrint, 
kad jie tos pačios draugijos x_______
nekuriu ypatų yra šmeižia- juodrankius iš Wilkes Bar- 
mi.

Iki šiolaik čia nebuvo gir- No. 1 esanti nevisai teisin- 
dėti užsipuldinėjimų ant so- ga. Pasirodo, kad juodran- 

• cijalistų ir pirmeivių, bet ......................................
dabar, tūlai M. G-nei staiga 
išaiirn kuri per

Lietuvininku,”

torius ir lietuvis Izid. Šim
kus.

Ar bereikia didesnės ti- 
ronybės! Žmonės, kurie ne
turi ko pavalgyti ir su visa, 
šeimyna kenčia badą buvo 
mušami ir net šaudomi. Ar 
gi Amerikos kapitalistų val
džia besiskiria kuomi nors} 
nuo Rusijos carizmo apgy-{ "Vienvbe 
nėju — sužvėrėjusios kazo- redaguojant kokiam ten ze- 
iijos, kuri 1905 m. šaudė ceriuif ex-socijalistui), 
Peterburge darbininkus, liejo visą puodą pamazgų kantĮ syki reriau žinių tei- 
taip-pat ne už ką kitą, o tik ant socijalistų . M. B. V. singuma

kiai ištikrujų rašę kunigui 
laišką reikalaudami $90.000. 
Laiškų autoriai esą atiduoti 
teisman ir ekspertai jau 
pripažinę ju raštą. Drg. 
Burdingonui natariame se
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Gražioji organizmu ateitis
Pagal A. Kiemojevski.

d;
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ką

labai

popieros

padarei. 
Tie pa

pines

pra- 
kad

Ir tu da gailiesi 
kad pasirašei po protestu!

— Teisybę sakai, vaike.

. pa- davo. Tuomet draugai šo- 
ar tie organiz- kdavo Į garvežį ir apgai-

Kada 
liks išnaikintos nuo žemės 
netinkamos organizmų vel

tos terijos išeinant, galima sies, kada tinkamiausi orga-

Apsidairė visi

iždo $5.00. Viso surink- 
$36,35. Pinigai pasiųsti 
Dunduliui.

A. Ilgūnas.

Unijos negali
Visi darbininkai 

Į unijas organizuo-

kelintasis galėtų užsi- šliaužė ant relių. — jieškojo,
T~) _ 1 1_____ •  __________ ' o 1-z~v >■> c* o f L'?T*»ir\ novAnt’

Čia paminėsime aukas, 
kurios per vieną tik sąvaitę 
suplaukė Lietuvos Šelpimo 
Fondan iš Įvairiu lietuviš
kųjų Amerikos kolonijų.

parodo, jog tinkamiausis pa- ves. Bet vis labyn ir labyn 
silieka gyvent, o silpnesnieji, ji taikosi, kad galėtų be jo- 
neprisiiaikantieji prie apy- kių sunkumų gyvuot. 
stovų organizmai turi ank
sčiau ar vėliau išnykt. Iš

Niekas negali užginčyti syklėm, su nepilnai tinka- 
Darvino teorijos, kurioj jis mom aplinkybėm ir tarp sa- 

. ves. Bet vis labyn ir labyn

Kaip Amerikos lietuviai 
šelpia Lietuvą.

Raudona vėliava. S S
rę. kitas į dešinę saugoti ka
zokų. Jonas gi atsargiai; 

į palindo po tilteliu. Jau vis- 
i kas buvo surengta: knatelis 
| uždėtas, tik štai Jonas girdi 
i dundėjimą. Kas tai butų ? 
Iškišęs galvą iš po tiltelio, 
klausia: "Kame dalykas?” 
Petras pribėgo ir, ledva 
kvapą atgaudamas iš per- 
sigandimo pašnabždomis 
tarė: "Kazokai grįžta.”

---» —j—r—--1 Jonas ramiai brūkštelėjo 
dienose šen ir ten jodinėjo degtuka> blvgstelėjo šviesa, 
pulkeliai kazokų, nuolatos Knatas jau degė. Tuomi tar- 
užkabinėdami praeivius. Jo-■ pu iš kitos pusės pribėgo 
nas, senas akmenų skaldy-i jurgjs įr sušuko: "Susimil
to. jas, puikiai mokėjo ap- damas, drauge, užgesyk!’’ 
sieiti su dinamitu. Petras į jonas atydžiai pažiurėjo į 
ir Jurgis, abudu jauni drą- jp paskui stvėrėsi už kiše- 
sųs vaikinai, buvo duoti kai- njaus> išsiėmė peilį, ir, nu- 
po pagalbininkai. Vakaras: pjovęs degantį knatą, nume- 
pasitaikė tamsus, ukanuo-^ vandenin; pats gi greitai 
tas. Melsvas rūkas dengė pasislėpė už krūvos akmenų, 
mišką, krumus ir telegrafo Petras ir jurgis spruk0 į 
stulpus. Jie slinko bailai krumus ir iš ten atidžiai tė- 
žvalgydamiesi į šalis, kad mvjo ir laukė kas bus? Jie 
nepaklydus arba nepapuo- išgirdo gerai žinomą alsa- 
lus iš netyčių į rankas ka- vima garvežio. Paslaptin- 
zokų: sykiu norėjo persitik-: goje nakties tamsumoje pa- 

' rinti, ar tai teisybė buvo da-1 sirodė du žiburėliu ir tre- 
nešta centrui, buk gelžkelis: čias augščiau ju. kurie nuš- 
yra uoliai saugomas. Pras- vietė kamina, o už jo da ki- 
iinkus kelioms : ’ “ 1 ...............
jie tame persitikrino: r~ 
kairei siauru takeliu, vie-

Petras, Jurgis ir Jonas 
gavo paliepimą iš centro iš
sprogdinti dinamitu neper
dideli tilteli, jungianti gelž-l 
kelio reles ketvirtame vars
te nuo stoties N. Iškeliavo 
jau gerai pritemus; kelią 

nuošaliai, per jspręsti, kad netinkamos gy- nizmai išsivystys dar labiau, pasirinKo
vunų ir augmenų veislės, jei t. y. prisitaikys prie visko ir krumus, atstum nuo rieške-■ 
taip galima išsireikšti, lai- prisitaikys prie savęs gali- kuriuomi paskutinėse' 
kui bėgant visai ir visos tu
rės išnykt. Tūkstančiai jų 
jau išnyko, kitos nykti bai
gia. Neturime daugiau ma
mutų. dinosaurų, keistų pa
parčių. iš kurių susitvėrė 
anglių sluogsniai, ir daugy
bės kitų. Žemės sluogsniuo- 
se atrandama liekanos 
mums keistų nematytų ir 
negirdėtų organizmų, šia
me laike stumbrai (zubrai) 
jau ant pirštų suskaitomi, 
buivolai (bufflo), vilkai, 
meškos ir kiti gyvūnai jau 
baigia nykti. Botanikai 
mums tokią pat giesmę pa
giedos apie augmenis. Pra
eis da kiek laiko ir daugelis 
da gyvuojančių organizmų 
pavirs tik į liekanas. Nyks
ta jie nes neprisitaiko prie 
aplinkybių, atsiranda tin
kamesni. kurie juos įveikia, 
išstumia, nuskriaudžia ir 
arba badu numarina, arba 
vietos gyvent neduoda, arba 
kitaip išnaikina. Gyvent už
silieka tik tinkamiausi. 
Žmogus, kaipo tinkamesnis 
ir mokantis prie aplinkybių : 
prisitaikyt sutvėrimas irgi j 
padarė ir padarys galą dau- ( 
geliui veislių kitų organiz
mų. Ar jis viršys visas ki
tas veisles visuomet, niekas 
negali pasakų, bet kol kas 
pasirodo, kad žmogaus išvy
stytas protas gali įveikti vi
sus kitus organizmus. Gy
vūnai ir augmenis labiausiai 
prisitaikanti prie žmogaus 
reikalų ir norų, ir gi turi di
desnę progą užsilaikyt, ne
gu kiti, jeigu žmogus lieka 
viešpataujančiu ant žemės. 
Bet nesvarbu, žmogus ar 
kas kitas bus viešpataujan
čiu. tik bus juomi tas, 
bus tinkamiausis, t. y. 
mokės geriau už kitus 
sitaikyt prie visų 
aplinkybių ir taisyklių 
kas bus gabesns valdu 
įveikt kitus.

Studijuojant žemės 
eiti galima suprast, 
ant jos yra buvęs pilnas cha
osas, betvarkė. Iš studija
vimo apie išnykusius gyvū
nus ir augmenis matome, 
kad jie buvo kur kas netika- 
mesni už dabartinius. U* 

tėve, rint į dabartinius organiz- miausi: jei kurie paskleis ir dėlių — streiklaužių, griežė 
rie nemoka skaityt ir rašyt. Burnetto sumanymas anar- mus dar nesimato tobulumo, didžiausi skaitlių, o nemo- dantimi ir, jeigu ne noras 

l įsakymus centro, 
tuomet jisai ne su vienu jau 
butų pasielgęs savotiškai. 
Apie tą laiką centras jau bu
vo išdavęs paliepimą eiti pa
gelbėti streikuojantiems.

Susprogdyti tiltelį visgi 
nelengva, reikėjo narsumo, 
pasišventimo ir didelio at4 
sargumo. Be to reikėjo iš-

— Ar žinai, Maike, aš no
riu šiandien pasikalbėt su 
tavim apie politiką.

— Apie kokią politiką?
— Apie tokią, vaike. 1 

socijalistai daro.
— Nesuprantu, tėve, 

tu nori tuomi pasakyti.
— Vaike, tu tankiai vadi

ni mane bepročiu, ale ir ta
vo protas nekoks, jeigu ne
gali suprasti tokio aiškaus 
mano klausimo.

— Tavo klausimas 
neaiškus, tėve.

— Olrait, vaike, jei tu ne
supranti taip, tai pasakyk 
tu man. kam jus tuos para
šus pereitoj nedėlioj rin- 
kot? Ar tik nenorit j;^ 
ką papiaut?

— Ne. tėve, socijalistai 
tokiais darbais neužsiima. 
Žmones piauti — tai Maco- 
chų darbas. Ant galo, kas 
nori žmogų piaut. tas para
šų nerenka.

— Na, tai ką jus. vaike, 
su tais parašais darysite. 
Aš, vaike, labai bijau, kad 
džėlon nepatekt, ba ir mane 
prikalbino ant tos 
pasirašyt.

— Labai gerai 
tėve, kad pasirašei, 
rašai, tai protestas 
Burnetto sumanymą, kad 
neįleidus Amerikon tų, ku-

— Tfu!
— Ko spiaudai, tėve?
— Ir aš kaip durnas pasi- siems 

rašiau.
— Taip ir reikia, tėve.

— Bedarbė, tėve, pasida
ro iš to. kad žmonės dirbda
mi ilgas valandas su mašinų 
pagalba pridaro daugiau 

ką daiktų, negu juos galima iš
parduot. Taigi ne streikai 
bedarbes gimdo, bet peril- 
gos darbo valandos. Ir kad 
tas valandas sutrumpinus, 
reikia streikuoti. Beto tu 
dar labai klysti, tėve, ir ta
me, kad buk perdaug priri
šo ”ai-dabliu-dablių,” t. y. 
organizuotų darbininkų i 
I. W. W. uniją.

— Aš galiu tau ir faktus, į 
vaike, parodyt.

— Tėve, tu nežinai, ką tu 
kalbi. Unijos negali būt 
perdaug, 
turi būt 
ti.

— Na 
I. W. W. 
siu. Aš.

jau. vaike, aš prie 
niekad neprisirašy- 
vaike, niekad ne

užmiršiu. kaip per Lawren- 
ce’o streiką šita unija ant 
savo vėliavos parašė: "Nė
ra nei Dievo, nei Pono.”

— Bet ar tu manai, tėve, 
kad jeigu ateivystė bus su
varžyta, tai bus geriau?

— Žinoma.
— Kokiu budu?
— Anarchistų nepriva

žiuos.
— Ir tu taip tiki?
— Tu labai klysti,

mus pritaikyt dalykus, tuo
met prasidės gražus gyveni
mas ant žemės.

Žemės yra aprubežiuotas 
plotas ir perdaug organiz
mų negali užtekt vietos.

Ant jos nėra begalių mai
sto, todėl iš bado prisieina 
mirti gaivalų perviršiui ar
ba vienam kitą ėsti. Kad 
ėdimas ir tam tikslui veisi
mas tūlų organizmų butų 
bent kada užbaigtas, tam 
negalima tikėt, bet reikėtų 
vesti žiaurią kovą vienos 
veislės organizmams su tos 
pačios ar artimos individu- 
alais. kad tinkamiausiom 
užsilikusiom veislėm reikė
tų badauti, apie tai galima 
abejot, nes tinkamiausi or
ganizmai bus tie, kurie mo
kės ir galės aprubežiuot sa
vo skaitlių. Abelnai, 
organizmas tobulesnis, t__
labiau jis i 
savo vaisių nuo žuvimo, c _ - - 
tai galima padaryt, turint ■ išnyko iš akių, 
neperdideli vaisių s ’ 
'Ži-rt-nc iv* V i

Rumford, Me.— Vietinis 
LŠF. skyrius surinko aukų 
tarpe vietos lietuvių išviso 
$95.25. Rinkėjai A. Gečas 
ir Elz. Lipskaitė surinko 
$54.00, J. šapšis ir M. Vis- 
kontienė $41.25. Iš tų pini
gų apmokėta Brooklyno 
Seimo delegatui J. Viskon- 
tui $29.00 kelionės lėšų, li- 
kusie $66.25 pasiųsta LŠF. 
fin. sekretoriui.

F. Laureckis.

minutėms, į tą kokį daiktą.
P°j Draugai negalėjo suprast 

......... .. rie- ką tai viskas reiškia ir tas 
juo nas paskui kitą jojo penki greitai bėgantis garvežys 

________ , tuo kazokai.^ Darbininkai at-: be vagonų, tas jo begalinis 
moka apsaugot ■ situpė už krūmų ir, sulaikę; švilpimas ir tas augštas ne-/V ---------------- 'Z

o! kvapą, palaukė koliai tie ne 
 . šioje rieto- 

neperdideli vaisių skaitlių? je krūmai apaugo visu pak- 
■ Žuvis, varlės ir kiti žvmiai raščiu gelžkelio. Toliaus pa- 

netobuli gyvūnai ir augme- stebėjo du išverstu telegra- 
nis paleidžia nepaprastai di- fo stulpu. Apsidairė visi 
deli skaitlių savo vaisių, kad atydžiai. Petras ropomis už. 
nors I 
likt. J ______ ,. . .
nizmus to nėra. Nors ne Imta, kaip toli nuo 
išimtinai yra tai tobulumo N. jie randasi. Surado. Jau 
ženklas, vienok pažymėtina, netoli.
kad pas visus tobulesnius; Ši tilteli neatbūtinai rei- 
gyvunus ir augmenis yra kėjo sugriauti. Tarpe gelž- 
mažesnis skaitlius vaisių, ‘ kelio darbininkų radosi to- 
teisingiau tariant vaikų.Net kių. kurie visomis pastan- 
pas žmonių netobulas tau- gomis stengėsi sulaužyti ir 
tas šeimynos būna 
skaitlingos, dvynai 
nybė. 
tas 
žmogus nėra < x ' y ** 
gamtos ir ne apie ji tik rei- lėšomis 
kia kalbėt.

Iš vienos pusės 
kad tobuliausiais 
kamiausiais 
bus tie. kurie mokės ir ga
lės aprubežiuot savo skait- davo, sulaikydavo bėgi trau. 
lių, iš kitos, kįla klausimas, kinio, pakolei visai nesusto 
kas apgalės žemę, t. y. 
ims ją sau: ; 
mai, kurie mokės aprube- lėtinos pasekmės patikdavo 
žiuot savo skaitlių, ar tie. tą. kursai nenorėdavo klau-i 
ką daugiausiai platinasi? syti minios.
Reikia, tikėt, kad. kaip ir Jurgis prisimindavo ne-1 

Žiu- pirma sakyta, jog tik tinka- dorus pasielgimus tų nenauj

kas 
kas 
pri- 

gamtos 
r 
ir

žinomas daigtas sale garve
žio kamino. Tik kuomet 
garvežys prisiartino ant 
kelių šimtų žingsnių, jie su
prato, jog tai yra speciališ- 
kai partijos pasiųstas. Tuo
met jie pamatė, kad sale ka
mino stovėjo žmogus iškė
lęs rankose raudoną velia-

Montello, Mass.— Sausio 
17 d. vietinis Liet. Šelpimo 
Fondo Komitetas surengė 
prakalbas ir pakvietė kalbė
ti "Keleivio” redaktorių 
drg. Michelsoną. Žmonių 
prisirinko apie 1,000. Kalbė
tojas vaizdžiai šiurpulin
gais žodžiais apipasakojo 
Lietuvos vargus ir kvietė 
visus aukauti Lietuvai. Au
kų surinkta $73.50. Beto 
draugijos iš savo iždų auka
vo: Piliečių Kliubas — $50- 
00. šv. Roko dr-ja — $50.00, 
Moterų dr-ja "Birutė” — 
$15.00, Dr-ja "Vienybė” — 
$10.00, LMD. — $5.00. Išri
šo $203.50.

