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Milijonas vokiečių vėl eina ant Varšavos. Rusai sumušė turkus.
Po 10 dienų mūšio turkų armija ant Kaukazo likos beveik sunaikinta: 40 tūkstančių turkų užmušta, 40 tūkstančių paimta 

nelaisvėn, o kiti išblaškyti. Vokiečių lakūnai mete į Dunkirką 30 bombų. Pietų Amerikos pakraštyj anglai nuskandino 
dar vieną vokiečių skraiduolį. Rumunija, Graikija ir Italija ruošiasi karen.

Iš karės lauko. ORLAIVIAI METĖ 30 
BOMBŲ.

Praėjusioj nedėlioj, 10 
sausio, vokiečių orlaiviai vėl 
užpuolė franeuzų pajūrio 
miestą Dunkirką ir metė te
nai 30 bombų.

Palyginus su tiek bombų, 
nuostoliai buvę nedideli, bet 
tarp gyventojų kilo didelė 
panika. 6 žmonės buvo už
mušti.

Vokiečiai užpuola ant šito 
miesto jau kelintu sykiu, 

... .v , matomai norėdami ji buti
ni3 iš vakarų, naj sunaikinti. vigą rude- 

m, z • .. ni vokiečių kanumene dėjo
Tuo tarpu is visų Rusijos pajėgas, kad Dunkir- 

krastų pylas. naujos rusų k pa|mJus«bet nežiurint vi- 
spękos ir sakoma, kad prieš J pastangu nežiūrint 
vokiečius atistos daugiau k/rt klrtojamu kai- 
da. negu milijonas rusų. • - -

Tečiaus kaip matyt iš Pe
trogrado pranešimų, tai 
Varšavos apgynimas nėra 
užtikrintas. Oficijalis rusų 
pranešimas sako, kad šitoj 
didelėj kovoj miestai dide
lės svarbos neturi. Ir jeigu 
rusai negalės prieš Varša- 
vą vokiečių sulaikyt, tai 
Varšavos jie jau nebegins, 
kad ■ nesunaikinti miesto. 
Rusai ketina tuomet pasi
traukti nuo Vislos iki Ne- 
muno, kur geriausia esą kareiviai į priešininko pozi- 
ginties. Prie Nemuno ir - - - -
pirmu svk vokiečiai buvo 
smarkiai sumušti.

Bet jeigu mūšiai nusikels 
prie Nemuno, tai Lietuva 
vėl užliepsnos gaisrais.

Šiuomi tarpu rusai muša
si su vokiečiais Ravkos ir

MILIJONAS VOKIEČIŲ 
EINA ANT VARŠAVOS.
Iš Petrogrado praneša

ma, kad vokiečių karvedis 
gen. Hindenberg suorgani
zavo Lenkijoj armiją iš 
1,000,000 ir su tokiomis spė
komis vėl bandys imt Var
sa vą. Šitą savo armiją ji
sai padalijo į dvi dali ir eina i 
prie Varšavos dviem ke-' 
liais: viena kolumna muš 
iš šiaurės, I " 
stačiai į rusi] frontą.

zerio įsakymų, kad Dun- 
kirk turi būt paimtas ne
paisant jokių nuostolių, vo
kiečiai paimt jį negalėjo. 
Todėl dabar jie keršija mė
tydami nuolatos bombas iš 
oro.Į

Photo by American Press Association.

Įsitėmvkit šitam paveikslėlije sieną, ir iškastą palei ją ravą. Tai vokiečių apkasai 
Už šitos sienos narislėpę vokiečiai ilgai laikėsi prieš rusų užpuolimus. Pavei

kslėlis šitas nuimtas Suvalkų gubernijoj.

VOKIEČIŲ APKASAI.
i. Rusu kariumenės būrys 
įsiveržė į vokiečių apkasus 
ir išstūmė iš jų priešininkus. 
Stebėdamiesi žiurėjo rusų

- ’i■ ciii’s. Jos buvo ištaisytos ' 
, vokiečių, tarsi, jie rengėsi 
i visą žiemą būti. Tai buvo; 
ne apkasai, bet visas mies- i 
tas, žemėse išraustas. Mie
stas su gatvėmis ir gatvelė- 
mis, kuriose buvo namų ir 

Rzuroc ūminiais T^nkiioi*'atskiry kambari^* Tam ti- 
Hzuros paupiais, Lenkijoj. k piečiuose sustatvti
Vokiečiai jau kelis kartus t n . , .. umvcicu jau c 10 kulkosvaidžiai, o gatvių gi-durnoj, vokiečiams^ a^kafų 

pasitraukus, liko jų užmuš
tieji kareiviai.

Požemių laiptais nusilei
džiama į oficierių kamba- 

i rius. Čia pilna visokių pa
togumų. Iš apylinkės so
džių vokiečiai surinko baldų 
— stalų, kėdžių, lovų ir net... 
pianą atsigabeno. Mato
mai, ir anuotoms begau-i 
džiant vokiečių oficieriai 
mėgsta pasilinksminti.

bet kiekvieną sykį juos at
mušė atgal.

VOKIEČIAI BIJO SUN
KIŲ ARMOTŲ.

Anglijos generalio štabo 
oficijalis apžvalgininkas sa
vo raporte sako, kad svar- 
biausis šių dienų karėj da
lykas— tai sunkios armotos.

Japonų pasisekimas prie 
Port-Arturo prigulėjo vien 
tik nuo sunkiųjų kanuolių. 
Dabartinė gi karė parodė, 
kad sunkios kanuoles turi 
begalo didelę svarbą ir ant 
atviro lauko priešo apka
sams naikinti.

Prasidėjus šitai karei 
santalkininkai buvo neprisi
rengę ir neturėjo tokių sun
kių kanuolių, kaip vokiečiai, 
todėl pastariems iš pradžios 
ir sekėsi nepaprastai. 1 . . . v. . ,

Bet dabar santalkininkų Y}11131 nušluoja Y183’
paujai nulietos kanuoles 
pradeda viršyt savo sunku
mu vokiečių kanuoles ir vo
kiečiai to labai bijosi.

RUMUNIJA EINA PRIEŠ 
AUSTRIJĄ.

Londonas sako, kad kas 
valanda galima tikėtis Ru
munija apskelbsianti Aust
rijai karę. Iš pirmos dienos 
ji vesianti prieš Austriją 
500,000 kareivių.

Ikišiol Rumunija laikėsi 
nuošaliai. Bet didelė rusų 
banga, kuri dabar šluoja 
palei Rumunijos sieną Ven- 

Svkiu $37,500,000 griją, užgriebė ir Rumuni-
Šitą skaitlinę profesorius jos dvasią.

Wolf išveda iš kariaujančių 
armijų skaičiaus. Jisai sa
ko, kad apskritai kareivio 
užlaikymas atsieina $1.75 
dienai, nors Anglijai gal 
truputį daugiau. Laivynas 
atsieina da brangiau. Vo
kietijai, sako Wolf, laivyno 
užlaikymas ramybės laiku 
atsieina $5 ant žmogaus kas 
diena.

Štai jo skaitlinės, kiek ku
rios valstybės kareivių daly
vauja šitoj karėj:

Vokietija su talkininkais.
Vokietijos .......... 5,335,000
Austro-Vengrijos 2,665,000 
Turkijos..................  500,000

Sykiu .......... 8,500,000
Francija su talkininkais.

Francuzijos .... 
Rusijos ..............
Anglijos, Belgijos 
ir kitų..................

KASDIENA LĖšUOJA 
$37,500,000.

Berlynas.— Sulyg profe
soriaus Juliaus Wolfo apro- 
kavimo, Europos karė da
bar lėšuoja kas diena po 
$37,500,000. Šitas lėšas ji
sai dalija sekančiai:

Vokietijai $10,000,000 
Austro-Vengrija 5,000,000
Talkininkams 22,500,000

Kariškas Ru
munijos ūpas pakilo, kad 
žmonės raute raujasi eit 
sykiu su rusais ir mušt au
strus.

Prie šito nuolatos kursto 
Rumuniją ir pati Rusijos 
valdžia. Dabar Anglija, 
Francuzija ir Rusija užtik
rina Rumunijai piniginę pa
galbą, jeigu tik ji eis prieš 
Austriją.

Austrija nuo seniau turi 
užkariavus daug Rumuni
jos žemių, todėl nebūtų nie
ko stebėtino, jeigu dabar 
Rumunija pabandytų šitas 
žemes atsiimti.

4,500,000
5,500,000

2,000,000

Photo by American Press Assoclation.

Padėtas viršuje paveikslėlis porodo, kaip vokiečiai vežiojasi su savo armija orlaivius 
tam tyčia padarytuose automobiliuose.

Sykiu .......... 12,000,000.
Sudėjus gi abiejų pusių, 

bus 20 ir pusė milijonų ka
reivių.

į FRANCUZŲ LAKŪNAI 
ATSIMOKĖJO VOKIE

ČIAMS.
Vokiečių orlaiviai metė 

14 bombų į franeuzų mies
tą Nancy, du žmogų užmuš
dami ir du sužeisdami. Tuo
jaus ant tų pėdų franeuzų 

; orlaiviai Nulėkė Lotaringi- 
| gijon ir metė kelioliką bom- 
ibų Metzo tvirtovėn, kelias 
'bombas į geležinkelio stotį, 
į kur matėsi vokiečių kariu- 
• menės judėjimas, ir į kaiku- 
riuos fortus apie Metzą.

ITALIJA PASIRENGUS 
KARIAUT.

Šiomis dienomis Francu- 
zijoj krito ant karės lauko 
italų pulkininkas Garibaldi, 
kuris suorganizavęs liuos- 

i , . , . . . . . norių batalijoną buvo nuva-rusai sumuse tai tokie oro lakstytuvai, - g Francuzjjon kovoti 
— r-------------- --------- . _ - . v . . prieš vokiečius. Jo mirtis
šauliui baisiausių įrankių tesmų žinių apie tą mus].; mis gazo pripustomis pus-dabar -udin<) Jtalij

_ ~ - ■ . _ . .žmones pradeda reikalauti,j labai didelis ir pasibaigė di- galvojo vylyčius, kūnų ga- kad va]džia apskelbtų Vo- 
« i lai įtaisyti taip, kad jie tuo- kietijai karę. Ir Italija uo-

9 j v •j*’* ~iiLiv įeitai. Si menesiįraųiskarto paleidžiama po Ji jauJ 1>000,000 karei- 
o0-6°. Užtenka, kad jų Lų tjJnklUJ K milijo_

pataikytų į zepelino ■ A ;
lo naS OrganiZUOjamaS J TC-

GINKLAS PRIEŠ ORO 
LAKSTYTUVUS.

Francuzai išrado nesenai

RUSAI SUMUŠĖ TUR
KUS.

Didžiausis karės žudyto-; Jau pereitam ”Kel.” nume-1 .
jas bene bus vokiečių fabri- ‘ fyje buvom trumpai prane- naują jrankj vokiečių zepe- 
kantas Krupas. Jo didžiu- šę, kad ant Kaukazo apie linams naikinti. Zepeiinai 
liai armotų ir ginklų fabri- Sarikamyšą rusai r , *
kai pristatydavo visam pa- turkus. Dabar gi atėjo pla- j kurie ore laikosi su didziulė- 

žmOTėms^žudnl" Dabarįi Pasirodo, kad‘ mušis buyoilėmis: Jiems francuzai’ iš-jžmonės pradeda reikalauti 
tie fabrikai dirba, žinoma, 

>rti : ” . ‘ ’
rams.

Nesenai franeuzų skrajo-

KRUPO FABRIKŲ ŠAU 
DYMAS.

• r
ik Vokietijai ir jos bend-; džiausią nelaime turkams. . . - . . . - wcuiai ±

Po 10 dienų mirtinos kovos jaus gali užsidegti. Tų vy- >• • iinklumasi— ___ U™, 15 V-™ liai gmKiuojasi.po sniegą ir augsciausius

NAUJOJI ANGLŲ 
ARMOTA.

Vokiečiai gyrėsi savo sun
kiosiomis anuotomis, ku
rios Ivciu sau neturėjo. Da
bar anglai pasidirbo dar di
desnes ir baisesnes už vokie
čių armotas. Priešininkai 
jų ištolo bijo, nes jų smūgiai 
skaudesni už viską. Jų šo- 

' , kas 
i jiems pakeliui kliūva. Miš
kai griūva, kaip dalgės ker
tami rugiai. Dėl to vokie- rėš laivas ”Donec” žadama 
čiai mišloiose net bijo aDka- greit iškelti iš juros dugno, 
sų dirbdinties, kad miškas Armotos ir kiti prietaisai

--------- — ------------- -  -?■—-l? ___ i
išverstas. Priešininko ka- ros narų ištirta, kad 
reiviai ema nuo jų iš proto: nec” įsmegęs dugno dumb- 
tiek jos baisios ir skaudžios lan 12 pėdų. Po skenduoliu 
žmonių gyvybei. Jų apšau- pakišta jau 28 plieno virvės, 
dvtose vietose viskas susi- Jurininkų lavonai taip-pat

tojai buvo atlėkė į Eseną, • kaklua» b^os
kur tie fabrikai randasi, ir užmušta o 40,000 buvo ap- 
savo bombomis ištrupino i šitie mete ginklus ir 
kelias jų dirbtuves. Dabar pasidavė nelaisvėn. Trecias 
vokiečiai .grieždamiesi at- ĮP turkų korpusas, suside- 
keršyti, sakosi paleisią bom- tampat iš 40,000 karei-
bas ant Paryžiaus ant par- ^ei°0S1 . bėgt1- Rusai
liamento rūmų, kuomet ten Juos vydamiesi toli perse-
susirinks žmonių atstovai.

RUSAI TRAUKS NU
SKANDINTĄ LAIVĄ.
Turkų paskandintasai 

ties Odesos uostu rusų ka-

.kiojo. Dėl šitos turkų ne
laimės vokiečiai labai nusi
minė.

KLERIKALAI NORI 
KRAUJO.

Sumušus serbams austrų 
armiją, Austrijos klerikalų 
spauda šaukia "kruvino ker
što. Tečiaus nežiūrint ant

viena ]_ 
pūslę: ją pradūrus visas ga- 
zas akies mirksniu užsideg
tų ir oro lakstytuvas žemėn 
kristų.

LIEBKNECHTAS PRIEŠ 
KARĘ.

Kapitalistų 'spaudoj buvo 
pasirodžius pereitoj sąvai- 
tėj žinia, buk vokiečių soci
jalistų vadovas d-ras Liebk- kiečių štabas savo praneši- 
nechtas įstojo kariumenėn, me, kurį vadina tečiaus ”ne 
kad parodžius, jog ir jis pa- oficijaliu.” 
trijotas. Bet tas praneši-1 Pranešimas žodis žodin 
mas, matyt, buvo pramany- skamba taip: ”Po Lodziaus 
tas. Paskutinės telegramos ir Lovičo musių mes jau pa-

rezervas. Visi artilerijos 
regimentai aprūpinti naujo
mis kanuolėmis, kurios 
esančios daug geresnės, ne
gu Vokietijos kanuoles.

VOKIEČIAI VADOVAU
JA TURKAMS.

Londone gauta žinių, kad 
vokiečių feldmaršalas baro
nas von der Goltz, kuris ne
senai buvo nusiųstas iš Ber
lyno Turkijon, dabar likos 
paskirtas Turkijos k*»,rės 
ministeriu ir Konstantino
polio kariumenės komen
dantu. Vokiečių admirolas 
paskirtas laivyno ministe
riu.

VĖLIAUSIOS TELEGRA-

”PAĖMĖM JAU 136,600
RUSŲ.”

Taip giriasi generalis vo-

MOS.
VIENA— Iš Budapešto 

telegrafuojama, kad rusų 
Vengrijon įsiveržimas likos 
sulaikytas ir jie pradeda 
jau traukties atgal.

GENEVA.— Prie Metzo 
vokiečiai sutraukė 120,000 
kareivių, kad sulaikius 
franeuzus, kurie nori užim
ti augštają Alzaciją ir Lo
taringiją.

ant jų neužgriūtų, armotų jau nuimti ir ištraukti. Jų- to šauksmo, vyriausia Aust- sako, kad Liebknechtas nu- ėmėm Lenkijoj 67,000 rusų
•v_______ A  . 1   .    •*! • 1 _ 1 9 MTA e • 9 9 ▼▼ j 49 • a — A 9* • • • 9* j 9 • — W * *LAIVAS NUSKENDO 

ANT MINOS.
Švedų garlaivis ”Carmo” 

užėjo šiaurės juroj ant mi
nos ir likos sudraskytas. 
Žuvo visi jurininkai, kurių maiše: žemė, medžiai, žmo- nuimti ir palaidoti. Suras- 
buvo 20. - nių lavonai ta dar 15 aukų.

”Do- rijos karvedys Hatzendorf siuntė Anglijos socijalistų nelaisvėn^ 
pasakė, kad daugiau prieš 
serbus Austrija nekariaus, 
idant nesusilpninus savo 
spėkų šiaurėje, kur reikia 
kovoti su baisesniu priešu— 
Rusija.

Išviso gi nuo 
partijai pasveikinimą ra- pat pradžios musų įsiverži- 
gindamas organizuoti dar- mo Lenkijon mes turim pa- 
bininkus ir kovoti prieš ka- ėmę jau 136,600 rusų karei- 
rę. Būdamas kariumenėj vių. daugiau kaip 100 ka- 
jis nebūtų galėjęs tai pada- nuolių ir daugiau kaip 300 
ryti. kulkasvaidžių.”

LONDONAS.— Iš Atėnų 
pranešama, kad muzulma- 
nai sukilėliai užėmė apie Al
banijos sostinę Duraco ap
linkinės augštumas ir ren
kasi bombarduoti tą mies- 

’tą.



Peržvalga.
NESURANDA DOROS.
„Vienybė Lietuvninkų,” 

kalbėdama Naujų Metų nu
meryje apie dorą, visą pus
lapį pripasakojo nesąmonių, 

nepasa-bet kas yra dora
kė Tik pasiklaušvkit „Vie
nybės Lietuvninkų” „filozo- 
favimo:”

”Didžiausis pamatas tautos ir 
žmonių gerbūvio klestėjimui yra 
•dora. Ar ji buvo kadaisiai judais* 
ka (žydų) dora, ar buadistų, ai 
zoroastriečių, ar konfutieėių, ar 
krikščionių, — tas nedaro skirtu
mo — dora vis pasilieka dora. Pla
čiausia šiandien dora yra taip va
dinama krikščioniška. Be abejo
nės. joje daugelis nedateklių. Bet. 
to nežiūrint, ji šiandien plačiausiai 
išbujojusi. Kodėl? Todėl, kad ki
tokios doros dar nėra išdirbta. To
dėl, kad su jos pagalba baltųjų 
žmonių rasės šiandien pasiekė pa
saulyj augščiausia civilizaciją. 
Todėl, kad ši dora duoda garanti
ją kiekvienai tautai nesiskriau- 
džiant viena kitos pasaulyje gy
venti ir tobulinties. Todėl, kad 
jos pamate yra: 'mylėk artimą.’ 
Todėl, kad ji yra demokratiška. Ir 
kaip tik išauga pasaulyje autokra
tiškos spėkos militarizmo ir ne- 
apkantos vieni ant kitų, tuo
jaus iškila tokios karės, kaip da
bar Europoje ir tampa pamintas 
didžiausis doros reikalavimas: 'Ne
užmušk'!”

Ir tai tokia mali-malienė 
rašoma įžanginiam straips
nyje. Net suprasti negali
ma. kas čia norėta pasakyt, 
kaip Čia staiga iš doros iš
augo „autokratiškos spėkos 
militarizmo.”

Bet tai dar ne viskas. To
liaus dar didesnių nesąmo
nių pripasakota. „Vieny
bės Lietuvninkų” redakto
rius tiki, kad pasibaigus ši
tai karei —

"...grius monarchijos viena po 
kitos, ir užžydes demokratiškos 
respublikos. Ir tada vėl dora 
triumfuos ant daugelio tūkstančių 
metų, o gal ir ant visados.” 

Pranešęs savo skaityto
jams tokią naujieną, p. Sir
vydas klausia, ką lietuviai 
su tuo turi? Ir tuojaus 
pats atsako:

"Turi labai daug. Musų išeivi
jos gyvenimas doroje pasviro. 
Vieni dorą pavadino kunigijos iš- 
mislu, kiti 'supuvusios senos tvar
kos’ produktu, treti ir beveik di
džiuma atsisako suprasti, kad do
roje yra visi geriausi žmonijos įs
tatymai, visa amžinosios liaudies 
išmintis, visi diegai keliavimui Į 
gerbūvį ateityje. Jie nesupranta, 
kad dora lietuviškų kunigų, — ar 
bent tokia dora, apie kurią se
iliaus kun. Milukas su Dr. Šliupu 
vaidijosi, nieko bendro neturi su 
pasauline dora. Dora kun. Keme- 
šiaus vaiduose su 'Tėvynės' re
daktorium irgi yra tik jų pačių 
dora.”

Ir taip toliaus, ir taip to- 
liaus.

Ką lietuviai turi arba tu
rės su ta "amžina dora,” ku
ri Įvyks karei pasibaigus, 
nepasakyta, nors pasakyta, 
kad „turi labai daug.”

Pabaigoje savo „pamoks
lo” p. Sirvydas visgi neiš
kenčia neduręs savo pirštu 

kad jie di- 
Jis ir 

priveda, 
iš Ams-

J •

Į|

į socijalistus, 
džiausi nedorėliai.
„faktą” tuojaus 
Jam esą pranešta 
terdam, N. ¥., kad socijalis- 
tė mergina, sakydama tenai 
monologą, pasakė, kad far- 
merys turįs perdaug „vaikų 
pridaręs.” Ot, kokia nedo
rybė pas tuos socijalistus...

Ponas Sirvyde, o kaip 
ten išrodo toji dora, ką kar
tais nujoja TMD. knygas?

TEISINGA PASTABA.
„Amerikos Lietuvis” tei- < 

singai pastebi klaidingą I 
musų tautininkų nuomonę/ 
buk šitai karei pasibaigus, 
Francuzija ir Anglija, ypač 
Anglija, padės prispaus
toms tautoms, taigi ir Lie-į 
tuviai, išliuosuoti iš po sve-| 
timų valstybių jungo. Taip 
rašė savo atsišaukime „Lie
tuvių centras” ir taip kal
bėjo New Yorko suvažiavi
me Amerikos lietuvių tau
tininkai. „Amerikos Lietu-1 
vis” nurodo, kad Anglija

pati laiko pavergus silpnes
nes tautas.

Jis sako:
"Pažvelgus i Anglijos darbus, 

aiškiai matoma, kaip po priedanga 
to 'liberalizmo’ ji savo geležine le
tena slėgė Indiją, pavergė būrų 
respubliką, užgriebė Egiptą, p ra. 
dėjo šeimininkauti Persijoje. Il
gai prisiėjo ir airiams kovoti, kad 
išsiliuosavus iš po Anglijos jungo 
ir iki šiam laikui be galutinių pa
sekmių. Visa Anglijos istorija ro
do vien silpnesnių tautų pavergi
mą. šiaurinė Amerika prieš pa- 
siliuosavimą r.uo Anglijos irgi ne
mažai atjautė Anglijos ’glcbą'.”

O tečiaus musų tautinin
kai vis dar tiki, kad Anglija 
jiems padės Lietuvą paliuo- 
suot. Matomai su tais tiks
lais Gabrys ir nuvažiavo 
Londonan. Tik nelaimė, 
kad Anglijos policija nepa
žino lietuvių užsienio mi- 
nisterio ir areštavo jį kaipo 
šnipą.

PYKSTA.”
"Draugas 

visi laikraš
čiai pagarbino Kalėdų šven- 

Girdi:
"Socijalistai arba 
jjo Kalėdų (kai 

ba užgiedojo ’Re< 
bei (kaip ”Naui 
trimitavo savo s 
į kovą.
Jis labiausia piktinasi iš 

'Laisvės," kuri pasakė:
“Ne ramybė geros valios žmo

nėms — šiandien musų obalsis — 
ne šventas pakajus ir atleidimas, 
bet begailestinga kova, ant žut-but 
su visais kraugeriais. parazitais, 
dykaduoniais, ir nusipenėjusiais 
akių mulkintojais. Tranams ir 
voram pasaulyje neturi būt vie
tos."

Padavęs šitą 
Draugas” sako: 

pasidžiaugė ir 
kūdikėli Jėzų.

Nors „Draugas” pyksta, 
bet išeina, kad katalikai vis
gi pasidžiaugė iš to, ką pa
rašė socijalistai.

