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Baisus mušis po Varšava; į tris dienas krito 60 tūkstančių vokiečių ir rusų.
Visa Lenkija patvinus krauju; tarp Gombino ir Bolimovo rusai skaudžiai sumušė vokiečius. Karpatuose rusai sunkiai 

spaudžia vokiečių-austrų spėkas Apie Tilžę vis dar mušasi. Rusai Prūsų gyvulius varo Lietuvon. Anglija neteko jau 104,000 
kareivių. Austrai susikirto su rumunais.

Iš karės laukoj u“? vS 
i čius. Jie paėmė 3 eiles prie
šo apkasų. Vokiečių tiek 
krito, kad vietomis jų la
vonų krūvos buvo iki kruti
nės. Jie turėjo prieš rusus 

! 50 mašininių kanuolių. Ke- 
[turioliką tų kanuolių rusai 

atėmė. Vokiečiai

LENKIJA VĖL PATVINO 
KRAUJU.

Į tris dienas ties Varšava 
krito 60,000 rusų ir 

vokiečių.
t Kaip praneša Petrogra- v v j-įas, visa Lenkija, nuo Var- vart0-10 b?mbas ?“ nuodm- 
favos iki Prūsų, pereitoj gaiš gazais kurios sprogo 
įąvaitėj vėl patvino krauju. n?tolj rasų durnai buvo to-

■Visas šitas ruožas perstato 
fetišą kruviną mūšio lauką. 
■Daug buvo kruvinų mūšių, 
pet šitas buvo pirmas toks 
■baisus savo atkaklumu. Ant 
f 10 varstų ilgio rusų fronto 
'vokiečiai metė 100,000 ge
riausios savo infanterijos. 
Jie ėjo i 
mis, petis į petį, ir krito nuo 
rusų kulkasvaidžių ugnies, 
kaip tiršta žolė nuo ; “ 
raus dalgio.

k Pirma infanterijos atakų 
Luokiečiai perkūniškai bom- 
■tordavo rusų pozicijas iš 
fenuolių. kurių jie buvo čio- 
■i sutraukę nemažiau kaip BO batarėjų.
■ Atmušus rusams vieną 

Baką, tuojaus vertėsi nauji: 
Bkiečių pulkai, paskui da 
nauji ir da nauji, nepaisy
dami jokių nuostolių, lygiai 
taip, kaip jie darė Belgijoje
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suglaustomis eilė-

kie aštrus, kad ėdė akis.
Seredos vakare, 3 vasario, 

vokiečiai buvo visai nuvar
gę ir jau vos tik besilaikė 
ant kojų. Tuomet atėjo iš 
užpakalio šviežos rusų re- 
zervos r su naujomis spė
komis rusai žengė ant vo-

Gombinas tuojaus buvo 
atimtas. Ties Wola-Szydlo- 

2št!|Wiecka vokiečiai da drūčiai 
! ~
I

laikėsi. Keli jų bataljonai 
buvo sunaikinti. Ištisos ro
tos išskintos.

Ant rytojaus, 4 vasario, 
rusai padarė dar vieną ata
ką ir nešte išnešė vokiečius 

[iš Walo-Szydlowiecka. Mie
stą užėmė caro kareiviai.

Pasekmės to baisaus mu- 
;šio, kuris tvėrė tris dienas, 
i buvo tokios, kad rusai at
siėmė visas savo pozicijas. 

__ _ ______ kurias sąvaitė atgal vokie- 
Ysero rajone, kur ju "krito čiai buvo paėmę, ir baisiai 
(150,000, kada kaizeris buvo sumušė generolo Mekence- 
Įsakęs paimti Dunkirką ir no armiją, kuri buvo veik- 
fcalais nepaisant jokių nuo- liausiu vokiečių kunu Len-
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Photo by Ainericaia Praus A ssocia tion,

Grupa New Yorko bedarbių, kurie buvo nuvežti į Castle Garden ir valdžia duoda 
nakvynę. New Yorke priskaitoma bedarbiu daugiau, kaip 800,000, arba 200,000 dau

giau, negu 1913 m. šiuom laiku.

MUŠYS AUSTRŲ SU 
RUMUNAIS.

Austrija susikirto jau su 
Rumunija. Paryžiuje gau-. 
ta žinia, kad Austrijos ka-[ 
riumenė norėjo per Rumu-j 
nijos žemę įsiveržti Serbi- 
jon, sulaužydama tokiu bu
du Rumunijos neutralitetą. 
Rumunijos pasienio sargy
ba užstojo austrams kelią.