Jauna Mergaitė.

Ke\vanee, III.— LSS. 204 
kp. surengė iškilmingas 
prakalbas su visokiais pa- 
marginimais. Kalbėjo pa
kviestas iš Chicagos drg. T. 
Kučinskas ir ragino žmones 
aukauti L. Š. Fondan. Su
rinkta $20 su centais, ku
rie ir pasiųsti LŠF. finansų 
sekretoriui, Tadui Dundu
liui. V. P. Nemunėlis.

Pas tobulesnius orga- akmens, ant kurio paženk 
Nors ne linta, kaip toli nuo stoties va.

Garvežys prisiartinęs prie 
tiltelio 3 kartus tyliai sušvil
pė. Jonas iš po-tilto atsilie
pė tuomi pat.

Iš kitos gi- pusės lėkė pul
kelis kazokų. Prijojo, nu
šoko nuo arklio, padavė vie
nam palaikyti, patys gi sus
tojo iš abiejų pusių relių ir 
laukė...

Garvežys šniokšdamas ar- 
savo' tinosi prie tiltelio su plevė

suojančia raudona vėliava, 
tarsi nauios gadynės reiškė
jas. kurios žara jau rodėsi 

I daugumui. Garvežys jau 
visai arti: pasigirdo geležies 
čiarškėjimas. Kazokai iš- ’ 

: šovė. Žmogus, paskutinį 
; kartą iškėlęs rankas, krito 
kniūpsčias ant akmenų, ku- 

; riais buvo išmūryta upelio 
krantas. Garvežys švvstelė-«z

i jo. tarsi žaibas ir nudundėjo 
: tolyn. Jo sunkus alsavi
mas darėsi vis neaiškesniu, 

į Kazokai tuojaus šoko prie 
lavono; užsidegė lempą, ap- 

, kraustė ir nuėjo ant tiltelio 
viršaus. Petras truktelėjo 
Jurgį už rankovės, pažiurė
jo vienas į kitą akimis, pil
nomis ašarų. Abudu nuba
lo. Kazokai pakabino lem-į 
pą ant žėglių tiltelio; jie* 
skaitė nušautojo popieras. 
Už sekundos laiko pasigir- < 
do baisus trenksmas. O su
judimas buvo toks didelis, 
kad Jurgis su Petru nė ne
juto kaip parkrito ant že
mės. Pasigirdo dejavimai. 
”Lik čionai,” prašnabždė
jo atsipeikėjęs Jurgis; ”Aš 
eisiu persitikrinti.” Atsar
giai prasiskleidęs krumus, 
daslinko iki tiltelio. Dejavi
mai nutilo. Absoliutiška 
tyla. Petras jautėsi tarsi 
numiręs iš šalčio ir baimės, 
kurią jisai pirmą kart savo 
gyvenime patyrė. Užsiden
gė akis rankove. Išsyk jisai 
pajuto ranką ant peties ir 
išgirdo pažįstamą balsą: 
"Einam namo.” Nieko neat
sakęs paklausė ir apsisukęs 
su nuleista galva sekė savo 
draugą. Petras matė, kad 
Jurgis ką tai nešėsi po pa
žastimi, bet neklausė; neži
nia, ar tai nedrįso, ar bijojo. 

Namie pamatė ir pažino. 
Ant stalo gulėjo išvyniota 
didelė, kraujais aptaškyta 
raudona vėliava.

labai užkenkti jų ilgai besitęsian- 
nerete- čiam streikui.

Pas tobulesnes tau- Tie žmonės šaukė pagal- 
yra kitaip. Tečiaus bon policiją. kariumenę.Ap- 

i centras visos ginkluodavo traukinį :
__ ____ j bet tas viskas ne

turėjo geistinų pasekmių, 
matos. Minia stodavo skersai reles 

arba tin- ir šaukdavo mašinistui: ”va- 
organizmais žiuoki per musų lavonus, jei

nori!” Mašinistas šrilp-

Tuckahoe, N. Y.— St. K. 
K. L. dr-ja per Naujus me
tus surengė prakalbas. Kal
bėjo dr-jos pirmsėdis Kazys 
Budrevičius ir J. Karlonas. 
Laike prakalbų surinkta L. 
Šelpimo Fondan $12.40 au
kų. Dr-ja iš savo iždo pa
aukavo dar 310.00. Išvisc^ 
pasiusta T. Dunduliui $22.- 
40.

Aukų rinkėjai: K. Bud- 
reričius ir J. G. Karlonas.
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chistams kelio neuždaro. Ji- tečiaus nykimas netikamu- kės prie aplinkybių prisitai- pildyti 
sai užkerta kelią tiktai tam- jų sakyte sako, kad ateityje kyt ir apgalėt kitų, jie turės 

—s žmonėms, kurie ne- ------ --i-*--- —•
moka nė skaityt, nė rašyt.

tik parinktos veislės užsi- 
. 7 . ....... liks. Pirmosios gyvybės

Otokių, tėve, daugiausia y- formos buvo visai netobulos, 
Ne, Mąike, protestuot ra tarp katalikų. Taipgi ir paprastos. Ir jų gyvenimo

j, jei nemokantiems vo paprastesni, žiauresni, 
'skaityt bus uždraustas iva- netobulesni. Kiekviena vei

slė ir kiekvienas indiridua- 
Ias stengėsi ir stengiasi la- žius, gali prasidėt ant 
biau prisitaikyt prie aplin- mes nepaprastai saldus gy- kazokų, 
kybių, likti tinkamesnių už venimas. | j ' "
kitus kovoj už būvi. Tas tai
kymąsi arba adoptacija iš
vysto organizmuose naujas 
fiziologiškas funkcijas, nau
jus sąnarius, permaino žy
miai paties organizmo for
mą. Iš paprasto išsivysto 
sudė'-inas, pusėtinai tobulas 
organizmas. Žinoma, tam 
reikalingi tūkstančiai metų. 
Stengimasi būt tinkamesnių 
ir prisitaikyt prie visų ap
linkybių arba jas pritaikyt 
pagal save niekad nesusto
ja ir nesustos. Taigi visos 
užsilikusios gyvūnų ir aug
menų veislės darosi vis to
bulesnėmis. Iš to bent aiš
kiai galima išvest, kad gy
voji gamta progresuoja, ge-

Ji

prieš tą bilių negalimą. A- tavo vvčiu "vaiskas” suma- būdas ir kova tarp savęs bu- 
merikoj ir taip jau priviso žėtu, ~ jei 
visokių ai-dabliu-dabliu, a-į ; y 
narchistų ir kelia streikus, žiavimas. 
Už tai dabar tokia ir bedar
bė prasidėjo. Fabrikantai 
neatidaro savo fabrikų, ba 
kaip tik atdarys, tuojaus at
važiuos koks Ei'vudas arba 
Džiovanyti ir apšauks strei
ką.

— Kas taip tave išmoki
no, tėve? Kas tau sakė, kad 
streikai yra badarbės prie
žastimi ?

— To nereikia nė sakyt, 
vaike, protingas žmogus ir 
be pasakymo gali tai supra
sti.

— Kas bedarbę taip su
pranta, tas negali skaitvties, 
prie protingų, tėve. Ar ži
nai, tėve, kad jeigu darbi-: 
ninkai niekad nestreikuotų, j 
tai bedarbės butų dar dides
nės ir tankiau jos turėtų at
sikartoti.

— O iš kur tu, vaike, tą 
žinai? Juk ne Dievas.

— Dievas gal to ir nežino, 
bet aš žinau, tėve.

Maike, nebliuznyk!

Ar busi mano pati?
Jonukas klausia Magdu- 

tę:
— Ar busi mano pati?
Magdutė:
— Cha! cha! Tamstai dėl 

grabo da pinigų neuždir
bau!

— Jonukas:
— Tai apsiveskie su Pet

riuku, jis tamstai 
staiga parūpins!

grabą

Onytė.

I

Gera širdis.
— Dovanoke, brangioji 

Magdute, man, kad taip be 
mielaširdystės atsirėmiau 
ant tavo kelių.

— Tai niekis! nesijausk rinasi, o neina blogyn, 
mane tuomi užgavęs; mano dar nėra pilnai prisitaiki- 
keliai jau yra pripratę prie nūs prie visų apvstovų, jai 
to. dar reikia vest kovą su ne-

R. O. Kas. atmainomom gamtos tai-

žūt.
Visa svarba guli tame, i 

kad kas neužsiliks ant že
mės gyvent, tas bus tobules
nis už kitus, ir gyvosios 
gamtos tobulumas, taikan- 
ties prie visko visą laiką, ga
li pasiekt nepaprastus rūbe-__ o____ ___ __  ____ „

!_• že- vengti nuolat švaistančių
Jau artinosi vidu- 

' naktis. Šiaip taip besislap- 
A. Montvidas.stydarni surado tiltelį. Jur-

Ūpas.
Atkruskie greit prislėgtoji krutinę, 
Nusikratyk šiaurės marinančius ledus, 
Tave pažadin žydinčių gėlelių pynė 
Ir tyrs it krikštolas pavasario lietus.

Skambėkie lyros balse sutartynę, 
Tegul tavo akordas pirmutinis 
Nuskrieja angelo sparnais į tąją šalį, 
Kur Nemuno puiki vilnis.

Šešupė ten, kur Lietuvoj tėvynėj 
Tarp rūtų žydi lelija darželyj: 
Mergaičių dainos, širdį kur gaivina, 
Nulėkęs pasislėpk pušyne.

Kad tavo pėdsaku į Lietuvą nuskrysiu, 
Aprims mano skausmai, jaunos širdelės, 
Su broliais verksiu ir dainuosiu 
Išvydęs mylimą šalelę.

Biržų Paukštelis.

Roslyn, Wash.— D. L. K. 
Vytauto draugijos nariai 
savo sueigoje nutarė prisi
dėti prie sušelpimo musų 
brolių nukentėjusių nuo ka
rės tėvynėje. Draugija iš 
iždo paskyrė $5.00 ir išrin
ko rinkikus, kurie perėję 
per stubas Roslyne surinko 
$13.00 ir Cle-Elum’e $13.35. 
SLA. 219 kp. paskyrė iš sa
vo 
ta 
T.

Scranton, Pa. Vinco Stel
moko su p-le Ona Spudžiute 
vestuvėse, kurios buvo pa
vyzdingos, nes nebuvo jokių 
ceremonijų, o tik draugiška 
vakarienė, tapo prisiminta 
apie Lietuvos vargus ir su
mesta $725 aukų L. Š. F.. 
Pinigai pasiųsta kasieriui 
K. Šidlauskui. Pagirtinas 
darbas. P. Baranauskas.

Torington, Conn.— DLK. 
Vytauto draugijos baliuje, 
F. Krenčeričiui paaiškinus 
Lietuvos šelpimo reikalą, 
surinkta $9.95 aukų. Beto 
draugija paskyrė visą ba
liaus pelną — $17.19. Išvi
so susidarė $27.14, kurie ir 
pasiųsta L. š. F. fin. sekr. 
T. Dunduliui.

F. A. Krenčeričius.

i

Vertė Pijus Krakaitis. kystė.

Kiekviena viešpataujanti 
religija pirmiau buvo ereti-

vaik%25c5%25b3.Net
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AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI

i lonila, K. Pitkevičius, M. čivinckas, j 
S. Senkus, J. Garkauckas, ,A. Senkus, j 

I J' ®3.nys»» A. Vengris, K. Daubukas, 
‘ A. M aičys, B. Kumša, S. Rogažinc- 
( kas, S. Jakubauckas, W. Malažinc-
■ kas. Viso surinkta aukų su visomis 
smulkiomis $25.30.

Aukų rinkėjai surinko nuo šių au
kautojų: K. Kaunas$2.00 K. Sabas ir 
P. Kasparas po $1.00 VV. Kričinas, 
A. Andriušis, F. Klimauckas, J. Ga- 
jauckas, K. Rutkauskas, A. Priske- 
nis, K. Stiabulis, P. Baniulis, S. Kru- 
žinckas, J. Senkus, W. Marcinkiavi- 
čius, L. Rutkauskas, K. Lakickas, J. 
Greimks po 25c. Viso surinkta aukų 

j per šį susirinkimą su smulkmenomis 
| 88.05. Aukos pasilieka pas vietinį iž-
■ dininką, pakol susirinks daugiau, o 
' paskui bus prisiųsti centro iždininkui 
, K. Šidlauskui.

Sekrt. Piušas Petchulis.

ROSLYN, WASH.
D. L. K. Vytauto dr-jos išrinkti 

aukų rinkėjai L. S. Fondan rinko au
kas, kuriems aukavo sekantie drau
gai: Ona Šeštokienė, Jonas Savickas, 
Mat. Džiupkaitis, M. Monkevičia, Ka- 
zim. Juodvalkis, Jonas Kurtinis po 
$1.00, Al Jozėnas, Juozas Vitkus, Mik. 
Salamonas, Fr. Beruška, Fel. šiukšte- 
ris, Kaz. Gudas, Kast. Aina, Mar. 
Margevičia, Juozas Urnotavičia, Ad. 
Grigas, Juoz. Kurtinis, Marė Kurti
naitienė, St. Valiulis, Stasė Valiulie
nė, A. Eurto, Ant. Mattielli, P. Deo- 
ingi, Marė Kalvukštienė, Fr. Carpen- 
der, Kaz. Tamošiūnas, St. Zakevičia 
po 50c. Vincas Reškus, Mrs. Bell- 
mar, Juo. Rekašius, Juo. Lauksargis, 
St. Valiulis, Jurgis Leonavičia, Juo. 
Skirka, Liud. Savickas, Ad. Pikelis, 
Kaz. Mickus, Ant. Paulikaitis, John 
Bagočius, John Alijašius, John Gu
daitis, Amilija Rekašienė, Sim. Dul- 
skis, Andr. Kaziauskas, Gend. Kaz
lauskienė, L. Silvester, V. Mattielli. 
P. Betasso, Joe Schober, F. Pozzo, J. 
Moore, Ch, Johnson, J. Gerison, J. 
B. Beenom, P. Hoffler, J. S. \Virlisz. 
E. Martin, E. Olter, O. Davies, Jo
nas Zylinskas, A .Kaunas, A. S. Pea- 
ker po 25c. Smulkių aukų sudėta 
$1.10. Viso labo-----------------  $36.35.

A. Ilgūnas. , ____________
Aukas priėmiau T. L. Dundulis, ! zis, V. Dirmontas, A. Gelažinis, M. 

LŠF. finansų sekretorius.

RUMFORD, ME.
Liet. Šelp. Fondo vietinio skyriaus 

atskaita.
Surinktos aukos lietuviams nuken- 

tėjusiems nuo karės Lietuvoj. Ko
lektoriai: A. Giačas ir Elz. Lipskaitė 
surinko $54.00, J. Šopis ir M. Wis- 
kontienė $41.25. Viso $95.25. Iš tų 
pinigų apmokėta kelionė į Brooklyną, 
N. Y. delegatui J. Wiskontui $29.00 
likusieji $66.25 pasiųsti Lietuvos Šel
pimo Fondui.