"Draugas” džiaugiasi tik 
iš "Lietuvos.” kad ši iš visų 
taip vadinamų tautininkų 
laikraščių "pasitiko Kalė
das katalikiškiausia.”

„DRAUGAS”
Klerikalų 

pyksta, kad ne

te.

• *

visai r.epami-
Keleivis"), 

ęuiem' k r ikse L 
ienos”), arba 
ėbrams

ar-
ny- 
už-

aukdami

ADOMO IR JIEVOS 
TAUTA.

Kuomet mūsiškiai patri- 
jotai tvirtina, jog lietuvių 
tauta yra seniausia, 
patrijotai prirodinėja, 
seniausia tauta yra 
tauta.

Šiomis dienomis 
Yorke išėjo knyga „The An- 
nals of the Leonard Fami- 
ly.” kurios autorė Fannv L 
Koster išveda Leonardų šei
myną per senovės Airijos 
karalius stačiai iš Adomo ir 
Jie vos. kurie gyvenę kadai
se niekam nežinomam roju
je.

Leonardai yra airiai ir 
dabar gyvena Amerikoje, 
o apie Tauntoną, Mass. Tai
gi. anot autorės, airių tau
ta yra seniausia tauta ant 
žemės, nes ji prasideda nuo 
pirmutinių dviejų žmonių.

Bet ant nelaimės Welles- 
ley kolegijos profesorė Ele
na Hayes nemielaširdingai 
tą "garbę” airių tautai iš
plėšė, prirūdydama, kad to
kio Adomo ir Jievos. apie 
kokį kalba biblija, ir iš ko
kio p. Koster išveda Leonar
dų šeimyną, niekad ant že
mės nebuvo. Žmonės išsi
vystė iš žemesniu gvvunu. 
bet ne iš Adomo ir Jievos.

airių 
kad 

airių

New
I

I nuo namo prie namo.nuo namo prie namo. Čia ti. žodžiu, visas judėjimas 
vėl pergalė buvo tai vienoj, eina giliais ravais, taip kadt r c? z x

1 tai kitoj pusėj; triobas ėmė žmogaus ir galvos nematyt.
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ir

ištrauką. 
katalikai 

pagarbino

I)R. ŠLIUPAS APLEI
DŽIA „L. MINTĮ.”

Paskutiniame "Laisvo
sios Minties” numeryje 
d-ras Šliupas praneša per- 
duodąs "Laisvąją Mintį * į 
kitas rankas. J’

"Pasenau. Tai 
Visi pasenstame. 
jums, Lietuviai, bedirbdamas, 
dirbau iš visų savo pajiegų, iš vi
sos širdies. Neuždėjau apgavingų 
klynikų, nė apgavingų bankų, nė 
šiaip apgavingų įstaigų. Aš pat
sai ypatiškai n'esmi 'nunešęs’ nie
kam pinigų. Ką dariau savo gy
venime, viską dariau — bona fide. 
Jeigu turėjau kokias skolas — o 
turėjau jų nemažai, — aš sten-! 
giausi jas padengti, sulyg paskuti- ! 
niam skatikui. Nesykį tapau ap
gautas kitų, bet — kas netapo ap- ■ 
gautas, jeigu artimui viso labo 
trokšta?

"Tarp kitu darbų — gydau ligo- • 
nius. Prisipažįstu, kad dabar žiū
riu, idant mano gydymas taptų • 
apmokėtas. Vis gi bėgyje 23 ir; 
pusės metų, ligoniai mano prižiu- 
romi ir gydomi, man kaltais liko I 
—?16,400. Žinoma, tą sumą ne
galiu kitaip kaip paaukauti — vi- Į 
suomenės labui.”

Apibriežęs trumpai 
praeitį, kuri sudaro veik 
vieną ištisą eilę vargų, d-ras 
Šliupas priduria:

Šiandien-gi pats senstu. Akių 
šviesa nebetarnauja man, kaip Be
niaus. Nors 'L. Mintį’ norėčiau re
daguoti, bet nebegaliu tiek rašyti, 
kiek pirma rašiau. Todėl ir turiu 
perduoti ją rankosna jaunesnių 
žmonių, kurių ir sveikata ir ener
gija liudyja, kad sveika mintis, tė
vynės ir tautiečių meile perim a, 
neleis 'L. Minčiai- nukrypti į šun
takius.”

„Laisvąją Mintį” dabar 
vesiąs p. Z. Vitkauskas, che
mikas, Valparaiso universi
teto auklėtinis.

Nors d-ras Šliupas 
I nuvargo ir paseno 
čiaus —

"Nesakau, kad jau 
kyšiu ar nerašysiu, 
ju atsilsio. 
gai tokio atsilsio — po 35 
darbo — man nepavydės.” 

Taip d-ras baigia 
pranešimą.

Jis sako:
ne stebuklas.1

Bet aš pasenau ■
Ir

savo

jau
te-

BILIJONAI IR SKURDAS.
Žemdirbystės departmen- 

tas praneša su didžiausiu 
džiaugsmu, kad praėjusieji 
metai buvo nepaprastai der
lingi. Žemdirbystė davė 
Suvienytoms Valstijoms 
$10,000,000,000 vertės pro
duktų. Javų ir kitokių že
mės vaisių vertė siekianti 
§6.000,000.000 su viršum, 
kuomet gyvuliu užauginta 
už $4,000.000,000.

Kapitalistų spauda, Įsi
kandusi šitą skaitlinę, šū
kauja: "Kokia vaisinga
musų šalis!” „Kokie lai
mingi musų žmonės!”

Ir iš tikrųjų, prie kitokios 
tvarkos žmonės galėtų būt 
laimingi, bet kapitalistams 
šeimininkaujant taip nėra. 
Nors užderėjimas buvo ne
paprastas. tūkstančiai dar
bininkų kenčia badą. Kaip 

į ”Appeal to Reason” apskai- i 
to. Amerikoj šiandien yra ’ 
nemažiau, kaip milijonas j 

• žmonių be darbo, o iš tų tar- į 
po 100,000 neturi ko valgyti, j 

Ir tas vadinas: laimingi 
musų žmonės.

i •

Sugrįščiau tėvynėn...
žinau aš tėvynę savo, 
žinau gimtąją šalelę, 
Kur močiutė man liūliavo. 
Meiliai glausdama galvelę...

Kur maloni taip saulutė, 
Rodos šaipos, glamonėja;
Kur vėjalis švelniai putė
Ir miškai dainoms skambėjo...

Vai sugriščiau, kad galėčiau, 
Savo mylimon tėvynėn. 
Amžinai ten likt no~ėčiau 
Tarp savų mieloj gimtynėj.

Bet ten pančiai geležiniai... 
šaltas Sibiras... kentėjim’s. 
Laukia manęs pirmutiniai.. 
Caro budeliai, kalėj im’s...

O Lietuva tėviškėle,
Kam-gi mane išauklėjai? 
Kam-gi žmonės
Skausmo pa’ ”

1 Širdelės, 
uždėjot?

Vos jaui 
Pažint tėv 
Greitai persisK.
Ir apleist tuoj ją turėjau...

e jo,
iU, 

siejo

žo su didesniu narsumu ir 
kiekvieną sykį žengė vis 
toliau. Kiekviena gatvė bu
vo mūšio vieta, kiekvienas 
namas — tvirtovė. Galų ga
le franeuzams pasisekė u- 
žeiti iš dešiniojo vokiečių 
sparno palei Steinbacho u- 
pelį ir pradėti pašėlusią ko
vą už patį Steinbachą.

Bažnyčia, iš kurios bok
što vokiečiai šaudė, ir kapi
niai buvo dusyk paimti ir 
dusyk vėl atiduoti.

Prasidėjus mieste rankų 
kovai, kuri jau tęsėsi visą 
dieną ir naktį, vokiečiai ne
begalėjo naudot savo artile
rijos, todėl jie pradėjo mė
tyt į užimtas francuzų trio
bas uždegamas bombas, ku
rios pagimdė daug gaisrų. 
Tečiaus atsigrįžęs iš prie
šingos pusės vėjas juos pri
vertė liauties taip darius, 
nes liepsnos pradėjo eiti sta
čiai ant jų pačių ir tokiu bu
du vokiečiai, nebegalėdami 
ugnies sulaikyti, buvo pri
versti apleisti pirmutinę 
savo apkasų liniją. Paga- 
liaus liepsnos pasiekė vokie- 

kalną. jų kariumenė tuojaus čių amunicijos rezervas ir 
perėjo apie Taną per Turo ištiko baisi eksplioziją, nuo 
upę ir davė pagalbą saviš- 
kiems, kurie mušėsi su vo
kiečiais apie Steinbachą.

Anksti 31 gruodžio rvta 
francuzai užėmė kitas aug- 
štumas apie šitą miestą ir 
nusiuntė pas vokiečių kar
vedį pasiuntinį, reikalau
dami, kad jisai pasiduotų. 
Vokiečių viršininkas atsakė 
taip:

„Vyriausias vokiečių va
das gerai žino, kad kelias 
musų spėkoms nėra atkirs-’ 
tas. Kelias į Sennheimą! 
(Cernav) tebėra da atviras 
ir mes visuomet galim pasi
traukti. Pagaliaus kaip 
ten nebūtų, kaizerio kariu
menė visuomet yra pasiren
gusi numirti, bet pasiduoti 
— niekados.”

Gavę toki atsakymą, tą 
pačią dieną apie pietus fran
cuzai pradėjo užpuolimą, 
kuris tęsėsi be jokios pert
raukos, pakol miestas nebu- 

: vo paimtas. Tečiaus mušys 
pradėjo virsti geron pusėn 
franeuzams tik tuomet, kuo
met jie durtuvais paėmė 
farmą. kur jie galėjo už
valdyti vedantį į Steinbachą 
kelią. Tuomet francuzai, 
imdami per mirtiną kovą 
žingsnis paskui žingsnį, pa- 

. siekė kraštą miesto. I’ 
ėjo su negirdėtu narsumu, 

j Pergalė svyravo tai vienon, 
i tai kiton pusėn. Pėstinin
kai ėmėsi ranka-rankon. 
Viršų ėmė sykį francuzai, 
sykį vokiečiai. F raneuzų
kanuoles nuo aplinkinių kal- 

' nu pradėjo taip baubti, kad 
žemė drebėjo. Ta pragariš-

Po kelių dienų smarkaus 
. mūšio per Naujus Metus 
I francuzai paėmė Alzacijoj 
nedidelį miestelį Steinba- 

: cha. ‘
Kaip francuzų karės val

dyba praneša, penkios mi
nutės laiko nusprendė visą 
šitą muši. Buvo taip. Ne
toli Steinbacho. prie Engel- 
burgo yra status miškuotas 
kalnas. Vienkart ant to kal
no leidosi zovada vokiečių 
batarėja ir lengvosios fran
cuzų infanterijos bataljo- 
nas su kalnų kanuolėmis. 
šitos lenktynės ėjo prieš 
statų kalną, per didelius 
tankumynus, per akmenis 
ir uolas. Francuzai pralen
kė vokiečius ir užlėkė ant 
kalno penkiom minutom pir
ma. Vos tik francuzai pas
talė savo kanuoles, kaip iš 
tankumyno išlėkė ir vokie
čių batarėja. Bet buvo jau 
per vėlu. Francuzų kanuo- 
lės spiovė tokia pragariška 
ugnimi, kad iš vokiečių ba- 
tarėjos liko tik skeveldros 
ir šipuliai.

Įgijus franeuzams šitą

tai francuzai, tai vokiečiai, Tokiais ravais kareiviai at-i 
bet francuzai visuomet grį- eina į apkasus, ir tokiais iš- 
__ j.------  ----------- -įeina.

Kaip tik sužeistus ir už
muštus iš apkasų išneša, 
tuojaus ateina nauji karei
viai, kurie užpakalyje visą 
dieną silsėjosi, ir pradeda 
darbą. Taiso pagadintus 
apkasus ir ruošiasi į sekan
čios dienos mūšį.

Iš tų šviežių kareivių pa
prastai renkama ir žvalgai, 
kurie liuosu noru apsiima. 
Žvalgų partijos paprastai 
susideda iš 5—10 žmonių. 
Kiekvienas jų gauna revol
verį, šautuvą, durtuvą ir 
porą žirklių. Jie išeina ty
lomis iš savo apkasų ir pra
deda ropoti link priešo. Jie 
čiuožia taip atsargiai, taip 
tyliai, kad ir kvėpavimo ne
sigirdėtų, nes kiekvienas 
sušlamėjimas užtraukia di
džiausią krušą kulipkų.

Žvalgai gerai tatai žino, 
todėl išeidami iš savo anka- X 
su jie visuomet padaro tes
tamentus ir palieka juos sa
vo viršininkui. Tečiaus 
tankiausia žvalgams pasise
ka laimingai dasigauti prie 
priešo apsitvėrimo, nukirp
ti žemėn vielas ir prirengti 
kebą abelnam užpuolimui, 

kurios miestas susiubavo, kuris atliekama paprastai 
kaip nuo žemės drebėjimo. 

Bet visgi vokiečiai laikė-

I

susideda iš

Polemika 
ir Kritika

auštant.
__  Sugrįžę pas savuosius 

si iki 4 sausio rytį kada pa- žvalgai’praneša, ką jie atli- 
galiaus geležinė ju ištverme ko. Tuomet tylomis paduo- 
ir negirdėtas narsumas Ii- dama visai linijai įsakymas 
kos nepaliaujamais francu- ir kareiviai atsargiai išlipę 
zu atakais sulaužyti ir visas iš savo apkasų pradeda ar- 
miestas perėjo i franeuzu tinties prie priešo apkasų, 
rankas. į Jei priešo sargyba jų nepa-

'mato ir kulkasvaidžiai jų 
I nepasitinka, jie šoka į apka
bus ir ima juos durtuvais. 
Šitokiu budu į vieną naktį 
padaroma 50 iki 100 jardų 
pirmyn.

Jei tokiuose apkasuose 
pasiseka paimti kiek belais
vių, tai juos suvaro į vieną 
galą ravo, atima ginklus ir 
laiko tenai po sargyba. Ki
ta dalis kariumenės tuojaus BERRISO.

Kaip imama 
apkasai.

Šiandien jau nebetaip ka
riaujama, kaip senovėj. Se
novėj priešai susieidavo ant 
mūšio lauko ir kas buvo 
drūtesnis, tas savo prieši- 

|ninką nuversdavo.
Šiandien gi svarbiausis 

karėj dalykas — kuogeriau- 
|-sia nuo priešo pasislėpti. 
Slepiasi viena pusė, slepiasi 
ir kita. O kad pasislėpus, 
kasama gilus ravai, papras
tai apkasais arba tranšėjo
mis vadinami.

Pasislėpę tokiuose apka
suose kareiviai šaudo į prie
šo pusę, bet priešo beveik 
niekad nemato, nes jis taip
pat pasislėpęs apkasuose.

Taip apsikasus ir vienai
Kova ir kitai pusei, šaudymas tę

siasi sąvaitės ir mėnesius, 
bet nė viena pusė negali pa- 
slinkt pirmyn. Todėl kar
tas nuo karto, jei ne viena, 
tai kita pusė bando paimti 
priešo apkasus. Bet paimt 
tokie apkasai, kas jau gali
ma suprasti, nelengvas dar
bas. Dienos laiku, kaip jau

I

i šoka su špatais ir matikais 
ir supila iš užpakalio pyli
mą, kad butų už ko pasislė
pus gintis, jei priešas ban
dytų savo apkasus atsiimti.

Kareiviai pasakoja, kad 
pirmą sykį einant į tokį 
darbą labai baisu. Eini lyg 
ant mirties. Bet su laiku 
žmogus apsipranta su to
kiomis aplinkybėmis. Susi
tinkant su priešu, kiekvie
nas kareivis išsirenka sau 
tą oponentą, kuris sulyg jo 
nužiūrėjimo, eina su ginklu 
stačiai prieš jį. Į tokį jis 
leidžia šūvį paskui šūvį, pa
kol priešas krinta.

I

„Keleivio” No. 49 tilpo iš 
Lewiston, Me., statistiškos 
žinios apie šio miesto lietu
vių apšvietos ir kultūros 
stovį, kaine P. D. Balčiūnas 
ne visai teisingai įtaria šv. 
Baltramiejaus Dr-jos na
rius, buk jie statistikos ži
nių rinkimui trukdę.

„Kvailą ir bažnyčioj mu
ša” — sako priežodis. Visų 
pirma Gedimino Dr-ja rink
dama statistiką niekam vie
šai apie tai nepranešė. Iš
skiriant pačius Gedimino 
dr-jos narius niekas nežino
jo su kokiu tikslu tie ponai 
vaikščioja po stubas ir tyri
nėja žmones visokių klausi
mų; tad ir nėra dyvų, kad 
tūlose vietose buvo paprašy
ti išeiti per duris.

P. D. Balčiūnas sako, kad 
šv. Baltramiejaus dr-ja vis
ką veikianti ant atbulo kur
palio. Aš gi pasakysiu: P. 
Balčiūnas rašydamas viską 
tempė ant savo kurpalio. Šv. 
Baltramiejaus Dr-ja nėra a- 
klai klerikališka. Ji veikia 
pirmeiviškai. Štai pereitą 
vasarą pasistatė namus ant 
geriausios gatvės ir nūnai 
leidžia savo svetainėje vi
suomenei laikyti prakalbas 
ir rengti pramogas nuken
tėjusių nuo karės lietuvių 
naudai už dvka. Antai kad-v
'ir lapkričio 26 d. buvo su
rengtas balius su gražia 
programa ir išlaimėjimu 

i laikrodžio, nuo kurio Lietu- 
| vos naudai liko $8.5. pelno.

Bet kas blogiausia, ko ir 
P. Balčiūnas manau neuž- 
ginčis, tą patį vakarą, kada 

; baltramiejiečių buvo balius, 
Gedimino dr-jos nariai gir- 

ituokliavo savo svetainėje ir 
kilo tokios muštynės, kad 

■ subėgę keli policistai vos 
i vyrukus numalšino.

Tad kurie-gi atžagareivi- 
jškesni? J. Paušys.

ARGENTINA.
Kaštanas ”Ke- 
44 be pasigailė- 
berrissiečius už 
reikalais nesi- 

”Vargdie-

Koks tai 
leivio” No. 
jimo plaka 
visuomenės 
rupinimą, o jau 
nio” dr-jos nariams kliųva 
ir visai gerai. Ten apkalti
namas ir „Vargdienio” ra
štininkas K. Tamošiūnas, 
buk neteisingai išdavęs na
riams pašalpą. Daug tei- 
sinties nenoriu, tik pasaky
siu tiek: „Vargdienio” susi
rinkime buvo atlyginta Pet
rui Ainoriui pašelpa ligoje 
ir per klaidą buvo sumokėta 
9 pez. daugiaus. Patėmijus 
klaidą pinigai liko sugrą
žinti dr-jos kason. Klaida 
gi buvo toki: dr-jos įstatai 
yra mainomi ir taisomi kas 
susirinkimas. Sulyg pir
mesnių Įstatų ligoniui stai
giai susirgus buvo mokama 
pašelpa iš pirmos dienos, o 
sulyg naujai pertaisytų įs
tatų — ligonis gauna pa
šalpą tik po 6 d. ligos. Taip 
atsitiko ir su P. Ainorium. 
Ūmai susirgus buvo išmo* 
keta pašelpa iš pirmos die
nos. Tai mat, už kokią suk
tybę p. Kaštanas tik ir ne- 
užsitiki raštininku, visi gi 
kiti nariai kone vienbalsiai 
išrinko vesti dr-jos reikalus 
ir ant kitų metų.

Kad musų dr-jų susirin
kimuose būna vaidų, tai tie
sa, bet kad visi berrissieč’ v 
butų taip jau nemorali2!* i ’ 
purvini žmonės, kaip 
Kaštanas aprašo— suvis ne.

Be to jog visi žino (išski
riant Kaštaną), kad dr-jos 
pinigai stovi ne pas rašti
ninką, bet pas iždininką, tad

FITCHBURG, MASS. 
„Pavaišino”

Per Kalėdas tūlas dievo
baimingas katalikas P. B. 
parsikvietė į savo namus lai 

. A-tį, kad 
ryt beveik negalima. 'Kiek ■ pavaišinus. Prasidėjo kal- 
jau buvo daroma bandymų,: ba apie tikėjimą. P. B. ne- 
jie beveik niekad nenusise-; Įveikdamas laisvamanio žo- 
kė. Keli desėtkai kareivių,' džiais smogė su kumščia į 
turėdami apkasuose kelis .akį ir taip pavaišinęs išstu- 
kulkasvaidžius, gali išskin-jmė pro duris. Mat, kokios 
ti tūkstančius priešų, kurie‘geros pas katalikus vaišės 
eis per atvirą lauką imt jų 
apkasus. Beto, apkasai vi
suomet esti aptverti spig- 
liuotomis vielomis, kurios 
taip suraizgiotos, taip supin 
tos ir prie kuolų pritvirtin
tos, kad užpuolikai bėgdami 
taip į tuos velniatinklius įsi
painioja, kaip musės į vora
tinklį. Todėl dabar fran
cuzai prasimanė imti apka
sus nakties laiku. Į

Kada sutemsta, kanuolių ri geras veikime pasekmes, 
baubimas paprastai nutįla štai gruodžio 26 d. turėjo 

savo rankose kelią ir farmą, ir sykiu pasidaro ramu. Sa- vakarą. Lošta tarnas įpai- 
franeuzų šoserai nustatė nitarai tuomet pradeda rin- — 
greitai šaujamas kanuoles kti sužeistus, o saperai už- 
ir jų ugnimi pradėjo iš eilės muštus. Kareiviai, kurie 
šluoti kiekvieną žingsnį, šaudėsi per dieną, paprastai 
Nušlavę prieš save viską, apleidžia savo apkasus, o jų 
kas tik buvo gyvas ir negy- vietas užima nauji. Tas ap- 
vas, francuzai paėmė pir-, simainymas eina zig-zagu 
mutinę eilę triobų. vingiuojančiais keliais, ku-

Tuomet prasidėjo kova rie taipgi giliai žemėj iškas-

_ į Jdd. IcUiNU, rtdip Jdu . _

ka ugnis buvo raikoma vis praktika parodė, tas pada-jSvą vaikiną S. 
tt.’i_______ l_ , nncralima TCioV : DaVzlisinUS- T^‘i vokiečius. Vokiečių arti

lerija šaudė Į kalnus, bet jų 
ugnis kas kart darėsi vis sil
pnesnė ir silpnesnė, kas 
liudijo, jog vokiečiams stin
ga amunicijos.

Miesto pakraščiuose vo
kiečiai atkakliausia gynėsi 
kulkasvaidžių ugnimi ir šal
tu plienu. Francuzų šase- 
rus jie pasitiko mirtinga 
ugnimi iš bažnyčios bokšto. 
Viena francuzų kompanija 
prašė leidimo eiti šturmu.

Daug francuzų krito, pa
kol jie pasiekė pirmutines 
vokiečių eiles, bet niekas ne
galėjo sulaikyt likusiųjų ir 
vokiečių spėka ginanti mie
stan įnėjimą, likos apsupta 
ir sunaikinta. Turėdami

! vaisęs 
ir kaip jie myli savo arti
mą.

Dabar P. B. suareštuotas 
ir sėdi už krotų.

J. Bunkusas.

NEW HAVEN, CONN.
Turime labai darbštų ku

nigą, kuris socijalistus kas 
nedėldienį ir šiaip prie kiek
vienos progos garsina už 
dyką, per tai LSS. 27 kp. tu-

Tenai spaudė be "niai 
Rusų valdžia nr 
Nuolat drumstė
Tamsi minia, prie. :ga...

I * * *• Vai sugrįščiau, kad f-.lėčiau 
Į meilingą savo šalį, 
Myliu ją ir dar mylėčiau, 
Kaip širdis mylėti ii...
XII.3.14. Merk; •s Vaidyla.

I

ga;
(rūtinę

nieko
Bet reikalau-

Tikiu, kad ir nedrau- 
metų

I 
savo

n^sa-

x Ca ' A ~<fcz

niojo ir kitokių įvairiumų ir norėdamas raštininkas ir 
netruko. Lošėjai publiką 
užganėdino ir nuo vakaro

tai negalėtų nusukti.
Jeigu jau rašyt laikrastin, 

liko apie $16.00 kuopai pel- tai reikėtų rašyt tokie daly-
no. Musų žmonės taip da
ro: kuo kunigas labiau nuo 
socijalistų vakarų draudžia, je vietos, 
tuo jie labiau lankosi.