■ Austrai tada pradėjo į ru- mūšiuose mes paėmėm jau 
' munus šaudyL Prasidėjo 4,000 belaisvių ir 6 mašini- 
mušys. Atėjo stipri pagal- nes kanuolės. 
ba ir po 3 valandų mūšio i 
austrai buvo atmušti su pu
sėtinais nuostoliais.
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OR-NUŠOVĖ VOKIEČIŲ 
LAIVĮ ŽEMĖN

Ties Verdunu franeuzai 
nušovė žemėn didelį vokie- 

Kiek šitam trijų dienų ’cių orlaivį pereitoj jsąyaitėj. 
mūšyje krito išviso žmonių, ’ 
tikrai da negalima pasakyt, 
nes nėra žinių apie rusų 
nuostolius. Petrogradas 
sako, kad vokiečiai, kurie 
buvo nugrūsti 6 mylias at
gal, paliko šitam ruože 30 
tūkstančių lavonų. Jeigu 
šita skaitlinė teisinga, tai RUSŲ ORLAIVIAI MĖTO 

’ I VOKIEČIUS BOMBAS.
Iš Petrogrado praneša- 

------t ---------_ . ma, kad 2 vasario rusų or- 
atakų iki šiol Lenkijoj beveikę lygus iš abiejų pu- jaįvjai Lenkijoj pridarė vo- 

" ___ ; daug nuostolių.
Daug bombų buvo paleista į 

: mobilizuotas vokiečių re
zervas ir kariumenės trau- 

ANGLIJA NETEKO JAU kinius apie Ravą, Zarzecze 
104,000 KAREIVIŲ.

pstolių. “ kijoj.
Nėra mažiausios abejo

nės, kad vokiečių feldmar
šalas fon Hindenbergas bu
vo įsakęs savo generolui 
įMekencenui prasilaužti per 
rusų eiles ir šauti į Varša- 
vą. Gal būt, jog tai buvo 
daroma su tuo išrokavimu, 
kad nugązdinti rusus po 
Varšava ir atitraukti jų 
‘spėkas iš Prūsų, kurios vei-

Orlaivis lėkė. matomai, 
bombarduoti Verduno tvir
tovę, prie kurios vokiečiai 
kitokiu budu negali prieiti. 
Peršautas orlaivis nusileido 
ir visi vokiečiai buvo paimti 
nelaisvėn.

ATMUŠĖ RUSŲ KAVA
LERIJĄ.

Berlynas praneša:
Lenkijoj, į šiaurę nuo Vi- 

slos, 3 vasario rusų kavale
rija smarkiai atakavo musų 
pazicijas, bet kaizerio ka-_____ __________
reiviai ją atmušė. Truputį,tvirtovėj" užsidarę Austri

jos kareiviai randasi bai
siam padėjime. Maistas 
jau pasibaigė ir garizonas 
badauja.—
SIUNČIA 200,000 KAREI

VIŲ KRAKOVAN.
Austrijos generalis šta

bas pranešė Krakovo gene- 
• ral-gubernatoriui, kad jisai 
butų pasirengęs priimt dar 

pusė užpuola, bandydama 200,000 kareivių, kurie šio- 
savo priešo spėkas. Mozu- mis dienomis bus tenai nu- 
rijos ežerų rajone ir ant de- siųsti.
šiniojo Vislos kranto tarpe į Matyt, austrai tikisi nau- 
Plocko, Dobrzvno ir Lipno 
taippat kasdiena būna susi
rėmimų. Bet čia daugiau
sia veikia raitelių būriai ir 
artilerija.

PRZEMYSLIO GARIZO- 
NAS BADAUJA.

Vokiečiai siunčia daug 
kariumenės gelbėti austrų 
tvirtovę PrzemyslĮ, kuri 
jau kelintas mėnuo rusai 
laiko apgulę. Sakoma, kad

žemiau j pietus jau nuo 1 
vasario eina mūšy s dėl Wo- 
la-Szydlowiecka. šituose

APIE TILŽĘ VIS MUŠASI
Oficijalis Petrogrado pra

nešimas sako:
Apie Tilžę mūšiai vis ne

siliauja. Tai viena, tai kita

jo rusų užpuolimo ant tos 
tvirtovės.I

___ _________ _______ apie tiek turėjo krist ir ru- 
kia dabar apie Tilžę ir Įsru- sų, nes korespondentai tvir
ti. Tokių pašėlusių_ vokie- tina, kad nuostoliai buvo

r . ~ ___Z2J.J ’ ” ’__2‘ ’ ’ 22 _
■ buvo. šių. Taigi išrišo butų už- ams
F Užpuo’imas prasidėjo an- mušta . į tris dienas 60,000

;i 2 vasario ryto, tarp kareivių.
Gombino ir Bolimovo. Iki 
pat vakaro vokiečių divizi
jos metėsi prieš rusų kor
pusus. Kiekviena syki jie i . ... . . , .
stengėsi pribėgti prie rusų Anglijos ministenų pir- 
apkasų, bet kiekvieną sykį numnkas Asąuith pranese 
jų ei’ės ris tirpo ir tirpo ne- žemesniajam paruamento 
pasiekusios savo tikslo, ir butui, kad nuo kares pra- 
kiekviena svki Dakrikusios dzms iki 4 vasario Anglija 

neteko jau apie 104,000 žmo
nių. Prie šito skaitliaus 
priguli užmušti, sužeisti ir 
prapuolę kareiviai.

pasiekusios savo tikslo, 
kiekvieną syki pakrikusios 
jos ritosi atgal, tartum su- 
tyžusios i uolą jūrių bangos.

Laikraščio „Novoje Vre- 
tnia” korespondentas, kaip 
praneša telegramos, sako:

„Vokiečiai rėmė savo in
fanterijos atakas stipria ar
terijos ugnimi. Jie turėjo 
įemažiau, kaip 600 kanuo- 
ių. Tos kanuolės taip grio
vė. kad žemė drebėjo. Šovi- 
įiai krito tankiai. Vienoj 
rietoi nukrito ant svk 7 ar 
i šoviniai. Vokiečiai norė- 
o atmest rusų sparną, bet 
įegalėjo.

ir Boguszyce, 50 mylių nuo 
Varsa vos. SERBIJOJ BADAUJA TŪ

KSTANČIAI ŽMONIŲ. 
Serbija, kaip ir galima 

buvo tikėtis, susilaukė bai
saus skurdo.