Aukavo: F. Laureckis $5.00, ko
lektoriai: A. Giačas ir Elz. Lipskai
tė po $1.00, P. Kvekšas ir P. Jančius 
po $2.00, B. Tankus $1.25, A. Bim
ba, A. Piaulokienė, L. Kurklietis, K. 
Kurbauskis, J. Lukauskis, W. Kaire- 
vičius, J. Vinskienė, J. Žadeikis, P. 
Žadeikis, A. Veišniauskas. F. Kveda
ras, J. Kazukas, F. Venckus, M. Le- 
bėdnikas, M. Senkus, S. Zajauskas, 
J. Lobikis, A. Sabaliauskis, J. Saba
liauskienė, A. Saliauskis, J. Sabaliau
skas, A. Stončius, K. Purus, W. An- 
tor.aitis, J. Abarius, P. Juozapaitis, 
F. Lipskis, J. Dzeksonis, A. Bartašie- 
nė, W. Čepaitis, A. Samalienė, A. 
J. Piaulokas, J. Wiskontas, S. Keura- 
kis, F. Šepikas, F. Greivis, M. Barie- 
nė, P. Pliuškis, F. Kalažinskas. A. 
Rakštis. K. Laurinaitienė, A. Burk- 
šas ir J. Banis po $1.00 J. Bimba. M. 
Kurklietis, J. Jurkštaitė, J. Kurklie
tis, J. Norušas. P. Daukintis. K. Ston
kus, S. Stelmokas, S. Jerušunas, K. 
Dunauskis, F. Paukštis, A. Stelmo
kas. J. Stončius, J. Motuzas, W. Mo
tuzienė, S. Tutlis. M. Kožukas, S. Vo- 
rontas. M. Veliušis, P. Mikelionis. J. 
Bemiškis. J. Ukmanteviče, R. Pet
rauskis. J. Lobikis, J. Puišys, M. Že
maitis. J. Jeselskis, A. Jeselskienė, A. 
Je’’štis. B. Wi!emas K. Waišvilas F. 
Šalaviejus J. Uleviče, D. Mažeikis, K. 
Budris. A. Antožienė. W. Grišas, J. 
Kazragis, A. Greivienė, F. Bertaše- 
vi^e. S. Jankauskas. D. Limontas, A. 
Uleviče. J. Zibelis, J. Szepkauskas. F. 
Šlu’fcvice. J. Benenis. A. Ankudeviče, 
ir E. Murauskaitė po 50 c., J. Pliaup
us 35 c.. W. Milašauskas. K. Butkus. 
A. Paltanaviče po 30 c. A. Kaniaus- 
kis B. Mimontienė, J. Karnaviče. J. 
P^’iv’is. Z. Markunienė. A. Vaišno
ras. K. Ptoščiauskienė. J. Kasparavi- 
č=>. K .Matulionis. -T. Wvttas, L. Ko- 
el’«. R. Wi>“mas. K. Giačas. J 
b"’iavs’ rs. W. Ribinskis, M. šaman- 
ski«. F. Toleikto. J. Sedleviče. A. An- 
’ H'to.vič'e. Al. š’ekienė. P. Najulienė, 
f k*-'»' 4. Gudanaviče, B. Kala-
•zins’-pc, K P'-oaitė. P. Saw”ora. L.
' "to-ji-e. v- xv-»-*neni.

t:„,-o K^"<'ienė. A. Kondriva. M. 
” A. t’-l.-’ iziutė. Z.
’ T7': : r P->«įtir>is. P S^akau-

a r>-->n-’-r,itis. J. Welička. J.
— ----- T -•••—PiP

t —s A J.
• ’-j- t P-a-iUauskas. J. Kubilius, 

T ?-<s. T Saba?tonskis,
no 20 c. J. Karoi- 

„ tv Vng’p-ūče. A. Korkie- 
-- v ,'T-'nT-eViče. T. Mažeikis, E.

a. Pliatipltonė, A. Za- 
Stonkaitė, P. Gintalas 

rx> 10 c.. Vi«o --------------------- $95.25
F. Laureckis. 

Dun-

BUCKNER. ILL.
Lietuvos Šelpimo Fondan Kazimie

ro Matulioko ir K. Petrausko rūpes
čiu surinkta aukų $14.10. Aukavo 
šie žmonės:

Motiejus Bružikas, Andrius Zutell, 
; Albertas Yesėnas po $1.00; K. Matu- 
' liokas. K. Petrauskas, A. Rimkus, 
Ona Guzauckienė, J. Bagdanskis, M. 

: Dinda, A. Yuršėnas, Nik. Yuršėnas, 
| W. Jesėnas, Steponas Noreika, V. Ur- 
; bonas, Pranas Jotpalis, po 50 centų; 
' V. Bernatavičius, P. Bružas, J. Lu- 
j binas, V. Ašmontas, F. Radvilas, J. 
| Erdmolavičius, J. Yurkšas, A. Bag- 
. zis. \ Oi rmnnty c A
Visockis, J. Breimeris, J. Lukoševi
čius. Pov. Valukonis, J. Virkšraitis, 
M. Dudonis, J. Liugaila, P. Peleckis, 
K. Cukockis, J. Cukockis. po 
S. Grumulskis 10c.

Vardu badaujančių Lietuvos 
ventojų tariame ačiū.

K. Matuliokas ir K. Petrauskas.
Pinigai perduoti K. Šidlauskui.

Pa j ieškojimai
Pajieškau pusbrolio Z. Mizaros, so

džiaus Savilionių, Merkynės valšč. 
Vilniaus gub., Trakų pav., 5 metai 
atgal, išvažiavo į Argentiną. Jis 
pats ar kas jį žino malonėkite pra
nešti :

i ZMONIg SMYKLA

KELEIVIO

Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

Sa-

K. Gritovie-

Petrikas,

Aukų $66.25 priėmiau T. L. 
dūlis. LŠF. finans. sekrt.

MAHANOY CIT.Y, PA.
Aukos Liet. Šelp. Fonadn surinktos 

laike prakalbų 10. I. 1915.
Aukavo: M. Klimauckas $2.00, po 

$1.00: W. šukėns, Ant. Baniulis, Dr. 
M. Patrikas, W. Žemaitis,. Po 50c.: 
A. Baniulis, Juoz. Jankauckas, J. 
Nowi’ as, Y. Vaišnis, J. Kovas, Y. Va
nagaitis. M. Sakalauckas, J. Viang- 
ris, P. Pečiulis. J. Jokubon^:, J. Vit- 
kunas, P. Baniulis, F.Krišmckas, S. 
Genis. L. Rutkauskas, Y. Vanagas, 
K. žamara, M. Senlis, P. Matulionis, 
S. Kuržinckis, S. Gegužis. Y. Mata- 
žinckas. K. Lakickas, M. Katkevičius, 
P. Morkus. Po. 25c.: A. Rinkus, W. 
Vaičelionis, J. Aidukevičius, P. Mu- 
rackas, D. Korniejus, J. Augulis, P.

R. M. Mizara.
28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio M. Mockevičiaus; 
Suvalkų gub., Seinų par., Juodeliškių 
kaimo. 6 metai atgal gyveno 
roit Mich. Jis pats, ar kas jį 
meldžiu pranešti:

John Mockevičia,
132 Miadle avė.. Wilmerding, Pa.

Det- 
žino,

Pajieškau draugų: T. Mačiulio iš 
Ežeikių; T. Krago iš Žiniunų; S. Bal- 
dzaro iš Ežeikių ir Julijono Gailiuno 
iš Gedminių. Visi 
lių pav., Meldžiu 
laišku:

T. šlipaitis, 
1201 - lOth avė.,

Kauno gub., Šiau- 
tuojaus atsiliepti

So. Seattle, Wash.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Šimkiutės; Kauno gub.. Raseinų pav 
ir parapijos, šukiškių kaimo. Kas ją 
žino arba ji pati lai atsiliepia:

Antans Šimkus,
2048 W. 25th str., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Maikos Pilypo; 
Kauno gub., Ežerėnų pav., Kvietkų 
par., Eskudzcių sodž. Seniaus gy
veno Waterbury, Conn. Turiu labai 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti: 
Už suteikimą apie jį žinios bus atly
ginta.

J. S. Remeika,
266 Oak str., Lavvrence, Mass.

--
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Pajieškau draugų: Jurgio, Jono, 
Frančiškaus Matuliauckų ir Karoli
nos Matuliauckiutės, Kauno gub., 
Ukmergės pav., Svėdasų parapijos, 
Grikepelių sodžiaus.: Turiu svar
bų reikalą ir noriu su aukščiaus mi
nėtomis ypatomis susirašinėti.

F. šaučiulis,
P. O. BOX 174, W. Frankfort, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
.uo 18 iki 21 metų amž. Mylinčios do- 
ą gyvenimą, atsiliepdamos laišku, 
•risiųskite ir savo paveikslą: 

Jonas Vairo,
118 E. 70th str., Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Jono Vaitkevi- 
iaus, paeinančio iš Suvalkų gub„ 

Mariajmpolėą pav.-. Balbieriškio 
rmino. Rudžekampių kaimo, ir tikro 
avo švogerio, Martyno Stočkonio, 

paeinančio iš Suvalkų gub., apie 3 
metai atgal gyveno Cambery am., 
Ccunty, Pa. Prašau tuojaus atsišau
kti, turiu labai svarbų reikalą 

Antanas Seilius,
BOX 399, Hartshorne, Okla.

Pajieškau brolio Povilo Vėžio, pa
eina iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Kupiškio parapijos, Drutėnų sodž., 
4 metai atgal gyveno Chicagoje.

Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
Juozapas Vežis, 

10543 S. Wabash avė., Chicago, III.

Pajieškau draugo, Petro Mičiulio; 
paeina iš Lenioaws (ką tas reiškia? 
Adm.) 4 metai kaip Amerikoj, gir
dėjau gyvena New Yorke. Meldžiu 
atsišaukti:

Pranas Montrimas.
254 Campbell avė., Detroit, Mich.

Visų skaitytojų 
atidai!

Už pagarsinimus nei re
dakcija, nei administracija 
neatsako. Skaitytojai patįs 
turite save daboti ir jokiems 
daug žadėtiems, už maa pi
nigų, apgarsinimams neti
kėti ir pinigų nesiųsti ne
persitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie 
skelbimai esti tik pigi apga
vystė ir iš negudrių žmonių 
pinigų viliojimas.

"Keleivio” Administracija. 21 Laionde

Pajieškau brolio Jono Baranausko; 
Vilniaus gub., Trakų pav., Jėzno mie
stelio. 4 metai atgal gyveno Cambri- 
dge’iui, Mass. Kas apie jį praneš 
duosiu $1.00 dovanų.

Juozas Baranauskas, 
668 Cambridge str., E. Cambridge, 

Mass.

Pajieškau savo tėvo, Jurgio La
banausko; Suvalkų gub., Staropolės 
pav., pirmiau gyveno Pittsburghe, 
Pa. apylinkėse. Meldžiu atsišaukti. 

Charles Labane, (6)
R. D. No. 2, B. 45, Eaton, Colo.

Pajieškau draugų: Jono ir Vinco 
Ivonaičių, girdėjau kad gyvena Gar- 
dner, Mass. Bukite malonus atsi
šaukti žemiaus paduotu adresu: 

Dan. Balčiūnas,
P. O. BOX 265, Levviston, Me.

Pajieškau Juozo Keršausko: Suval
kų gub., Naumiesčio pav., Rudos par., 

i Katinų kaimo. Apie 5 metai Ameri
koj. Girdėjau gyvena Londone. Mel
džiu atsiliepti:

B. A. Lenkaitis,
' avė., Montreal, Canad.

Pajieškau savo vyro, Juozo Armė
no, kuris apleido mane gegužės 19, 
1914 m. Jisai yra vidutinio , ūgio 
juodai tamsų plaukų, truputį žilas. 
\ ienas dantis priešakyje . auksinis 
Siuvėjas. Suvalkų gub., Marijampo
lės pav., Kazliškių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti, arba jį žinančių pranešti.

Ona Armenienė, (6)
1516 Deyve str., Grand Rapids, 

Mich.

DOVANOS!
L1ETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 

Pitsburgh, Pa.

•>

Pajieškau apsivedimui 
laisvų pažiūrų nuo 25 iki 
Tokios, kuri sutiktų imti 
šliubą.

merginos
30 metų 
civiliškų 

(5)
W. Zvingilas,

2304 Peoria road, Springfield, Ilk

Paiieškau apsivedimui merginos 
nuo 17—22 metų aš esu 2 2metų am
žiaus ir turiu gerą darbą, o taip pat 
ir piningų apie porą tūkstančių. No- 
rėčiaus gauti merginą, kad biski butų 

' pamokinta ir laisvų pažiūrų.
J. Gross,

I 1401 So. 48 et., Chicago, III.

Subatoj, 
Centrai 
street, 
vai. va-

TEATRAS IR BALIUS.
"B rutės” Kliubas rengia 

30 d. Sausio (Jan.), 1915,
svetainėje, 23 Monmouth 
Lavvrence, Mass., Prasidės 6 
kare ir trauksis ili vėlumos.

Nei vienas atsilankęs nesigailės, i 
nes tai bus vienas iš puikiausių ir 
linksmiausių balių, kokie kada nors 
buvo Lavvrence. Šokius grieš lietu- i 
viškus ir amerikoniškus Lietuviška 
Orkestrą. Be šokių bus daug viso- i 
kių žaislų ir pasilinksminimų. Įžanga ' 
25c. Taipgi nedėlioj vak., 31 d, sau- į 
šio atsilankykite visi teatran! Bus 
statoma scenoje "Piršlybos” 2 veiks- j 
mų komedija ir dramatiškas vaizde- ' 
lis "L’kimo Bausmė.” Centrai svetai
nėj, 23 Monmouth street. Bus dar ir i 
dainos, mon., deki. etc. "Birutės” ; 
kliubas skyria visą pelną nuo lošimo į 
Sušelpimui nuo karės lietuvių. Sve- ' 
tainė atsidaris 6:30 vai. vak. Įžanga 
25 ir 35 c. Nuoširdžiai kviečia

KOMITETAS. į

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 
Kiekvienam "Keleivio" 
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

Dėiko žmogui reikia gert ir val
gyt? ...........................

šeimyniškas lietuvių 
Juškevičiaus dainose

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

Aleksandro 11 ....................
Stabmeldiška Lietuva ..........
Amerikoniškos Vestuvės .... 
Materijalistiškasis istorijos 

timas ....................................
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
skaityto-

........  10c 
gyvenimas 

.. 35c 

.. 15c 
caro 

. 25c

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

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

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron arba po 5c. markėms

“KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA GERAS FORNIČIUS
Labai pigiai. Jeigu kam yra reika

lingas, malonėkite kreipties: 
V. WITKUS,

116 Cherry str., Philadelphia, Pa.______________i' I
: ničiai, inžiurvti nuo ugnies ant $600. 

$ Kreipkitės pas
P. DEVERENSKIENĖ,

72 Dorchester avė., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Parsiduoda keturių kambarių for-

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

Siunčiant prenumeratą visados 
parašykit adresą sekančiai:

"KELEIVIS”
28 Rrn»dwav. So. Boston. Mass.

Pajieškau dėdės Jono Gecevičiaus, j 
Kauno gub., Jurbarko miestelio. Jau j 
senas laikas kaip Amerikoj. Jis tu
ri audimų dirbtuvę. Aš Marijona, 
Liudvikos Gedraičiukės duktė mel-! 
džiu atsišaukti. (4)

Mrs. Marijona Pet.
1 Fourth st. Court, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio, Juozapo Pav- 
lausko, Luokės par., Šiaulių pav. ir 
Petro Albriko iš Juodsodės kaimo, 
Telšių pav., abudu kauniečiai, Taip
gi ir Juozapo Jonušo, Telšių pav., 
Kauno gub. Malonėkite atsišaukti.

Kazimieras Paulauskis, (4) 
P. O. BOK 422, Millinocket, Me.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 18 metų ikį 28 metų amžiaus. 
Aš esu 25 metų. Noriu gauti mergi
ną. kuri apsivedus apsiimtų išleisti į 
mokslą; besimokydamas išbaigiau pi
nigus: noriu mokslą užbaigti ir jies- 
kau draugės, kuri man pagelbėtų. 
Turi būti laisva mergina, kur j sutik
tų imti šliubą civilišką. Atsišaukda- 
mos merginos malonės prisiųsti pa
veiksią. Paveikslas bus sugrąžintas. 
Vaikinų meldžiu nerašyti (5)

M. Pauža,
10900 So. Michigan avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui laisvų pa
žiūrų merginos tarp 22—30 metų, aš 
esu 34 metų. Merginos, kurios my
lite laisvų j r dorą gyvenimą, malonė
kit atsišaukti laišku perstatydamos 
save. (5)

Jurgis Kurmis,
1840 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Valuko; Pučiunų 
sodžiaus; Pašvintinio parapijos, 9 
metai atgal gyveno Philadelphijoj, 
kur dirbo saliune arba turėjo savo 
saliuną. Svarbus reikalas.

Julia Eidukytė,
8S6 Washington str., Stoughton, 

Mass.

(4)

Pajieškau brolių: Baltraus ir Kazi
miero Vajevodų; Abudu Kauno gub. 
ir pavieto. Vėlionos par., Pamituvės 
kaimo Abudu turi po 45 m. amžiaus. 
Už pranešimą bus ačiū.