B. T. A.

kai, kurie neužimtų tuščio
mis polemikomis laikrašty-

„Vargdienio” raštininkas
K. Tamošiūnas.
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f fiRC ęPftNnCMPI.inC Prakalbomis» deklamacijo- Sausio 23 d. LSS. 157 kpJ jas publiką taip sujudino, viešas diskusijas temoje:; VQC mnmę ročnmo 
AUtludrŲnULnUlUUv mis ir dainomis. Dainavo rengia dideles prakalbas, kad ėmė verkti netik mote- „Ar reikalingos moterims IIIiIIIIp iddUlIla
CHTCACO? NAlTJJFNn«l LSS. 81 kupos choras. La- paminėjimui Kruvinojo Ne- rįs, bet ir vyrai. lygios tiesos?” Didžiuma ----------

_ . . _ . bai susirinkusius užganėdi-dėldienio. Prakalbos atsi- Aukų surinkta $23.39. At- balsų pripažinta, kad reika-: Lewiston, Me.— Gn
Tulas Antanas Jundulis 

gyvenąs po No. 1141 So. 
Clinton gat., likos labai su
muštas dviejų policistų ant 
33-čios ir Halsted gatvių, ir 
nuvežtas į policijos stotį 
ant 35-tos gat., kur buvo 
išlaikytas vieną parą. Su
lyg paties A. J. pasakojimo, 
užsipuolimas policistų visai 
bereikalingas. Jundulis bu
vęs paklydęs ir nuo Morgan 
ir 33-čios gat. grįžęs atgal 
ant Halsted gatvės paimti 
gatvekarį ir važiuoti namo. 
Ties Halsted gatve du poli- 
cistai pasiviję pradėjo klau
sinėti, kur jisai buvo, atsa- kožnas

Elizabeth, N. J.— Sausio 
• !23 d. susivieniję draugijos

rengia balių nuo karės nu
kentėjusiai Lietuvai šelpti. 
Baliaus komitetas atsispau
sdino keturis laiškus atsi
šaukimo formoj ir eis per 
fabrikus prašydami aukų 
tam pačiam tikslui.

F. Petrašiunas.

Gruo- j 
džio 19 d. LSS. 105 kp. buvo 
paskaita temoj: „Moteris ir 
Socijalizmas” skaitė A. Vlo- 
denis, Paskaita apdirbta 
pusėtinai, nors prelegentas 
da pirmu sykiu Lewistone 
pasirodė ant pagrindų. Ti
kimės, jog ir ant tolesniai 
neatsisakys pasidarbuoti, 
vietinei kuopai. Žmonių 
buvo neperdaugiausia, ka
dangi nespėta plačiai išgar- , 
sint. Užsibaigus paskaitai ; 
sekė klausimai, ant kurių 

į prelegentas ir kuopos na
riai atsakinėjo.

Sigel-Tšudi. :

balsų pripažinta, kad reika
lingos. Antra tema buvo: 
"Ar moterįs iš pasileidimo 
eina į prostitucijos namus, 
ar priverčia netikęs visuo
menės surėdymas ” Atras
ta ir pripažinta, kad tai vis 
vaisiai šio netikusio surėdy
mo.

Trečioji tema buvo, ar so- 
cijalizmas atneša darbinin
kams naudą. Pripažinta, 
kad socijalizmas yra darbi
ninkams butinu.

V. A. Draugas.:

Aukų surinkta $23.39. At
metus rengimo lėšas, liko L. 
Š. F. $15.14 gryno pelno.

J. J. B.

bai susirinkusius užganėdi
no. Galima velyti gerų pa
sekmių rengėjams, kad su
rengtų ir daugiau tokių va- 

• karų. A. Booben.

Iš DETROITO PADAN
GES.

Margumynai.
Lapkričio 22 d. buvo Jau

nimo Ratelio prakalbos. 
Kalbėjo V. Ambrazaitis. Ir 
kaipo naujo „kalbėtojo/ 
tai ir kalba buvo neaiški. 
Jisai aiškino apie minėto 
Ratelio veikimo pienus maž
daug sekančiai: „Prie jau
nimo ratelio gali prisirašyti 

bei vienas, ar 
tautietis, katalikas ar lais
vamanis,” (vargiai jie visi 
galėtų susitaikinti.) „Ir 
kada jaunimo ratelis pra
dės geriau gyvuoti, tai mes 
tik šoksim, dainuosim ir 
linksminsimės. Tada išnyks 
visi stubiniai šokiai, išnyks 
iš stubų ir visi taukai, ku-į 
riuos vartoja gaspadinės 
virdamos sriubą, ir mes ne
begalėsim į juos įkrist” 

Moterįs, kurios ten buvo, 
išgirdę tuos žodžius labai 
nusistebėjo, kad jaunimo 
Ratelis pradės taukus iš 
virtuvių naikinti. Bet tu
rim pripažinti, kad Čia kal
bėtojas padarė klaidą. Jau
nimo Ratelis yra suorgani
zuotas ant gerų pamatų, 
gyvuoja po LSS. 157-tos 
kuopos čarteriu ir minėto 
Ratelio tikslas yra: lavintis, 
šviestis ir vesti jaunuomenę 
prie susipratimo, o ne tau
kai iš virtuvių naikint.

Gruodžio 6 d. LSS. 15-ta 
kp. parengė „diskusijas,” 
temoj: „Ar socijalizmas yra 
priešingas Rymo katalikų 
tikėjimui, ar ne?” Ir ant 
tų „diskusijų” kvietė stoti 
LSS. 15-tos kp. narį, būtent 
drg. D. J. Kasparką, su tik
slu, kad pažeminus jo var
dą, ir abelnai visos kuopos 
narius. Bet drg. Kasparka 
visai atsisakė ant tokios te
mos diskusuoti, o antra, tai, 
kad musų laisvamaniai no
rėdami socijalistams iškirs
ti šposą, visai nepranešė, 
jog jie nori surengti pana
šias diskusijas ir tik tada 

| paaiškėjo, kada pradėjo
Negana 

to, jie surengdami tas „dis
kusijas,” pasirinko sau to- i 
kią temą, kurią galėjo dis
kusuoti tik su katalikais, 
ne su socijalistais.

dėldienio. Prakalbos atsi 
bus Piper’s svetainėje, 1334 
W. Fourth str., tarpe Junc- 
tion ir Clark avė. Fort 
Trough gatvekariai daveža 
iki pat svetainei. Pradžia 
7 vai. vakare, pagal Stan- 
dard laiką. Belaisvis.

ST. LOUIS, MO.
Gruodžio 27 buvo viešas 

lietuvių draugijų susirinki-
Gruodžio 19 d. LSS 157j mas. Susirinkimo siekis: 

kuopa buvo surengus pra- apkalbėjimas dabartinio 
kalbas. Bet mažai tęsusi-: Lietuvos padėjimo bei sura- 
rinkus publikos, vieton pra-;dimas parankaus budo rin- 
kalbųjjuvo viešos diskusi- kimui aukų Liet. Šelp. Fon- 

X \J V1OU ZVOImU, buvo 
net 6. Čia paminėsiu tik duotas įnešimas, kad drau- 
vieną,_kuri man keisčiausia gijos iš savo tarpo išrinktų 
atrodė: „Kokiu budu dar- po du nariu pakolektuoti 
bininkai pagerins savo būvį, aukų per stubas. Taipgi 
ar per revoliuciją, ar per Įnešta, kad draugijos su- 
evoliuciją?” jungtomis spėkomis vasa

ros metu surengtų pikniką 
ir pelną turi paskirti L. Š. 
F. Abudu įnešimai priimti.

Padaryta kolekta svetai
nėj, sukolektuota $25.00. 
Labai puiki pradžia. No
rint ir čionai žmonių šiame 
bedarbės momente gyveni
mas gana skurdus, tečiaus 
savo sutaupytais centais da
linasi su Lietuva.

Po susirinkimo, prasidė
jo gana margas programas. 
„Aušros” choras, po vado-

» !
I

•jos. ‘Temos buvo paduotos■ dan.~* Po*"visų kalbų 
i net 6. Čia paminėsiu f ”

kymą gavę atkirto atgal, 
kad A. J. meluojąs, ir pra
dėjo jį kaltinti, buk norėjęs 
padegti bažnyčią ant Au- 
burn ir 33-čios gatvės. A. 
J. atsakė, jog jų kaltinimas 
neteisingas. Tuoj vienas 
policistas kirtęs į veidą su 
kumščia, o kitas per galvą 
su buože ir nuvedę pas „Pa- 
trol baksą” pašaukę veži-i 
mą. Vežimui pribuvus A J 
J. pasiguodęs vežimo polic-l 
monams, kad nekaltai jį su- 
mušę, bet tie atsakę dari 
daugiau vertas buvai mušti.

Išlaikę per naktį ir dieną 
įsivedę į ofisą policijos sto
ties, pradėję klausinėti ar 
yra buvęs kada šv. Jurgio 
bažnyčioj. Atsakymą gavę/ 
kad ne. Užklausę į kokią 
bažnyčią einąs ir kaip tan
kiai. A. J—lis atsakęs, kad 
lankąs Apveizdos Dievo ba
žnyčią, ant 18-tos gatvės ir 
kas sąvaitė. Tą visą atlikę, 
antrą vakarą apie 8-tą 
paleido.

Matomas dalykas, 
kun. K—nas gal ir yra 
samdės policiją, kad 
žiūrėtų jo bažnyčią, nes tu
ri nesutikimus su savo pa- 
rapijonais. Tokiu budu ai
riai policistai nesidrovėjo 
Užsipulti ant visai nekaltų 
žmonių. Pas A. Jundulį ne
atrasta nei vieno degtuko, 
tas vyras nerūko ir degtu
kų nesinešioja. Tai nors 
tiek galėjo suprasti, kad be 
degtukų negalima nieko pa
degti. Girtas taip-pat ne
galėjo būti, nes A. J—lis 
svaiginančių gėrimų nevar
toja-

Tiesą pasakius, Chicagos plakatus ~ dalinti, 
policija yra labai darbšti 
dėl katalikų kunigijos ir 
jau nesykį yra atsižymėjusi 
savo darbais. Praeitais me
tais kilus nesutikimams tar
pe kun. K—čiuno ir jo pa- 
rapijonų, kurie buvo sušau- 
kę susirinkimą į Freiheit Detrofto^drau^j'u, ^raudai raštis; « Sįj sk.:!i,vt ¥ek’

j Vieni prirodinėjo, kad 
per revoliuciją, kiti, kad per 

į evoliuciją. Evoliucijos lai
kėsi, kaip jie save vadina

I „inte’igentai.” Kada iš pu- 
plikos užklausta „kas yra 

; evoliucija ir kokį ji turi ry
šį su revoliucija” — aiškin
ta šitaip: „Pavyzdin: bar- 
tinderis prileidęs stiklą a- 
laus pastato jį ant baro. Ot, 
čia jau ir yra evoliucija. O 
kada Stepas tą alų ant syk 
išsigers — tuomet čia jau 
pasidaro revoliucija” (tur
būt pilve). Panašiai aiškin
ta ir kiaušiniais. Kiti aiš
kino da taip, kad revoliuci
ja, tai, girdi, yra netikėtas bartinės karės, 
išsiveržimas panašus į vul- L. Mečinskienė, Alena Vol 
kaną. Ir taip tos diskusijos 
užsibaigė be jokio aiškaus 
rezultato.

vai.

kad 
pa- 
pri-

I

Gruodžio 27 d. LSS. 116 
kp. buvo koncertas ir pra
kalbos. V. B. A. kalbėjo te
mose : „Meilė,” "ženybinis 
gyvenimas” ir „Ekonomiš
kas padėjimas.” Temos bu
tų gana indomios, jei kalbė
tojas butų prie jų geriau 
prisirengęs.

Pabaigoje kalbėtojas pra
nešė. kad norįs kalbėt f 
Chicagos vieno laikraščio 
leidėjas. Publika vienbal
siai „leidėjui” leido kalbėt. 
„Leidėias” persistatė, kad 
esąs vieno Chicagos laikra
ščio leidėju, bet laikraščio 
vardo nepasakė. Iš publi
kos pasigirdo balsas: „Tai 
kaipgi, po plyniais’ tasai lai
kraštis vadinasi?” — "Ka- 
ta-li-li-kas” — nerviškai at
sakė leidėjas.

— Tai kas čia per naujie
na, mes žinom, kad jis jau 

0 keli metai kaip jau atbulas 
rėplioja — vėl kas tai pate- 1 * * _ _ i _ j _ > __ _ y
kasdien, labai geras laik-

Gruodžio 20 d., buvo pra- .^s ^a^ar e\”a
kalbos surengtos septynių

Turner svetainę, tos pačios Lietuvos šetoimo Fondo, 
stotie policija jsiverze i kuri jsteigė visuotinas A- 
svetainę, nepayelyjo kalbe- imerikos Lietuvių Seimas, 

Brokjyn,e> N y pirminin. 
*?s kavo drg. D. J. Kasparka, 

principialiu kalbėtojum bu
vo drg. K. Gugis iš Chica- 

;gos. ‘ /
surinkta $56.30.

Linksma yra, kad ir musų 
lietuviai nesidavė suvilioti 
visokiems bepartyriškiems- 
partizantams, tautininkams. 
Ir ne aukavo savo centų Ga
brio kišeniniam biurui, o 
visi bendrai darbuojasi, ir 
kiek galint aukauja sušelpi- 
mui savo brolių Lietuvoje. 

I Dar turiu pridurti, kad

tojams kalbėti ir išvaikė vi
sus. Kas pasipriešino, f 
gavo su aniolo sargo buože. 
Vėliaus parapijonai patrau
kė policiją į teismą už ne
kaltą užsipuolimą ant žmo
nių ir teisme liko pripažin
ta, kad policija peržengė sa
vo tiesas ir tapo apkaltinta. 
Nesykį pasimato laikraš
čiuose, kad Chicagos poli- 
cistai užsipuola ant laisvų 
kalbėtojų, kurie mėgina 
kalbėti ant gatvės kampo ir 
paaiškinti žmonėms tiesos 
žodį. Bet už tai lieka nuga- j 
benti j policijos stotį, tar- Detroito Hetoria/"‘įal dar

vienas nepartyviškas žmo
gus — aiškinosi „leidėjas.” 

1 (Turbut „Ka-ko” menadže- 
rėlis? Red.) 
tie tautiški klerikalai — kas 
tai vėl patėmijo pusbalsiai. 

Gaila, kad trumpai laiko 
Auku Lietuvai šelpti be abejonės, ponas

------- r „leideias butų gerokai de- 
troitiečius pamokinęs” (?)

Prasidėjus koncertui po
nas „leidėias” išdūmė. Kon
certas susidėjo iš dialogų, 
monologų ir kitokiu įvairu
mų. Sulošta veikalėlis „Že- 
nvbinė iškilmė.” Lošimas 
labai gerai pavvko. Publi
kos buvo nemažai.

Tai kiau1...

LEVVISTON, ME. 
Prasti kovotojai.

Musų miestely randasi Dės Moines, Iowa.— Šv.
dabar daug kovotojų. Vie- J«rSį° Drya surengė gruo-
ni iš tų kovotojų kovoja 
prieš ”socijalizmą,” tai kun. 
Kamašo kariumenė; antri 
kovoja prieš apšvietą, tai 
musų „baltrukai.” Jie ne
mėgsta kam randasi tokie 
žmonės, kurie nori juos pa- 
liuosuot iš retežių kapita
listiškos vergijos, prietarų 
ir tamsumo.

Bet gaila ir labai gaila, 
kad tų išliuosuotojų skai
čius pas mus nesparčiai au-

vyste A. Živaičio, sudaina-1 y? ^ut dėįto,^ kad ir tar- 
vo tris dainas. Nusisekė ..................
neblogai. J. Daujotas aiš
kino priežastį kilusios da

Deklamavo

džio 26 d. šokių vakarą. Pel
no liko $40.00 su viršum do
lerių, kuris paskirtas Liet. 
G. Fondui.

Gruodžio 25 d. pas Joną 
Eztį, krikštynose, surinkta 
Lietuvos sušelpimui $6.05

Gruodžio 23 d. Maple 
Block Coal Co. kasykloje iš
tikusi eksplioziją užmušė 
Tadą Jucių, 36 m.

Nuo vasario 15 d. čia už
darys 86 smukles, nes mies
tas neišduoda ilgesniam lai
kui tiesų .

bek, I. Stulginskiutė ir A. 
Dunaitis. Deklamatorės sa
vo uždavinį atliko gana ge
rai. Prie ”Aušros” choro 
prisirašė 12 naujų daininin
kų.

Bijūnėlis.

,' pe tikrųjų kovotojų randa- 
Jsi žmonės visai be idėjos, o 
ijų tikslą nė Dievas negali 
> žinot, kur jie žengia. Toks 
j jų prastas elgimos atbaido 
I ir gerų norų žmones prisi- 
į dėti prie laisvės karžygių.

Pavyzdžiui, kad ir šie 
I draugai: F. K. ir A. B. 
j prieš apsivedant peržengė 
į doros principus. Vestuvės 
' buvo beveik sykiu su krikš
tynomis, tas blogą pavyzdį 
duoda visuomenei. Būdami 
liuosais (jeigu galima juos 

‘taip pavadint) vestuves kė
lė su iškilmingomis bažnyti
nėmis ceremonijomis, taip-

- krikštynas, kuriose

J. Alikonis.

Kenosha, Wis.— Sausio 
16 d. TMD. 119 kp. rengia 
naudai nukentėjusių nuo 
karės lietuvių balių, kuris 
atsibus 7 vai. vakare, Co- 
lumbia svetainėje.

Kaz. Braževičius.

Raymond, VVash.— Nuo 
surengto LSS. 183 kp. ba
liaus, gruodžio 26 d., liko 
Liet. Šelpimo Fondui $14.80 
pelno. K. Seredžius.

tum kokie baisus prasikal
tėliai.

Taigi dabartiniame laike 
pasirodo, jog Chicagos poli
cija eina ranka rankon su 
visokiais kišenių kraustyto- 
jais, kaziminkais ir kitais 
žmonių skriaudikais, o iš
plėštu turtu dalinasi. Visa 
eilė kaltinamų policistų pa
sirodė daugiausia airiai. 
Geras pavyzdis katalikams, na. 
jog ta religija žmogaus do- tiški laikraščiai ir skelbia, 
ros nepakelia. j kad gavo daugybe iš Euro-

----------- pos užsakymų, tečiaus nie-
Gruodžio 27 d. "Giedros” ko panašaus nesimato. Prie- 

draugiia parengė vakarą, šingai — da daugiau darbi- 
kuris nusisekė labai gerai, ninku atleido. Mat kaoita- 
nes publika nesutilpo į sve- liriai darbininkams suteikė 
tainę. Vakaras buvo su "Christmas present.”

Maža pastaba lankan
tiems viešą knygyną. Pa
stebėjau, jog musų lietuviai 
ant tiek da ne kultūriški, 
kad netik lietuviškų knygų 
puslapiuose įrašo savo var
dus, bet net ir svetimtautiš- 
kose knygose. Paėmęs ru
sų rašvtojo Puškino veika
lą, randu nė iš šio. nė iš to 

!— imolevotas vardas: A. J. 
Darbai nei kiek nesigeri- Našlaitis. Kultūringi žmo- 

Nors vietos kapitalis- nes taip nedaro. Petras.

pirmą sykį išgirdo tokias 
graudingas prakalbas, nes 
dauguma, o ypač moterįs, 
taip susigraudino, kad net 
pradėjo ašaras šluostytis. 
Ir dabar da visi tebešneka 
apie drg. K. Gugį ir klausi
nėja. kada vėl jisai Detroite 
kalbėsiąs.

CLEVELAND, OHIO.
LSS. 3 kp. sausio 1 d. su

rengė vakarą. Sulošta 4-rių 
veiksmų drama „Vagis.” 
Lošimas pavyko neblogai, gi ir 

is Pertraukose dainavo „Mir- svaiginančių gėrimų nešto-, 
' tos” choras. Buvo dėklą-įkavo.

maęijo8, kurios išėjo silpnai. N ; k Današus toks 
Tuh deklamatonai P.asiro-j kovojiriloReiškia 
de ant scenos ir porą zodzią ■ su prjeęu kovoti ir tuo tar- 
pratarę nutruko... Publikos i -į ieš remti IŠ
nors mažai tebuvo, bet ir to-1 į,askutiniujy. Arba netaip 

l.iau senai dar susilaukė F. 
į K. kūdikio, bet buvo (ar gal 
i pasirodė) silpnas, tai tėvai 
įšaukė į namus kunigą, kad 
: kūdikį apkrikštytų, atėjus 
kunigui tėvas jo užklausė: 
”Ar vožnas bus toks krikš
tas,” kunigas atsakė: "Jei 
mirs, tai bus ’vožnas/ bet 
jeigu gyventų, tai atvežkit 
bažnyčion.” Už sąvaitės lai
ko vežė kūdikį į ”piemenio” 
arinyčią. Tai va musų lai
svamanis! Net negalėjo 
suprasti ir tų kunigo žo
džių.

Žmogelis bijo keplos, ku
rios niekas negali darodyt! 
Argi ne juokai? Arba į ką 

t___ panašus yra ir šis pasielgi-
mis, deklamacijomis ir mo- mas: F. K. yra piliečiu, atė- 
_ L/‘ ‘ ‘ * tu- jus miesto valdininkų rin- 
rėjo°pro2rą pasirodyti kas kimų dienai, sėdasi į „demo- 
ka „galėjo.” Kurie nebuvo k-atų” vežimą ir užsirūkęs 
girdėję žuvų ba’so, tai ture- Havanos cigarą traukia į 

balsavimo vietą girdamasis, 
kad jis gauna pasivažinėt 
automobilium. O pastara- 
rasis A. B. užlaiko slaptą 
smuklę, pardavinėdamas 
svaigalus skriaudžia žmo
nes, o ir pats su minėtais 
„frentais” girtuokliauja.

K. P. turėdamas svaigalų 
! užsivobijo pas save nuo gat>

ji ėmė nerimauti.
Cleveland’o lietuviai 

vis nesupranta visuomenės 
reikalų. Į viešas, nors ir 
prakilniausias pramogas ne
silanko, bijosi kunigo, kad 
neiškeiktų. Tuo tarpu smu
klėse, nežiūrint bedarbės, 
prisikimšę kaip bačkoje sil
kių. Mat už smuklių lanky
mą kunigai ne keikia.

Jonas čečeta.

da

PROVIDENCE, R. I
Tautiška "košė...”

Sausio 3 d. D. L. K. Gedi
mino draugija surengė "lie- 
tuvišką vakarą” (geriau 
sakant — tautišką košę) su 
įvairių-įvairiomis „daino-

nologais.” Visi nariai

• v

Lewiston, Me.— Gruodžio 
25 d. Lietuvos Dukterų 
draugija statė scenoje dvi 
komedijas: „Vagis” ir
„Vienas iš musų tur apsi
vesti.” Lošimas išėjo ge
rai, vienok buvo galima ge
riau sulošt, ypač antroji 
komedija. Abu „profeso
riai” mažai mokėjo roles; 
keliose scenose šnekėjo sa
vais žodžiais, bet-gi kalba 

i buvo pritinkanti veikalui, 
!ir niekas negalėjo patėmyti. 
Monologai ir deklamacijos 
taipgi pavyko. Vakaras 
užsibaigė šokiais. Laike 

. šokių tūlas iš miško atva
žiavęs ”profesorius” prade-; 
jo sakyt prakalbą. Manė-; 
me, kad generolas nuo ka
rės, prisikabinęs prie atla- 
go „kukardą,” bet nabagui 
neleido kalbėt, pirmininkė 
nutraukė nuo pagrindų. 
Užklausus jo ypatiškai, pa
sisakė, jog esąs išrinktas 
delegatas nuo D. L. K. Ge
dimino draugystės iš Pro- 
ridence, R. I. ir važiuojąs 
New Yorkan į seimą (?).

Sigel Tšudi.

I
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RACTNE. WTS.
Čia gruodžio 27 d. 5-ių dr- 

jų iiegomis buvo surengtos 
Draka’bos. kad parinkus au
ku L. š. F.

Kalbėio drg. K. Gugis. L. 
Š. F. prezidentas. Kalbėto-

Los Angeles, Cal.— "Pa- 
cific Electric” kompanija 
pagarsino dienraščiuose, 
kad imsianti darban 1500 
darbininkų. Pas dirbtuvę 
prisirinko apie 5,000 bedar
bių. Tada kompanija iška
bino su parašu iškabą: "Ne- 
reikalaujam pagalbininkų.” 
Darbininkai bedarbės pri
kamuoti lipo vienas 
kitą, grūdosi, kad tik pak
liuvus darban. Priėmė tik 
kelis darbininkus.