Pereitoj sąvaitėj Rusijos 1800,000 žmonių 
caras vėl išvažiavo iš Cars-’ * 
koje Sielo karės laukan. Iki 

i stoties jį palydėjo carienė 
su savo dukterimis.

II

CARAS VĖL VAŽIUOJA 
KARĖS LAUKAN. I

BELGAI DRŪČIAI LAI
KOSI.

Belgai da ne žuvo. Jie 
drūčiai laiko savo pozicijas 
apie Ys*ra, netoli Westen- 
de, kur pereitoj savaitėj vo-

ANGLAI SUMUŠĖ 
TURKUS.

Apie 12,000 turkų bandė 7__ ____ ______
persikelti per Suezo kanalą kiečiai vėl buvo užpuolę su 
ir įsiveržti Egiptan, kuri negirdėtu narsumu, bet pra- 
gina 100,000 Anglijos ka- silaužti per belgu eiles ne- 
reivių. Turkų užpuolimą (salėjo. Kelis kartus vokie- 
anglai atmušė. Užpuolikų1 čiai metėsi su durtuvais ant 
nuostoliai buvę dideli; 202 belgų apkasų, bet kiekvieną 
turkų anglai paėmė nelais- sykį turėjo bėgti atgal 
vėn. Daug vokiečių buvo paklo

ta. Nežiūrint ant baisių 
nuostolių, vokiečiai atkar
tojo tuos užpuolimus vieną 
paskui kitą per ištisas dvi 
dienas. Paskui ištisi trau-l 
kiniai ėjo Vokietijon su su
žeistais kareivais.

Jau dabar j 
badauja 

Amerikoj tveriama tam tik
ra draugija, kuri rūpinsis1
Serbijos šelpimu, šios drau-l "AMERIKOS NEUTRALL 
criins tikslu nnnminti TETAS VEIDMAININ-

I

FRANCUZAI PAĖMĖ VO
KIEČIŲ APKASUS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad 4 vasario į šiaurę nuo 
Alberto franeuzai paėmė į Wilhelmshaveną, apžiurė- 
nuo 200 iki 300 metrų ilgio jo nardomąją laivę No. 21, 
vokiečių apkasų. ■ kuri nuskandino anądien

Aisne upės klonije fran- kelis anglų prekių laivus, 
euzu artileriia nutildė vo- ir apdovanojo visus laivi- 
Hečiu batarėias ir išsprog-. ninkus geležies kryžiais už 
dino jų kesonus. i „patriotizmą.”

Į

KAIZERIS DALIJA GE
LEŽIES KRYŽIUS.

Kaizeris buvo atvažiavęs

2 KAS GIRDĖTI DABAR 
RYGOJ.

Rygos laikraščiai prane
ša įdomių žinių. Iš miesto 
varomi visi vokiečiai. Val
džia gabena juos į tolimas 
Rusijos gubernijas. Fabri
kai čia prigulėjo daugiausia 
vokiečiams; mechanikai ir 
amatninkai taipgi daugiau
sia buvo vokiečiai. Tuos vo
kiečius išgabenus, tie fabri
kai dabar užsidarė. Kiti vo
kiečiai pradėjo vadinties A- 
merikos piliečiais, kad tik 
jų neimtų. Todėl visiems 
Amerikos piliečiams valdžia 
Įsakė pridėti prie savo pas- 
portų savo fotografijas ir 
tuos pasportus pas Ameri
kos konsulį į 2 sąvaiti pa
liudyt, tokiu budu bus ma
tyt, kas tikras ameriko
nas, kas vokietys.

Maistas Rygoj nesvietiš
kai pabrango. Orančiai par
siduoda po 25 kapeikas, sil
kės po 10 kap. Mieste tan
kiai pasirodo proklamacijos 
prieš karę.

Miesto valdybai įsakyta 
vokiškus gatvių vardus pa
keisti rusiškais. Vokiškus 
parašus visur liepta panai- 

O kas buvo Rygoj, 
viskas

kinti.
tas žino, kad tenai 
buvo vokiška.

ANGLIJOS DARBININ
KAI NERIMAUJA.

Londono laikraščiai pra
neša, kad bruzdėjimas tarp 
Anglijos darbininkų nuola
tos auga ir valdžia bus pri
versta ką nors daryti, kad 
žmones užganėdint. Vaka-

iriniame Yorkershire 50,000 
angliakasių reikalauja 12 
centų daugiau mokesties j 
dieną ir grasina streiku. 
Velšų angliakasiai reikalau
ja daugiau mokesties ir pa
gerinimo darbo sąlygų. Ge
ležies darbų darbininkai taip 
pat pranešė savo bosams, 
kad pragyvenimui pabran
gus jie nebegali už tą pačią 
algą su šeimynomis pragy
venti.

RUSAI VĖL PAĖMĖ 
TARNOVĄ.