Barbė Vaivodaitė, 
4769 Melrose str., Frankford, 

Philadelphia, Pa.

(6)

Pajieškau psubrolio Mikolos Birži- 
no, paeinančio iš Jakiškių sodžiaus, 
Salaku par, Kauno gub. Pirmiau gy
veno Manchesteryj. Malonėkit 
sišaukti:

Frank Biržinis, 
BOX 718, Leechburg,

at-

Pa.

Pajieškau pusbrolio Antano Ger- 
liaus; Kauno gub. ir pavieto, Vilki
jos par., Gailiunų kaimo. Turiu svar
bų reikalą. Malonėkit atsišaukti:

Marijona Jocytė,
1110 S. Church str., Rockford, III.

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
Kas užsirašys per mane dienraštį 

"Naujienas” ir prisius penkis dole
rius, tas gaus dovanų "Keleivį,” t. y. 
du laikraščiu per metus laiko.

Kas užsirašys "Keleivį’ ’ant 3 me
tų ir prisius $6.00, tam padarysiu di
delį gražų jo paveikslą.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. BRAKNIS,

183 Roebling str, Brooklyn, N. Y.

O)

LIETUVIŲ DRAUGIJOS.
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANA

Pajieškau Julijonos Skriduleskie- 
nės; Kauno gub., Šiaulių pav., Šiau
lėnų vai., Sakmedžių kaimo Penki 
metai Amerikoj. Taipgi noriu susi
žinoti su Justinu Poškum, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Pašušvio parap., 
Gulbinių sodž. Meldžiu atsiliepti: 

Ant. Slesoraitis,
4544 S. Marshfield avė., Chicago, 111.

Pajieškau dėdės Prano Jakimavi
čiaus: Vilniaus gub., Vilniaus pav., 
Gelvonių miestelio, 12 m. gyveno Mo- 
gilevos gub., Kas jį žinote malonėki
te pranešti:

Liudvikas Jakimavičius,
130 Appleton str., Keane, N. H.

Pajieškau pažįstamo: Jono Pasno- 
kaičio, Kauno gub., Raseinų pav. Du 
metai atgal gyveno Montreal, Cana- 
da. Meldžiu jo paties atsišaukti ar
ba kas apie jį žino pranešti. Turiu 
svarbų reikalą. )7)

John Semkus,
P. O. B0X 144, McTaggort, Sask.

Canada,

Aš Stanislovas Buitkus, paeinu iš 
Kauno gub., Raseinų pav., Eržvilko 
par., Taučelių (Užšešuvių) kaimo, pa
jieškau visų savo giminių, draugų ir 
pažįstamų, meldžiu atsišauktu

St. Buitkus,
2409 So. Hoyne avė., Chicago, III.

Pajieškau Antano Gogilo, Karty' 
nos par., Telšių pav., Kauno gub. 31 
d. gruodžio jis paėmė nuo manęs 
$130.00 ir dingo. Jis yra 5 pėdų ir 
5 colių augščio. Tamsiai rudi 
plaukai, smaila, pakumpė nosis, apie 
3 metai kaip iš Lietuvos.

Jeigu kas susitiktų, meldžiu duo
ti man žinią, už ką aš atlyginsiu.

(6) 
Chicago, III.

Pajieškau švogerio Igno Dumskio; 
paeina iš Vamionių kaimo, 
par., Šiaulių pav., ir Juozo 
kuris 5 metai atgal gyveno 
N. J. Turiu svarbų reikalą, 
atsiliepti:

Juozas šeperis,
2 Lincoln Alley, E-geter Boro, 

Pittston, Pa.

Šiaulėnų 
Butvilo, 

Newark, 
Meldžiu

W. Bernotas
4547 So. Paulina str.,

Pajieškau giminaičių: Juozo ir jo 
brolio Zakari josiu (antrojo vardą pa
miršau); Suvalkų gub., 
pav. ir parapijos, 
Raudėnų gmino. 
draugų: Antano Mikalausko ir Vin
co Kalaucko, abudu suvalkiečiai; Ruo- 
daminos par., Pagrudų kaimo. Malo
nėkit atsišaukti:

Ant. Petrauskas,
421 Valley avė., Colinsville, III.

Pajieškau keturių draugų: Teo-
doriaus Dumbrausko, Stanislovo 
Barkaus, Adomo Deimanto ir Petro 
Žekasono. T. Dambrauskas Pareiga- 
vo sodžiaus, K. Barkus Vindeikių so
džiaus. Adomas Deimantas Rušeš- 
kės sodž. P. žekasonas Laumių sodž. 
Visi Telšių pavieto. Kas apie juos 
praneš gaus dovanų. Arba jų pačių 
meldžiu atsiliepti:

Ant. Shima,
Detroit Mich.19 C str.,

Kalvarijos 
Mikliškių kaimo, 

Taippat pajieškau

Pajieškau brolio Juliaus Nevačko 
ir Petro ir Magdelenos Gabrių; Su
valkų gub., Liudvinavo gmino. Ne- 
vačkas paeina iš Raideriškių kaimo, 
o Gabriai iš Juniškių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti adresu:

Bladas Nevaskas,
Hotel Walton, No. 65., Pottsville, Pa.

Pajieškau savo pažįstamų: Onos 
Vaiduliukės, Nociunų sodž.; Leono 
Siruniuko; Jono Martinaičio (Noriu- 
niečio) ir Lucijonos Martinaičiukės, 
Kukų sodž. Visi Žeimeliu valšč. Pa
nevėžio pav., ’-----  “ ----
Mikėnų, Vėdariškių sodž. 
vai., Ukmergės pav., Turiu su 
svarbių reikalų užsilikusių net 
1905-6 metai. Bukite malonus 
jaus atsiliepti.

Kaži m. Šokas, 
3336 So. Halsted str., Chicago, 111.

Taipgi Juozo ir Onos
Puponių 

jais 
nuo 
tuo-

Pajieškau draugo Jurgio Gabrio: 
Kauno gub, Panevėžio pavieto, Pum
pėnų parapijos, jis buvo Panevėžyj 
už policistą. Vedęs Antaniną Per- 
laučiukę, kaip Amerikoj 15 metų. 
Kas jį žino malonėkit pranešti: Tu
riu svarbų reikalą.

M. Punia, _____
904 N. Chestnut str, Kevranee, III. 902 Corlton str.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus. Laisvų 
pažiūrų ir mylinčios mokslą ir dorą 
gyvenimą. Aš esu 25 metų amžiaus, 
turiu gerą darbą. Dėlei susipažini
mo su laišku prisiųskite paveikslą: 

Juozas Bagotaitis,
BOX 441, Saline Co. Wasson, III.

Pajieškau brolio Juozo Pelacko, 
pirmiau, 3 metai atgal gyveno Buf- 
falo, N. Y. Prašau atsisaukt.

Elena Pelackiutė, 
Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA FARMA.
Worcester’o laukuose, atvažiavi

mas 10c. ’ Worcesterj, 30 minutų eit į 
elektrikarį. 30 akrų žemės. Malkų 
įvalias. Budinkai visai nauji, stuba 
penkių kambarių. Skiepas, tvartai, 
vistinyčia, malkinyčia; du vežimai su 
pakinkymais. Arklas, akėčios ir ki
ti visi įrankiai. Šulnis su plumpu 
Upelis arti stubos bėga. Šaltinis la
bai tyro vandens. Kitam šone stu
bos teka. Parsiudoda visai pigiai: (5)

J. STELMOKAS,
Box 39. Paxton str., Laicester. Mass.

LIETUVIŲ ATIDAI
Parsiduoda keptuvė.

Keptuvė senai jau įsteigta ir 
didelis plytų pečius. Keptuvė randa
si netoli lietuvių bažnyčios, So. Bos
tone. Kreipkitės šiuo adresu:

A. S. AMRHEIN,
88 W. Broadvay, So. Boston. Mass.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,
1840 S. Halsted st., Chicago, III. 

Vice-Prezidentas 2) S. Mankus,
Cor. 12th and Vine sts., Phila., Pa. 

Susineš. Sekr. 1) M. M. Rice-Herman, 
140 E. 19th str., New York, N.Y. 

Susinešimų Sekr. 2) J. Neviackas,
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y. 

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

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
1815 E. Moyamensing avė., Phila, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadvvay, S. Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Market 
St_ Brighton, Mass.; J. Gegužis 28 
Broadvvay, So. Boston, Mass.; J. Ger- 
dauskas, Nevv Britain. Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 
ney Orderiais, reikia išrašyti vardu 
Lithuanian National Relief Fund.

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

yra

PARSIDUODA FORNIČIAI
Visai mažai dėvėti ir švariai užlai

kyti. Parsiduoda pigiai iš priežas
ties savininko mirties. Matyt gali
ma nuo 5 vai. vakare, šventadieniais 
per dieną. (6)

GASPARAS KVIETKAUSKAS, 
26 School str_ Cambridge. Mass.

GERA PROGA LIETUVIAMS!
Padaryti pinigų; atidaryti valgomų 

daiktų krautuvę L.K.B. name. Vieta 
viena iš patogiausių ir randa gana 
žema. Norintieji plačiau sužinoti, 
kreipkitės pas L. K. B. Sekretorių,

G. JORISON,
1227 Statė str., Dekalb. III.

PORSIDUODA
Visai naujutukai, 

vartoti, parsiduoda 
gali vakarais nuo 
per dieną

LIUDVIKAS SATKEVIčIA,
146 Bowen st„ So. Boston, Mass.

FORNIČIAI
vos 3 mėnesiai 
pigiai. Matyt 

6, šventadieniais 
(4)

PARSIDUODA FARMA.
Worcester’o laukuose, atvažiavimas 

10 c į Worcesterį, 30 minutų eit i 
elektrikarį. 30 akrų žemės. Malkų 
įvalias. Budintai visai nauji, stuba 
penkių kambarių. Skiepas, pirtis, vi- 
štinyčia, malkinyčia; du vežimai su 
pakinkymais. Arklas, akėčios ir kiti 
visi įrankiai. Šulnis su paipa. Upelis 
arti stubos bėga, šaltinis labai tyro 
vandens. Kitam šone stubos 
Parsiduoda visai pigiai:

J. Stelmokas, 
BOX 39, Paxton st., Lancester,

teka.
(4)

Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Atidai Lietuvių Apšvietos draugijos 

nariams.
L. A. Dr-ja metiniame susirinki- I 

me apsirinko sau laikraštį "Keleivį” ; 
už organą.

Taipgi išrinko naują komitetą, į į 
kurį įnėjo šie nariai: pirmininku — | 
S. Vaiciekauskas; raštin. protokolų— j 
A. Petraška; raštin. finansų — A. • 
Plečkaitis; iždininku — B. Vaiciekau
skas; knygium — K. čiuberkls.

L. A. Dr-jos nariai su visokiais 
reikalais kreipkitės pas raštininką 
A. Petrašką, 183 Roebling Str,

Linkiu naujam komitetui energiš
kai ir pasekmingai darbuotis dėl la
bo L. A. Draugijos ir visuomenės.

Draugiškai J. Parulis,
Buvęs L. A. Dr-jos raštininkas.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-T1 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

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

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

1616 So. Halsted st, Chicago, 11) 
Finansų rašt. — J. Syker,

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

1916 Canalport avė, Chicago, 111

LlEr. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, III.

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
712 W. 17th place, Chicago, III. 

Pirm. Pagelb. — Jonas Guizinskas.
923 W. 33rd pi. Chicago, III. 

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicago. 
Finansų rašt. — Kaz. Mikolaitis,

3327 Auburn avė, Chicago, III. 
Kasierius — Kaz. Šilas,

8342 So. Halsted str. Chicago.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

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

1

IIL

IIL

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

Valdyba.
Pirmin. — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th pi., Chicago,
Org. Užžiur.. Prot rašt. K. A. čiapas, 

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

4637 S. Wood st., Chicago, IIL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė. Chicago.
Susirinkimai būna kas trečią n»- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538 4S 
So. Marshfield avė., Chicago, IIL

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No.1 
ant Town of Lake, Chicago, III. su
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirm* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, 
J. Bieržynskio salėj, kampas 46 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas — A. J. Bieržynskis 

4600 S. Paulina st., Chicago,
Vice-prez. — A. Kuizinas, 
4547 So. Marshfield avė., Chicago,
Prot. rašt. — K. A. čiapas,

iv

hl
m.

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

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, HL 
Užžiurėtojas org. K. K. Strzynecki, 

4612 So. Ashland avė., Chicago, III.

LIET. PASILIKĘS. DRAUGIŠKAS 
KLIUBAS.

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

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

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

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

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

Room 22, Palace Hotel, 
Indiana Harbor, Ind. 

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

Susirinkimai atsibuna nedėliomia 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valandą 
po pietų. Tony Mikolacz salėje, 
2112 137th st., Indiana Harbor, Indi

LIETUVIU PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKO KLIUBAS.

Lietuvių Pasilinksminimo Draugiš
ko kliubo administracija šiems 1914 
metams yra sekanti:
Prezidentas Pranas Hendersonas, 
2112-137th str Indiana Harbor, Ind. 
Vice-prez. Pranas Andrijauskas, 
3730 Elm str., Indiana Harbor, 
Prot. rast. Pranas Rudis,

Palace Hotel, Indiana Harbor, 
Kasierus A. Mikalovicz,
2112- 137th str., Indiana Harbor, 
Fin. raštin. S. Simonas, 
2207-137th str., Indiana Harbor
Trostis J. Misevicz ir B. R. Yasulis,
2113- 137th str., Indiana Harbor, Ind. 
Vice-prez. — A. Kuizinas,
4547 S. Marshfield avė., Chicago, III. 
Užžiurėtojas org. K. K. Strzynecki,

4612 So. Ashland avė., Chicago, I1L

Ind.

Ind.

Ind.

IncL

Ar turite nusipirkt gražią su daugeliu gražiu paveikslą

POEZIOS KNYGA?

tai skubėk!
VImm liuosost 
ViIiMim

T« tau draugas Dus gerinsiąs, 
Ateis. kad busi liūtiniu sis, 
Užjaus skausr.ą, dailjs svietą

Pakils mintis netikėta. 
Atgins aoras, vilkt, kovitl, 
Reik tik kartais lastajitl.

Nesturintš 
Ui« k»yft 
Tiris sMq 
UŽSliBiBI.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga: ■

Ta pati knyga gražiais kietais JI 
audeklo, auksuotais apdarais: 

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, 8o. Boston, Mass.

i

v <



6 KELEIVIS

Korespondencijos
BELLE VALLEY, 01110.

Nešykštus garnys.
Sausio 11 d. Petro Spur- 

gio žmoną aplankė garnys, 
kuris buvo ant tiek nešykš
tus, kad apdovanojo p.p. 
Spurgių šeimyną dviem su- 
nais ir viena duktere. Dak
taras tvirtina, kad visi kū
dikiai sveiki ir pilnai galės 
augti. Motina taipgi svei
ka.

Pažymėtina, kad visi kū
dikiai gimė dikti; pirmasai 
svėrė 3 ir pusę svarų, ant
ras 4 ir pusę, trečioji duktė 
4 svarus. Spurgiai yra da 
jauni žmonės, 7 metai kaip 
vedę. Abu vienamžiai — 
28 metų.

Dabar Spurgių šeimyna 
neturi nė atilsio. Sužinoję 
žmonės eina žiūrėti kūdikių 
it kokių stebuklų. Visiems 
dyvai, kad kūdikiai sveiki ir 
tvirti. P. S.

IfTM ADIOTflf A užvedate antrą tuščią pole- 
U ii Vili M 1111A miką‘ .Juk?ik pagalvokite!

STEBUKLAS.
Stebėtina, 
Kad penketas 
Duonos riekelių, 
Pora žuvelių — 
Prisotino
Net penkias tūkstantis 
Žmonelių

Tas buvo senuose
Kristaus laikuose.

Į ką laikraštys pavirstų, jei 
visi dėl menkniekių ginčy
tųsi?
_________________________

kad

Mokykis Ang'iškos Kalbos. ! D RAS matulaitis
- - - - - - - - - - - - - - - - i išvažiavo ant studijų New Yor-

Kiekvienas įSmok. uįliikai kalbėti, skaityti ir j Jęg Klinikose. SugrįŽŠ į BOStO- 
riiyti Ubai trumpama teikė per iios mokyklos į _ . _ .. . . ,
atsakančią metodą. Dieninis ir vakarinis kliaso*. OU UŽ O IBCneSių. LaiKlIllS aU- 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir j fggąg; 
Kanadoj, motinam per laiikus (korespondenciją) . 
labai pasekminga metodą.
rašykite pas:

WAITCHES
1741 Wesi 47th Street

i

KAS NORITE
Atsižinoti apie moterų higieną ir 

ligas, skaitykite

6 Loring *L, 
arti Eir 7 U st

Pabaigusi kunuįHomaa* MedlcaJ 

Uollege. BalUntare, M<L

Pasekmingai otlieka savo darbą 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą invairioae 
moterų ligose.