Čia yra išrišo dvi gatve- 
karių dirbtuvės. Prie jų 
durų kas dien laukia darbo 
šimtai bedarbių.

F. Kapsas.
Nettleton, Pa.— Lietuvių 

yra 9 šeimynos ir keliatas 
pavienių. Laikraščių ma
žai skaitoma. Ypač moterįs 
baidosi laikraščių. Užsimi
nus, kad išsirašytų atsa
ko: „šliuptarni, eik spa- 
viednin, ba, jau velnias ap
sėdo.” Meldžiu paaiškinti, 
kas tą spaviednį išmislijo? 
(Apie tai nesykį jau buvo 
„Keleivyj” aiškinama. Žiū
rėkite straipsnį ”Keleirio” 
No. 27, 1914. ”Ausinė išpa
žintis/’ Arba patariame 
perskaityti kun. V. Dembs- 

I kio knygą „Inkvizicija,” 
ten apie tai plačiai rašoma. 
Red.).-

per

K. Stuknis.

Minden, W. Va.— Lietu
vos Šelpimu rūpinasi vieti
nė LSS. 218 kp. Jos rūpe
sčiu sutvertas aukų rinkimo 
komitetas rinko aukas ei
damas per lietuvių grįčias. 
Surinko $55.00, kuriuos pą- 
siuntė per „Naujienų” re
dakcija L. Š. F. Nors čia 
daugiausia gyvena katali
kai, bet dauguma jų nuo 
Lietuvos Šelpimo neatsisa
ko.

Kasyklose dirbama po 1- 
2 dieni sąvaitėj, tečiau žmo-, 
nės bedarbės neatboja. Vai
dų, muštynių ir piniginių-, 
bausmių atsitinka nuolatos.- 

Čia atsirado "lietuviškai 
daktaras”, kuris iš laikraš
tinių apgarsinimų prisipir
kęs vaistų apgaudinėja tam-

Melrose Park, III.— A.
Liet. Ukėsų Kliubo metinia
me susirinkime, gruodžio 

į 27 d. buvo įneštas sumany
mas paaukauti $20.00 Lie
tuvos Šelpimo Fondan, bet 
atsirado vienas patriotas ir 
ėmė niekinti L. Š. F. šmeiž

iamas sykiu ir socijalistus. 
i Girdi, L. š. F. valdo vieni 
socijalistai, jis yra partyvi- 
škas, buk New Yorke socr- 
jalistai išvaikę tautiečius ir _c____ __________
klerikalus, o paskui įsteigę1 sesniaš moteris. Vienai’nio- -w-w 1 j • • • j

i

Fondą patįs vieni ant savo 
naudos. Tasai mažo pro
telio žmogus vadino socijali
stus šmeižikais, bet pats pa
sirodė netik šmeižiku bet ir 
begėdžiu.

Kunigo Švogeris.

jo progą išgirsti ir pasisė
mę po kaušą tautiškos ko
šės išėjo pilnai užganėdin
tais. žodžiu — visi buvo 
melancholiškai prajuokinti 
iš tokio nepaprasto „lietu
viško vakaro.”

Čia turiu pastebėti, kad 
ne socijalistai, tai tautiečiai 
su katalikais, kurie tankiai; 
socijalistus šmeižia — i __________
tų ir to įstengę „parodyti.”. nugirdęs pašaukė nuo gat/ pelno paskyrė Lietuvos 
Geriausiai iš visu sudainuo- vės daugiaus savo vpatiškų šelpimui, 
ta "Internacionalas” ir dar- ‘ ............
viena meiliška dainelė. Bu
vo renkamos ir aukos Lie
tuvos suše’pimui, bet kiek 
surinkta — nežinia. Patar
tina „dainininkams" dar ge
rai pasimokinti žodžius, o 
vėliau ir melodijas, kad 
nors kiek butų panašu į dai-1 
ną. F '

. V VU1J V ĮJdo OdVC XI HM

nebu- vės nupuolusią moterį ir ją vaidinimą

Rumford, Me.— Vietinė 
LSS. 136 kp. veikia kiek iš
gali. Lapkričio 14 d. turėjo 

į ir pusę vakaro 
j su-

I
Kuopos veikimui nemažaidraugų, labai blogai su ta j ”

motere paielgė. F. P. ir J. kenkia šv. Roko draugija, 
L. dirbdami D. kooperaci- kurioje susispietę abejoti- 
jos krautuvėje, be maž-ką nos doros vvrai. Socijalis- 
nenuvarė į kapus, dabar, tai per Ka’ėdas norėjo vėl 
permainius darbininkus surengti vakarėlį Lietuvos 
pradeda krautuvė atsigau-- naudai, bet rokiečiai neda
ri. fvė svetainės. Jie tą dieną

j Jau vyručiai, jeigu mes surengė šokius, kad užken- 
Laimute. įai-n kovosime, kaip kad iki kus Lietuvos šelpimo reika- 

šiol kovojome, tai nieko ne- lui. Nors aš tam buvau 
iškovosime ir mažai gausi- priešingas, bet man nedavė 

l balso.
J. Juozanaitis. "Roko” dr-jos narys.

STOUGHTON, MASS.
Dr-in 9iisRnf>niiimas „San- sau šalininkų, 

dora.” sausio 3d. surengė

terei davė vaistų nuo dantų 
skaudėjimo, nuo kurių su
pūto burna ir galva. Toks 
„šundaktaris” gali teisme 
skaudžiai užsimokėti.

Al. Šerbin.
Aurora, III.— Skaityto

jams šis miestelis mažai v- 
ra žinomas. Rodos lyg čia 
lietuvių nė nebūtų. I\iom 
tarpu lietuvių čia yra apie 
100 šeimynų ir turi net 5 
dr-jas: LSS. 123 kp., Lai
svės Mylėtojų, T. M. D. 139 
kp., Šv. Kazimiero dr-ja ir 
S. L. R. K. kuopa. Lietuvių 
yra įvairių pažiūriu, tečiau 
pirmeivių galima ant pirštų 
suskaityti. Katalikai buvo 
parsikrietę kunigą su pra
kalbomis ir susirašė statvti 
bažnyčią. L. M. D. priešme- 
tiniame susirinkime nutarė 
po naujų metų parengti ba
lių Lietuvos sušelpimui./Tai 
pirmas kiltesnis sumany
mas, tik kasžin 3 r įwks?

P. Alksnis.
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Skleiskime Laisvamanybės
reikia iškart!”
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pabaigos” ”Am- 
daugiau nieko 

ar yra reikalas

laikai, 
svietą

si net kokių tai dievų, bet ko
vot prieš dievą ir pragarą— 
kapitalą. J. Parulis.

■

T

Dievas?” "Ari 
Kalbėkite su 

(tikinčiais), jie

7-------

tokių ti, kad vanduo nepramuštų. 
Ir jeigu panašiai žiūrėsime

i

T

syk

kad

tau

mane

L *' 
f

tėve, 
nors 
užsi-

sau na- 
sus- 
net 

Ir tai pasi- 
vaike, lygiai ties sa

tave

Pč~4

— Maike, tu man sakei,! 
kad socijalistai nepripažįsta 
velnio, o dabar aš persitik
rinau, kad jus tikrai tarnau
jat šėtonui.

— Kaipgi tu, tėve, galėjai Į 
tame persitikrint?

— Ar tu tikėsi, vaike, ar 
ne, bet kaip tu gyvą manę 
matai, vienas socijalistas 
norėjo parduot velniui ma
no dūšią.

— Niekus kalbi, seni.
— Dievaž, vaike, norėjo.
— Kokiuo gi budu?
— Palauk, vaike, aš 

viską pasakysiu.
— Tik trumpai, tėve.
— Buvo taip, vaike, 

reitoj savaitėj pradėjo 
baisiai rėkti mano pilvas. 
Pamislinau sau, kad tai ne 
prieš gerą ir nutariau išsis- 
paviedot, kad kartais be 
spaviednės smertis neužklu
ptų.

— Tėve, tu nukrypai nuo 
dalyko.

— Ne, vaike, klausyk, kas 
bus toliau. Nuėjau aš spa- 
viednin, išsispaviedojau iš 
visų devynių griekų didžių
jų ir čystas grįžtu 
mo. Tik staiga kad 
paus man po krutinę - 
akįse sutemo, 
taikė, 
liumo durimis. Įnėjau iš-i 
g'/rti šnapso su pipirais. 
Ziuriu — stovi prie baro so-; 
cijalistas.

— Ar ne meluoji?
— Galiu pasibažyt, vaike, j
— Na, ir kas iš to buvo?
— Jis, vaike, tuoj mane ir j 

užšnekino. Sako: "Eee, ki
bą tamsta nekatalikas, kad 
iš tokio mažo stiklo šnapsą 
geri.

— O ką tu, tėve, jam atsa- ■ 
kei?

— Aš. vaike, atsakiau jam 
labai gudriai. Sakau, tam
sta negalėtum da užmokėt, 
kiek aš galiu išgert.

— O ką jis?
— O jis apžiurėjo 

nuo galvos iki kojų ir sako 
saliunčikui: "Duok tam vy
rui galioną stipraus šnap
so.” Ir atsisukęs į mane pri
dūrė: ”Jeigu tamsta viską 
ant syk išgersi, tai aš užmo
ku už visą šnapsą ir da duo
siu tamstai penkis dolerius 
priedo; o jei neišgersi, tai 
pats užsimokėsi už šnapsą1 
ir penkis dolerius užmokėsi 
man.”

— Ir tu apsiėmei?
— Šiur.
— Ir išgėrei?
— Žinoma. Ale kas buvo 

toliaus, tai jau nieko neži
nau. Pabudau po trepais 
visas purvinas. Matai, vai
ke, kaip socijalistas mane

I

| kaip tai tu, tėve, po išapžin- 
ties padarei.

—Tas teisybė, vaike, kad 
įjųs taip nenusigeriat, kaip 
daleiskim aš. Ale iš kitos pu
sės man tas nieko ir nereiš
kia, ba aš nueisiu spavied- 
nin ir vėl čystas.

— O ar tu dabar nesakei, 
tėve, kad nuėjai išpažintin, 
o parėjai visas purvinas?

— Ką kūnas purvinas, tai 
niekis, vaike, ale dūšia čys- 
ta.

— Kaip ji galėjo būt ”čy- 
sta,” kad tu galioną degti
nės jon supylei?

— Ale užtai, vaike, man 
visas reumatizmas išėjo.

— Tau tik taip rodos, o 
ištikrujų, tai tu pirmutinis 
ligonis.

— Kažin, vaike?
— Ne kažin, bet taip yra. 

Tu nuolat sergi, nuolat kin
kos tau dreba. Bet blogiau
sia, kad tu, tėve, ir ant pro
to nesveikas. Tik pagalvok 
ko tu nebandei, bet niekas 
tau nesiseka. Buvai prie 
"salaveišių” prisirašęs, ir iš 
tenai tave išvijo. O kiek sy
kių tu kalėjime sėdėjai, kiek 
sykių mušt esi gavęs, tai 
sunku ir suskaityt. Nuola
tos eini išpažintin. kas ne- 
dėldienis klausai pamokslų, 
bet vis negali suprasti, 
kad tas tau jokios nudos ne- 
tneša. o tik dugiau silpną 

spaviednės tavo protą aptemdo.Kuomet 
kiti žmonės mokinasi ir kį- 
la, tu kas diena puoli vis 
žemyn. Dabar palikai "vy
čių generolu." prisikabinai 
branktą ir tau rodos, kad 
tu dideliu žmogumi 
Ištikrujų gi tu tik 
juokini.

—Gud bai, vaike.

Filosofijos 
Klausimai.

prigavo, 
taip nugirdė.

— Tėve, čia tavo paties 
kaltė, kam tu taip daug gė
rei.

— O kam jis mane taip 
gudriai prigundė, lyg tas 
žaltys Jievą.

— Gal būt jis tavo geras 
pažįstamas ir norėjo 
gerai pavaišinti.

— Nosar, aš pirmą 
mačiau jį savo akįse.

— Tai ką tu žinai, 
jis socijalistas?

— Raudoną naktaizą tu-j 
rėj).

— Tai neprirodymas, tė-{ 
ve.

— Vaike, tu neišsiginsi, i 
Aš skaitau "Draugą” ir ge
rai žinau, kad visi socijalis-j 
tai nešioja raudonas naktai- 
zas.

— Labai man gaila, kad 
tu. tėve, remiesi klaidin
gomis "Draugo” informaci
jomis. Kad tas netiesa, tai 
tu pats gali geriausia tai su
prasti, tik truputį pajudink 
savo smegenis.

— Ką čia. vaike, teisiniesi! 
Visi žino, kad jus nešiojai 
raudonas naktaizas.

— Teisinties čia nėra ko, 
i tėve, tas tiesa, nes nešioti 
raudoną spalvą nėra joks 

• prasižengimas; man tik ste
bėtina, kodėl kunigai tos 

i spalvos taip neapkenčia ir 
(visuomet ją prikaišioja so- 
j cijalistams. Tik apsidairyk, 
i tėve, ar vra tame nors kiek 

kadteisybės? Tu žinai,
I aš socijalistas.

— Šiur, žinau.
— O ar tu matei, 

kad aš bučiau kada 
raudoną kaklaraikštį 
rišęs? Aš dalyvauju socija-į 
listų susirinkimuose, bet Į 
ir tenai man neteko matyt 
dar nė vieno socijalisto su 
raudonu kaklaraikščiu. Tuo. 
tarpu nesocijalistų matyt 
labai daug nešiojant raudo
ną spalvą. Kareiviai ir kar
dinolai nešioja raudonas 
kepures, moterįs nešioja 
raudonus andarokus, te- 
čiaus su socijalizmu tie 
žmonės nieko bendro netu
ri. Taigi gali būt, kad ir 
tas vyras, kuris tave nugir
dė, nebuvo joks socijalistas. 
Teisybę pasakius, tai socija- 
listai po saliunus ir nevaik
ščioja.

— Na jau nesigink, Mai-( 
ke. Aš žinau, kad išsigert 
ir socijalistai mėgsta.

— Aš nesakau, kad socija
listai visai negeria. Juk jie 
tokie pat žmonės, kaip ir vi
si. Tečiaus jie nepasigeria, 
keturpėsčias iš saliunų nei* 
na ir po laiptais nenakvoja,

Nesenai gavau laišką no 
savo pažįstamo N., kuriame 
klausia ką aš žinąs apie Die
vą.

Ar yra Dievas? Kur jis 
randas? Kokiame pavyda- 
le mes jį galim sau persis- 
tatyt? Ar tiesa, kad žmo
gus negali ipiauti sau pirš
tą. kolei iš augščiaus nebus 
daleista? Kodėl žmogus yra 
Dievo išrinktas iš kitų sut
vėrimų ?

Tai yra dalis klausimų, 
ką p. N. klausia, kita dalis 
ir gi apie tą pati ir aš jų čia 
neminėsiu.

Kolei kas aš prisipažin
siu, kad ir aš pats ir kiti 
daug daugiau žinantie už 
mane, taipgi norėtų gauti 
atsakymą ant minėtų klau
simų.
Seniau mokslo vyrai manė, 

kad šitieji klausimai gali 
būt išrišami. Jie klausė, 
tyrinėjo ir kada pamatė 
(patyrė), jog jie amžinai pa
siliks neišrišami, tai pame
tė klausę, tyrinėję ir dau
giau jais nebeužsiima.

Ponas N. yra labai žin
geidus; jis užtikrina mane, 
kad ir daugiau yra 1 
žingeidaujančių, kaip j_ 
pats. "Pasakykite, ką tam
sta žinai apie tai ir šitas už
ganėdins musų žingeidu-

Jeigu taip, tai aš pasaky
siu, kad žinau apie tai labai, 
labai mažai. O kas link mo
kslo, tai tikras mokslas su
visai atsisakė nuo klausimo 
apie Dievą.

Chemikai, fizikai, astro
nomai, geologai nebeįdo- 
mauja klausimais: ”Ar yra 
Dievas, ar nėra Dievo?

Ir nors šitas klausimas 
yra neišrištas, bet mokslui 
nei mažiausio trupučio tas 
nekenkia.

Laplas, didis francuzų as
tronomas, sakė: ”Aš iškra
čiau, išjieškojau visą bibli
ją ir niekur negalėjau at
rast Dievo.”

Englis, didis chemikas, sa
kė: ”Darbai mano labarato- 
rijoj nesustoja, už tai kad pareiga ne jieškot, ne klau-

klausimas apie Dievą nėra 
išrištas.”

Prof. E. Gelbert’as Vokie- 
I tijos fizikas,da tik metai at
gal sak: "Kad išrišt proble
mą mokslo, suvisai nereikia 
ką nors žinot apie Dievą.”

Ir taip mokslas atsisakė, 
atmetė šalin klausimą apie 
Dievą.

Žinoma, kad yra labai 
pagirtinas toks pasielgimas.

Mokslas da nieko nežino, 
kaip tai: kokios spėkos pas 
mikrobą, kaip jis sutaisytas. 
Jeigu mokslas negali da iš
rišti panašių klausimų, ku
rie randasi prie pat mus a- 
kių, tai kaipgi mokslas gali 
tyrinėt apie Dievą?

Nei chemikai, nei astro
nomai negali išrišt įklausii 
mą apie Dievą, tai kaip skai
tytojas manote: Ar ne kvai
la ir juokinga butų, kad vie
nas ’koks žmogus išaiškintų, 
išrištų klausimą apie Die
vą? Be šių žodžiu: "Be pra
džios,” "Be ..................
žinąs,” mes 
nežinom ir 
žinot?

"Ar yra 
nėra Dievo?” 
deistais 
jums duos milijoną prirody
mų, jog yra Dievas. Kalbė
kite su ateistais (netikin
čiais) ; jie duos tokį pat mi
lijoną prirodymų, jog nėra 
Dievo.

Kur yra Dievas?
Istorijos bėgije buvo lai

kai, kad vieni tikintieji per
statė sau Dievą pavydale 
kūno ir pasodino ant kėdės 
danguje tarpe daugybės an
gelų ir tokių budu jis valdė 
pasaulį.

Kiti aiškino, kad visa že
mė apsiausta dvasia, šitas 
reiškia, jog Dievas yra vi
sur, kiekvienam kampelyj, 
mažiausiame plyšeli je ir 
nėra jokio atomo, kur ne
būtų Dievo.

Didis mokslininkas Vol-j 
teras sakė: "Dievas išro
do taip, kaip žmonės jį pa
dirbo bei nupiešė."

Pavyzdin paimkim vel
nią: pas vienus juodas, pas 
kitus raudonas ir t. t. Se
niau pas pačius lietuvius' 
buvo Dievas perkūnas su 
ragučiais, dabar-gi pavyda
le seno žmogaus su barzda.

Ar tiesa, kad žmogus su
žeidžia (įpiauna) pirštą su 
Dievo daleidimu?

Čionai yra atsitikimas, o 
atsitikimais paeina nuo įvai 
rių žinomų priežaščių. ba-; 
leiskim sau, kad sale miesto j 
teka didelė upė ir tos upės 
krantai augštai išmūryti, 
kad neužlietų vanduo mies
tą. Ir štai vieną dieną van
duo pramušė sieną ir užlie
jo miestą.

Ir čionai nėra Dievo da- , . - veltas gyvenimo sroves, kūnų 
sūkuryje jie gali iš darbo 
žmonių ašarų ir kančių Ruo
šai sau ištvirkime gyventi.

O jus, — nelaimingas pro
duktas Rusijos kraugerio, 
kogi šaukiat ir taip bijot 
revoliucijos?

Jūsų priešas ne Vokietija, 
ne Austrija, o mylima ir 
taip labai gerbiama jūsų 
valdžia, kuriai jus norit pa
dėt.

Atsiminkit, pamąstykit 
truputėlį ir jus persitikrin- 
sit, kad mirties reikia šauk
ti ne revoliucijai, bet ca
rams, mirties visiems nuo- 
dintojj>~,s žmonijos, kurie 
visas -ms^aneras dėdami ne- 
liav'n lodinti ir niekinti 
dari; ’-^svai protaujančių 
žmonių.

Taip rašo tūlas Dvigomi- 
rovas rusų dienraštyje ”Ru- 
skoje Slovn ” šie žodžiai la
bai tiktų musų tautinin
kų lyderi' iš "Lietuvos” 
ir "Vienybė- Lietuvninkų,” 
kurie perdaug jau begėdiš
kai ima garbinti carą ir 
niekinti revc’bjciją, spjau
dydami ant žmonijos išgel
bėtojų — larvės kovotojų 
veido.

i 

I Į 
leidimas, nėra jokia Die-

■ vo bausmė, tik kaltė žmonių, 
kad neatsakančiai tą sieną 
padirbo. Nepažinodami 
gamtos įstatymų žmonės 
nežinojo, nesuprato, kaip 
tą sieną atsakančiai padirb-

Į kiekvieną atsitikimą, tai 
visados galėsim atrasti su
pintą, sumazgytą priežastį 
su rezultatu.

Kodėl žmogus yra išrink
tas Dievo iš kitų sutvėrimų 
(gyvūnų) ?

Žmogus nėra išrinktas 
Dievo, tik jis yra tvirčiau- 
sis, galingiausis ir augščiau- 
sia protiškai išsivystęs gy
vūnas ant šios planetos (že
mės). Ant kitos planetos 
gali būti kad augščiausia iš
sivystę visai kitoki gyvūnai.

Iš augščiau minėtų priro
dymų bei išvedžiojimų ma
tosi, jog visai nėra reikalo 
jieškot, klausinėt apie kokį 
tai Dievą.

Darbininkai ir kiti varg
dieniai turi čionai savo Die
vą ir pragarą, t. y. kapitalą, 
kuris slegia ir iš jo priežas
ties žmonės badauja. Musų

Laisvamaniams žodis. j užmiršta — apleista. Reik 
Draugai, laisvos idėjos stengties, ką kalbame, kad 

mylėtojai, ar ne laikas 
mums kuopties vienybėn; 
pastatyt Lietuvių Laisva
manių Susivienijimą ant 
panašių pamatų, kaip kad 
didžiosios musų organizaci
jos, su Centru, ir apsirinkt 
vieną laikraščių organu, 
kur butų galima susižinot 
visiems laisvamaniams ir 
matyti kuopų, ir aplamai 
visų, veiklumą. Dabar pas 
mus, kaip tik priešingai: 
nieko nė girdėt, nė matyt, 
nė-gi sužinot galima, kiek 
ir kur laisvamanių kuope
lių gyvuoja. Teorijoj daug 
jaunųjų galima girdėt esą! 
laisvos minties šalininkais. 
Tad kodėl nepasirodyti ir 
praktikoje? Be centro ir 
organo mes tik žodžiu esa
me laisvamaniai, jokios 
naudos neatnešą. Pavienės 
kuopelės neturėdamos tarp, 
savęs sąryšio negali turėt j 
pasekmių veikime ir atlikt 
didelius darbus, kokius ga-j 
lėtų nuveikti bendrai veik
damos.

Mano nuomone, pirma 
reik išdirbt veikimo progra-. 
mą ir apibrėžt aiškesnį tik
slą. Tikslas gali būt pana
šus į T. M. D. — išleidinėt 
knygas. Tik čia knygos 
būt leidžiamos laisvo turi
nio. Nario mokestis lai bu
tų $3.00 metams, arba po 
25c. mėnesiui. Ant pirma 
gal pasirodyt per brangu, 
bet man rodosi ne; jei ti
kintieji sudeda nuo $8.00 
iki $15.00 metams bažny
čioms, kurių tikslo jie ne
nuvokia, tai kodėl idėjos 
mėgėjams gal būt perdaug 
$3.00? Visai nedaug, tiems, 

* ką supranta ir prijaučia, tai 
I idėjai. Aš manau, kad 
j rastųsi pora tūstančių A- 
| merikoj lisvamanių. kurie 
laisvai idėjai prijaučia, ir 

I mes' Susivienijime daug, la
bai daug ką galėtume nu- 

į veikt. Nes laisvai dvasiai 
i plečiantis, daug darbo lais
vamaniams kaipo gyveni
mo reformatoriams tenka, 
o pavieniams tas negalima. 
Už musų apsileidimą musų 
broliai laisvamaniai gyveni
mo žingsniuose klumpa — 
šlubuoja, o tūli grįžta se- 
nosna vėžėsna prie mul
kintojų, kuriuos spjau
dė ir apkalbėjo. Tas darosi 
vien dėl to, kad tie laisva
maniai arba ganėtinai ne
pažįsta civylių įstatų, kurių 
galėtų ramiai sau laikyties 
arba vieni neišdrįsta nauju 
taku žengti, vien dėlto, kad 
tokių ”mažai tėra.”