Viena prisipažista, kad 
austrai turėjo pasitraukti iš 
Tarnovo prieš rusus, kurie 
pradėjo bombarduot ši mie- 

į stą iš sunkiųjų mortarų. 
Taip-pat Viena prisipažista, 
kad Karpatuose jaučiama 
sunkus ru3ų spaudimas, ku
rie turi, matomai, sutraukę 
didelių spėkų.gijos tikslu bus parūpinti 

Serbijos ūkininkams sėklų 
ir ūkio padargų ateinan
čiam pavasariui.

RUMUNIJA UŽSISAKO
DAUG AMUNICIJOS.
Roma.— Rumunija užsa

kė Italijoj daug amunicijos, 
kuri turi būt pristatyta iki,, 
balandžio mėnesio, šitą už-siunčia Vokietijos priešams bet vvriausis Vokiečių teis 
sakymą Rumunija padarė ginklus ir tokiu budu pade- mas mirties bausme pakeitė 
sutinkant Italijos valdžiai, i da mušti vokiečius. < jam 20 metų kalėjimo.

VOKIEČIAI NUTEISĖ 
ANGLĄ 20 METŲ KA

LĖJIMO.
Anglų kareivis Lonsdale. 

būdamas vokiečiu nelaisvė-

GAS„
Kaip „Berliner Lokal An- 

zeiger” praneša, karinis ko
mitetas mieste Zvickau iš
nešė rezoliuciją, kad ameri
kiečių dovanos kareiviams
butų atmestos, nes Ameri- je, užnuolė vokiečių kalėii- 
kos neutralitetas šitoj karei mo viršininką. Lonsdale už 
yra veidmainingas — ji tai buvo nuteistas mirion.

RUSAI PLĖŠIA PRŪSŲ 
LIETUVĄ.

Vokiečiai įsiveržę anuo
met Lietuvon daug išpiovė 
ir išsivarė su savim Lietu
vos gyvulių. Dabar gi ru
sai įsiveržę antru syk į 
Prusus atsimoka 
čiams tuo pačiu.
„Liet Žinios” rašo, kad 
plentas nuo Tauragės iki 
Šiaulių pilnas gyvulių bandų 
— karvių ir arklių, kurie 
varomi iš Prūsijos. Val
džia gyvulius dalina po dva
rus ir kaimus, mokėdama po 
6 rb. už užlaikymą. Be to 
valdžia leidus išmainyti 
Prūsijos karves ant Lietu
vos, bile tik pastarosios ne
būtų lengvesnės. Leituviai 
dabar gali įsigyti geros vei
slės gyvuhus, tik gyvulėliai 
dėl pašaro trukumo esą la
bai sublogę. Tų gyvulių esą 
tiek daug, kad valdžia jų nei 
skaitliaus nežinanti. Jur
barke kazokai parduodą di
džiausius bulius po 6 rub
lius. Reikia pasakyti, kad 
tie gyvuliai atimti Prūsų 
lietuviams. Vadinas, rusai 
keršydami vokiečių val
džiai, plėšia nekaltus žmo
nes. Reikia tikėtis, kad jei 
vokiečiai dabar vėl įsivežš 
Lietuvon, jie keršydami ru
sams išdraskys musų šalį.

vokie- 
Dabar

KUN. ŽEBRAUSKAS 
UŽMUŠTAS KA

RĖS LAUKE.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad karės lauke likos 
užmuštas lietuvių kunigas 
Žebrauskas. Vokiečių šo
vinys griebė jį tuo laiku, ka
da jis spavėdojo sužeistą 
lietuvi, kareivi.

v
Kun. Zebrys 

nušautas su 
gaspadinę.

NEW BRITAIN, CONN 
(Telegrama „Keleiviui”). 
Anksti 9 vasario rytą bu

vo atrastas savo klebonijoj 
nušautas kun. žebrys, šv. 
Andriejaus lietuvių parapi
jos klebonas. Jis gulėjo au- 
gštieninkas ant žemės. Jo 
krūtinėj apie širdj buvo dvi 
žaizdos nuo kulipkų. Jo ka
klas buvo užveržtas virve. 
Jį atrado greta gyvenanti 
moteris, kuri ilindo per skie
po langą. Visos durjs ir 
langai klebonijoj buvo gerai 
užrakinti iš vidaus.

Moteris užlipo ant trečių 
lubų ir tenai rado nušautą 
jo gaspadinę. Jievą Gilmo- 
naičiutę. Ji buvo 
dusyk nėr veidą. Kleboni
joj viskas buvo 
angštvn kojomis, 
tarp kunigo ir gaspadinės 
ėjo smarki kova.

ve

peršauta

išvartyta 
Matyt.
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Keis dabar girdėt Lietuvoje
Apie “Lietuviu Centrą” Lietuvos žmones nieko nežino. Tai tik Yčo išpustas burbulas, 

o Yčas turi labai prastą vsrdą.

"Vilenskij Viestnik” (val
džios organas), kuomet už 
išreikštus "jausmus," "mal
das" ir t. t. buvo apskelbta 
"spasibo...”

Apie šios rųšies politiką, 
lygiai kaip apie jos priežas
tis ir pasekmes mes kada 
nors pakalbėsime atskirai, 
nes amerikiečiai ištikrujų 
čia gali daug nauja patyrti.