F
SO. BOSTON, MASS. į

Dėl platesnių zuuų 229 Bedford av., Brooklyn, N. Y.

ĮTEISINTOJ
PrtSLrtPTlJ- BROS.

:: Chicago, iii. Dr. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare (13) 

Telefonas

652 Han.iover it-, Bosini, Mass

EXTRA! EXTRA!
PRANEŠIMAS.

Broliai lietuviai! Pranešu.
aš visas geriausias žemes, kokios bu

vo Peacock, Little Manistee River.
Irons, Dublin ir Wellston apielinkė- 

Į se, išpardaviau dėl 318 lietuvių far- 
' merių, liko tik prastosios žemės: 
, smėlynai, balos, pūsčios. Aš palikau 
j tas prastas vietas, tegul sau žinos 
: kiti agentai. Aš dabar persikėliau į 
į vakarus, už 13 mailių nuo savo di
džiausios lietuvių kolonijos, į Scott- 

, ville, Mason County, Mich. Čia yra 
! didžiausias Lietuvių farmerių kolo
nijų centras. Aplinkui Scotvillės aš 
vienas esu pardavęs 318 farmų lie
tuviams. Aš, kaipo į lietuvių centri
nį miestą perkėliau savo agentūros 
ofisą farmų pardavimo, nes geriau
sias žemes aš turiu parduoti aplin
kui miestą ir apielinkėj. Scotvillės 
mieste yra 2 bankos. yra didelės ma
šinų ir padargų krautuvės, yra Wa- 
rehouses (magazinai), kurie superka 

' iš farmų javus, daržoves ir gyvulius;
yra didžiausias produktų sukenojimo 
į kenus fabrikas, kuris didžiausią 
pelną apielinkės famieriams neša, 
yra sūrių, yra sviesto ir kitokių fab
rikų. yra Scotville ir apielinkėj 5 ka
talikiškos Bažnyčios ir tik g mylios i 
ligi kito miesto, o tasai yra portavu ' 
miestu ir vadinasi Ludir.gton, Michi- i 
gan. iš kurio laivai plaukia kasdieną 
tarpe Chicagos. Mihvaukee ir Mani-, 
towec. Wis„ kur laivais gali greičiau 
nuvažiuoti ir viską nusiųsti ir daug : 
pigiaus. negu trukiais. Yra didis, 
pelnas iš to farmeriams. Norintis 
pas mane atvažiuoti laivais iš Chica
gos. Mihvaukees ir Manitowec, va
žiuokite laivu į Ludingtoną. o iš Lu- 
dingtono nulipęs nuo boto paimk trei- 
ną, kur tikietas iki musų tekaštuoja 
17 centų į Scotville. arba išlipęs iš i 
boto te’efonuok. o aš pribusiu su au-; 
tomobilium ir r.uo boto paimsiu.

Aš turiu toi apielinkėj visokių far- i 
mų ir žemių ant pardavimo, 
suokit šitaip:

ANTON KIEDIS 
PEOPLES STATĖ BANK 

Scotville. Mich

« norėsis tmu zmotc
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J. ANDRIUŠIS
Geriausia 
tu vys

Fot grafistas
Traukiu pa

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

Bet ar šiandiena 
Ne stebuklų laikas? 
Suprasite,
Jei jus protas sveikas: 
Kas sunkiai dirba, 
Tas badauja.
Visi gi tinginiai 
Puotauja
Ir nors — nė sėja.
Nei gi piauja— 
Turtuos paskendę 
Išdykauja.
Gražiausiuos’ rūmuose 

Sulindę,
Varnų juodųjų gauja.

Velnių Ponaitis.—

Knyga dydžio 5l~ x8 colių.
Tai yra naudingiausia knyga mote

rims ir kiekviena privalo ją turėti. 
Su paveikslais. Prisiųsk 25c. krasos 
ženkleliais, o tuojaus aplankysite tą 
įdomią ir naudingą knygą. Adre
suokite:

M. G. VALASKAS
3-19 Kensington avė. Chicago, I1L

I

Teisingiausia ir Geriausia

ARTIEKA
Sutaiso m Receptus su di

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

EOVARDOALY, satiniMas 
1 i Biudvi) S Bastau, Mas>

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

fį i
11
I i
II

i! pridedant DOVANI vieną didelį.^ Į 
; r Esant reikalui einam fotografuoti į i t 
i i namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
U45M Bruadway. Se Be *ton. Mass.j 5

M. Gali™ Co
Utlaik,. g«riaa»|

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd sL Se. Bestai.

No. Street,

Miestą* ir valstija

No. Stree’

258Miestas r valstija..

Užsirašykite

59

I

81SA8 ADRESAS:

Pavardė ir varas*..

NAUJAS ADRESAS:

Pavardė ir vardas...

jos atsakymai.

Adre-
(6)

Patarnavimas prie- 
Parankiausia lietuviški

miestelyje S. po

J. MATHUS
342 Broadvvay. So. Bost,*a, Mass

LIETUVIAI

O ne, da 
vis U a 
gyvenu, 
senia' 
krašte 
jaus ir nc- 
ar.du JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė i kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mna ir 
VVythe avė 

jis ten paisė visokius paran- 
ir gražius kambarius nakvy- 
Vasarą kambariai vėsus, o 

Todėl visiems gal. pa-

Ustiiviszkas D-ras M. Ziselmat,
J Pannenter St

j 3oston, Mass 
į Visokias ligas gy

lau pasekmingią-
. ašiai, a teikis. Ue- 
■ <'ok pis mane 1 

repais į vi r-ų tik
• įeikit į aptieką:

nano durys bal
tos arba telefoną
luok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irtfiki 
8 vakare Telephone 1967—3 Richmctr

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

4

MONTELLO, MASS.
Sausio 5 L. L. Namo du

jos buvo mitingas. Vadina
mas „J. Kliubas” įteikė lai
šką šiai draugijai reikalau
damas. kad svetainės prižiū
rėtojas J. Ustupas butų nu
baustas bei prašalintas nuo 
vietos už „kliubo” Įžeidimą, 
o jei neišpildysią to. tai 
„kliubiečiai” neisią į balius 
tų draugijų, kurios priklau
so prie L. L. namo dr-jos. 
Tokį laišką jie pridavė ir L. 
M. draugijai, ši irgi atmetė.

9 sausio moterų dr-jos 
„Birutės” buvo balius su 
paskaitomis ir Įvairiais pa- 
margininmais. o minėti 
„kliubiečiai ji boikotavo, 
apie 20 jų stovėjo prie durų 
ir einančius į salę atkalbinė
jo, o jaunus vyrukus, ypač 
merginas, grūmojo.
Tūli bijodami sugrįžo: viena 
mergina ibėgo i knvgvna ir 
skundėsi bijanti "jaunuo
lių.” jie liepę neiti. J. V. ir 
gi buvo sulaikytas ir 1.1. Na 
ir kur jų protas? Kad vy
ruko kalba netiko, tai boiko
tuoja Moterų „Birutės” dr- 
ją. Ir kuo ji kalta? „J. 
Kliubas” čarterio neturi ir 
daro kliūtis kitom draugi
jom, o šios šalies įstatymai 
boikotr.inkus smarkiai bau
džia, todėl draugijos privalo 
juos numalšinti.

Žmonių į balių atsilankė 
vidutiniškai. F. J. Bagočius 
skaitė referatą apie kunigų 
celibatą: pavyko labai ge
rai. Po tam prasidėjo šo
kiai; jaunimas linksminosi.

Onytė.

Gardner, Mass.— LSS. 89 
kp. sausio 16 d. surengė fė- 
rus. Statė scenoje porą vei
kalų: „Žingsnis -prie švie
sos” ir „Legališki žmogžu
džiai.’’ Buvo išlaimėjimas 
„Kudirkos raštų,’’ rašomo
sios plunksnos, spilkutės ir 
laikrodėlio. Aktoriai roles 
atliko artistiškai. Nors tą 
pati vakarą T. M. D. pa
rengė šokius, bet publikos 
atsilankė pas socijalistus 
nemažai, net tie patįs la
biau susipratę T. M. D. na
riai atsilankė socijalistų 
pramogom Kuopai liko 
$30.00 pelno.

Sausio 17 d. socijalistai 
vėl turėjo koncertą; pavyko 
gerai. Abelnai čia lietuviai 
eina prie šviesos.

Z. J. Bogušis.

Užtikrintas adresas.
Vieno kareivio pati, pa

baigusi rašyt laišką pas vy
rą esanti kareiviškoj tarnvs 
tėj, karės lauke, ant koper- 
to užrašė toki adresą:

„Mano mylimam Motie
jui. kuris dabar randasi pas 
mušeikas 
komanda rudo feldfebelio, 
Baltraus, 
moku, kad laiškas 
tai daeitų. 0 jeigu Motie
jus nepanorės tą laišką ap
mokėti, tai pasakykite jam. 
kad šis laiškas yra nuo ma
nęs. o jau jis be žodžio už
mokės.”

šio laiško neap-
užtikrin

n r
« •»

KCIį
J. Puteliui.— Jus sakotės 

esąs „laisvų laikraščių skai
tytoju.’’ Mes po tokiu var
du i Nashua. N. H. laikraš
čio nesiuntinėjam. Kores
pondencijos netalpinsime, 
nes nors jus pasirašote pa
vardę, bet ta jūsų pavardė 
yra pramanyta. Negražu, 
pseudonimu prisidengus 
nuo visuomenės ir dagi nuo 
redakcijos, kitus šmeižti.

P. R. Laisvūnui.— Eilės 
netinka.

A. Rėžiui, V. Jonikai ir 
Sėd—kiui.— Netilps.

F. Rinkevičiui.— Apšau
kti žmones vagimis ir pa
talpinti pilnas jų pavardes, 
kol jie teismo nėra nuteisti, 
tamsta pats gali suprasti, 
jog negalima. Juk už tai ir 
jus ir mes atsidurtume teis
me!

K. Braževičiui. — Apie 
krutamuosius paveikslus, 
kuriuose rodė Rusijos bu
delius ir caro „mopsus” — 
musų laikraštyj vietos nė
ra.

Algirdui. — Jūsų polemi
ką buvome jau sustatę ir 
prisiėjo išmesti. Dabar vėl

Ir vėl...
Ir vėl prabėgo vasarėlė. 
Palikus įspūdžius meilius.
Gamtos likimas vėl sukėlė 
Širdyj ilgesio sopulius’..
Sapnai, svajonės saldžos nyksta. 
Lyg ritmetyj tamsa nakties... 
Ir vėl gyveninis naujas veda 
Slapton tamsybėn ateities...
Ir vėl svajok, bandyk įspėti, 
Ką rasi: laimę ar vargus...
Ir vėl prisieina betikėti,
Kad g’ eit ir mums nušvys dan

gus...
J. J. Strazdelis.1

KAS NORITE TURĖTI 
BRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

ar visai jau 
kuonogrei- 

su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

(»)

Jei jūsų plaukai slenka 
nuslinko, tai atsišaukite 
ėiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimą ir nuplikusius 
j labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau.

L. J. PAULAUSKAS
( barzdaskutys )

15 Millburv Street, Dept. 12, 
1VORCESTER. MASS.

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

♦.ėmiaus nurodytos furmoa. Jeigu kuriems per atv.rutj neoaranku pripil
dyk:: tą blanką ir prisius;.it redakcijai. Adrsesą ma nyami gatvės vardą pa- 
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
site) daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikra-t,

PERMAINAI ADRESĄ

Pasabha: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenvc trata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur caie ska 
rytojo pavardes-yra numeriai Ant keno adreso stovi numeriai 52-1, rePk'a. 
-tad pasibaigia su laikraščio No.52 1914 m. Kurių pagardės gale srovi 42 4 
tųp-numerata išbaigė su laikr. No.42 ir turi atnau >nt ar pap a:yi redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbian ieji skaitytojai atkreipk' a:i<a a t 
- rų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibarę s a tuoj -tsi i ik re.

Su pagarba ‘‘KELEIVIO” tdministnu-Įia

Pranešu kad aš važiuoju
į kitus miestus palaidot numirėlius ir 

j nė kiek brangiau nerokuoju. kaip kad 
Jums palaidot vietiniai grab riai, 
■et visados paskaitau da pigiau. Taip

gi padarau už pigią kainą pomninkus 
'arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
Karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
Broadway, ... So. Boston, Mass. 
Telephone: So. Boston 839-J.

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ant
inės, gal jau kur nors į kitą mies- 

i persikėliai?

abar
amus
ins.
emą šilti. _
irt atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
ri U’vtbe «ve» Brooklvn, N. Y.

’ <21-5)

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIK OI
Jis atlaiko cers Restauraciją, 
•okiot rūšies Alaus. DecHa 

vyu.> ir Ciraru.
iacRia ’.r u&rsKnktauMkA 

vieta lietuviam 

3C4 Sicidmi ir 25S D 
SO. 80ST0H. UASS.

Ū-RAS SI. ANDFiEOSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoiu. 
Ištraukiu dagtis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

, J. MATHO
Geriausias Lietuvic

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rūšies gėrimai ii 
užkandžiai. “ " ' “
lankus. 1 
užeiga.

KADA TU GIMEI?

2 Lietuvių Dienraštį
3
i

Pirm

Kuris jau eina nuo S Rugpjūčio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų S3-50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00, 
pusei metų $3.00; dviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių naru. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

M A U J I E N 0 $ ’ 1841 S. Halsted St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčia S------------- už "NAUJIENAS ”-

metus ir meldžia jas siųsti šiuo adresu:

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

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

ĮSTEIGTAS 1889 M.

STATĖ BANK OF CHICAGO
KOOPERATYVIS, VALSTIJOS VALDŽIOS PRI
ŽIŪRIMAS, O TODĖL SAUGIAUSIAS PINI JAUS 
PASIDĖTI BANKAS.

Pasidėjo-io čia žmonių pinigai apdrausti ban- 
Kos KAPITALU IR ATSARGOS FONDU daugiau

$4,000,000.60
Moka 3-čią Procentą Metams.

Ne Chicagoj gyvenantieji gali pasi lėti čia pinigus, 
its unčiart pačtu.
RAŠYKITE LIETUVIŠKAI adresu:

NORI, KAD MYLĖTU 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipi

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus, ne.-!! 
ker.džių gardumas priverčia j: Įj 
jus mylėt. Reikalaukit visur i-H 
visada Lowneys Crest Kendžių į 
Teigu negali gaut kitur, tai pri-j; 
’ųsk mums dolerį, o gausi vie-Įj 

tą svarą geriausių Amerikoj iš i 
Urbtu kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Jenerališkas agentas Bostonu’#

226 Broadway, 
jį-] So. Boston, Mass.----- - — ■- ' -JL—3

STATĖ BANK OF CHICAGO
Cor. T aSalle & . WaFhington Sts.

25.000 KaML?8U
Užlaikau gramafonus su lietuviš

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

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai
nomis, su dru'- uotais aplink konver- 

is. tuzinas 25c., penki tuzinai už 
dolerį.

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

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums

Užtikrinam .kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ’r būna tvirtesni.
Genis tyrams Siutus ir (kartotos 

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

Jeigu nurito turit genis rukus pi 
gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam v 
mokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietu vys

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

T.i»fnn*»: So. Boston 2'vi3.



Karės atbalsiai Lietuvoje.
• (Ištraukos iš laiškų).

SUVALKŲ GUB.
Sausininkų k., Vikavišk. pav.
"Juodas debesis užslinko ant 

musų šalelės ir nežinia kada iš- 
siblaivis. Mes dar kol kas svei
ki ir gyvi, kol vokietvs neateis 
išvaikyt iš nuosavių pastogių. 
Jau sykį buvom išėję, bet ne- j 
toli — tik iki Bajorų, o ir ten 
kanuolių kulipkos ūžė per mu-1 
sų galvas ir degino namus. Šį i 
syk dar išlikome gyvi. Grana
tos puolė prie musų namų ir 
švilpė per viršų. Viena perėjo 
per klėties sienas." Taip rašo 
drg. P. Miknaičiui Į Newark, N. 
J., jo sesutė.

Tokį laišką gavo K. Mankevi- 
čius, Detroit, Mich., iš Skardu
pių kaimo, Alvyto parap.