"Keleivio” No. 50 drg. J. 
Domininkonas, straipsne- 
lyj: ”Ar gerai laisvamaniai 
daro susijungdami bažny
čioj” teisingai pastebi, ko
kią blėdį laisvamaniams da
ro, tie laisvamaniai, kurie 
šaukiasi pagalbon mulkin
tojus. Kitokios išeigos iš 
to nėra, kaip tik tvėrimas 
laisvamanių kuopų, o kuo
pos veiktų po vienu centru. 
Kuopoj prigulintis, gaus vi
sas žinias-informacijas, 
žengti laisvuoju gyvenimo 
taku, kur patogiau ir pi
giau atsieis. Abejotina, ar 
kuopoje rastųsi žmogus, 
kurs panorėtų nesti kuni
gams dolerius ir eiti bažny
čion. O. dabar pas mus 
nėra jokios tvarkos, jokios 
naujos taisyklės, o kalboj — 
šimtus laisvamanių sutiksi, 
bet gyvenimo atmainose—iš 
kelių tūkstančių vieną. Ir 
tai dar susituokiant, o jau 
gimstantie kūdikiai kunigų, 
žydų, "šventais” vardais 
vardijami. O susirgus, ar 
mirus laisvamaniui — visa 
laisvamanybė išdulkėjo. Ir 

E/ą Paukštelis, ši spraga visų laisvamanių

Laikraščiuose pasirodė 
pastabos, kad Rusijoj vėl 
prasidėjo revoliucijinis ju
dėjimas ; kad revoliucijos 
banga vėl kįla Rusijos gy
venimo padangėj. Kairieji 
Rusijos elementai, matyda
mi nusilpnėjusį Rusijos de
spotizmą, vienyjasi į vienas 
tautų jūres, kurių bangos 
nuplaus dabartinį Romano
vų sostą; šitos pastabos iš
šaukė gilų nuogąstį tarpe 
juodųjų elementų Rusiško
sios kolonijos Amerikoje.

— Kaip tai,— sušuko tie 
juodieji vaikai, — revoliuci- 
jonieriai nori, kad Rusija 
vėl pralaimėtų, kaip ir Ja
ponų karėje?! Revoliuci- 
jonieriai nori, kad kaizeris 
užkariautų Lenkiją, Pabal- 
tijos kraštą ir uždėtų sun
kią kontribuciją ant liku
sios Rusijos?!

Niekados!
— Revoliucijonieriai rei

kia iškart! Durtuvą jų šir
din ! Taip šaukia vaikai tos 
miglotos Rusijos. Bet jų 
šauksmai nespėja išsilieti, 
kaip sustiprėja antras ele
mentas — elementas atei
ties. didelės ir laisvos Ru
sijos.

Dauggalvinė tamsos logi
ka, susivienijusi vienan di- 

: delin kunan palaikymui 
Rusijos, jau šaukia ir mu
šasi, plesda priešmirtinėj 
agonijoj, baigdama pasku
tines dienas savo kvėpavi- 
mo.

Siūbuoja ir plečiasi revo
liucijos audra, nors pama
žu, nors ir išlėto, nešdama 1 
pasauliui mokslo šviesybę' 
ir mirtį visiems tiems, ku
rie išdrįs jai pasipriešinti.

Dabartinės valdžios die
nos jau suskaitytos ir galop 
išvisime jos mirtį.

Bet kas bus su jumis, 
tamsieji vaikai?

O, jus, darbo žmonių en
gėjai neteisingi, juodi Ru
sijos "bajorai”, ar turit tie
są šaukti:

— Revoliucijonieriai rei
kia iškarti!

Ar-gi bjaurioji valdžia, 
už kurią tu, brangus tėvy- 
vaini, guldai savo juodą gal
vą, visados nesityčioja iš ta
vęs ir ne laiko tavęs tamsy
bėj?

Tave juodina popai, carai, 
valdžia ir kiti valdininkai. 
Suprantamas tų žmonių 
šauksmas ir norėjimas mir
ties revoliucijonieriams. Jie 
visuomet stengėsi užtvenkti

ir veiksmai — darbai žo
džiams atsakytų. Priešin
gai esame silpnuoliais. Ne
apsileiskime; jei mylime 
laisvąją idėją, kovokime už 
ją, nes iš musų apsileidimo, 
silpnybių naudojasi žmoni
jos priešai — kunigija, su 
kuria turime kovoti. Nuo 
laisvamanių ateityj daug 
kas priguli; daug darbo tu
rime — plati dirva, o mes 
tuom tarpu, tik tuščiais žo
džiais šaudome.

Kaip šiandien stovime, 
mes niekuomi negalime gir
tis. Gėda. Visi metai, o 
kun. V. Dembskio biografi
ją neįsteigiam išleisti. Ir 
negalima daugiau tikėtis 
panašiai tunant. Turime 
ir mėgiame laisvamaniškus 
raštus ir laikraščius, o gy
venimo taisyklių neturime 
ir niekas tuomi nepasirūpi
na. Laisvamaniai esame 
tik žodžiais, o musų priešai 
iš musų idėjos pasijuokia ir 
naudojasi.

Aš padarau propoziciją, 
kad Susivienijimo Liet. Lai
svamanių tikslas būt, pakei
stas išleidinėjimų laisvo tu
rinio raštų, taipgi vien to
kių knygų, susirinkimuose,

i

ar šiaip progai esant parda
vinėjimu. Antra, kad kuo
pos nariam siAeiktų visas 
reikalingas jiems žinias: ap- 
sivedimo, gimimo, ar my- 

: rio atsitikimuose, ir laiky
tų už šventą pareigą pa

tarnauti, ypač myrio atsiti
kime. Nes tai yra svarbus 
momentas, iš kurio pasau
lio siurbėlės nori pasinaudo
ti, o su tuomi visą žmogaus 
gyvenimo idėją nuraminti.- 
Tas yra svarbiausis laisva- 
manių kuopimosi reikalas. 
Ir 3 kuopos, kurios dabar 

'gyvuoja po įvairiais var
dais turėtų priimt nume
rius, kaip kad kitose orga
nizacijose.

Labai malonu butų išgir
sti kitų nuomones, kurie 
šiai idėjai prijaučia. Ži
nau iš anksto, kad pasakys: 
jog mano įneštoji metinė 
mokestis $3.00 per brangi. 
Aš, žinoma, tai sakiau tik 
nuo savęs ir da sakau neper- 
brangu laisvės ir pirmynei- 
gos mylėtojui.

Kuopos kurios gyvuoja ir 
kokiuose miestuose, malo
nėkit atsisaukt dėl susižino
jimo ar daug kuopų randa
si. Taipgi meldžiu visų 
philadelphiečių, kurie tuo

mi žingeidauja, tuojaus at
sišaukti šiuo adresu:

A. Rūkas,
536 N. Percy str., 

Philadelphia, Pa.
Red. prierašas.— Laisva

manių Susivienijimo klau
simas, tai senas, dešimtis 
sykių kartotas ir svarsty
tas klausimas. Liet Lais
vamanių Susivienijimas gy
vuoja Ainerikoj nuo balan
džio 26 d., 1898 m. Taigi 
jau bus išviso apie 17 metų, 
kaip ši organizacija sutver
ta. Ji nėra atlikusi taip 
jau labai žymių darbų, te- 
čiau gal būt visgi nemažai 
prisidėjo prie išplatinimo 
laisvamanybės darbininkų 
tarpe. Apie 1910 m. LLS. 
buvo pakrikęs ir apmiręs, 
bet 1910 m. gimus "Laisva- 
jai Minčiai” jis vėl pradėta 
gaivinti. "Laisvosios Min
ties” NN. 5 ir 6 ( tų pačių 
metų) tilpo straipsniai ra- 
ginantie atgaivinti Laisva
manių Susivienijimą. Kiek 
žinoma, ”Laisvoji Mintis” ir 
gimė su tikslu, kad organi
zuoti laisvamanius ir ska
tinti juos prie laisvos idė
jos išplatinimo. Ji ir iki 
šiol yra LLS. organu.

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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lietuvio kareivio

Šį laišką prisiuntė vienam 
*‘Keleivio’’ skaitytojui karei
vis tarnavęs kariumenėj Pe-

kurie, surengia ramiems gy
ventojams karę, sunaikina 
Jų turtą, išgriauna miestus 
ir išskerdžia milijonus žmo
nių.

“Kapitalistai ir kunigai ne
sistengia žmones apšviesti, 
jie už darbininku pinigus

terburge. Laiškas rašytas iš-, stato bažnyčias, lieja kanuo- 
einant ant kares lauko. les ir užlaiko milžiniškas ka- « «« »ir — — ♦ a ...Šiame laiške nėra faktų 
nė žinių piešiančių karės 
baisius vaizdus, bet jame 
aiškiai atspindi kareivio sie
los skundas ir jo atbudusi 
sąmonė siunčianti despotiš
kiems valdonams, sukelu- 
siems skerdynes, prakeiksmą. 
Šis laiškas parodo su kokia 
skausmo perverta širdžia 
susipratęs kareivis verčia- ' 
mas eit ir žudyt savo artimą, 
kurį Kristus prisakė mylėti.

♦ ♦ ♦

“ Peterburgas 
VII. 29. 14.

“Paskutinis mano laiškas 
pas jus, mylimi broliai. Pa
lieku jumis šiame pasaulyj 
vargti, o aš ir mano draugai 
einame nekaltų žmonių žu
dyti. Apliesime nekaltu 
krauju tėvynės laukus ir pie
vas... Caras ir jo sėbrai Ka
pitalistai liepė eiti už tėvynę 
muš ties... Mes žinom koki 
tėvynė yra caro, kapitalistų 
ir jų klapčiukų arba kunigų!

“Sziandien palaimino musų 
puikūs popai ir kunigai, pa
smilki kodylo dūmais ir pri
sakė mušti priešus iki vienam. 
Mes žinome kas yra musų 
priešas: tai tokie pat sunykę, 
nuskriausti darbo žmonės, 

•kaip ir mes patįs. Krikščio
nių vadovai skelbia mums 
penktą Dievo prisakymą 
“Neužmušk,” oišt kus karei, 
tie_ patįs vadovai liepia eiti 
ir ’skc sti ramius ir nieko 
nekaltus gyventojus. Ar tai 
taip turėtų elgtis Kristaus 
mokslo skelbėįai-kunigija? 
Jie yra “prikasčikai” turčių 
klesos, bet ne Kristaus mok
slo skelbėjai. Jie visada rodo 
mums su pirštu dangaus ka
ralystę ir sykiu rengia mi
nioms skerdynes. Jie mums 
sako, kad kitų tautų žmonės 
yra priešai, bet mes karei-; 
viai pripažįstame už savo ir 
ir visos žmonijos priešus tuos,

reivių armijas, kurias po ke
lerius metus mokina žmog
žudystės.

“Caras sumobilizavo 6 mili
jonus kareivių. Peterburge 
laike mobilizacijos kįlo dide
lis darbininkų pasipriešini
mas; kas bus toliaus mes 
nežinome, gal būt, kad ir 
kraugeriui carui reikės ke
liaut pas Abraomą su visais 
jo budeliais.

“Jus, broliai ir draugai 
mieli, kada skaitysite šį lai
šką, gal būt, mano sustingusį 

i lavoną kapos krankliai ir 
į varnai. Atleiskite man, kad 
i liksiu žmogžudžiu, išeinu ka
rės laukan verčiamas Rusi- 

' ios kraugeringų tironų. Jus, 
kurie liksite gyvi, žinokite, 

; kad šią karę surengė pasau
lio valdonai: carai, kapitali
stai ir kunigai, aiškinkite 
apie tai savo tamsesniems 
draugams ir pasmerkite vi
sus tuos nekadėjus, lai iš
nyksta jų žvėriška veislė 
nuo šios žemės. Lai žydi 
meilė ir brolybė!”

Visokios Žinios.
NUSKANDINO PRANCŪ

ZŲ LAIVĄ.
Berlynas sakosi gavęs iš 

Vienos oficijalį pranešimą, 
kad 21 gruodžio austrų nar
domas laivelis No. 12 nu
skandino Otranto susmau- 
goj francuzų šarvuotį 
”Courbet.” Francuzai to 
da nepatvirtino.

PAGRIEBĖ $2,000.
Richmond, Va.— Keli plė

šikai pagriebė Centrai Na- 
tional Banke per langeli 
$2,000 ir pabėgo.

Pajieškau draugų: Antano Vareko- 
jo; paeina iš Zizinių kaimo ir Sta
sio Mačio, Svilių kaimo. Abudu Kau
no gub, Panevėžo pav, Vabalninku 
par, meldžiu atsišaukti:

V. Atkočiūnas,
BOK 81, Cherry, III.

Pajieškau Stasės Dombrauskiutės, 
kuri išvažiavo iš Binghampton, N. Y. 
į So. Omaha, Neb. Taipgi jos bro
lio Boleslavo Dombrausko, kuris gy
vena So. Omaha, Neb, ir Vlado Dam
brausko, kuris gyvena Chicagoj. Juos 
pačius arba kas juos žino meldžiam 
pranešti. Jie paeina iš miesto Pane
vėžio, Kauno gub.

Justin M. Buchinsky,
5 Murphy avė, Binghampton, N.Y.

PARSIDUODA 
BLČERNĖ IR GROSERNĖ

Ant didelės gatvės, biznis išdirbtas 
gerai, vieta apgyventa lietuviais ir 
lenkais. Viskas gerai Įtaisyta ir yra 
daug ta voro; parsiduoda už $600. 
Platesnių žinių klauskite.

J. KARALIUS,
235 E. Main st, Amsterdam, N. Y.

SKLEISKIME LAISVA- I 
MANYBĖS IDĖJĄ.

(Pabaiga nuo 4-to pusi.)
D-rui J. Šliupui pradėjus 

leisti „Laisvąją Mintį” vė
la tapo ši pakrikusi organi
zacija atgaivinta. 1910 m. 
LLS. valdyboje buvo šie 
žmonės: pirminiku — M.
Valentinavičius, sekret.— 
velionis kun. V. Dembskis ir 
iždininku d-ras J. Šliupas. 
Pradėta iš naujo organizuo
ti kuopas ir po kiek veikti. 
Tikslas LLS. regis buvo to- 
kis: platinti laisvamanybę 
žodžiu ir raštu. Skleisti 
liaudyje naudingus laisva
maniško turinio raštus ir 
leisti moksliškas, laisvama
niškos pakraipos knygas.

Liet. Laisvamanių Susi
vienijimas tebegyvuoja ir 
dabar. Jo įstatuose yra pa
sakyta: "Susitvėrus kuope
lei iš 5 narių ir pareikalavus 
iš Sus. centro sau čarterį — 
galės jį gautų apmokėjus $1 
į Sus. iždą.” Tik pastaruo
ju laiku „Laisvoji Mintis” 
Susivienijimo reikalais už
miršo rupinties ir per tai 
Sus. vėl baigia pakrikti. Pa
staruoju laiku netgi nebėra 
žinoma kas jojo centralėj 
valdyboj yra. Kun. Demb
skis pasimirė. Gerb. d-ras 
Šliupas pailso su socijalis- 
tais kovodamas ir taip ši or
ganizacija vėl apmirė.

Nūnai „L. Mintis” perėjo 
į rankas p. Z. Vitkausko. 
Malonu butų, kad naujoji 
redakcija neužmirštų L. S. 
reikalų ir tarnautų šviesiai 
laisvamanybės idėjai, ažuot 
bereikalingai užsipuldinė- 
jus ant socijalistų, kaip kad 
senoji redakcija darė.

„Laisvosios Minties” ad
resas dabar bus toks:

Zigmas Vitkauskas, 2706 
Calumet avė., Chicago, III.

NUSKANDINO VOKIE
ČIŲ SKRAIDUOLĮ.

Iš Buenos Ayres ir Rio de 
-Janeiro pranešama, kad 
Brazilijos pakraštyje tarp 
vokiečių skraiduolio ”Von 
dės Tann” ir anglų skrai
duolio „Invicible” įvyko mu
sys. Vokiečių skraiduolis 
likos nuskandintas su visais 
žmonėmis. Spėjama, kad 
anglų skraiduolis, nors ir 
sunaikino savo priešą, te- 
čiau ir pats / likos sunkiai 
apdaužytas, nes iš jo gauta 

Į telegrama sako: ”Aš dar 
laikausi ant vandens.”

BALTVEIDŽIAI PRIMU
ŠĖ 5 JUODVEIDŽIUS.
Greenville, S. C.— Tarp 

baltveidžių ir juodveidžių 
buvo smarki muštynė, ku
rioj užmušta 5 juodveidžiai 
ir peršauta vienas baltvei- 
dis.

AUKOS)
LIETUVOS ŠELPIMUI

Pajieškau švogerio Jono Karpelįo 
ir P. Norbuto; abudu kauniečiai, Pa
pilės par. Jonas Karpelis Smalaičių 
kaimo, Norbutas Latvigalos kaimo. 
Meldžiu atsisaukt]:

Aleks. Kaminskas,
10623 Perry avė. Chicago, III.

Pajieškau brolio Stanislovo Demi- 
nausko, 3 metai atgal gyveno Chica- 
goje. Sykiu pajieškau ir pusseserės 
Rozalijos Svobyčios ir Leono Brazu- 
lo. Visis kauniečiai, Lygumų par, 
Vaigalų sodžiaus. Malonėkite juos ži- 
nantie pranešti.

Ignas Dominauskas, 
186-13th avė, Newark, N. J.

UŽMUŠTA 779 VOKIEČIŲ 
DIDŽIŪNAI.

Išėjęs 1915-tiems metams 
’Al^anac de Gotha” nuro

do, kad iki 1 lapkričio krito 
779 vokiečių didžiūnai. Gro- 
vų kilmės žuvo 74, taip va
dinamų „freiherrlichenų” 
arba baronų — 209, ”urade- 
ligenų” — 246, o „brifadeli- 
genų” — 250.

Prot. rast, ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

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

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

3342 So. Halsted str. Chicago.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:80 
valandų vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio 
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

FORNIČIAI
vos 3 mėnesiai 
pigiai. Matyt 

6, šventadieniais 
(4)

PORSI DUODA
Visai naujutukai, 

vartoti, parsiduoda 
gali vakarais nuo 
per dienų

LIUDVIKAS SATKEVIČIA.
146 Bowen st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Aleknevi- 
čiaus; paeina iš Suvalkų gub, Ma- 
riampolės pav, gmino J^evaravo, kai
mo Varnabudės. Pirmiaus gyveno 
Minersville, Pa. Turiu svarbų reika
lų, malonės jis pats atsišaukti arba 
žinantie pranešt.

Jieva Aleknevičiutė,
73 Hudson avė, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusseserės Onos Straz- 
daitės, Melaušiškio sodžiaus, Mikolo 
Černiausko, Liūdiškių sodž. ir Antano 
Janicko Skopiškių sodž. Visi kau
niečiai, Anykščių vals.. Atsišaukit.

Jonas Tukėnis,
BOX 148, Gardner, Mass.

Pajieškau pažįstamos Zofijos Ven- 
skaitės, Pakepstėnų sodžaus, Raudė
nų parapijos, Šiaulių pav, Kauno 
gub. Meldžiu atsišaukti.

Juzė Stupuras-Devarsh, 
BOK 40, Lowell, Washington.

Pajieškau Lujaus Brašiškio; pir
miaus gyveno Philadelphijoj, Pa. Kas 
jį žinotų arba jisai pats lai atsišau
kia, busį u labai dėkingas.

J. Kundrotas
2370 Margaret str, Philadelphia, Pa. 

(Frankford).

Pajieškau pusbrolių Jono ir Stanis
lovo Dacevičių, Kauno gub, Lieščių 
par., Preišagalio kaimo. Taipgi pa
jieškau Franciškaus ir Adolfo Su
deikių , Kauno gub. ir pav, Kadekos 
parap, Trakukiemio kaimo. Turiu 
pas visus svarBų reikalą.

Franciškus Liutkevičia,
877 Cambridge st, E. Cambridge, 

Mass.

Pajieškau dviejų draugų: Juozo 
Balnaičio ir Juozo Račiūno, abudu 
suvalkiečiai, Naumiesčio pav. Kai
melių sodžiaus ir parapijos. Meldžia- 
džiame pranešti laišku.
2858 Emerald avė, Chicago, III.

Pajieškau Juozo Keršausko; Suval
kų gub, Naumiesčio pav. Rudos par. 
Katinų kaįmo. Apie 5 m. Amerikoj. 
Girdėjau gyvena Londone. Meldžiu 
džiu atsiliepti.

Ant. Adomaitis,
21 Lalonde avė, Montreal, Canada.

Pajieškau apsivedimui laisvos ir 
doros mergįnos,, tarp 18 ir 30 metų 
amžiaus, mokančios bent lietuviškai 
rašyti ir angliškai kalbėti. Aš esu 
24 m, turiu gerą užsiėmimą savame 
biznije. Mylinčios su manim susipa
žinti prisiųskit pasiaiškinimą ir savo 
paveikslą.

The Lithuanian Confectįonery, 
406 Leonard St, N. W, Grand Rapids 

Mich.

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

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

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 18 metų ikį 28 metų amžiaus. 
Aš esu 25 metų. Norių 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, kurį sutik
tų imti šliubą civilišką. Atsišaukda- 
mos merginos malonės prisiųsti pa
veikslą. Paveikslas bus sugrąžintas. 
Vaikinų meldžiu nerašyti (5)

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

Pajieškau savo pačios Marcelės Pe- 
traitienės-Strapėnaitės, kuri pabėgo 
su Antanu Vitausku 1913 m. rugpjū
čio mėn. Vitauskis išveizi: tamsių 
plaukų, rūstaus veido; kalba angliš
kai, lietuviškai ir šiek-tiek lenkiškai 
Paeina iš Raseinių pav. Moteris pa
eina iš Ilakių parap, Telšių pav. Iš
veizi, žema, tvirta, šviesaus veido, 
geltonplaukė, mažų žydrių akių; 37 
metų amžiaus. Išsivežė su savim 8 
metų dukterį. Kas tokią porutę su
gaus skiriu $10.00 dovanų:

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

Pajieškau savo vyro Mataušo Ra^ 
gaišio; Suvalkų gub, Starapolės pav.» 
Tapikų kaimo.48 metų amžiaus, 5 ir 
pusė pėdos augščio, garbiniuotų plau
kų, 18 metų kaip Amerikoj; gyveno 
Shenandoah, Pa. ir dirbdavo anglių 
mainose. Malonės atsišaukti. (2-5) 

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

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

Vladislovas Riauba, 
1022 Markvith st, Racine, Wis.

Pajieškau Antano Bikelio ir Juozo 
Končiaus; Kauno gub, Zarasų pav, 
Vaisiškių par, Antalgės sodž. Mel
džiu atsišaukti. (1-2)

Jonas Gurkšnys, 
5813 Culloden str, So. Vancouver, 

B. C. Canada.

Norėčiau susižinoti kur randasi Jo
nas Mikolaitis, pirmiau gyvenęs An- 
sonia, Conn. Kas jį žinote, bukit ge
ri pranešt.

Ant. Grabauskas,
3042 Park avė, New Yark Cįty.

Norėčiau susižinoti kur randasi Jo
nas Mikolaitis, pirmmiau 
nas Mikolaitis, pirmiau gyvenęs An- 
sonia, Conn. Kas jį žinote, bukit ge
ri pranešt:

Antns Grbusks, 
3042 Park ve, New Yrk.

CHICAGO, ILL.
Draugystė šv. Petro Apašt. No. 1

Town of Lake.
dietinis susirinki mas atsibus Ne- 

dėlioj, 17 d. Sausio š. m, 2 valandų 
po pietų Šv. Petro neprigulmingos 
parapijos svetainėje, 
field avė. Privalo 
nas narys, nes yra 
apsvarstymui.

Rast.

i, 4538 Šo. Marsh- 
atsilankyti kož- 
s varinu reikalų

K. A. Čiapas.

DOVANOS!
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 

kievienam ’’Keleivio” skaitytojui, 
kuris prikalbins vienų naujų ”Ke- 

i leiviui” prenumeratorių ant metų
DUOSIM $1.00 VERTĖS KNYGŲ 

kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins du prenume
ratorių.

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

ŠITOKIOS DOVANOS BUS DUO
DAMOS TIK LIG 1 VASARIO.

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

ŠITOS KNYGOS SKYRIAMOS 
DOVANOMS.

Per skylę ir Panelė švenčiausia Sa
snavoj ......................................... 10c

Dėlko žmogui reikia gert ir val
gyt? „......................................... 10c

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

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

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

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

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

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

Siunčiant prenumeratų visados 
parašykit adresų sekančiai:

"KELEIVIS"
28 Broadwav. So. Boston. Mass.