Lietuvos Žinios

X

YČO ir BASANAVIČIAUS 
DEKLARACIJA NUĖ- 
JO I CARO GURBĄ.

Pažangioji rusu visuomenė 
ta deklaracija net 

pasipiktino.

I laudami pinigų šelpimui nu
kentėjusių nuo karės. ( Be
galo bijome, kad Amerikos 
lietuviai nepatikėtų jų me
lams ir nesukištų savo suau- 
kautų centų dešiniemsiams 
į gerklę. Nes sunku jums 
žinoti visas jųjų suktybes — 
laikraščiai kad ir nueina, 
bet persijoti cenzūros. Da
bar, sako, užginta ir apie 
kunigus rašyti. Privatiš- 
kuose laiškuose vėl mažai 
kas teparašys teisybę. Taip 
jau teisybės nežino ir gyve
nantieji Lietuvoje, toliaus 
nuo Vilniaus. O klerikalai

' šaukia, giriasi, aukas renka, 
jausmingai šneka. Žmone- 
liai tiki: ’juk kunigas neme
luos!’

"Taip katalikiškai akis 
monydami, nuo neturtėlių 
paskutinę kapeiką plėšia. O 

. kas dėl šelpimo, tai gal vie-' 
Į nam 
niam ir kyštelės po truputį, 
bent dėl pasirodymo. 'Be
dieviai,’ žinoma, negaus — 
badu išdvės, tai ir pelnas: 
bent katalikystė nusivalys. 
Gi kitus pinigus sunaudos 
savo tikslui — žmonių mul
kinimui.

l "Rusų visuomenę sunku 
jiems įtikinti, akis apdumti. 
Čia by kas gali liežuvį į lai
kraščius įkišti. Bet ameri- L _. * . — - * ■
kiečius, tai gali jie sūkiai- kentėję, neregint pavojau^ 
dinti, nes be abejo, stengsis {?DZ0 ir uz poros

i saldžių saldžiausius, pasigy- savaičių vėl bėgo ar rengėsi 
rimo savo darbais laiškus bėgti, pagaliaus kiek persi® 
rašyti. Na, žinoma, varnas^? baimės liga aprimo.

■

Nemakščiai, Ras. apsk.4
Karo atbalsiai. Nemal® 

čiai, iškilus karei, perinai® 
[kiek savo ramų visuorr® 
Į būdą ir daug teko jiems r® 
matytų ligi šioliai daly® 
regėti. Mat, jie stovi, ta® 
sakant, viduryje kelio tarj 
Tauragės ir Raseinių. Nuo 
pat pradžios karės kiek 
žmonių praėjo, perkeliavo j 
Raseinius, tai atgal.

Praėjo pirma mobilizaci
ja, praėjo antra — blaivi, 
šimtai žmonių pravažiavo, 
taip pašauktų karan, taip ir 
lydinčių juos; po jų praėjo 
rekvizicijos — varė gyvu
lius, vežė javus, šieną. Va
žiavo kareiviai, vežė per 
purvynes neregėtas ligi šio
liai musų žmonelėms armo- 
tas, kulkasvaidžius, jodinė
jo žvalgai. Ar tris kartus 
buvo pakilusi Nemakščiuo
se panika, bėgo visi, kas ga
lėjo iš apylinkės į miškus, 
o savo naudą užkasinėdami 
žemėn, iš ko paskui pasi
naudodavo kiti jų kaimy-* 
nai: atsitikdavo, kad vieną 

i dieną užkasęs jau grįžęs 
ant rytojaus, nerado. Miš
kuose nepuiku gj^enti: pa-.

I

elgėsi rusai Prūsuose. Bu
vo ir komišku scenų Lig- fc fe • C7

šiol ir viena ir kita pusės el
gėsi. palyginamai, žmoniš
kai. net nuo rusu daugiau 
teko."

Laikraščiai meluoja apie 
vokiečių žvėriškumus.

Kitame laiške, antras mu
sų korespondentas rašo: 

, "Vokiečių globon patekti ri
si bijosi. Sako, su rusu ap

sipratome. Bijosi ir vokie
čių tvarkos. Laikraščiai 

{daug meluoja ir perdeda a- 
. pie vokiečių žvėriškumą.

{Užtai žmones įbaugino. Že
maitijos parubežyje. šaky-‘ daryti. x.AU1 

j sim, kariumenės vienų ir ki- kad p. Yčas, 
tų beveik nėra (atskiri bu-jvių veikėjuose žinomas kai
riai), vienok žmonės ir pas i-----------------------------------
mus baisiai bijojo ir laukė 
vokiečių ateinant. Dabar 
jau apsiprato ir netiki vo
kiečių žvėriškumui. Lai
kraščiai prirašo tiesiog bai
siausių dalykų. Vis tai, gir
di. vokiečių kariumenės dar
bai esą. Man sunku ką apie 

Tiek tik ži- 
Daugumos vietų žmo

nės. kurie praleido abi ka
riuomenes, labiau skundžia
si ant rusų, negu vokiečių. 
Suprantama, jog karės me-^čiams 
tu būva ir biauriausių atsi- Bet štai 
tikimų, žvėriškumų, nes ka- Gabry 
rė be to negali apsieiti. Bet 
kaltinti vokiečius, buk jie 
tik iš principo taip daro, aš 
negaliu. Tai patentuotiems 
patrijotams palieku.”