• sų valdžia tą jau datyrė. Sa
koma, kad nuo gegužės mėne
sio nė vieno žydo neliksią Lie- 

Įtuvoje; visi busią išvaryti Sa
maros gub.” ši ištrauka paim-. 
ta iš laiško rašyto Jonui 
nui į Algonųuin, III.

Var-

tad
pa
tą

mus Eleonaravos dvare. Gy-savo namų, nežiūrint ar tai yra 
ventojai išbėgioję buvo į miškus šalta žiema, ar ne. Įstatymai 
arba bėgo kur keno galva ir ko-neturi širdies.
jos nešė, su gyvuliais ir daik- J. K. Samdytojas nereikalau
tais. ja išduot paliudijimo savo dar-

"Girtuokliai pas mus susival-bininkui, nurodant jo pasielgi- 
dė. Degtinės niekur nė už 100m<i laike tarnystės. Jis išduos, 
rublių niekas negali gaut." Lai-jei norės ir santikiai jųsų buvo 
škas rašytas iš Kaniūkų kaimo,geri, bet priverst jį negalima. 
Širmonaičiams į E. Arlingtoną. Vargšas. Jus randavojat na- 

i mus, mokėdami iš kalno kas są- I
vaitę. Jus buvot ką įstatymai 
vadina "tenant at will.” Kada 
savininkas pardavė namus, jus 

j likot "tenant at sufferance,” ir 
pirkikas davęs jums 48 valan
das laiko išsikraustyt, jums ne
padarius to, galėjo jus daiktus 
ir sukraut ant gatvės, nes pra
slinkus paskirtam laikui jus 
buvot ”trespasser.”

I. Kvešas. Tamsta su broliu 
pasidėjot pinigus į banką ant 
abiejų vardų, bet ant vienos 
knygutės. Banka neturėjo tie
sos išduot pinigų tamstos bro
liui be jus parašo, o jei išdavė,

i tad beabejonės brolis yra su- 
i falsifikavęs jus parašą, ir už tą 
jo laukia bausmė. Gali skųst 
banką arba brolį, kurs sakai da
bar turi vertelgystę, tas, kad 
brolis permainė pravardę, neda
ro skirtumo, kaip nedaro skir
tumo ir faktas, kad dedant abu
du buvot nevedę, o dabar pa
čiuoti. Su reikalu netęskit, nes i 
viena, kad po šešių metų daly- ■ 
kas pasensta, o antra, jei ta-; 
mista ar brolis, mirtų, 
skolos darodymas būt apsunkin
tas. Bylą turi užvest toj vals- j 
tijoj, kur banka arba brolis yra. 
Jus išlošit ir gausit sumą ir pro
centus.

J. Jovaišienė. Jei kampinin
kas išsikraustė ir paliko savo 
daiktus, jus galit jam parokuot 
už jų pas jumis buvimą. Pakol 
neužmokės, galite neatiduot jų, 
nes turit ant tų daiktų "lien.”

Citizen. Nežiūrint, kad jus 
buvot Pennsylvanijos piliečiu 
per šešis metus, Massachusetts 
valstijoj negalėsit balsuot jei 
nemokat skaityt angliškai. Kol 
toj valstijoj y pa ta gali užsire- 
gistruot balsuotoju, ji turi per
skaityt kokią ištrauką iš Suv. 
Valstijų konstitucijos.

Springfieldietis. Tamista pir
kai namus, bet pasirodo, kad tų 
namų siena stovi ant kaimyno 
žemės. Jis privers ją nukelt. 
Jei gavot ”warranty deed" nuo 
pardaviko, galit jį apskųst už 
nuostolius, bet turėsit nukelt, 
jei kaimynas užsispirs.

Abimeleh. Norint jus ir iš 
kalno mokė jot randą, jus turė
jot pranešt paskutiniu syk mo
kėdamas už kiek laiko jus ran
dą mokat ir kada išsikraustysit. 
Jei nepadarėt to, jis per teismą 
sukolektuos sumą, lygią moka
mai randai.

Nors priežastis išsikraustymo 
ir buvo, kad nepatiko tūli daly
kai, bet jei tuose namuose žmo
gus galėjo gyvent, vistiek rei
kėjo pranešt apie išsikrausty
mą.

Našlei. Vyrui mirus Mass. 
valstijoj pati neatsako už jo 
padarytas skolas dėl šeimynos 
užlaikymo, jei jos ypatiškas 
turtas neviršija $2000.00.
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AISOPO 
PASAKOS

GALIMA GAUTI 
“JiUHOSIOS LIETUVOS” KNY6YIE
“Aisopo Pasako*” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiekvienam įgyti 

Aisopo Pasakas” tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. “Aisopo Pasakas” surinko ir 
lietuvių kalbon išvertė KAROLIS VAISAS. Kai-* 
na be apdarų $1.25, su apdarais$1.50. Per- 
kupčiamsir agentams duodame gerą nuo
šimtį. Reikalaukite “Jaunosios Lietuvos” 
knygyno kataliogą. ->

‘JAUNOJI LIETUVA’
4611 Ss. Pauliu Si., Ctlcaio, III.

KAUNO GUB. 
Iš Jurbarko.

"Lietuva paskendo ašarose ir i 
kraujuje. Prakeikta karė var
gina visą Europą, o musų Lie
tuva savo istorijoj nebuvo to 
mačiusi ką dabar patyrė. Nie
kad gal nebuvo tiek ašarų iš
lieta, kiek dabar praliejo be
ginkliai Lietuvos vargo žmonės. 
Labiausia kenčiame nuo apj ti
kusios Vokietijos kariumenės. 
Visas parubežis paverstas Į 
griuvėsius ir pelenus. Išplėšė 
visą turtą, atėmė sveikatą ir 
diena už dienos laukiame kada 
gyvybę atims.

"Jurbarko apylinkėje ir Jur
barke buvo atsitikimų, kad atė
ję vokiečiai nors ir nerado ru
sų, bet įtūžę dėlei menka kiek 
ant gyventojų, sustatė kanuolės 
paleido į apylinkę ir net į patį 
miestą, žmonės matydami pa
vojų leidosi bėgti palikę savo 
bakūžėles, su mažais vaikučiais 
ant rankų, kuris katran kraštan 
galėjo ir vargo ant šalčio, kol 
vokietvs neišsidangino rusų 

spiriamas.
"žmones varė dirbti visokių 

darbų, o kuris nepagalėdavo, 
gaudavo lazda mušti, vietoj už
mokesčio. ,

"Malonėkite parašyti į Ame
rikos laikraščius, kad Ameri
koj gyvenantie musų broliai ži
notų, kokį mes vargą turime 
vargti gimtinėje šalyj. Kad! 

į viską aprašyti apie musų var- 
; gus ir ašaras reikėtų dideles 
' knygas prirašyti. Mes visi gy
vename ant vietos, o jei jūsų 
laikraščiai rašė, kad Kauno gu- 
ber. žmonės išgabenti, tai ne
teisybė. Musų laikraščiai taip
gi daug prirašo, o teisybės tik 
šešėlis. Jei rusai nušauna 10 
vokiečių, tai rašo, kad 100 nušo
vė.” Laiškas rašytas V. ir 
Petraičiams į Kewanėė, III.

■ t
Svėdasai. Ukmergės pav.
"Prasidėjus karei pas mus ta

po uždrausta pasilinksminimai, 
muzika, šokiai ir net dainos.

"Svėdasų miestelio visus jau
nesnius vyrus paėmė karėn, 
kaip va: Joną ir Antaną Meš
kauskus, Gasparą. Antaną ir 
Steponą Pilkauskus, K. Meškau
ską, Butėną, A. Gimbutį, J. 
Papučką, Jurgelionį, Joną Miš
kini. Kepalą, Karužą, Aug. Bra- 
žiuną, Saprigoną (Garniugalo) 
A. Urboną, P. Mierkį, J. Gykį, 
Juoziokus visus tris, Kazimie
rą, Juozą ir Stepą Davainius, 
Juozą Neniškį, Juozą ir Joną 
Rymšas, Mikolą Čeplinską ir 
šešis žydus. Du jau pargrįžo 
sužeisti: Juziokas sužeistas vo
kiečio kardu, o Steponas Davai
nis sužeistas mūšyje su aust
rais.

"Dabar jau truputį smagiau 
darosi, kad nebesigirdi kanuolių 
ir kulkasvaidžių trenksmo, nei 
muzikos jojančių ir einančių 
karan kareivių. Bet kada ta
sai aidas buvo girdžiamas, — 
darėsi baisiai liūdna, kad musų 
broliai varomi prieš vokiečius 
(kryžeivius) kraujo lieti.”

"Pas mus renkama nukentė- 
jusiems nuo karės suvalkie
čiams pašalpa. Renka viską: 
pinigus, grudus ir visokias dra
panas, kokias tik gauna. Daug 
drabužių gauna nesiutų, tai 
siuvėjos merginos eina siūti au- 
kaudamos savo darbą. Tik vie
name musų miestelyj prisiūta: 
300 marškinių, 200 kelinių, 320 
antpilvių, 400 antausinių, 18 
kailinių ir 8 šalbierkos.” Taip 
rašo sesuo. K. Giedriui Į E. 
Arlingtoną.

Leipunai, Seinų apskr.
"Kad butume geriau numirę, 

negu tokių laikų susilaukėme” 
— taip pradeda savo laišką An- 

i drius Vaikšnoras iš 
. kaimo, Leipunų par., 
i sūnūs. "Per 4 dienas 
prie Druskininkų be 
mo kanuolės griovė, 
mas! Žemė drebėjo, 
paliko nuo degančių Druskinin
kų raudonas Daugybę sodžių 
išdegino. Tarp kitų paminėsiu 
Baltasiškius, Gailiunuš, Mei- 
ščiunus, Rucielius, Gabingus, 
Kronikus; tuos visus sodžius 
sudegino iš kanuolių.

"Arklius, karves, avis, viš
tas, antis, žąsis ir visus javus 
bei pašarą, viską vokiečiai už
griebė. Ką nespėjo suvalgyti ir 
sušerti arkliams, tai išsivežė su 
savim. Ir duonos paskutinį ke
palą nuo stalo ir tą pasiėmė vo
kiečiai. Negana ką viską atė
mė, bet ir laukus apsėtus nu
trypė ir viską su žeme sulvgno. 
Prikentėsime baisaus bado, su
simildami. vaikeliai, ar negalė
tumėte mums pagelbėti.

"Javų baisus brangumas: ru
gių kartis 10 rub., avižų pūdas 
1 rub. 50 kap., miežių kartis 
8 rub. ir tai da nevisur gali gau
ti.”

Kaziulių 
pas savo 
ir naktis 
persto j i- 
O baisu- 

dangus

Alvytas, Vilkaviškio pav.
"Kad aprašyti musų vargus 

ir karės audros atneštas nelai
mes, reikėtų prirašyti storas 
knygas.

"Kuomet atėjo vokiečiai, 
visupirmu atstatę šautuvus 
reikalavo valgio. Pasako:
ir tą gyvulį eik ir papiauk, o jei 
ne, tai gausi kulipką ir viskas.

"Išpjovė karves, avis, kiaules, 
žąsis, viską— abelnai viską, 
kas tik valgyti galima. Ark
lius paėmė dėl karės, paliko tik 
3 kumelius, bet ir tie tapo už
mušti, kuomet prasidėjo sker- 
dynė.

”Paskui pradėjo kasti grabes 
nuo Vištyčio, tiesiog ant Širvin
tos; pro mus namus nuo šiau- 
diniškių pusės, už kokios 10 
žingsnių nuo sodno.

"Vokiečiai savo kanuolės buvo 
sustatė gale musų lauko ir Sa
kalausko, Bruožio ir Bilieko 
pievose, o kitas Kregždžių kai-l 
me ir apie šiaudiniškių dvarą. I 
O rusų pėkstininkai buvo apsi-! 
kasę šioj pusėj Boblaukio, o 
kanuolės stovėjo biskį toliau.

"Kaip prasidėjo šaudymas, iš 
baimės negalima buvo rasti 
vietos; nežinai žmogus kur esi, žemėse stubas ir sakėsi, kad jų 
nieko daugiau negirdėti, vien j jau niekas iš čia neišims. Jie 
tik apkurtinantis kanuolių tren- ateidavo iki musų, bet pas mus 
ksmas, — bombų ir kulkų stau- nebuvo užėję.
girnas. ‘ "Nudeginta netik Suvalkija,

"Taip šaudėsi, be perstojimo 8 bet ir Prūsų Lietuva nuteriota 
dienas. Mes per tą laiką bu- iki Karaliaučiui.
vom sulindę į duobę, kurią bu-j "Pas mus smarkesni mūšiai 
vom išsikasę sodne. Kaip ap- buvo ties kiduliais. Musų ka- 
tilsta biskelį šaudymas, tada reiviai buvo pasislėpę girioje ir 
išlendam ant kranto ir verdam vokiečiai daug jų išmušė, nes 
kokios zupės, o kaip pradeda, i rusai bešaudydami pristigo pa
tai vėl atgal į duobę; taip pra-ltronų ir turėjo bėgti. Nubėgo 
buvom 8 dienas. Pritrukus: vieni į Ilguvę, kiti į Jokubonius. 
maisto ir matydami, kad mums Vokiečiai panemune juos 
nieko neliko, (nes vokiečiai vis
ką buvo sunaikinę, gyvulius, 
javus ir kas tik naudingo arba 
nenaudingo jiems buvo) 
dejom prašyti, kad mus 
išeiti į parobežį

"Gavę leidimą, paėmėm
kas po pundelį drapanų, kurios 
da buvo mums likę, nuėjom į 
Kibeikius; ten tolei buvom, kol 
rusai privertė vokiečius trauk
tis atgal.

"Kuomet sugrįžom, skaus
mas suspaudė širdį, išvydus, 
kad visos triobos, sudegintos, 
liko tik viena stuba, bet ir ta 
pati iš dalies sunaikinta — Či
tai, langai, durys, lubos ir grin
dis — viskas išdraskyta; javu 
nėra, gyvulių nėra 
vim, taip turtingi; o iš ] 
pusės gręsia bado šmėkla, 
galima sakyti neturim ką 
gyti.

”Kaip apmislini žmogus, 
tiek triūso ir vargo padėta, — 
o dabar ar viskas sunaikinta,— 
toks skausmas suspaudžia šir
dį, kad negalima tiesiog apra
šyti. šiaip-taip Įsitaisėm vir
tuvę, iš lentgalių susikalėm lo
vas, ir tokiose sąlygose vargs
tam.

"Boblaukio kaimas visas iš
degintas ; Rutkiškiai išgriauti; 
Kiršai išdeginti. Musų kaime 
tik Sakalausko, Svotelio Juozo 
ir Bilieko namai lfko, nors ir 
apdraskyti, o kitų visų išdegin
ti arba išgriautu

"Iš žmonių musų kaime nu
kentėjo: Sinkevičiui bomba nu
traukė ranką ir vaikus sužeidė, 
Vereckienę Marę sunkiai sužei
dė, o žentą užmušė. Abelnai 
daugel} užmušė ir sužeidė.”

pra
leistų

i ran-

kaip sto- 
kitos 

nes 
val-

kad

VILNIAUS GUB.
Merkynė, Trakų

"Nors esame dar 
gyvename dideliame 
baimėje. Prasidėjus 
ūžti, kada gaisrai naktimis nu
švietė Lietuvos padangę, buvo
me išsislapstę po miškus, it žvė- 
rįs. Bėgome palikę savo namus 
ir turtus, bet nepoilgo, už vie
nos savaitės, nugrumėjo 
tie baisus perkūnai į 
kraštą. Dabar eina 
Lenkijoj. Druskininkų 
tas visai likosi nuo kanuolių ku- 
lipkų sunaikintas. Pas mus po 
Merkyne taipgi buvo mūšiai ir 
zvimbė kulipkos, bet ačiū Die
vui, šį syk mus dar nepalytėjo.” 
Ši ištrauka paimta iš laiško ra
šyto K. Valentukevičiui į Stou- 

I ghton., Mass. iš Mašničios kai- 
į mo.
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pav.,

gyvi, bet 
varge ir 
kulipkoms

visi 
tolesnį 
mūšiai 

mies-

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.

„Karė - kainos sumuštos - Karė” Viskas už $5.95

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATS1ĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms supa- 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų. ( )

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 990, CHICAGO, ILL.

i

Naudžiai, Naumeisčio pav.
"Sintautuose vokiečiai elgėsi 

kaip savo namie. Išgyveno 3 
savaites: plėšė žmųnių mantą, 
atiminėjo gyvulius, daiktus ir 
viską gabeno i Prusus. Neku- 
rius daiktus nuo vienų atiminė
jo, kitiems išdalindavo.