25c 
15c 
15c 
10c

1DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO Nu. 
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 rast. K. A. Čiapas, 

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

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

4612 S. Ashland avė. Chicago.
Susirinkimai būna kas trečių ne

dėldienį kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petin 
neprigulmingos parapijos, 4538—-40 
So. Marshfield avė., Chicago, III.

IIL

IIL

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No.1 
ant Town of Lake, Chicago, III. su
sirinkimai atsibuna kiekviena pirm* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. diena. JL 
J. Bieržynskio salėj, kampas 48 !>
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas — A. J. Bieržynskia 

4600 S. Paulina st, Chicago,
Vice-prez. — F. A. Misius, f-----— — . -- —
Prot. rast. — K. A. čiapas,

Turtų rast.— A. J. Kareiva,

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

Užžiurėtojas org. Mataušas Šilkaiti% 
3255 S. Halsted st, ChicagoJIL

m.
-piC6. ------- A’. lUtOIUO,

5235 S. Bishoff st, Chicago, IB. 

2446 W. 46th place, Chicago, UL

1805 W._ 46th _st, Chicago, UL

m.

LIET. PASILINKS. DRAUGIŠKAS 
KLIUBAS.

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

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

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

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

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

Room 22, Palace Hotel,
Indiana Harbor, Ind. 

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

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valand* 
po pietų. Tony Mikolacz salėje, 
2112 137th st., Indiana Harbor, In&

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-T1 
Chicago, IIL

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

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

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

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

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

1916 Canalport avė, Chicago, BL

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

Town of Lake. Chicago, IIL 
Susirinkimai atsibuna kiekvioa* 

antrų nedėldienį mėnesio Ciprijoa* 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood st 

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

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

4342 Paulina st, Chicago, UL 
Organo užžiurėtojas — Protok n*> 
tininkas Vlad. Szarka,

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

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

Pajieškau pusbrolio. Juozapo Pav
lausko, Luokės par, Šiaulių pav. ir 
P-: ro Albriko iš Juodsodės kaimo, 
Tv.šių pav, abudu kauniečiai, Taip
gi ir Juozapo Jonušo, Telšių pav, 
Kauno gub. Malonėkite atsišauktu 

Kazimieras Paulauskis, (4) 
P. O. B0X 422, Millinocket, Me.

Pajieškau pusbrolio Vilimo Mocke
vičiaus ir Petro Kuliešos; gyveno 
Pitsburghe. Malonėkite atsišaukti: 

K. Mockevičius,
108 Cardoni avė, Detroit, Mich.

LIETUVIŲ DRAUGUOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

WILKES-BARRE, PA.
Aukos lietuviams nukentėjusiems 

nuo karės, surinkta vietinio komite
to. Laike prakalbų aukavo šios jj>a- 
tos: J. Vaišnis, J. Guntora, J. Ulinc- 
kas po $1.00; Mrs. Povįlaitienė, J. 
Kvietkauskas po 50c.; J. Brukąs, J. 
Bulota. P. Gustainis po 25c. Smulkių 
aukų $1.53. Viso $6.28.

Susirinkime draugystės D. L. K. 
Keistučio aukavo W. J. Tabaras $1.00, 
Br. Kačkauskas 50c, Fr. Kavaliaus
kas 50c.; J. Samuolis, V. Žemaitis,
K. Lučinskas, J. Jurkiavįčius po 25c. 
Smulkių aukų 65c. Viso $3.65. S.
L. A. 35-ta kuopa $10.00, D. L. K 
Keistučio Draugija $10.00. Viso la
bo kartu $29.93. Lėšos rengime pra
kalbų ir pasiuntimas $2.71. Likusio
ji suma $27.22.

Kam. sekr. J. W. Kasparavičius, 
W. J. Tabaras.

Aukas priėmiau. T. L. Dundulis, 
L. Š. F. finansų sekr.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio nuo 35 metų iki 40 m. 
amžiaus. Aš esu 37 metų, našlė ir 
turiu savo ūkę (farmą). Mylintis 
prie ūkės gyventi malonėkit kreip
tis raštiškai:

Damicelė Breideckienė, 
BOX 31, Sauble, Mich.

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 

Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, IIL 

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

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

iš
Care

Wis

Pajieškojimai
P. o.

(3)

1533 Cicero, III. BOX Millinocket,

par., 
ti:

S. Voveris, 
So. 49th str.

Pa j ieškau pusbrolių: Petro ir Jono 
Žukleičių. Abudu iš Vilniaus guber.. 
Trakų pavieto, žižmarių valšč, Bi- 
jaulonio kaimo. Jie patįs ar kas juos 
žino

kauniečiai, malonėkit atsišauk- 
(3) 

Ant. Pavlauskis,
572,

I

0

BROOKLYN, N. Y.
Šiuomi pranešu Lietuvos 

Apšvietos Draugijos na- 
nariams, jog metinis susi
rinkimas atsibus 17 d. 
sausio t. y. sekmadienyj, 2 
vai. po pietų Tautiško namo 
svetainėje, 103 Grand str.

Visi draugai ir draugės 
privalote atsilankyt į šį su
sirinkimą, nes bus apkalba
ma daug svarbių dalykų, o 
ypač rinkimas dr-jos virši
ninkų ir laikraštis (orga
nas), taippat bus apkalba
ma apie išleidimą L. A. Dr- 
jos historijos (10 m. jos gy
vavimo^.

Taipgi teiksities užsimo- 
kėt mėnesines duokles ir 
sugrąžint knygas kurios 
randasi ant rankų.

Maloniai yra kviečiami ir 
tieji draugai, kurieji nori 
prisirašyt prie L. A. Dr-jos. 
L. A. Dr-ja da”" pasidarba
vo ir darbuojasi dėl labo 
visuomenės tai neatsitrau- 
kim o eikim prie ios ir dirb
kim iš vien, o naudą da dide
snę padarysim dėl savęs ir 
visuomenės.

Raštininke J. Parulis.

WEST ACTON, MASS.
L. Š. F. nuo Ipol. Šidlausko 

West Acton, Mass. $2.00.
K. Šidlauskas.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Bu- 
driaus, Kauno gub., Šiaulių pav. Žu
tautų sodžiaus. Apie 15 metų Ame
rikoj. Gyveno apie Chicagų. Kas 
apie jį žino, arba jis pats, malonės 
atsišaukti šiuo adresu:

Fr. Medžiaušas,
B0X 119, Canton, Mass.

Pajieškau draugo Antano Šakolino; 
Kauno gub, Ukmergės pav, Soginčio 
kaimo. Rygoje buvome artimoje pa- 
žintyj. 3 m. Amerikoje. Meldžiu at- 

Juozas Kolesis,
3428 So. Halsted str, Chicago, III.

Pajieškau dėdės Petro Ūso, Kauno 
gub. ir pav, Karakų parap, Gudai
čių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Kazimieras Saldauskis
J. Blass Farm, Branch, Mich.

Pajieškau pusbrolio Petro Vaišio; 
Kauno gub, Telšių pav. Baltininkų 
sodž. Meldžiu atsįliepti:

Ignacas Urvakys,
2334 So, Oakley avė, Chicago, III.

Pajieškau dėdės Igno Voverio, 
Kauno gub, Šiaulių pav, Vekšnių 

Rekečių sodos. Meldžiu atsiliep-

malonėkit atsišaukti: 
John Kavaliauski, 

of Schraufnagel Bros, 
Glidden,* ’

Pajieškau gentės Juozo Druseikio; 
Kauno gub, Ukmergės pav, Šimonių 
parap. Girdėjau gyveno Rochester, 
N. Y. Jeigu kas žinote, malonėkit 
atsišaukti šiuo adresu:

Povilas Rasinskas
Coaldale, Pa.

Pajieškau Juozapo šniaukšto; Kau
no gub, Raseinių pav, Švėkšnos pa
rapijos, Paulaičių sodž. Malonėčiau, 
kad atsišauktumėt; turiu labai svar
bų reikalų.

J. Oselis, 
Cedar Point, III.

Pajieškau Jurgio Savicko, Suvalkų 
gub, Vilkaviškio pav„ Žaliosios gmi
nos, Merčių koimo. Malonėkit at
sišaukti.

Pranas Plaušinaitis,
820 Bank str, Waterbury, Conn.

Pajieškau dėdės Jono Gecevičiaus, 
Kauno gub, Jurbarko miestelio. Jau 
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 brolio Juozo Pavlausko. 
Pirmiau gyveno Bayone, N. J, Ger- 
dovėnų kaimo, Telšių pav. Ir Barbo
ros Mažeikaitės, Balkalnio kaimo. A- 
budu 
ti:

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

St. Butkus,
Me. 2409 S. Hoyne avė, Chicago, III.
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Iš kares lauko.
ANGLAI GUDRESNI Už 

VOKIEČIUS.
Apie tai, kad anglų orlai

viai bombardavo vokiečių 
pajūrį apie Hamburgą, 
„Keleivije’’ buvo jau rašyta. 
Čia tik nurodysim, kad an
glų gudrumas visgi viršija 
vokiečių gudrumą. Kuo
met vokiečiai vis galvoja ir 
vis neišgalvoja, kaip čia 
padarius toki orlaivį, kad 
butų galima be pavojaus 

> nuskristi per jūres iš Vo- 
r kietijos Anglijon ir vėl su

grįžti, anglai savo smegenų 
apie tai visai nedžiovina. 
Jie susidėjo savo juropla- 
nus ant laivų, atsivežė juos 
Vokietijos pakraštin ir čia 
jų lakūnai pakilo nuo laivų 
ir pradėjo sėti i vokiečių 
miestus bombas. Atlikę sa
vo darbą jie vėl nusileido 
ant laivų ir be jokio sunku
mo parvažiavo sau Angli
jon.

Toks netikėtas anglų už
puolimas iš oro sujudino vi
są Vokietiją. Iš Hambur
go, Hanovero, Aldenburgo 
ir kitų Vokietijos miestų 
žmonės pradėjo bėgti šim
tais. nes niekas negali būt 
užtikrintas, kad už kelių 
dienų anglai vėl nepadarys 
tokio „trikso.”
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ 
NUOSTOLIAI 3,500,000.
Londono „Daily Mail„ 

korespondentas praneša iš 
Kopenhageno, kad 101-mas 
ir 108-tas vokiečių nuosto
lių surašai paduoda 35,883 
vardus užmuštų, sužeistų 
bei prapuolusių kareivių ir 
oficierių, kas išviso sudaro 
753,202 vyrų iš prūsų ka- 
riumenės. Prie to da rei
kia pridėt 80 Saxonijos, 82 
Wurtembergijos, 125 Bava
rijos ir 13 laivyno surašų. 
Bavarų nuostoliai esą taip 
sunkus, kad veik pusė jų 
armijos išėjo iš fronto. Su
dėjus visus surašus krūvon 

s— prūsų nuostolių pasidaro ši
tokios skaitlinės: 250,000 
užmušta, 850,000 sužeista ir 
400.000 trūksta, kas išviso 
sudaro 1,500.000 žmonių. 
Pridėjus prie to Saxonijos, 
Bavarijos, Wurtembergijos 
ir laivyno nuostolius, ši 
skaitlinė pakils iki 2,000,000.

Austro-Vengrijos nuosto
liai truputi mažesni, bet vis- 
tiek baisus. Sulyg oficija- 
liškų Vienos ] 
Austro-Vengrijos nuosto
liai siekia 1,500,000.

Paėmus gi sykiu, Vokieti
ja ir Austrija neteko 
3,500,000 kareivių.

AUSTRIJOJ KĮLA REVO
LIUCIJA.

Austrijai einasi visai pra
stai. Negana to, kad ser
bai sumušė jau trečią jos 
armiją; negana to, kad jai 
gręsia piniginis bankrutas, 
dabar prasideda ir žmonių 
bruzdėjimas. Net pačioj; 
sostinėj Vienoj prasidėjo Į 
prieš valdžią demonstraci
jos, kada žmonės išgirdo, 
jog jų kariumenė Serbijoj j 
likos sumušta ir atimtos vi
sos karės itaisos.

Pragoj prasidėjo aiškiai 
separatiškas judėjimas; če
kai šūkauja, kad jie nenori 
daugiau būt po Austrijos 
valdžia ir negali žiūrėt, 
kaip jų broliai skerdžiami 
už vokiečių arba anti-slavų 
reikalus. Čekai nori nuo 
Austrijos jau atsiskirti.

Vengrijos sostinėj Buda
pešte demonstracijos buvo 
dar triukšmingesnės. Svar
besnėse gatvėse čia priėjo 
net prie kruvinų riaušių, 
kada policija pradėjo vai- 
kyt demonstracijas. Mi
nios apspitusios ministeri
jos rumus šaukė: „Šalin Po- 
tiorek!” "šalin karė!” (Po- 
tiorek yra Austrijos karve- 
dis. Rd.).

i

SUMUŠĖ VOKIEČIUS 
PRIE KIELCŲ.

Petrogrado pranešimas 
sako, kad netoli Kielcų. prie 
Opušno kaimo, kur dalis 
vokiečių armijos bandė nuo 
Varšuvos prasimušti sau 
kelią link Krakovo. Įvyko 
karštas musys. Vokiečiai 
ėjo čia su tokiu narsumu, 
kad iš pradžios buvo jau 
beimą viršų ir iš pirmutinių 
apkasų rusai liko išmušti. 
Bet paskui rusai sugrįžo ir 
durtuvais išnešė vokiečius iš 
savo apkasų. Sulaužę pir
mutinę vokiečių liniją, rusai 
žengė toliaus. Prasidėjo 
karštas mušys ranka-ran- 
kon. Po kelių valandų bai
sios skerdynės rusai paėmė 
kelis šimtus vokiečių ne
laisvėn. kiti gi leidosi bėgti, 
palikdami rusams 9 savo 
kanuoles.

SUMUŠĖ TURKUS PRIE 
SOROKAMYšO.

Iš Petrogrado praneša
ma. 1 sausio apie Sorokamy- 
šo. rusų Transkaukazijoj, 
buvo smarkus mušys su tur
kais, kuris pasibaigė didele 
pergale rusams. Turkai li- 
kos baisiai sumušti ir 5,000 

nelaisvėn. 
Beto 
, 14 
šau-

i

EGIPTAS JAU PO AN
GLIJOS VĖLIAVA.

Anglija formališkai Egi
ptą prisisavino. Paskelbus

Linksmybių Vakaras.
Kas norit gardžiai pasijuokt ir linksmai praleist laika, ateikit pažiūrėt, kaip 

tenai Britanijos protekto- >&<■<**<> 
ratą. 18 gruodžio visuose 
miestuose, kur tik stovi ka- 
riumenė, iššauta po 101 sy
ki iš kanuolių ir ant visų 
valdžios Įstaigų po visą šalį 
užplevėsavo Anglijos vėlia
vos.

v

Su darbais Bostone kas 
diena vis blogiau. Tūkstan
čiai žmonių vaikščioja po 
namus prašydami valgyt. 
Nors maisto, drapanų ir 
kitokių daiktų daug yra, 
bet darbininkai, kurie tuos 
daiktus pagamino, turi ba
dauti.

Puiki kapitalistų tvarka! 
Kam dar čia to socijaliz- 
mo?...

Ar jus žinot, kad Massa- 
chusetts valstijoj yra 353 
miestai ir miesteliai? Ar 
jus žinot, kad išlaidos visų 
tų miestų ir miesteliu De- 
reitais metais buvo S90.563,- 
922. 65. o Įplaukos — $93.- 
990. 710.25? Ir ar jus žinot, 
kad visus tuos pinigus tu
rėjo uždirbti ir užmokėti 
darbo žmonės?

Vytauto draugija pasky
rė J. Raulinaiti. A. Spurgą 
ir M. Balčiūną aukoms rink
ti Lietuvos šelpimo reika
lams.

Sausio 10 d. drg. Kurku- 
Hs skaitys referatą LSS. 162 
kuopos susirinkime, po No. 
112 Salėm st., Bostone, 
vai. vakare.
ma: apie socijalizmą, jo 
priešus ir tikybinius prieta
rus.

l
Referato te- 

socijalizmą,

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

“Kurčias Žentas”
Taipgi dainuos Birutės Kanklip Choras. Paskui 

iki velj bai nakčiai. Įžanga tik 25c.
Minėtac teatras su balium bus ateinančioj

Subatoj, 9 Sausio-January, 191S m.
LIETUVIŲ LABDARYSTES SALĖJ E

Kampas E ir Silver gatvip, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vakare. Kviečia atsilankyt

Lietuvos Dukterų ir Sunp KOMITETAS.

šokiai

I
I

i

Nuo šiol Bostono saliu- 
nuose ”fundo” jau niekas 
nebegaus. Tas buvo už
drausta jau senai, bet lig 
šiol saliuninkai tylomis sa
vo ”kostumeriams” vis dar 
”užfundydavo.”

So. Bostono lietuvių evan
gelistų reformatorių drau
gija „Pagalba” paskyrė iš 
savo iždo Lietuvos Šelpimo 
Fondan $25.00.

i I
PARSIDUODA NAMAS

ant 2-jų familijų po 4 rū
mus. Tas namas stovi ant 
didelio loto gerai aptaisytas, 

i yra gesai, „woter elose,” ir 
j maudynė; krautuvė arti;
prie namų yra puikiai Įren
gta, didelė vištinyčia. Mie
stelis apgyventas lietuviais. 
Pardavimo priežastis: turiu 

į išvažiuoti kitan miestan.
Norintiems Įsigytie savo 
namo — gera proga pigiai 
nusipirkti. Kreipkitės šiuo 
adresu:

S. J. Jukna,
88 Vine str., Montello Mass.

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

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

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ......................................... 35c
Ta pati apdaryta ..................... 5Oc

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandra II. Tragedija tnjose 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 nekune sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją 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 iis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais.

Materijaiistiikasut istorijom suprati

mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 

saulije įvairius nuotikius, tai per- 

i skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 

| ir Labai aiškus išvedin.ai................. 20c

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
nnėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšine. Knyga naudinga ir pa

mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities .............. 25c

mzinos dainos. Yra tai geriausių 

varo dainų rinkinys. Ant gražioa 

>meros ir graži s nauda ............ 16e

narchizmas Paira) Proudono anok
io parašė d-ras Elzbacher, vertė 

-indžiu Ka-aliukas .................... 15c

J. VALEIKA

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius p.veikslus pigiai- 
M- džiam v.sus atsilankyti, už tikrinam 
ie v ei.am kad busit mus darbu užga- 

>»d n i.
J. Vcleka F- Raulinattis Co.

50 4th st., S. Boston, Mass \

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

nių ir eilių.
f " \

Statistika:
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že

mė ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės.

Straipsniai »-*»• •» paveikslai:
Krikščionių vardai ir jų reikšmė — Nauji Metai (eilės) — Jean 

Leon Jaures ( užmuštojo franeuzų socijalistų vado paveikslas su trum
pa biografija) — Sapnas (eilės) — Pavasario vakarėlis (eilės) — 
Kaip įspėti oro permainas — Pasakyk! (eilės) — Tarpe džiaugsmo— 
ašaros (eilės) — Inkvizicija (katalikų dvasiškijos teismas, įsteigtas 
popiežių XIII šimtmetyj, sulyg kurio vienuoliai ir kunisrai žvėriškai 
kankindavo ir degindavo ant laužų eretikus ir net mokslininkus) —
I paveikslas (popiežiaus inkvizitoriai kankina ant šventoriaus žmo- .
nes už tai, kad tie nenorėjo pripažint popiežiaus neklaidingumo! — ;
II paveikslas (katalikų kunigai degina Paryžiuje taip vadinamus
“heretikus”) — III paveikslas (popiežiaus kareiviai karia protesto- 
nus, kurie atsisakė garbinti popiežių) — IV paveikslas (inkvizicijos j 
kankinimo kambarys) — V paveikslas (Meksilos kunigai pasmerkia : 
myriop laisvamanę Marę Verasteg’iutę) — Varpininko daina (eilės) į 
Liūdni atminimai (eilės) — Ilsėkitės, kanklės! (eiles) — Pavasario < 
pradžia (eilės) — Karė tpavei slas. kaip apsvaiginti tautine ir re- ! 
ligiška neapykanta Prūsų ir Did’iosios Lietuvos_ lietuviai f
viens kitą; po paveikslu eilės! — .
ka garsaus franeuzų filozofo Voltaire’io! —• Ruduo (eilės) — Caras • 
duoda lietuviui autonomiją < paveikia; 
Ei, sugauskite stygos... (eilės) 
(eilės) — Pamokinimas gaspadinėms 
rus naudingi patarimai — -Juo' ai <~_
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PARSIDUODA
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

Geroj vietoj, apgyventoj lietuviais 
ir lenkais. Biznis išdirbtas per ke- 
lioliką metų. Pirmutakunas pralobo 
ir perėjo j kitą vietą. Viskas įtaisy
ta kuogeriausiai. Bučernė randasi 
po No. 277 Broadway.

Apie kainą ir kitas smulkmenas 
klauskit pas

CHAS. URBO N (?)

261 Broadway, So. Boston, Mass.

Massachusetts draugijų ir 
kuopų atidai.

Įvykusioj So. Bostone 
gruodžio 13 d. Mass. valsti
jos draugijų ir kuopų Kon
ferencijoj išrinkta komite
tas, kuris rūpintųsi surengi
mu maršruto po visas šios 
valstijos liet kolonijas ir 
rinktų aukas nuo karės nu
kentėjusiems Lietuvos gy
ventojams.

Taigi šiuomi atsišaukia
me i visas Mass. Vai. drau
gijas ir kuopas, kad kiekvie
noj kolonijoj, kur dar nėra 
sutverta, suorganizuotumėt 
tam tikrą komitetą rinki
mui aukų ir dėl platesnės 
agitacijos ir geresnių pa
sekmių. turėtume pasirū
pinti agitatorių.

Visų lietuvių kolonijų 
Mass. rak, kuriose jau yra 
susitvėrę aukų rinkimo ko
mitetai. ar dar bus sutverti, 
yra prašoma priduoti tų 

j komitetų adresus. Kur to
kių komitetų nėra, drau
gijos ar kuopos gali Įgalioti 
savo komitetą, kuris susiži
notų rengime prakalbų su 
mumis.

Gavę adresus, tuojaus pa-1 
sistengsime gauti kalbėtoją j 
ir varyti darbą pirmyn.

Visi darban Lietuvos la
bui!

Antras Mass. draugijų ir 
kuopų Konferencijos išrin- 
ktasai komitetas:

N. Jonuška, J. G. Janiu-į 
nas. M. A. Balčiūnas.

P. S. Visuose reikaluose 
meldžiame kreiptis šiuo ad
resu :
M. A. Balčiūnas, 285 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Bostono žydai sudėjo jau 
S20.000 nukentėjusiems nuo 
karės savo tautiečiams šelp
ti. Visi Amerikos lietuviai 
vargiai galės tiek surinkti.

Sausio 17 d. Lietuvių 
Labdarystės Draugijos .sve
tainėje, kertėj E. ir Silver 
gatvių, vakare bus p. M. Pe
trausko koncertas. Įžanga 
nuo 25c. augštyn.

Roxburyje policija suėmė 
7 vaikus ir tėvą už vagystę. 
Mat susekta, kad vaikai vo
gdavo ir plėšdavo krautu
ves, o tėvas priimdavo ir 
pardavinėdavo vogtus daik
tus. Keli vaikai buvo pri
sidėję visai svetimi.

Hyde Parko lietuvių ko
operacija turės 8 gruodžio 
metini savo susirinkimą Li- 
berty Hall’ej, ant West Ri- 
ver st..

Keistai pasielgė Brighto- 
no kooperacija. Ji paskyrė 
$100 nukentėjusiems Lietu
vos žmonėms šelpti ir pave
dė tuos pinigus tūlam Bal
trui. Jis sužinosiąs, ”kam 
reikalnga Lietuvoj pašalpa 
ir tam nusiusiąs pinigus.” 
Keista, kad kooperacija ne- 
užsitiki visuomenės išrink
tais fondais, kurių kasieriai 
stovi po desėtkais tūkstan
čių kaucijos ir kontroliuoja
mi tam tikrų komitetų, o už
siūki tokiais Baltrais, kurie 
patis siūlosi „nusiusią pini
gus ten, kur daugiau rei- 

;kia.” Tokia ypata gali nu
siusti pinigus savo kamaro- 
tui, kuris gal jokio vargo 
nemato, o desėtkai našlai
čių, kurie miršta iš bado, 
gali negauti nė cento. Ir 
kaip kooperacija mano su
kontroliuoti, kur jos auka 
nueis?