Rusai elgiasi daug aršiau už 
vokiečius.

"Kaltinti vokiečių negali
ma gerai žinant rusų dar
bus. Jei musų žmonės dau
giau ant rusų skundžiasi, 
tai galima suprasti, ką jie 
Prūsuose padarė. Man ne 
vienas kareivis sakė, jog 
Prūsuose "padarėme viską, 
ką tik galėjome." Ypač ka- 

; zokai tuo pasižymi. Patys 
kareiviai bjaurisi jųjų dar
bais. Dabar eidami antrą 
kartą į Prusus taip daro:— 
Visus žmones išvaro Rusi
jos gilumom Vyrų, žinoma, 
neranda, nes jie rusų nelau
kdami pasitraukė Vokieti
jon. Gi seniai, moters, vai
kai manė, jog jiems rusai 
nieko nedarys. Apsiriko 
nabagai. Rusai sako, jog 
jiems bėgant nuo Karaliau- 
___ s gyventojai padėdavo 
vokiečių kariumenei, už tai 
jie. rusai ir negalį palikti 
užpakalyje savo armijos vo
kiečių gyventojų. Na, ir 
varo net senius 80 metų. 
Bene 2 ar 3 žmonės mirė, o 
viena moteriškė pagimdė 
kūdikį. Jų turtą kariuome
nė išveža Rusijon. Varo gv- 
gyvulius, veža grudus ir 
šiaip brangius daigtus. O 
likusius sunaikina. Taura
gėje, sako, už 5 rub. galima 
nupirkti didžiausi bulių 
(jautį). Mat. kareiviai par
davinėja. Sako, jiems liep
ta varyti didelį buri, 
riausvbė jų neskaito, kiek 
jiems duota varyti.

i

"Tėvynės" 5-tam numery
je tilpo keliatas įdomių pra
nešimų iš Lietuvos. Tie pra
nešimai mums labai svar
bus. Visų pirmiausia jie nu
šviečia mums dabartinį da
lykų stovį Lietuvoj, ko iš 
Lietuvos laikraščių mes ne
galim patirti, nes cenzūra 
jiems neleidžia apie viską 

- rašyt. Toliaus, tilpę "Tėvy
nėje" laiškai mums parodo, 
kad kiekvienas Amerikos 
socijalistų žodis, pasakytas 
apie tą misterišką "lietuvių 
centrą." buvo tikra teisybė. 
Kada socijalistai išreiškė 
savo nepasitikėjimą Yču 
renkant aukas, tautininkai 
buvo pakėlę baisų triukšmą 
prieš socijalistus. Dabargi tai pasakyti, 
tilpę "Tėvynėj" laiškai visa nau. ~ 
tai patvirtina, ką socijalis
tai apie Yčą buvo pasakę. 
Pagaliaus socijalistai nepri
tarė visuotinam suvažiavi
me rašyti carui prašymą ir 
maldauti Lietuvai autono
mijos, nurodydami, jog to
kie prašymai nieko nereiš
kia. pakol žmonės spėka to 
nepareikalaus. Tautininkai 
ir už tai užsipuolė ant soci
jalistų. Dabar gi tilpę "Tė
vynėje” laiškai parodo, kad 
socijalistai ir tame neklydo.
Basanavičiaus 
ja" jau nuėjo į gurbą, 
atsakymo negauta.

Paduodant čia tuos 
kus taip, kaip jie tilpo "Tė
vynėje."

Susinėsimai su cenzūra.
Visi skundžiasi, kad susi

nėsimai Rusijoje labai ap
sunkinti. "Dabar sunku 
susinešti netik su Amerika, 
bet ir čia pat, Rusijoje, su 
kitu miestu. Įvesta karinė 
ceunzura, ji, žinoma, ir po- 
litikinė, nors oficiališkai 
taip nesivadina. Rašyti lai
škai dabar baisiai nesmagu, 
nes žinai, jog skaitys jį gal 
ir visai negeistinas žmogus. 
Rašai ir manai: "O gal tas 
laiškas cenzuron nepapuls”.. 
Jums užsienyje rašyti pato- ėiaus 
giau, nes jei cenzūrai nepa
tiks — suplėšys ir tiek. Ki
tokių pasekmių nebus. Kas 
kita rašant čia-pat. Dėlto 
ir gyvena kiekvienas mies
tas savu gyvenimu. Nori 
su kuom susinešti, turi pats 
tenai nuvažiuoti." O vie
nok, kaip mes žinom iš ank
sčiau gautų laiškų, kad va
žinėjimas taip pat nepato
gus, nes pirmenybė atiduo
ta kariniams traukiniams. 
Dėlto prisieina dažnai po 
kiek laiko stovėti stotyse, 
lig nepravažiuos į karės lau
ką skubinantiesi traukiniai. 
Kas dedasi Prusnose jie taip 
pat nežino.
Apie vokiečių buvimą Suval- &1/1’ 

kų ir Kauno gub.
Visuose laiškuose rašoma 

kone viena ir tas pats, nors 
visai iš skirtingų vietų. Ra
šoma: "Tarpe vokiečių buvo 
daug pažįstamų gyventojų 
iš Eidkunų ir kitų mieste
lių. kurie staiga išmoko da
bar lietuviškai. Suvalkijo
je ir kur buvo Kauno gub. 
vokiečiai, apskritai imant, 
dideliu žiaurumu nepasižy
mėjo, nes jie atvirai sako, 
kad iki N dilti IlOy Lietu
va, o už Nemuno, kaip įeis Į 
Bosija, tai elgsis taip, kaip daug jau buvo rašoma

"deklaraci-
Nė

1 •

Vy-

Taigi 
i vieną kitą parduos, 

tai niekas nežinos. Jeigu 
vokiečiai įeis į rusų žemę po 
tokio rusų pasielgimo, tai 
beabejonės atkeršys. Tuo
met iš sunaikintos Suvalki
jos nieko nebeliks.”