"Naumiesčio apylinkėje ėjo 
mūšiai per 4 savaites. Vokie^ 
čiai prisikasė grabių, pasidarė

I

vijo. Ties Kriukais vėl 
nušys, bet čia vokiečiai 
umušti. Ant rytojaus 
iai turėjo bėgti atgal

• — » i on.
ši ištrauka paimta iš

1 Gribino, rašyto į Dorrisville, 
Illinois.

nusi-
iškilo 
likosi 
liku- 

Prusi-

laiško

i

šlamu k., Naumiesčio pav.
”Upludus Lietuvą vokiečiams 

baisybės darėsi: triobos sodžių, 
dvarų ir miestelių degė, netik 
kareiviai, bet ir ramus žmonės 
žūdavo nuo kardų. Pačiame 
Naumiestyje mažai sveikų trio- 
bų liko, žmonės važiavo į Šir
vintą daigtų plėšti.

"Valgomieji daigtai nesvieti
škai pabrango: cukraus svaras 
— 30 kap.; druskos — 12 kap.; 
žibalo kvorta — 20 kap.; taba
ko pokiukas — 40 kap.” Taip 
rašoma p-lėms Liepuniukėms į 
Beverly, Mass.

Skapiškis, Ukmergės pav.
”Pas mus atsibuvo 2 mobili- 

zaciji. Išrinko visos apylinkės 
vyrus iki 40 metų. Gyvulių pas 
mus dar neėmė, bet gal būt, kad 
ir iš musų karei užsitęsus pa
ims.

"Mažai mes težinome teisy
bės apie karę, nes laikraščiams 
uždrausta rašyti, žinome, tik, 
kad Suvalkijos lietuvius galuti
nai pražudė. Vokiečiai užėmę 
Suvalkiją visose katalikų baž
nyčiose arklius statė, bet žydų 
sinagogose nieko nedarė. Mat 
žydai yra labai prielankus vo
kiečiams. Išsiaiškino, kad žy
dai vokiečius šelpia visokiais 
budais ir deda galvas, kad tik 
vokiečiai Rusiją apveiktų. Ru-

j.

Mergaičių užtarėjui. Kur šir- 
i vydo pati ir vaikai yra, ir kiek 
jis vaikų turi 7 ar 9, — nė man, 

i nė visuomenei nerupi. Jei mer- 
gaitės su juom sėbrauja ir jis 
gyrias esąs nevedęs, pasakykit 
toms mergaitėms ką jus rašėt 
man, ir jų nesuvadžios.

J. M. B. Už tai kad kampinin
kas išsikraustė neužmokėjęs už 
”burdą,” negalit jo areštuot. 
Viską ką galit padaryt, tai ap
skųst jį civiliškai už skolą.

Avinėlis. Jei pametėt savo pi
lietiškas popieras, parašykit ra
štininkui to teismo (derk 
court), kuriame išsiėmėt popie
ras, įdėkit S 1.00, ir gausit kopi
ja-

Scranton. "Keleivio Tiesų 
Skyraus vedėjas negal vaikščiot 
po teismus, atsakinėt privatiš- 
kus klausimus, tyrinėt dalykų 
stovį užsivilkusios provos, jei 
tas nėra apmokama. Padaryt 
tai venai ypatai, būt lengva, bet 
jei gaunama keli desėtkai laiškų 
tankiai dagi su labai negudriais 
klausimais; jau tas negalima, 
nes kiekvienas žmogus gyvena 
ne dvasia šventa.

J. J. Small. Daiktai užadre- 
suoti ypatai, kurie pirm jų paė
mimo yra patraukti į bankrutų 
teismą, pasilieka savasčia siun- 
tiko. o ne bankroto.

Jei bankrotas būt kam do
vanojęs, arba pigiai pardavęs 
savo turto dalį 4 mėnesius prieš 
bankrutij imą,. tuos daiktus ne
galima atimt atgal, bet jie bė
gyje 4 menes, galima atimt at
gal. nes toki tranksacija vadi
nas apgavinga, su tikslu 
skriaust skolininkus.

Duonos Neprietelius. Jei 
gali užmokėt randos, namų 
vininkas visada gal išvaryt iš

Jan nuo keliolikos meUį Brooklyne New York cyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus V’NCO J. BALNOTOS, kurias ukslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai gen.ir. • <r pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Turpe kitų a pliekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: ;

Sveikata Brangiausi Žmogaus Turtas.

~ >............ $3.oo:
1X4 lyuAkų li.’iį.......... 50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00

..........25c 
.............50c 
..........25c 
........... 25c 
..........50c 
..........25c 
..........25c 
10c. ir 25c 
........25c 

......... 50c 
50c ir $1.00 
...........50c 
........... 10c 
...............10c

-s V ----------------
Specij-tli^ka rikiai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c

Ta.p pat iŠ Lietuvos pargal>entos visokios Lietuviškos gv<i:'n?ios žolės, šaknįsir 1.1., kokios 
tik yra žiponios ir žmonių vartojamos.

Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsij gyduolių aprašymais.
Kreipiant iemsirms po r laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingu* 

patarimus kiekvienoje ligoje.
Jeigu jums brangi yra ju'u sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 

aL.lankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA 

c^ViNCASJ? DAUNORA

$1.00 l>vl išvarymo soliterio.
Gyvasties Baisamas............................75c

.... 50c ir 5*2 Oo

Kraujo Valytojas ...

Nervu Stiprintoj s 
Vaistas nuo viduriu 
Nuo kosulio .............
Nuo perkit-s s!<audėji:m 
Skilviais prožkos...........
Pitrulkos dėl kepenų
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo koj.j nuospaudu .. 
Nuo dan u g'ėiimo..........
Nuo per a.imo ...............
Plauku si pr n’ojas .... 
Linimi-mas ar’>a Kx>>-iler:s 
Anaiiiarynas plovimui..........
Nuo kirmėlių................................

irŠi.OO N»o prakaitavimo 

. 25c. ir 5Oc 
25c. ir 5Oc

..........$1 00
.............. 25c
...................25c
. 10c. ir 25c j' .

jo,.) Rastori a d«4 vaikiu
I Nuo viduriavimo ..

25c

Gydanti mostis...............
Antiseptiškas muilas 
Annsepliška mostis .. 
Nuo dusulio....................

■ Proškos dėl dantų __
Nuo kosulio dėl vaikų

** J —
■>->cl N "o viduriavimo..........

ir Kraujo Stiprintojas... 
.. 25c| ’

.. 25c Į

Į Gumbo Lašai............
į Nuo plaukų žilimo. 

•>5cPF‘!'ill Naikintojas
Į Karpų Naikintojas.

APTIEKORIUS
229 Bedtord Avė. Brooklyn, N. Y.

nu-

kaip nuo visokių nelaimių bei 
saugoti.

ne-
sa-

“SmomUnion Havana

Graži Dovana

10

T»AOC 
MARK

DEL LABO VISUOMENES 
Knyga sveikatos bei naujausio 
mokslo išradimai ir ką reikia daryti ap- 
sirgus, taip pat kaip Ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodo, 

ligų apsi-

OiSTRiBuT

CLEARHAVA1
AVO»b'MtTAT»ONS

Skirsnemunė, R^seinų pav.,

”Nuo kanuolių trenksmo lan
gai barška ir žemė dunda. Ne
manome pasimatyti gyvais Li
ko tik seni ir maži. Baisus šau
ksmas ir riksmas darėsi Lietu
vos kaimuose varant vyrus j ka
rę.

"Vokiečių kariumenė buvo 
Jurbarke, Gelgaudiškyje ir pas

GRAŽIŲ DOVANŲ DUODAM DYKAI SU 
KIEKVIENU BA KSU CIGARŲ.

Kad supažindinus visus rūkytojus su musų naujais Havana cigarais, ant pa
reikalavimo mes nusiųsim šį-ntą “UNION HAVAVAS” cigarų pažiūrėjimui dy
kai, Kiekvienas cigaras po 10c. artu, išviso 10.00 vertės, bet męs roKuosim olselio 
kaina $5.50. ir prie to da duosim visai dykai vyriška aukso laikrodėlį, gražų rete
žėlį. špilka, galionikus, britvą, papustą, budę, puoduką, šepetuką ir 38 arba 32 
kalibro gvarantuota revolverį, padarytą iš geriausio kanuolių plieno. Iš viso jO 
daiktų visai DYKAI.

Jei nori iš musų pasiūlymo pasipelnyti, tai iškirpk apzarsinimą ir prdėjęį 
aiškų savo adresą prisiusk jį mums, įdedamas už 45c. štempų (arba popierins 
dolerį), nes mes norim būt užtikrinti, kad tamsta nori tuos daiktus pirkti, o -ves 
tuojau* išsiųsime 100 tų cigarų $10.00 vert >s ir i0 anų dova įų pažiursimai už 
DYK£. Kada viską peržiūrėsi ir persitikrnsi apie gerumą tų dovanų, tuomet 
užmokėsi expresui už cigarus likusiu* $5.50 ir nedidelė* persiūtimo lėšas. Jei ne
patiks, gali nieko nemokėt ir mes sugražinsim tamsios rankpinigius.
S’s did-li« pa«iu1ymas yra tik trumpam laikui, todėl siųskit užsakymus tuoj. 
Buk ‘’up-to-date” vyras ir rūkyk gvaran t uotus grynus "UNION HAVANAS” 
cigaras. (Pastaba: Visi užsakymai iš Kanados turi būt siunčiami su pilna už-
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St Louis, Mo.
mokestimi). Užsakymus siųskit Kuo adresu:

UNION SUPPLY CO„ Dept 430,

TOJE KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pa- taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą knyg< 
mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas būtinai patirsi, ko čia negalima parašyti.
Mnie™ ka,P )aun‘ems. la’pir A PA RT KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodij*n>«

KIEKVIFN A*«?’ęi?vvfrTC>a':"’Si~ . i skaityti apie nervu, kraujo, inkstt}. romatiamo,
At SJ57RIUSi.tos knygos yra la- nusilpnėjimo, brochit.s irlimpaa-

n2nd ^a v Ji kny«a.k'»k”«na'r T” laba, čiasUgas: taip.pat apie moterų nesveikumus ir kUnS “k nCn. kitas visokias l^as, Peklos n»7ėg,mo ir 1.1. ,
ŠITA KNYGA 'DAKTARAS” aprašo visokiu JJ1 SERGI, tai pirmiau ne kaip manaivartoti 

ligą vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, kokias nors liekarstas ar kreitis pnegydytojo. 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima Į*1*’* būtinai perskaityti knygą ARAS
išsigydyti. g , Daug žmonių išgijo nuo rodos 'DAKTARp •

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pa- . YPATINGA I serganti, nusilpčję, suklicr^ pa
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa ’P^r jaunystės klaidas ir varginami viso- 
daug. k omis, raip paprastomis šviežiomis, teip užsėti#-

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS” dikčiai aprašo, i odomis ligomis, šitoje knygoje atrasite fkrąro- 
atidengiant daug paslapčių apie geriausios sma- . • -»
gurnus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir TODET., kad ta knyga dėl ?bo”'suern*i>čsis- 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip............ duota, tai kiekvienas apturės ją I O VA . AI» ku-

KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais ilius- ns tik atsū| 10c. stampomis prisiuutimui. 
trauota. parodo ir giliausias kūno dalis, išaiškr REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant ši 
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, tą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
s PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit visa 
““ n’d°- r



1$ AMERIKOS.
IŠDINAMITAVO TEISMĄ

Irvin, Ky.— Praėjusioj 
subatoj čia išdinamituota 
apskričio teismo namas. Di
namito eksplizija buvo taip 
smarki, kad visas miesteli: 
sudrebėjo. Kas padėjo 
namitą, nežinia.

Iš kares lauko. BAT,SIOS
Lietuvos Žiniose rašo- gižymė v

ma is Bartininkų, Suvalkų ro r0|^je r Rusteika, kuris 
gubernijos: . nOrs vos tik antras sykis

j Čia nesenai palaidotas pasirodė turįs
Sausininkų vaikinas Bepir- epenos mvlėtoio gabumus.

__ ”]
Sulošė gana vykusiai.
sižymėjo dvarininko Vingi- be jokių pasekmių, bet gali- 

. .. ’ - ma buvo matyt, kad ilgiau
imanties lietuvys butų šve
dą sulankstęs.

Dėdė atvažiavo.” todėl tam laikui pasibaigus
na vykusiai. Pa-: imtynės buvo pertrauktos XYLM 1 \JVJ0

"KELEIVIO” SPAUDOS

Materijalistiškasis istorijos suprati

mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa

saulije jvairius nuotikius, tai per- 

\ skaityk šitų knygutę. Kalba lengva 

Į ir labai aiškus išvedimai............20c

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 

rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ............. 25e

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 

popieros ir graži soauda ........... 16c

BAŽNYČIOJ JTAISĖ KA- 
ZARMĘ.

Iš Lietuvos pradeda atei- 
, ti ris daugiau ir daugiau ži
nių apie vokiečių šeiminin
kavimą. štai kaip rašoma 
apie atsilankymą vokiečių i 
Serijus:

Audra, kuri praūžė per 
| Suvalkiją, neaplankė, nepa- 
į lietus nė Seirijų. Spalio 15 
į dieną apie 5 vai. vakare, 
seirijiečiai pamatė pirmą 

. kartą buri vokiečių, kurie 
plentu nuo Seinų atlėkė dvi- 

I račiais. Musų kariumenė 
j buvo pasitraukus Alytaus 
| link. Atsivežė porą patran- 
j kų. tuojaus iššovė ” 
Ivat,” nuo kurių trenksmo' 
’ nevienas persigando ir slė
pėsi kur kas Įmanė: kas i 
skiepus, kas Į griovius ir Lt. 
Paskui pribuvo vokiečių ka
valerija ir daugiau pėstinin
kų. štabas apsigyveno — 
klebonijoje, klebonas gi var
gonininko kambariuose. 
Vikarą kun. J. Merkelį ir 
pirklį O. Krapovicką — pa
ėmė. kaipo užstovus.

Bažnyčioj kareiviai prisi
nešė šiaudų, apsinakvojo: 
ant šventoriaus pasistatė 
virtuvę: piovė gyvulius. Įsi
taisė telegrafo stoti.

Ant rytojaus anksti, buvo 
atplėšta "Žagrės" skyriaus 
durys, iš kurio buvo paimta 
valgomieji ir rūkomieji dai
ktai. visa kita buvo išmėty
ta : žmonės, pamatę tat. pra
dėjo rinkti, kas jiems reika
linga netik iš "Žagrės." bet 
ir iš vedėjo kambario.

Miestelio laukuose vokie
čiai nukasė bulves, gaminosi 
maistą: tam tikslui piovė 
naminius paukščius ir kiau
les. Miestelyje, sudeginta I 
du kluonu ir viena grįčia. ! 

Negeriau elgėsi ir aplin-į 
kiniuose kaimuose: iš visos 

• apylinkės paimta apie 50; 
policijos arklių, apie 15 vežimų. Dau- 

nukentėjo: Staržie- 
Paliunai. Baerdonvs.

di-

DUONA EINA VIS 
BRANGYN.