L. Zavistanavičius.

I 
I
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i MOTERIŠKŲ RtHŲ sic V EJA 
Siuva Visokius Rudus pagal 
naujausias madas, Smagiai. 

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą 

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‘.

M. ANDRIUšIUTe

Sv j ork

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

John Balok, Page, N. Mex.
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TEIS BAVARIJOS MAIŠ
TININKUS.

Amsterdame gauta iš An- 
tverpo žinia sako, kad 80 
Bavarijos kareivių, kurie 
buvo pekėlę andai tenai 
(Antverpe) maištą, bus ati
duoti kariškam teismui. Sa
koma, kad sukilę prieš sa
vo kaizeri kareiviai sulaužė 
kazarmėse rakandus ir iš
daužė visus langus. Paskui 
jie iškėlė Bavarijos vėliavą 
ir papuošė Belgijos karalie
nės paveikslą, kuri yra Ba
varijoj gimusi.

FRANCUZIJA TURI 
4.000.000 KAREI

VIŲ.
Sakoma, kad Prancūzija 

dabar turi 4.000,000 karei
vių po ginklu. Apie 1,500.- 
000 iš tų stovi pirmutinėj 
mūšio linijoj.

ALZACI.IO.J FRANCUZŲ 
TEISMAS.

Gruodžio 19 d. Thanno 
mieste Įsteigta pirmutinis 
franeuzų teismas atkariau
toj Alzacijos teritorijoj.

KRITO JAU 3,835 ANGLI
JOS OFICIERIAI.

Oficijaliai Londone pa
skelbta, kad iki 15 gruodžio 

ir nuleido užsnūsta ir sužeista jau 3,- 
835 Anglijos oficieriai.

tpffiiv's Rostofi. Mass.

KA-SUKILO AUSTRIJOS
REIVIAI.

„Joumal de Geneve” 
respondentas praneša 
Pragos (čekų sostinė, 

. bar po Austrija), kad tenai 
--atėjo .patvirtinimas, jog 

Serbijoj sukilo šie Austri
jos rerimentai prieš savo

■ ya’džią: Pragos regimentas 
No. 28. Bresau regimentas 
No. 108, Paszikos regimen
tas No. 11 ir 8-ta Prahos

■ milicijos kompanija. Visi 
sukilėliai yra čekai. Aust
rijos valdžia dėl šito sukili
mo esanti labai susirūpinu
si. Ji pamatė, jog slavais 
prieš slavus negalima ka
riauti. Čekai yra slavai. 
Jie nenori dėl teutonų labo 
skersti savo broliataučius 
serbus. Dėl to turbut Aus
trija dabar ir nutarė ant 
Serbijos tuo tarpu užpuoli- 
įnų daugiau nedaryt. ’

. vmnEčIAI SIUNČIA 
TURKAMS NARDO- 

k MUS LAIVUS.
V^alkanų žinių agentūros 

mondentas Bukarešte 
tina sužinojęs iš ištiki- 
šaltinių, kad vokiečiai

ko'i 
tvii 
mų 
nusiuntė turkams du nar
domu laivu išardytam pa- 
v'-dale. Vokiečių inžinie
riai f”os laivus Konstanti- 
nono^i’e sudėjo 
»»r>+ ■crpnHAncų

- I

' ISKA

KA

Dra-. P. Kurkulio paskai
ta „Krikščionių religija — 
rinklius burtų ir prietarų” 
skaityta socijalistų salėj pe
reitą nedėldieni, nusisekė 
labai gerai. Publikos prisi
rinko pilna svetainė ir nors 
paskaita tęsėsi apie pustre
čios valandos, nė vienas 
žmogus neapleido svetai
nės. Publika atidžiai sekė 

' kiekvieną prelegento žo
di, kada jis aiškiai išrodinė- 
jo, pasiremdamas istoriš
kais faktais ir mokslininkų 
nuomonėmis, tikėjimo prie
tarus. Buvo nurodyta kiek 
žmonija perkentėjo vargų, 
kančių ir nelaimių ir dar 

! šiandien tebekenčia, vien 
dėl tikėjimo prietarų. Nuro
dinėjo, kaip Biblijoj vienas 
sakinys prieštarauja kitam 
ir jog mokslas Bibliją jau 
išardė, o sykiu ir visa religi
ja bervmo tik ant vėjo ir 
ant tuščių kunigijos žodžių.

Geistina daugiau tokių 
paskaitų! M. M. Plepis.

v

Kosulys ir Šaltis,
gerkliniu išsišakojimą uždegimas, kokliušas, gerklės 
skaudėjimas, užkimimas ir krapas, — tuojaus pra

šalinama vartojant

SEVERA’S 
BALSAM 
FOR LUNGS 

(Severas Bcisamą Plaučiam)
Tatai yra labai naudinga gyduo
lė nuo kroniško gerklės užde
gimo, ką galima pastebėti iš že
minus talpinamo ir nesenai ap- 
laikyto laiško.

Nesakykite “A5 nori., ko-nors nuo 
kosulio.” Reikalaukite Severa’s 
Pa?am for Lungs ir neimkite už
vaduotojų.

Kaštuoja 25 ir 50 centus. Gau
namas kiekvienoje apūekoje.

r
•»n.-

valstijoje

pasaulyj vartojamos, 
Mules:
xuku ir pleiskanų 75 o

• Valytojas *1.00.
\u<> suirimo Nervų *1.00.
,nkam« 20 c
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g Seiera L:ct. Kalendorius 1915 n.

Jeigu ne, pareikalaukite nuo ip- 

) Tekoriaus arba rašykite tiesiog
mums

Iv/. F. SEVERĄ CO.,

Greta to męs rekomenduoja

me nuo kosulio ir šalčio

Severą’« Cold & Grip Tablete 
(Severas Plotkeles nuo 

Gripo ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 centu*.

Cedsr i*apids, Iowa.
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Sveikata Branaiausis Žmogaus Turtas.

nesunešią. Išsigandę žmo-

Tu Esi Geriausias Prietelis!
tam

Jurbarke vokiečiai buvo 
net 6 kartus. Sugriautų bei

Suv. 
su 

bal-

Maine Farmieriui. Cidar (0- 
boliu alų) galima daryt ir parda 
vinėt be jokio leidimo (license), 
bet nevalia lesti gert namuose, 
kur pardavei, t. y. nevalia iš sa
vo namų padaryt smuklę, kurioj 
žmonės galėtų prisigert oboli- 
nio alaus.

buvo 
susirė-

ne- 
na- 
bet

Barbora V-nė. Už išvadinimą 
tokiais vardais tamsta gali 
skųst tą ypatą, bet pakol galėsit 
gaut pinigišką atlyginimą, tu
rėsit darodyt, kad per tokį iš- 
koliojimą turėjot nuostolius. 
Kitaip teismas duos atlygnimo 
kokius 6centus.

Kapitalistui. Kompanija, ku
riai esi kaltas apie $1.50 gali 
skųst, ir jei ji norės, atsiust į 
tamstos krautuvę užlaikyto ją 
(keeper). Norint nusikratyt 
nuo pastarojo, reikia užsistatyt 
kauciją, sumoj du syk tiek už 
kiek skundžiama.

; šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekos sandelyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 1

Reservistui. Jokia valstybė 
priversti Suvienytas Valstijas 
sugrąžint neatitamavusius ka- 
riumenėj arba rezervistus (za- 
pasnuosius) į jų tėvynę negali.

Bernardas V-as. Jei pašalinė 
ypata užėjo ant jus žemės ir 
padarė nuostolių, galit jį suare- 
štuot už ”trespass” ir apskųst 
civiliškai idant gaut nuostolių 
atlyginimą.

jei žmonės pas jį tų daiktų tose & ir čionai, 
nesunesią. Išsigandę zmo- ,---- - r - -
nes daugumą daiktų grąži-

otnrol R n t nin romu t*it_ _ £ .

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Ta. p pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos cyd.-nčios žolės, šaknįs Ir 11., kokios 

ūk yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su musę gyduolių aprašymais.

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

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata,, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiydami arba 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

Tai žodžiai pačių žmonių išgydytą nuo 
visokią ligą!

Kaip jokios liekarstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus maną išgydet.

^VINCAS J. DAUNORA

Jau nuc keliolikos metų Brwklyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAL’NOROS. kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš

Petronella P. Ant išmokeščio 
pamtus rakandus savininkas 
gal atsiimt atgal, jei neužmokat 
priėjus laikui, ir Įmokėtų pinigu 

' negausit nieko, jei neišmokėjot 
' trijų-ketvirtdalų jų prekės.

Ilgai sirgusiam. Jei jus namus 
j pardavė už skolas ”už juokin
gai pigią prekę” laike aukcijono, 
tamsta gali i metus laiką užmo
kėt pirkėjui tiek, kiek jis užmo
kėjo ir atsiimt namus atgal.

Biznieriui. Tamsta atsakai 
už neišmokėtas skolas pirmojo 
savninko. Nereikėjo visų pini
gų užmokėt kol nedasižinojot 
ar jis atsiteisė su visomis fir
momis nuo kurių tavorus ėmė.

Burdingieriui. Tamsta esi ne
labai maloniame padėjime. Už 

i ”adulterv,” t. y. susinėsima su 
vedusia ypata kitos lyties, New 
Hampshire valstijoj gali bausti 
metus Į kalėjimą ir $500.00 bau
smės, arba iki 3 metų Į kalėjmą. 
Kad būtumėt ir nežinoję, kad 
jos vyras dar gyvas, skirtumo 
nėra. Advokatas gal apgins 
kaip nors.

gubernijoje.

Ginču Išrišimas. Suv. Valsti
jos neturi "tautiškų švenčių,” 

' ir Kongresas negal jų sutvert. 
' Tokiame atsitikime Kongreso 
galybė sieką tik territorias ir 
District of Columbia, o ne val- 

i stijas. šventės, kaip ”Fourth of 
' July,” ”Thanksgiving,” etc. yra 
valstijų šventės, kurias, pasilai
kė, visos valstijos priėmė už 
šventę.

Karės audra Kauno

Valst. Dūmos atstovai M. i 
Januškevičius ir P. Keinis 
aplankė šias labiau dėl ka-į 
rėš nukentėjusias Kauno 
gub. vietas: Šiaulius, Kel
mę, Raseinius, Šimkaičius, 
Borkus, Skirstnemunis, 
Jurbarką, Eržvilką, Taura
gę, Šileli, Kaltinėnus, Var
nius, Žarėnus, Telšius ir, 
galop, Liepojų.

Atstovai važinėjo vieta iš 
vietos, apsistodami pas kle
bonus, apskričio viršinin
kus, raštinėse ir šiaip pas 
įžymesnius žmones, teirau
damiesi apie žmonių vargus 
ir bėdas. Savo kelionę gerb. 
atstovai pradėjo nuo ŠiaU' 
lių.

Gen. Renenkampfo armi
jai besitraukiant, didžiausi 
panika buvo Šiauliuose ir 
Kelmėje. Dauguma gyven
tojų palikę savo turtą, trau
kėsi toliau į gilumą šalies. 
Visa miesto administracija 
persikėlė į Panevėžį. Laike 
trijų sąvaičių Kelmėje tvar
kos žiurėjo vietos žmonių 
milicija. Ilgainiui, admini
stracijai sugrįžus Į savo vie
tas, pradėjo grįžti ir išbė
gioję gyventojai ir dargi 
plaukti iš kitų kraštų pabė
gėliai, daugiausia žydai. Il
gą laiką čionai nebuvo jo
kio komiteto, kuris butų rū
pinęsis bent pabėgėlių rei
kalais. Vėliaus kiek tapo 
įkurtas komitetas atsargi
nių šeimynoms šelpti, pabė
gėliai gi, valstiečiai ir mies
telėnai, kurių dauguma li
kę be nieko, negauna jokios 
pagalbos. Šiuo dalyku rei
kėtų pasirūpinti. Kiek tų 
pabėgėlių čia esama — sun
ku esą įspėti, nes komiteto 
nesant, nebuvo pas ką suži
noti. Apskritai, sako atsto
vai, tikrų statistikos žinių 
niekur nebuvo galima su
rinkti, nes kaimiečiai, išda- 
lies ir miestelėnai, iš pasie
nių atsitraukę, pas savo gi
mines ir pažįstamus toli
muose sodžiuose iškriko. 
Šiame dalyke dargi pati val
džia negalinti nieko pagel
bėti, nes sujieškoti visų pri
siglaudusių kaimuose pabė
gėlių stačiai yra negalima. 
Kiek lengviau su miestelė
nais, ypatingai žydais, nes 
jųjų be ve visur jau buvo 
galima rasti Įkurtus 
tikrus komitetus.

Šiose apylinkėse Įtaisyta 
daug karo duonos kepyklų. 
Policija, matomai, inten
dantūros prašoma, ragina 
”stoikas” ir ūkininkai pri
versti vežti iškeptą duoną Į 
Prusus. Už tai jiems nieko 
nemokama. Mieste jaučia
ma kilimas prekių kainos.

Į Raseinius atvyko dau
gybė pabėgėlių iš Jurbarko 
ir Naujamiesčio. Vienų žy
dų čia prisiglaudė apie 300 
šeimynų. Miestelėnai ir u- 
kininkai labai yra nuvar
ginti kariumenės: pašaras 
ir arkliai paimta, gyvuliai 
išpiauta, maisto stinga. Pi
nigų buvo mokama labai 
mažai. Vietos klebonui 
nuostolių padaryta apie 
2000 rub. Pasiskųsti visi bi
josi, nes grasinami bausme.

Šimkaičiuose visur buvo 
pilna kariuomenės, visos u- 
kininkų trobos buvo užim
tos: visa kas diena iš die
nos tirpo, kol nesutirpo — 
neužilgo gal tekti 

i pamatyti.
i

t Borkų apylinkėje 
jau keliatas žvalgų 
miraų: žmonės ir kulkų švil
pimą gavo pajausti. Ir čia 
ūkininkų ir miestelėnų nuo

stoliai aiškus. Be to dar 
čia buvo daug darbininkų, 
kurie Nemunu leizdavo sie
lius ir akmenis. Visi jie li
ko be darbo ir be duonos.

nešta: "Pereitąją naktį ant 
viršaus išlipintųjų komen- 

■danto skelbimų buvo užlip
dyti kokie tai užgaunamieji 
vokiečių kariuomenę para
šai su kažin-kokiu rusų ant
spaudu. To dėlei visiems 
Tauragės gyventojams už
dėta bausmės 5000 markių. 
Panašiam dalykui pasikar
tojus — bausmė bus padi
dinta.” Pasirašė komen
dantas šalen.

Kadangi visi daugiaus 
pasituri gyventojai buvo iš 
miestelio išsikraustę, pas
kirtąją bausmę turėjo sudė
ti likusieji beturčiai, atiduo
dami paskutinį savo skati
ką.

Be to dar buvo išleista 
keliatas "prisakymų.” Vi
siems kaimiečiams buvo Į- 
sakyta vežti Į miestelį "tur- 
gun” įvairius produktus ir 
<■’ ūktus. Krautuvės turėjo 
būti atidarytos. Gerti buvo 
Įsakyta tiktai virintas van
duo. Visi valgomieji daik
tai turėjo būti pardavinėja-

grįžti į kelintą dieną, ne
vienam pagaišo arklys ke
lionėje. 0 kiek vargo!

Apskritai imant, Kauno 
gub. stačiai dėl karo, sulygi
namai, nedaug nukentėjo. 
Kuone visi jos nuostoliai, o 
jie yra dideli, yra šiokiu ar 
tokiu budu surišti įvairio
mis karo aplinkybėmis bei 
grynai ekonominėmis są
lygomis. Pagalba ir pašal
pa žmonėms būtinai yra 
reikalinga.

O. Kriaučiūnas. Kūdikis gi 
męs Suv. Valstijose, jei jo tė 

' vas nębuvo piliečiu ir paskui iš
sivežė kūdikį su savim Į Lietu
vą, kada anas neturėjo dar 21 

j metu, ir pagaliaus tas kūdikis i 
1 sugrįžo Į Suv. Valstijas turėda- 
‘ mas 24 metus, — jis nėra pilie
čiu. Jis būt likęs piliečiu tik 
jei jo tėvas būt pasilikęs čia iki 
21 metų, ir tik tada važiavęs Į 
Lietuvą, venas arba su tėvais.

I
JAU IŠĖJO IS SPAUDOS

AISOPO 
PASAKOS

I

Skirstnemunyse buvo vo
kiečiai. Trobų sudegintų 
nėra, bet nuostolių pridary
ta daug. Vietos kleboną ir 
bene visus apylinkės ūkinin
kus apiplėšė, paėmė gyvu
lius, pašarą, grudus ir val
gomų daiktų. Arkliai jau 
pirmiau buvo rekvizuoti. 
Gyvenimas visai apsistojęs, 
apmiręs. Rugiai beveik vi
sur nesudygę, matyt, nelai
kė pasėti. Daugelyje vietų 
ir visai liko nesėti. Pašal
pa gyventojams pavasarį 
būtinai reikalinga.

Tat reikia atminti!

sudegintų namų ir čionai mj pagaj tam tikros taksos, 
nėra. Miestan kliuvo tik. j^ubli skaitė vietoje markės 
keliatas suviu, vienok ne jr 40 pf 
didelių nuostolių nepadarė. Paskutinis leidžiamojo 
Krautuves visos apiplėšta,?]aįPrašėio numeris išėjo 4— 
pinigų gi labai mažai mokė- ,x g t Jie ragė karė 
ta._ Su žmonėmis vokiečiai.^ neužsitrauksianti, nes 
e ^e.S1-- n^0S}a.usia- Tarp | ”musų priešų jėgos neužil- 
vokiecių kareivių buvo daug • ^silnnės” P ?) ~kalbančių lietuviškai, ypa- g0 suslIPnes Savo 

priešus kaltino esant nuož
miais. Rašė apie sukilimą 
persų, apie kokius tai laimė
jimus prieš rusus ir prancu- 

Apskritai

tingai tarpe 7-to pulko dra
gūnų. Jie sakėsi einą į Pe- 
trapilę.

Išpradžių buvo išbėgioję žus (!) ir t. t. Apskritai 
tik turtingesnieji miesto gy-1 laikraštis rimtokas — dide- 
ventojai. Vėliaus gi, kuo- i li« išsišokimų nematyti, 
met iš čionai pradėjo vokie- Traukdamiesi su savim pa
čius varyti, žmonės persi- ‘ ėmė vietinį kunigą, tardyto- 
gandę išbėgiojo, likę 10 nuo- j ją Šulcą ir dar porą žmonių, 
šimtis. Daugiausia bėgo į Dabar visi jie jau grįžę. 
Čekiškį ir Eirogalą. Rusų Kunigo pasakojimu su be- 
kareiviams užėmus miestą, laisviais vokiečiai * elgiasi 
musų žmones jų vedini ėjo nekaip ir maitina blogai.

Tauragėje nuostolių pa-

Liepėja, atstovų pasako
jimu, nukentėjo labai daug. 
Laike šaudymo vokiečių 
laivai buvo priplaukę už PA 
varsto prie kranto, šaudy- 

i mas truko nuo 10 v. ligi 3^
■ v. po pietų. Visą laiką šaudė 
po viena linija, taip kad la
biausia nukentėjo vienas 

I miesto rajonas, būtent — 
darbininkų. Matomai, no- 

. reta sugriauti gelžkelio ir 
į elektros stotys ir didesni fa- 
| brikai. Privatiškų namų 
; sugriauta daug. Labiausia 
’ nukentėjo trys gatvės. Svei
kų langų niekur nelikę. Ki
ti miesto rajonai nedaug nu-, 
kentėjo. Kaikurių fabrikų

■ tik kaminai apdaužyti. Dau- 
' gybė gyventojų iš miesto 
išbėgo. Visi likusieji žmo
nės nerviškai suerzinti die
ną iš dienos laukia naujo už
puolimo. Žmonėms pagalba 
būtinai yra reikalinga. Tar
pe nukentėjusių yra labai 
daug ir lietuvių šeimynų.

"Liet. Žinios.” 
| _

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
*

GALIMA GAUTI 
-JAUNOSIOS LIETUVOS” KMY6YNE 
“Aisopo Pasakos’* tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiekvienam įgyti 

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

‘JAUNOJI LIETUVA’
4611 Sa. Paulina St.. Ckicue, III.

i

Į Į Prusus ir iš ten sau Įvairių ___
daiktų gabenos. Kuomet <jarvta apskritai daug. Vie- 

igi rusams vėl reikėjo, trauk-|nam vietiniui klebonui nuo
gis ir
į pastarieji pranešė 1
i klebonui, kad jisai atsaky
siąs už paimtuosius daiktus,

v . w. . lietui viCviuitii lucuvnui 11 uv-
užplaukė vokiečiai, stolii^ esą apie 1000 rub. Ką 

? vietos ori apie visus kitus bekalbė-

Taip kitose Lietuvos vie- 
............. , išvijus 

vokiečius, buvo daug ”nesu- 
” Daugiausia 

kliuvo žydams. Kai-kurie 
net rykštėmis buvę nuplak
ti. Tarp ko kito buvo toksai 
atsitikimas. Prie vietinio 
malūno yra intaisytas ir 
tartokas. Išvyjus vokiečius, 
rusų kareiviams beplaunant 
sau lentas, užsidegė tarto
kas. Ištikimi žmonės liudi
ja, buk tai atsitiko iš jų pat 
kaltės, nes vieton 20 jėgų 
paleidę ligi 50. Žmonėse 
gi dabar kalbama buk tai 
yra žydų darbas, buk tai jie 
norėję vokiečiams ženklą 
duoti. Fakto vienok to sąn 
visai neliudyja. Nuostoliai 
siekia ligi 80,000 rublių.

Bado čionai kol kas dar 
nesimato, nes iš Vokietijos 
yra gabenami raguočiai. 
Duonos irgi dar šiek tiek 
esama. Bet toliaus, į pava
sarį, jei nesuspės pagalba, 
viso ko gali būti. Komiteto 
dar jokio nėra, o jisai būti
nai yra reikalingas.

Keturi varstai nuo Tau
ragės ūkininko Naujoko su
degė pora trobų. Patį ūki
ninką vokiečiai nudurė.

no atgal. Bet tu.o tarpu ru
sai vėl išginė vokiečius ir 
paėmę suneštuosius pas kle
boną daiktus, tiems patiems 
žmonėms išpardavė.

Patsai miestas dabar 
labai kaip išrodo: nors 
mų sugriautų ir nėra, 
kuone visų namų langai ir 
durys užkalinėti. Gyveni
mas pusiau apmiręs. Daug 
vietos darbininkų liko be 
darbo ir duonos. Dauguma 
ūkininkų išbėgioję. Jų gy- 
venimai išplėšti, gyvuliai iš
vesti.

Eržvilke vokiečiai irgi bu
vo. Jiems atėjus nereikėjo 
klausinėti, kur kas gyvena, 
viskas jau jiems išanksto 
buvo pranešta ir visa pui
kiai žinojo. Valgė, gėrė, 
ėmė ką norėjo, o mokėjo 
daugiausia tik 'kortelėmis,” 
pagal kurių, sako, busią at
lyginta karei pasibaigus. 
Gyventojų iš miestelio ir 
aplinkinių kaimų nedaug iš
bėgioję. Į miestelį metė 3 
bombas, bet nuostolių jomis 
padaryta nedaug. Pagalba 
žmonėms ir čionai reikalin
ga.

Kraujo Valytojas ........... ...........$1.00
Gyvasties Baisatnas .... .................75c
Nervu Stiprintojas......... 50c ir $1.00
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir $1.00
Nuo kosulio..................... . 25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 2'»c. ir 50c
Skilvinčs proškos............ ...........$1.00
Pitrulkos dėl kepenų ... ............. 25c
Nuo galvos skaudėjimo .................25c
Nuo kojų nuospaudų ... . 10c. ir 25c
Nuo dairų gėlimo........... .................10c
Nuoper-a.imo ............... ................. 25c
Plauku stiprintojas .... . 25c. ir 50c
Linimenias arba Evnelleris .... 25c
Anatharvnas plovimui .. .................25c
Nuo kirmėlių................... ..................25c

L>ei išvarymo soliterio. 
Iiel lyiiškų 1 igų .. 
Nuo Reumatizmo 
Nuo koją prakaitavimo 
Gydanti rnostis..............
Antiseptiškas muilas . 
Antiseptiška rnostis ... 
Nuo dusulio..................
Proškos dėl dantą .... 
Nuo-kosulio dėl vaiką 
Kastori ja dėl vaiką 
Nuo viduriavimo .. 
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lašai...........
Nuo plaukų žilimo. 
Biakią Naikintojas 
Karpą Naikintojas.