Per Vilnių vieną dieną 
pervežė 1,000 Prūsų lietuvių 
— moterų ir vaikų. Per 
Šiaulius pervežė žinomą 

■ Prūsų aušrininką Jankų.
i "Lietuvių Centras,” tai Yčo 

išpustas burbulas.
Amerikos laikraščiuose 

a-

pie "Lietuvių Centrą." ku
ris net šaukė amerikiečius 
į Londono suvažiavimą. 
Mums to "centro” žingsniai 
išsyk pasirodė i 
nors pati idėja nebloga. Y- 

i pač abejonė kilo, kaip suži
nojome, jog iš to "centro" 
yra žinomas tik vienas p. 
Yčas, nes p. Yčą pažinojo
me kaipo žmogų lengvapėdį, 
kuris nevisuomet skaitosi 
su savo daromais žingsniais. 
Vienok prisimindami laiko 
svarbumą visgi negalėjome 
daleisti. kad net ir p. Yčas 
drįstų taip toli nueiti ir net, 
rusiškai tariant, "podlogą"

.....i Mums buvo keista, 
. Lietuvos srio-

J. Basanavičius, kuris, ma
tyti, dėl savo senatvės neįs
tengia nuo tų pigios rųšies j 
politikierių atsikratyti, 

neaiškus,). ...... .. „
lo^a Y-! Lietuvių deklaracija nue-

I

po nelabai tesiskaitąs su sa
vo žodžiais ir prižadėjimais, 
įgaliotas kreiptis į ameri
kiečius visų sriovių ir par
tijų vardu, be socijaldemok- 
ratų, kaip tame "entro" 
pranešime kalbama. Bet 
manėme, kad dėl persimai
niusių aplinkybių galėjo tai 
atsitikti (kiti visi tinkami 
žmonės labai užimti ir su
varžyti. o p. Yčui, kaipo at
stovui. yra viskas lengvai, 
priegtam jisai amerikie-

' ; daugiau žinomas),
sužinome, kad p. 

s. to "centro" paklau
sęs ir nuvažiavęs Londonan, 
nieko nesulaukęs, turėjo iš
važiuoti Paryžiun. "Drau
gas" pagal "Aušros” prane
ša. kad Vilniuje katalikai a- 
pie tokį "centrą” nieko neži
no. Į musų gi užklausimą 
Lietuvos Demokratų Parti
jos Centro Komitetas nors 
oficijališkai ligšiol nieko 
dar neatsakė, bet privati
niai laškai, gauti iš Komite
to narių, aiškiai rodo, kad 
demokratai apie tą "centrą” 
taipgi visiškai nieko nežino. 
Laiške rašytame spalių 27 
(14) tik kalbama, kad dar 
tik rūpinamasi sutverti kas 
tai panašaus į tąjį centrą, o 
kitame laiške, rašytame 
gruodžio 22 (9) d. jau kal
bama kaipo apie įvykusį fa
ktą. bet visai kitokiais pa
matais, negu p. Yčas prane
šė amerikiečiams "centro" 
vardu rugsėjo 16 (3) d. Ne
va susidariusiame centre iš- 
tikrujų dalyvauja visos par
tijos — ir socijaldemokra- 
tai. ir jo rupesniu jau susi
tvėrė draugija nukentėju- 
siems nuo karės šelpti. Tuo 
budu p. Yčas pasivelijo sau 
iš Amerikos lietuvių pasity
čioti.

"Tautiškos politikos” fabri- 
kuotojams viskas yra 

galimu.
Kaip kam gali būti tiesiog 

nesuprantama, kaip tai ga
lėjo atsitikti. Bet žmonėms, 
kurie arčiau pažįsta p. Yčą 
ir visą tą lizdą, iš kurio pa
staraisiais keliais metais 
"tautiškoji politika” pradė
ta daryti, tame nieko nėra 
nuostabaus. Susirinko du- 
tris — daugiausia 5—6 to
kie "tautiškos politikos" da
rytojai, pasakė kas iš jų. i 
kad butų gera padaryti Lon
done suvažiavimas, kiti pri
tarė — ir atliktas kriukis. 
O kadangi tame būrelyje 
yra vienas ar antras žmo
gus, kadaise priklausęs de
mokratams, kitas vėl taip 
pat prigulėjęs prie klerikalų 
arba bent skaitąs save ”ka-

žmonių aukomis.
"SAULĖS” MOKYKLAI 
PASKIRTA 2,500 RUB., 

KARMELITŲ BAŽ
NYČIAI 500.