Nežiūrint, kad pereitų 
metų derlius Amerikoj buvo 
labai geras, duona eina vis 
brangyn. Penkių centų ke
palėlis duonos sumažėjo be
veik pusiau, o dabar girdėt, 
kad ir kaina bus pakelta, 
vietoj 5 centų reikės mokė
ti 6, o gal ir 7 centus. Kapi
talistai iš to džiaugiasi. Gir
di, geras biznis. Tuo tarpu 
5 milijonai žmonių be dar
bo nebeišmano, kaip išmai
tinus savo šeimynas. Gerasį 
biznis!

scenos mylėtojo gabumus. 
‘ pasidi

džiavimo dvarponio tipą 
jis pilnai atvaizdino. Antrą 
svarbesnę, Adomo, rolė, vi
dutiniai atliko drg. Vada- 
palas. Iš moterų Garnienės 
rolę neblogiausia atvaizdi
no A. Jatulevičienė. Ji pir
mą syk scenoje, pertai atlei
stina jei vietomis judėjimai

• nena-

stis. Kuris žuvo dėl savo Įdo- Pij ambicijų ir 
mumo. Karo lauke rado jis - - 
kokią tai "liktarnaitę,” ku
ri buvo gana sunki, ketur
kampė, turėjo keliatą klem- 
kučių, d račiukų, sriubelių ir 
medinį kotą; parsinešęs na
mo. norėjo pažiūrėti, kas y-

i ra viduryje ir ją užžibinti, 
bet jam beknibinėjant ” li- 
kternia’ sprogo ir pats vai- jr mizanscenos buvo 
kinas užmuštas negyvai, vi
si kiti šeimynos žmonės sun- 
kiai sužeisti; be to gi išneš-! 
ta namų siena. Čia turiu 

"na vi- pastebėti, kad tokių ”liktar- 
naičių” yra labai daug, y- 
pač pozicijų vietose: aš pats* 
mačiau jų tiek, kad butų ga
lima koks vežimas jų pri
krauti: pagalios, jų randa
ma net šuliniuose, iš kur su___  ______ ___
kibirais ištraukia. Kai ku-j "supratimo keliais, 
riems pasiseka ją laimingai tys drg. T. Sarapas. Geisti- 
atidaryti, bet nieko ypatin- na, kad Įdomaujantie atsi

lankytų.

tureliai.
Visiems juoko pridarė 

grimas. Tai viena iš dides
niųjų musų vaidintojų ydų. 
apie kurią priseis atskirai 
pakalbėti. —s.—

NedėHoj, sausio 31, 7:30 
vai. vakare socijalistų sve- 
tainėtainjė. 376 Broadway 
bus perskaitytas referatas 
.................................. ” Skai-

I 
i

LIETUVlšKA MUZIKOS

KONSERVATORIJA
Mokslas muzikos prasideda

26 d. Sausio, 1915.
Bus mokinama: dainavimo, teori

jos muzikos, kompozicijos, piano, 
smuikos, čellos ir kitų muzikos in
strumentų.

Dainavimo ar kompozicijos lekci
jos, — už dešimt lekcijų — 10 dol. i 
Už smuikų, pianų ar kitus instrumen- J 
tus, už dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek- ! 
viena lekcija tęsiasi po pusę valan-. 
dos. Pinigus reikia įmokėt iškalno į 
už dešimts lekcijų.

Adresas: 
BROADVAY, 

Koom No. 1,

Direktorius M. Petrauskas.

po pusę valan- ■
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SO. BOSTON.;

VĖL KRAUJAS.
Pereitoj sąvaitėj "laisvoj” 

Amerikoj vėl pasipylė dar
bininkų kraujas.

Chicagoj policija užpuolė 
alkanų bedarbių susirinki
mą, kuris rengėsi eiti nuo 
Hull House demonstraty- 
viškoj parodoj, ir pradėjo 
skaldyt žmonėms gaivas.

Kain parodo visi liudinin
kai, užpuolimui nebūvi ma
žiausios priežasties. Susi
rinkimas buvo labai ramus. 
Žmonės sustojo su iškabo
mis ”Mes norim darbo.” j 
”Mums nereikia labdary
bės,” "Duonos musų rišu 
dienų duok mums šiandie
ną” ir rengėsi eit gatvėmis. 
Policija pasakė, kad ji ne
leis parodai eiti ir puolėsi 
atiminėti minėtas iškabas iš 
žmonių. Žmonės tuomet. 
žengė pirmyn.

Raudonanosis 
vadas Įsižeidęs, kad jo pa- gjątisia 
sakymo minia nepaiso, liepė ..
pavartoti šneka. : Ročkai,

Ir tuojaus pasiliejo žmo
nių kraujas.

Įšėlusi policija mušė laz
domis netik vyrus, bet ir 
moteris su mažais vaikais. 
Paskui pašaukta da ir rai
ta policija, šita pradėjo 
mindžiot žmones arkliais.! 
Šaudyta ir iš revolverių. • 
Žmonės buvo beginkliai.•Kada jau minia buvo iš
blaškyta ir daug žmonių gu
lėjo kraujuose ant gatvės, 
tuomet prasidėjo areštavi
mas. Suimta apie 30 žmo
nių. Kaip rašo ”Milwaukee 
Leader,” ant rytojaus at
vesta teisman 27 bedarbiai 
su apraišiotomis galvomis 
ir rankomis. Ir kaltina juos 
už "riaušes,” už ką reikėtų 
apkaltint policiją.

Taip buvo Chicagoj.
Roosevelt. N. J., miestely

je buvo dar baisesnė alkanų 
darbininkų skerdvnė. Čia 
streikuoja trąšų dirbtuvės 
darbininkai. 19 sausio keli 
šimtai streikininkų nuėjo 
ant gelžkelio stoties pažiū
rėt, ar neatvažiavo atėjusiu 
traukiniu streiklaužių. Tuo
jaus 50 kompanijos pasam
dytų razbaininkų, kurie jau 
apie dvi sąvaiti stovėjo dir- apdirbti ir išmindžioti.

go joje neranda, tik koki tai 
muilo pavidalo gabaliuką.

Imtynės.
Praėjusi panedėli Mecha- 

nic’s Buildinge buvo pasau
lio šampijonų imtynės. Lie
tuviams tos imtynės tuomi 
Įdomios, kad jose dalyvavo 
ir lietuvis, p. P. Žilinskas 
(”I. Michailoff"), apie kuri 

”Tr 1 ’ >” nu-j

Vokiečių oficierius bagažo I 
krepšyje.

Gravelonde (olandų mies
te i garlaivio bagaže paste
bėtas buvo didelis krepšys. 
Kadangi jis pasirodė Įtaria
mas dėl savo didumo, olan- jau pereitam "Keleivio 
du vyriausybė ji atidengė ir meryje buvom minėję. Rei- 
rado jame patogiai Įsitaisiu- kia pasakyt, kad p. Žilins-: 
si vokiečių oficierii šnipą, kas puikiai imasi. Jis buvo 
Kiti bendrai šnipai, mato- pirmutinis ant programo — 
mai, gabeno jį tokiu budu iš ėmėsi su švedu Burnsu (čia vi 
francuzų kariumenės, kad gimęs). Jų imtynėms buvo 
lengviau galėtų psasmukti paskirta 30 minutų laikoj 
pro sargybos akių. ------------------------------------ -—

M. ANDRIUŠIUTĖ

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

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

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

Ta pati apdaryta ......................... 50c

[ Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų jų perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ..........................  35c
Ta pati apdaryta....................... 50c

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

Knarchizmas. Pagal Proudono mok

slo parašė d-ras Elzbacher, vertė 

Briedžių Karaliukas ................... 15e

J. VALEIKA

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinam 
kiekvienam kad busit mus darbu užga
nėdinti.

J. Valeika F- Raulinaitis Co.
250 4th st., S. Boston, MassI
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Keleivio” Kalendorius I
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MOTERIŠKU R UBU SIUVĖJA. 

Siuva Visokius Kubus pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naujų vietų ii 

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

Ant kampo 4th st.

IT K V A D A T dabar labai madoj, bet Kas iš tų i 
Y Akrilini kaka'Ų'DJe‘?u ,tenai nėraDzian Bambos? |

Rubsiuvių streikas.
Streikuoja 5 Talboto dirb

tuvės. Keturiose tų dirbtu
vių dirba lietuviai, o penk
toj — žydą’ 
čių skaičius: lietuvių 
200. žydų — 35.

Streiko priežastis esanti 
tokia. Kontraktoriai pa- 
rikalave, kad darbininkai 
dirbtų "ant štukių” nesaky
dami. kiek nuo tų "štukių” 
mokės. Darbininkai metė 
darbą.

Buvo jau ir riaušių.
Sausio 20 ant Harrison 

avė. Įvyko muštynės tarp j 
streikierių ir streiklaužių. 
Įsimaišė policija ir du 
streiklaužiu pusėtinai apkū
lė. manydama, jog tai strei- 
kieriai. Per tas riaušes bu- 
areštuoti 4 lietuviai strei- 
kieriai ir 2 italai skebai, ku
riuos policija sumušė.

Sausio 25 buvo teismas. 
Skebai išteisinta, o streikie- 
riai nuteista 6 mėnesiams 
kalėjiman kiekvienas. Nu
teisti apeliavo ir užsistačius 
po 8500 buvo paleisti.

Sausio 21 d. taipgi toj pa-
1 • susirėmi

mas stre;kierių su streiklau
žiais. Šiuo sykiu streiklau
žiai apkūlė streikuojanti 
lietuvi Igną GrublinskĮ, ku
ri policija areštavo su 4 ske- 
bais. Pas skebus rado dide
les žirkles ir lazdą. Polici
ja parodė teisme, kaio sko
bas buvo užsimojęs žirklė
mis kirsti lietuvi streikieri. 

kų, kurie neturi kur pasidė- Teisėjas visa tai išklausęs 
ti. nė ko valgyti. skebus išteisino, o streikie-

rĮ nuteisė 6 mėnesiams ka
lėjimo. Nuteistas apeliavo.

SUDAUŽĖ VOKIEČIU 
TILTUS.

Paryžius praneša 
ties Šen Mielių ~ 
francuzų artilerija 
vokiečių padarytu: 
ant Meuse upės.

Jau nuo senai toj vietoj 
eina atkakli kova. Vokie
čiai vis bandė pereiti tą upę 
ir tuo tikslu buvo jau pasi- 

' statę tiltus.
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LEIDĘS IR VYRAI-KYP KVAIT! |

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- | 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori | 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knvgos:

DZIAN BAMBOS SPYČIAI
ii
i
*s

SUŽEIDĖ AMERIKOS 
KONSULU

Iš Dunkirko pranešama, 
kad vokiečių orlaiviams me
tant i tą miestą bombas, vie
na bomba pataikė Į Ameri
kos konsulio namą ir su
griovė ji. Konsulis Benja- 
min Morel sužeistas.

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
P nicus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- J 

rėlę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip: af

“KELEIVIS” j
28 Broadvvay, So. Boston, Mass. j

--
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1915 Metams, jau atspauzdintas i
Telpa daug gražių paveikslų, žingeidžių straips- < 

nių ir eilių. I
TURINYS; {

Statistika:
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že- i 
ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės. į

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) — S 
Kaip įspėti oro permainas — Pasakyk! (eilės) — Tarpe džiaugsmo— į 4 
ašaros (eilės) — Inkvizicija (katalikų dvasiškuos teismas, įsteigtas j Į 
popiežių XIII šimtmetyj, sulyg kurio vienuoliai ir kunigai žvėriškai Į j 
kankindavo ir degindavo ant laužų eretikus ir net mokslininkus) — < >
I paveikslas (popiežiaus inkvizitoriai kankina ant šventoriaus žmo- į Į 
nes už tai, kad tie nenorėjo pripažint popiežiaus neklaidingumo) —
II paveikslas (katalikų kunigai degina Paryžiuje taip vadinamus š:
”heretikus”) — III paveikslas (popiežiaus kareiviai karia protesto- •; 
nūs, kurie atsisakė garbinti popiežių) — IV paveikslas (inkvizicijos i Į 
kankinimo kambarys) — V paveikslas (Meksikos kunigai pasmerkia j; 
myriop laisvamanę Marę Verasteg'iutę) — Varpininko daina (eilės) į£ 
Liūdni atminimai (eilės) — Ilsėkitės, kanklės! (eilės) — Pavasario T 
pradžia (eilės) — Karė (paveikslas, kaip apsvaiginti tautine ir re- * 
ligiška neapykanta Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuviai žudo T 
viens kitą; po paveikslu eilės) — Mikromegasas (Filosofiškoji paša- £ 
ka garsaus francuzų filozofo Voltaire’io) — Ruduo (eilės) — Caras 
duoda lietuviui autonomiją (paveikslas) — Dar kartą... (eilės) — 
Ei, sugauskite stygos... (eilės) — Atminčiai 22 sausio, 1905 m. 
(eilės) — Pamokinimas gaspadinėms kaip gaminti valgius — į vai- 
rus naudingi patarimai — Juokai (su karikatūromis). <į

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

nereikia) ir užadresuokit: :
“Keleivis." 28 Broadvvay. So. Boston. Mass. ji
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BELGIJOS GRIUVĖSIAI.
Vienas keleivis, pervažia

vęs Belgiją nuo Antverpo Ii- čioj vietoj Įvyko 
gi Briuselio, piešia jos stovi. 
Visa šalis nelyginant kapai. 
Visu keliu tematai sugriau
tas trobas ir naujai supiltus 
kapus, kraštas išteriotas. 
Medžiai iškirsti, kad netru- 
kdvtu šaudvti. Laukai ne-

‘ ‘ ‘ '. Ki
btų vėj apsiginklavę šautu- tuose sodžiuose išviso tė
vais ir laukė tik progos, nu- bėra keliatas moterų ir vai- 
hėgn ant stoties ir pradėjo 
šaudvt i susirinkusius tenai 
streikininkus. 14 streiki-; 
ninku tuojaus krito sužeis
tų, keturi tų tarpe mirtinai 
ir vienas užmuštas.

Sakoma, kad iš pradžios 
streikieriai metę kompani- ligonbutin Maskvoje 20 me- 

akmenais tų amžiaus mergina, Marija nomi vagi’iai Įsilaužė per 
Streikie- Tzaakova vardu. Karei iš- viršdurinį langą kooneraci- 

‘ į re- 
džicte io stalčių ir radę 27 
centus pasislėpė. Nuostolių 
krautuvėj padaryta apie 
$10 00.

MOTERIS-KAZOKAS.
Petrogradas.— Su kitais 

I sužeistais rusų kareiviais 
atvežta Raudonojo kryžiaus

Vagiliai kooperacijos krau
tuvėje.

Sausio 20. naktyje, neži-
jos žmogžudžius 
ir kas tai šovęs, 
riai sako, kad tas neteisybė, kilus ji buvo Įstojus kazokų jos krautuvėm sudaužė

Šitas žvėriškas kapitalis- skyrium Karės lauke ji a- J-
tų šunų pasielgimas sujudi- daugiausia atsižymėjo kai
no net ir pačius kaoitalis- po žvalgas, 
tustus. 32 tų galvažudžių raitelis ji dalyvavo 
jau areštuota. Bet ar bus su prūsų dragūnais, kur ir 
jie nubausti, tai da klausi-, buvo sužeista. Jai duota šv. 
mas. * J Jurgio medalis.

Karės lauke ji

Paskui kaipo 
mūšyje I 

f

Sausio 23 d. Bostono LSS. 
b. .Lp. nariai vaidino ko

i

GELBĖKIT GIRTUOKLI!^
Girtuoklyste yra biauri ir vargšams sunkiai prieinama Z8B—Ą 

įsėdimui iisra. Daktaras nei vaistai negelbsti. Bandyk mus “lek- 
ci ų girtuokliams" nuo kurios 50 procen’.ų girtuoklių pasitaiso o ręstas nenor 
“raugalo" mažiai šia per savaitę. Dvi lekcijos i bandymui už 25c galima pri- 
s ųti pačios ž nklehais. Ra-yk tuojaus nes tuos 25c. sučėdysi nuo girtuoklio 

rk es sn viena-—diena, o užtikrinant kad negers mažiausiai savaitę, o po kelių 
;ekci.ų liausis visai gert dagtinę.

TARONA % A. 268 Lincoln avė., Utica, N. Y.

Kosulys ir Šaltis,
gerkliniu Išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklės 
skaudėjimas, užkimimas ir krepas, — tuojaus pra

šalinama

SEVERA’S 
BALSAM 
FOR LUNGS

(S :ver >s B.' lsamą Plaučiam )
Tatai yra labai naudinga gyduo
lė nuo Ironiško gerklės užde
gimo, ką galima pastebėti iš že
minus talpinamo ir nesenai ap- 
laikyto laiško.

Ar turite kopi;*

Ssisrcs Liet K:18:Ccr:a:s 1215 n.

Jeigu ne, pareikalaukite nuo ap- 
tiekoriaus arba riiykitc tiesiog

mums

\7. F. SEVERĄ C0.,

vartojant

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

John Balok, Page, N. Mex.

Nesakykite **.\š noriu ko-nors nuo 
ko<ui;o.” Reikalaukite Severa’s 
Ea’sam for Lungs ir neimkite už
vaduotojų.

Faštuo’a 25 ir 50 centus. Gau- 
namas kiekvienoje aptickoje.

Greta to męs rekomenduoja
me nuo kosulio ir šalčio

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

Kaštuoja 25 centus.

Cedar uapids, Iowa.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo S1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c.
Nuo kosulio, grippo ir slogos §1.00. Kraujo Valytojas §1.00.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai §1.00. Nuo suirimo Nervų §1.00. 
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų §1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito §1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c. z

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

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

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

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

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

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI, 
nežiūrint, ar jie butų Amer ikos ar Europos daktarų 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

v ' A i! ę K A ę 226 BR0APWAY» h. V l/LAUolVAo KAMPAS r STR.

SO. BOSTON, MASS.