...........$3.00.
50c. ir SI .00 j 
50c. ir $1.00

......... 25c

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

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

50c ir $1.00 
........... 50c 
• ■••••• 1 Oc _ 
............ 10c! 
—I ■ I «J ■
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APTIEKORIUS229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.

Sebastijonas. L. Darbdavys 
netur tiesos kratyt kišenius 
darbininkų vien dėl nuožiūros. 
Jis gal tą daryt tik su teismo 
ir policijos pagalba. Jei jums

Zanavykui. Nekurtose 
Valstijų valstijose ateiviai 
pirmomis popieromis gali 
suot. Tos valstijos yra: Alaba-
ma, Arkansas, Indiana, South 
Dakota ir Texas. Balsavimo 
tiesas suteikia valstijų, o ne fe-, 
derališkoji Suv. Valstijų įsta- iškratė kišenius, nieko nerado, 
tymdavistė. 1 . _ .ir leido eit, galit paduot j teis

mą ir reikalaut atlyginimo.

t
i

ZegormeistriuL Jei tamstos 
agentas sukolektavo pinigus už 
išduotą ta vorą, tamsta gali jį 
suareštuot už ”embezzlement” 
(vagystę) ir apskųst civiliš
kai, kad atgaut nuo jo savo pi
nigus.

Kazimieras S. Nors jus ir su
tinkat užmokėt skolą, bet jei 
skolintojas nori, jis gali jus 
skųst į tesimą ir per teismą 
gaut kas jam priklauso. Jis nie
ko neišloš, nes jei jus darodysit, 
kad norėjot be teismo užmokėt, 
jis negaus nuo jus teismo kaš
tų.

Worcesteriečiui. Jei tamstos 
advokatas sako, buk negali sa
vo namų parduot savo moterei, 
bet turi pirma parduot kam ki
tam, o anas jūsų moterei, tad 
jis nežino vėlesnių įstatymų. 
Pirma taip buvo, bet dabar y- 
ra nauji įstatymai ir vyras ga
li parduot savo pačiai nepaju
dinamą turtą (kilnojamą visada 
galėjo) be tarpininkystės tre
čios ypatos.

«

J šilelius ir Kaltinėnus vo
kiečiai jau nepriėjo, bet 
apylinkėse "svečiavosi" — 
nevieną karvutę, kiaulikę, 
žąsikę bei antikę nučiupo. 
Kurį laiką miesteliuose bu
vo daug pabėgėlių, bet grei
tu laiku toliaus išsinėšino. 
Komiteto nėra jokio. Nuo
stoliai taipo-gi žymus.

Telšiuose dabar gana ra
mu. Pabėgėlių prisiglau
dusių yra nemaža. Gaila, 
kad nėra jokio komiteto, 
kuris galėtų juos sužinoti ir 
kiek galint paremti.

Aplinkiniai gyventojai kesti už sa/o darbą, jam nieko 
neapsakomai nuvarginti kito negali padaryt, kaip ap-
”stoikomis,” ypatingai, kuo- skl?st Į teismą ir pareikalaut

Tauragėje vokiečiai buvo 
11 dienų. Sudegintų ar su
griautų trobų nėra. Dau
guma gyventojų išbėgiojo, 
liko ne daugiaus 25 nuoš. 
Vokiečiai ėmė visa ką tik 
galėję paimti. Su gyvento
jais elgėsi gana žiauriai. Iš 
pat pradžių pradėjo čionai 
leisti vokiečių kalba laikraš
tį "Kriegceitung fur Tau- 
rogen.” Išėjo 10 numerių. 
Priverstinus įsakymus šia
me laikraštyje jie spauzdi- 
no vokiečių ir rusų kalbom. 
Visam miesteliui uždėjo 
5000 markių bausmės. Dėl met traukėsi’ atgalios Re-1tuos pinigus, kokius jis gavo 
to dalyko laikraštyje vokie- nenkamfo armija. Nevie-1 daugiau, kaip kad jam priklau- 
čių ir rusų kalba buvo pra- nam žmogeliui teko namo s« už darbą.

Philadelphiečiai.. Namų sa
vininkas negal uždraust savo 
randauninkams 
piano arba kitus daiktus,
savininkas neturi ”lien” 
randą ant rakandų.

iškraustyt 
nes 
už

Tėvas vaikų. Paprasti gele
žinkeliai valstijų yra priversti 
duot vaikams į mokyklą važiuo
jantiems geležinkelio bilietus 
už pusę prekės, bet ne ant ga- 
tvekarių, nors ir ant pastarųjų 
kai kuriuose miestuose Vaika? 
gauna atpigintą prekę.

K. Mal—skas. Jei palikai sa
vo drabužius pas siuvėją ir jis 
pardavė juos (po 4 mėnesių pas 

Į jį gulėjimo), idant gaut užmo-

Meilės Tarnui. Po gavimui 
leidimo apsivedimui Oicense) 
Mass. valstijoj reik laukt 5 die
nas kol koks teisėjas ar kuni
gas duos šliubą. Tą galima ap
lenkt štai kaip: išsiimt leidimą 
prieš merginos atvažiavimą, 
taip kad °4 važiavus tuoj galėtu
mėt apsivest, arba eit pas teisė
ją, su advokatu ir gaut specialį 
leidimą darodžius tikrąsias 
priežėū skubėjimo.

Garbingas Daktarei Jųsų būdas gy
dymo ir liekarstos labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepataike išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
•veika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tamistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonavičiai, 
1413 Brynmoner, Seranton, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iS- 
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu Šim
tą kartų ačiū. Su guodone, A. Galmanas, Boa 83, Bonae Terre, Mo.

Nemažiau'dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., TVorcester, Mass. 
M r.-M. KOLLAGA, Boa 192, Bosvell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Conte 
St , Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮSITlMTKIT, kad slaptybės ligų sangiai užlaikoma, visada.
PML M. Klinika*, turi net k«U» PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurte «T«itMi 

talke pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo ilsyk, o nedaro eiperamentų ant aergae- 
Ii<l- VyriaestM KUaikM Daktaras, per Amerikos raldiij. net nedalia apdovanotas. To
kiam Įsu tik galima tikėti.

PrfvatUkoj LABARATORUOJ Ph. M. Klinika, atsi&aukusieme sutaiso kiekvienam 
liekarstas i8šviežių gvarantuotiĮ medikamentų.seniausią ir naujausią išradimų, kurines 
tik aokHlausias mokslas iirado pageltai žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS,
e jeigu toli gyveni, tad aprėžyk savo ligų bei nesveikumas lletaviSkoje kalboje kas kenkia, 
o tikėle, kad aptarė 4 tikrų pagelbg sveikatai kaip tnkstanėial, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
voja. nes čionai iėgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir ažsisank- 
jnsias ligas nuo skaadėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, Jonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystos sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviJkumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lyti Jkų ligų. Širdies, kepenų. Ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, šankaus kvėpavimo, nuo pergalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekantoms. knrM 
tūkstančius i’gydė. T ei pat moteris noo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių Ug% 
kurios užpuola varginimai žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pugoihea 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po itao adroau:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA. PA.

VALANDOS] noo 10 ii ryto Iki 4 po p. šventadieniais nno 10 iki 3. Utarn. ir PCtag
Šiomis noo 0 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliu ko dovanai Ir skaitykit knygų T^ak taiu7
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begėdiško angaviko ’??"> tu°rce‘ skp’ni« a^?ė’ 
‘ se ir radus bombas savimn-

PER PUS.

I

i

so. Dinamitą paskui užėjo

*$ AMERIKOS.

• MONTELLOJ DIDELĖS »
I

17l

mašinistams ir pečkuriams 
algą ir pagerinti darbo są- 

ilvgas.

•T
TT

GAISRAS NEW YORKO POŽEMYJE.
PARSIDUODA

BUCER.SE ir GROSERNĖ
Geroj vietoj, apgyventoj lietuviais 

ir lenkais. Biznis išdirbtas per ke
liolika metų. Pirmutakunas pralobo 
ir perėjo į kitų vietų, 
ta kuogeriausiai. ~ 
po No. 277 Broadway.

Apie kainų ir 
klauskit pas

CHAS.
261 Broadway,

M. ANDRIUAIUTĖ KNYGOS
KELEIVIO” SPAUDOS

Materialistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
saulije įvairius nuotikius, tai por- 

) skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai,.................... 20<

Biznis išdirbtas per ke-

V’iskas įtaisy-
Bučernė randasi 

kitas smulkmenas

URBOM (?)
So. Boston. Mass.

LIETUVIŠKA 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. 
Už smuiką, pianą ar kitus instrumen-i 
tus, už dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek- Į 
viena lekcija tęsiasi po pusę valan-, 
dos. Pinigus reikia įmokėt iškalno 
už dešimts lekcijų.

Adresas:
395 BROADWAY, SO. BOSTON.

Room No. 1,

Direktorius M. Petrauskas.

MOTERIŠKĄ kloų silVUA. 
Siuva Visokius Kubus pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą 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.

Pnotos t>y American Prese Association.

Šitas paveikslėlis parodo New Yorko požemio elektriškąjį geležinkelį, kur perei
toj sąvaitėį buvo kilęs gaisras. Požemyje buvo keliolika tūkstančių žmonių, kurie 
važiavo į darbą, kaip staiga prie 55-tos gt. ir Broadvvay ekspliodavo didžiosios vie
los fiuzai. Ant syk sustojo visi traukiniai netekę pajiegos ir visame požemyje užge
so žyburtai, o kur ištiko ekspliozija. kilo gaisras. Apie 200 žmonių reikėjo nuvežt 
ligonbutin. Šimtai moterų apalpo. Ant paveikslėlio galima matyt, kaip ugnagesis 
neša apalpusią moterį.

v
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APGAVINGAS APGARSI
NIMAS.

Viename pastarųjų „Ke
leivio” numerių tilpo tūlo 
John C. Smith’o apgarsini
mas iš Montreal, Canados. 
Tame apgarsinime buvo pa
sakyta. kad jei neturi dar
bo, tai nurašyk jam, o jis pa
sistengs surasti darbą su 
geru užmokesčiu.

Bet tuojaus pasirodė, kad 
tai yra T 
darbas. Kas tik jam rašė 
laišką klausdamas apie dar
bą, jisai liepė tuoj prisiųst 5 
dolerius, už ką ketino pri
siųst tikėtą nuvažiuot į Ka
nadą. Ir ne vienas žmogus 
tam apgavikui patikėjo. 
Paėmęs S5 tas apgavikas jo
kio tikėto nė atsakymo nie
kam nedavė.

Todėl pranešam, kad dau
giau niekas tam apgavikui 
pinigų nesiųstų. „Keleivio” 
redakcija padavė krasai vi
sus faktus ir dabar Kanados 
valdžia jo j ieško. Jeigu Ka
nados lietuviai tą žmonių 
apgaudinėtoją pajustų, „Ke
leivio” redakcija meldžia 
tuojaus pranešti apie jį Ka
nados krasai.

PRAKALBOS.
Ateinančioj nedėlioj, 7 ” 

sausio, Montellos Lietuvos 
Šelpimo Fondo skyrius ren
gia dideles prakalbas su 
įvairiais pamarginimais. 
Kalbėt yra pakviestas ”Ke- 
leivio” redaktorius, S. Mi- 
chelsonas. Bus kalbama a- 
pie dabartinę karę, kuri 
kaip kokia baisi audra nai
kina miestus, gyvulius ir 
žmones, ir kiek ta pašėlusi 
orgija pridarė nuostolių 
musų tėvynei Lietuvai. Kas 
nori kuoplačiausia apie tai 
išgirsti ir nors centu nuken
tėjusius musų brolius ir se
seris Lietuvoj sušelpti, tegul 

į šias prakalbas ir at
siveda savo draugus. Pra
kalbos bus tautiškam name, 
668 main st. Programas 
prasidės 1:30 vai. po pietų.

Visus kviečia Komitetas.

RAI)0 50 BOMBŲ SKRY
NIOJ.

Trenton, X. J.— šiomis 
dienomis policija čia rado 
italo Inalle Gabrele namuo
se 50 bombų skrynioj. Vi
sos bombos buvo užprovy- 
tos dinamitu ir su knatais. 
Italas nenorėjo skrynios a- 
tidaryt, aiškindamas polici
jai, kad raktą pametęs. Po-

Streikai.
Šiuomi laiku Bostone 

streikuoja kaikurios rubsiu- 
vių dirbtuvės. Streikuojan
čių tarpe yra ir lietuvių. 
Streikieriai sako: „Ar šiaip 
ar taip mažai dirbam; tai 
geriau streikuot ir šį tą iš
reikalauti, o kaip prasidės 
darbai, tuomet bus geriau 
dirbti.”

Prie Boston City Club'o 
naujo namo statymo taip
gi sustreikavo 10*0 darbinin
kų. Čia streikas kilo dėl to, 
kad statymui medega buvo 

j imama iš tokios

Teatras su Šokiais
Rengia L. S. S, 161 kuopa

Subatoj, 23 Sausio-January, 191S m
LIETUVIŲ SVTAINEJE

Kampas E ir Silver >ts., So. Boston, Mass
Perstatys juokingą komedija

“Dede Atvažiavo"
Po perstatymo šokiai. Pradžia 7:30 vai vakare.
Gerbiamą publiką meldžiam atsilankyt kuoskaitlin- 

giausiai. Bus taipgi duodamos geros dovanos.
Su pagarba KOMITETAS.

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 

Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 

knyga kiekvienam ............................................ 15c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 

Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek

vienam darbininkui, kuris nori pla

čiau suprasti dabartinį surėdimą 

reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš

kevičiaus dainose. Jei nori žinot 

kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 

perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 

žinosi, kada musų protėviai vogda

vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 

motinos parduodavo savo dukteris. 

Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau

gelį pačių, o žmonos po kelis vy

rus. Labai užimanti knyga. Su pa

veikslais .....................................................................................35c

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

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 ją 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 ją perskaity

ti. Su paveikslais. ............................................ 25c į i

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 .........................25c

Amžinos dainos. Yra tai geriaurią 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži soauda ...........Ui

Anarchizmas. Pairai Proudono mak
alo parašė d-ras Elzbacher, Tarti 
Briedžių Karaliukas

J. VALEIKA

*

1■ i

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

nėdinti.
J. Valeika F- Raulmaitis Co.

250 4th st. S. Boston, Mass.

t

J,

1 <?>
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1915 Metams, jau atspauzdintas
Telpa daug gražių paveikslų, žingeidžių straips

nių ir eilių.
TUPTNYS:

^GELBĖKIT GIRTUOKLI
‘0^*^ Girtu iki <-s 5 /ra b a i-į ir ar ša ns s n a enan
išgzdi-nui liga. Da-aarvs nei v is a ege bst . Ban yk m s “h 

ciją girtuokliai s’’ a o k ri--s 50 rocen g r > > 1 a * s«- ręstas nenor
‘"raugdo” ma iaasią per sava tj. Dvi <*kci s i'b ndymui už 25c. su ima prr 
siųsti pačios žemi kais. Ra-yk tuojaus nes U"S 25c. s i<’-dysi mo rt >okl o 
gerklės si viena—diena, o užtikrinam kad negers mažiausiai sjv.aite, opa kelių 
lekcijų liausis visai.

TARONA % A. 268 L incoln avė., Utica, N. Y.

ką areštavo. Jį dabar tar
dys. iš kur jis tas bombas 
gavo ir kokiam tikslui jas 
laikė. j imama iš tokios kompani-

Policija krėtė čia italų jos, kuri nepripažįsta uni- 
distriktą nuo tos dienos, jos. 
kaip viena bomba buvo at
rasta neišsprogusi šv. Joa
kimo katalikų bažnyčioj.

i 
į

Iš bačkinės darbininkų 
streiko.

Brooklyn Cooperage kom
panija vis dar nesitaiko su 
savo darbininkais. Kompa
nijos boseliai gaudo strei-

ATŠAUKIA KARIUME- 
NĘ Iš COLORADOS.

Iš Oak Creek apygar
dos, Coloradoj, Wilsonas kierius ant gatvių ir bando 
raitą kariumenę jau atšau- įkalbėti, kad grįžtų atgal 
kė. 'Tuojaus busią atšaukti dirbti. Bet mes tą jų ųorą 
kareiviai ir iš kitų Colora- skaitome prasižengimu ir 
dos apygardžių. Jie padėjo nutarėm laikyties iš pasku- 
kapitalistams apgalėti* alka- tiniujų, nors jau ir taip pri- 
nus darbininkus ir dabar kentėm bado ir šalčio sto- 
tenai jau neberaikalingi. , vedami per 7 mėnesius ko- 

---------- vos lauke prieš kapitalistų 
ATEIVYSTĖ SUMAŽĖJO pozicijas. Ir tikimės atsi- 

PER PUS. laikyti, jeigu tik organizuo-
Ateivy^tė per New Yor- ti darbininkai mus šelps, 

ką pereitais metais sumažė- kaip šelpė iki šiol. Meldžia- 
jo 45-kiais nuošimčiais. Iš me draugų ir draugijų pa- 
priežasties karės 1914-tais dėti mums kovoje su kapi- 
metais per tą uostą įvažia- talu.
vo 601,410 žmonių mažiau, Aukų pereitą nedėlią ga- 
negu 1913-tais metais.

Imigracijos komisijonie- 
rius praneša, kad 1913-tais 
metais per New Yorką įva
žiavo išviso 1,334,914 žmo
nių, iš kurių 1,133,993 buvo 
ateiviai, o 170,921 Amerikos 
piliečiai. Gi pereitais me
tais įvažiavo iš rišo tik 733,- 
504 žmonės, iš kurių. 573,- 
675 buvo ateiviai, o 159,829 
grįžtantieji Amerikos pilie
čiai.

:

• Aukų pereitą nedėlią ga
vome nuo šių draugijų:

Šv. Kazimiero draugija iš 
HaverhilI, Mass. aukavo $5, 
L. D. ir S. D. iš Cambridge, 
Mass. — $10 iš kasos ir na
rių tarpe surinkta $4.13. Iš 
viso $19.13. Už aukas vi
siems aukavusiems, taipgi 
ir redakcijoms, kurios au
kauja laikraščius, tariame 
širdingą ačiū.

C. Tamulionis.

Norėjo susidegint.
Back Bay policijos kalėji- 

______ me praėjusioj nedėlioj tūlas 
Anądien Cornelius Teehan, 17 metų 
‘ -x - - vaikinas, uždegė savo dra

panas, norėdamas tokiu bu- 
du atimti sau gyvastį. Bet 
policija išgirdo baisius jo 
vaitojimus ir ugnį užgesino. 
Dabar jis guli miesto ligon- 
butyje.

Sausio 20 d. 7:30 v. vaka
re, Lietuvių svetainėje bus 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
dr-jos susirinkimas. Visi na- 

1912 metų, kada ko- vo įvairiose valstijose išrin- riai kviečiami atsilankyti.
mpamja atsisakė pakelti kti, užėmė savo vietas. ‘ M. Plepys.

NORĖTA IŠDINAMITUOT
BAŽNYČIĄ ______

Trenton, N. J.— . 
čia norėta išdinamituot šv. 
Joakimo katalikų bažnyčią. 
Bažnyčios prieangyje padė
ta dėžė dinamito ir butą už-

ATŠAUKĖ 2 METŲ 
STREIKĄ.

Bangor, Me. Streikas dagtis, kuri tečiaus
ant Bangor ir Aroostook nepasiekus dinamito užgę- 
gelezinkelio likos jau atsau- s0 Dinamitą paskui užėjo 
ktas. Kompanija džiaugia- zakristijonas.
si, nes streikas pasibaigė --------
jos laimėjimu. Ji nepadarė Nuo Naujų Metų 30 nau- 
darbininkams jokio nusilei- jų gubernatorių, kurie pas- 
dirro. Streikas prasidėjo 18 kutiniuose rinkimuose bu-

MIKO PETRAUSKO

KONCERTAS
ŠIS KONCERTAS BUS VIENAS Iš PUI- 
KIAS1Ų M. PETR ISKO KONC RTŲ, 

nes apart paties kompozitoriaus M. PETRAUSKO 
dalyvaus: New Yooko Metropolitan ope os daini
ninkas p. M. ZaZULAK, garsususis lieti viu pia

nistas p. P. ČIURLIO ir geriausi 
vietiniai dainininkai.

Ta’gi šiuomi yra tižp-a'-emi v si lietuvi i atsilankyti c .osoitlh gi u- 
siai, netiu vieliniai, b-t ir :š p inkini mie<tų, nes girdyti tokiu 
da:n ninkus. kaip p. M. Petrau-ka-ir p. M. Z - ulak. i etniniai pasi

anso p <ga. Sis puik .s Koncertas bus:

Nedelioj, 17 Sausio=Jan., 1915
°RAI)ŽIA S: 5 VAL VAKARE.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
Kampas E ir Silver gatvių, So. Bost< n, Mass.

ĮŽANGA NUO 25c. AUGŠT YN.
Visus širdingai užprašo Rengėju Komitetas.

K Kosulys ir Šaltis,
9

gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklės 
skaudėjimas, užkimimas ir krepas, — tuojaus pra

šalinama vartojant

SEVERA’S 
BALSAM 
FOR LUNGS

(Severis Brlkimą P'aučiam ) 
Tatai yra lnb-.i naudinga gyd-> 
lė nuo kroniško gerklės tu-> 
gimo, ką galima pastebėti iš ž> 
miaus talkinamo ir nesenai at
laikyto laiško.

“Laba: esu užganėdinta iš Se- 
veros Balsamo Plaučiams. Aš 
kentėjau nuo sunkaus kosulio 
ir kroniško gerklės uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Se- 
v eros Balsamo Plaučiams, kosu
lys išnyko, ir vėla, pradėjęs savo 
svarumų atgauti, jaučiuosi© la
bai gerai. Malonėkite pagarsin
ti šj laiškeli, idant ir kiti dasi- 
žinotų apie veiksmingumų Seve- 
ros Gyduolių.“

John Palok, Page, N. Me*.

besakykite **A5 noriu ko-nors nuo 
1 vu.o.” Reikalaukite Severa’s 
L’sa-i for Lungs ir neimkite už
vaduotojų.

r.T?tu^;a 25 ir SO centus. GtO» 
namas kiekvienoje apūekoje.

Statistika:
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že- 
ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės.

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

Leon Jaures (užmuštojo francuzų socijalistų vado paveikslas su trum
pa biografija) — Sapnas (eilės) — Pavasario vakarėlis (eilės) — 
Kaip įspėti oro permainas — Pasakyk! (eilės) — Tarpe džiaugsmo— 
ašaros (eilės) — Inkvizicija (katalikų dvasiškijos teismas. įsteigtas 
popiežių XIII šimtmetyj, sulyg kurio vienuoliai ir kunigai žvėriškai 
kankindavo ir degindavo ant laužų eretikus ir net mokslininkus) —
I paveikslas (popiežiaus inkvizitoriai kankina ant šventoriaus žmo
nes už tai, kad tie nenorėjo pripažint popiežiaus neklaidingumo) —
II paveikslas (katalikų kunigai degina Paryžiuje taip vadinamus 
"heretikus”) — III paveikslas (popiežiaus kareiviai karia protesto- 
nus, kurie atsisakė garbinti popiežių) — IV paveikslas (inkvizicijos 
kankinimo kambarys) — V paveikslas (Meksikos kunigai pasmerkia 
myriop laisvamanę Marę Verasteg’iutę) — Varpininko daina (eilės) 
Liūdni atminimai (eilės) — Ilsėkitės, kanklės! (eilės) — Pavasario 
pradžia (eilės) — Karė (paveikslas, kaip apsvaiginti tautine ir re
ligiška neapykanta Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuviai žudo 
viens kitą; po paveikslu eilės) — Mikromegasas (Filosofiškoji pasa
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 — Įvai
rus naudingi patarimai — Juokai (su karikatūromis).

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

nereikia) ir užadresuokit:“Keleivis,” 28 Broadway, So. Boston, Mass.
ąoecioooeoeoKyMy v * ieoeK»yxoxaoooKicioiūKO.ąu03aBKBi
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VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA

Ar turite k opi ji

Serercs Liet. Kdetfcriats Eiūo.
Jeigu ne, pareikalaukite nuo ap- 
tiekoriaus arba rašykite tiesiog* 

mums

W. F. SEVERĄ CO,

Greta to męs rekomenduoja

me nuo kosulio ir žalčio

Severą’f Cal J & Grip TaNete 
(Severo* Plotkeles nuo 

Gripo ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 centus.

Ccdzr . z&, Iowa.

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. 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.

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00. 
Gyduolės nuo vištakių (corns) 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 Amerikos ar Europos daktarų

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

k. ŠIDLAUSKAS
so. boston, mass

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

BUCER.SE