jo gurban.
"Lietuvių deklaracija," 

kurią vyriausiam karvedžiui 
įteikė tas pats p. Yčas su pa
rašais Dr. J. Basanavičiaus 
ir p. D. Malinausko, taipgi, 
kaip tikrai sužinota, yra 
darbas vien tos pačios poli
tikierių klikos. Pačią dek
laraciją visiškai patiko fias
ko : vyriausybės atstovai, 
kuriems ji buvo įteikta, net 
nesiteikė nieko atsakyti, tuo 
tarpu pažangieji rusų vi
suomenės sluogsniai pasipi
ktino. Net kadetai, sužino
ję, j°g Prie tos deklaracijos 
savo nagus prikišo jų Du
rnos frakcijai priklausąs p. 
Yčas, pasipiktino ir vienas 
jų lyderis tyčiodamos tie- j 
siog pasakė: ”niet chuže po- 
loženija. kogda ruka protia- 
nuta i visit v vozduchie."

Šiaip ar taip žiūrėsime, 
tokie svarbus žingsniai ne
turėtų būti daromi poros 
žmonių, o jau jeigu daroma, 
tai galėtų savo vardu tai 
atlikti, palikdami šalyje lie
tuvių tautą ir "visas" jų 
srioves. Žmonės nori sekti 
lenkus. Bet lenkai — jiega, 
neprigulmvbės arba bent 
savivaldybės idėja yra giliai 
šaknis įleidusi jų plačiose 
miniose; dėlto ir jų "dekla- 
’acijų” valdžia priversta 
klausyti. Kuomet 1903 me- 
ais Vilniun suvažiavo apie 

2,000 atstovų iš visų Lietu
vos kraštų, tuomet jiegą 
mjutusi valdžia ir per 
Vilniaus gubernatorių siun- 
ė savo atstovus tarties 

>u lietuvių tautos vadais ir 
iarė didelius-didelius priža- 

’.ėjimus — visai be jokių de- 
laracijų. šiandien — kas 
ita. Deklaracijos savo ver- 
ę gali turėti tik tuomet, 
:uomet už jų autorių pečių 
natyti reale jiega.

’rie "Saulės” pasielgimo ir 
klerikalų politikos.

"Tėvynė" No. I pasipikti- 
įusi, kad "Saulės” kursų at
idarymo iškilmėn buvo pa- . . .x x .
kviesta rusų valdžios atsto- 1 tūkstančiai.
*ai, o apleista kaikurių lie- _ _
uviškų laikraščių redakci- ar 10 tūkstančių — 

:os ir kad toje iškilmėje kun. pradėjo veikt...’ 
Jlšauskis išreiškė mintį, kunigo, Olšausko 
iog "Saulės” mokyklos ve
dama dvasioje rusų valsty
bės ir lietuvių paliuosavimo 
nuo lenkizmo,” jog moki
niai, įmokvti, tam tikru lai
ku šaukė "ura,” giedodami 
"Bože caria chrani” ir t. t. 
Amerikiečiams, be abejo, 
tas naujiena, bet Lietuvoje 
tai ir žvirbliai ant stogų čir
škia, kad klerikalų ir dalies 
tautininkų "tautiškoji poli
tika” jau senai virto, vulga- 
riškai tariant, batų laižymo

Kun. Olšausko sėbrai ima 
po 10 rub. į dieną už 

"darbą."
Dabar paaiškėjo, kodėl 

kaip Amerikos taip ir Lietu
vos klerikalai taip rūpinosi, 
kad pagriebus į savo ilgus 
nagus visą Lietuvos šelpi
mo darbą. Jiems rūpėjo pa
sinaudoti tais pinigais, ku
rie bus sudėti nukentėjusių 
Lietuvos žmonių šelpimui. 
Lietuvoj tie begėdžiai jau 
dalijasi žmonių aukomis. 
Apie tai praneša amerikie
čiams žinoma Lietuvos ra
šytoja Žemaitė, štai jos žo
džiai :

"...kunigai su pagelba sa-| 
i vo davatkų armijos išplėšė 
liš kairiųjų jau varomą dar
bą šelpimo pabėgėlių, nusi
tvėrė vien į savo nagus, ne- 

i prileisdami nei vieno kaire
snio. Per savo armijos pa

lieptą balsavimą s 
tinkamą sau komitetą.

"Kairieji parašė protestą, 
su 23 parašais, reikalauda
mi kitų rinkimų, nes toksai 
komitetas, koksai dabar su
sidarė, yra vienpusiškas, t. 
y. klerikalinis. 7 d. g 
džio, teisybė, buvo sušauk- ir visi taip apmokami, kaip 
tas vėl susirinkimas. O mu- augščiau rašiau. Tai mat, 

ta- kur pinigėliai mėtomi!
"j "O čia turime pabėgėlių 

. Maitinome iki šiol

kitam ištikimes-

i

Į

i

i

rasyti. Na, žinoma, varnas-s? oaimes uga aprimo, 
varnui akies nekirs: Ameri- 3.IX išvažiavo krasa, išva| 
kos kuniginiai sukis savo žiavo ar pasislėpė visi, kas 
aukas mūsiškiams kunigi- turėjo valdininko sagučius, 
niams. Bet užtai jus, 
rieji, bukite atsargesni.

susitaisė Laižysis jie ir prie kairiųjų.
Girdėjau, pas Šliupą buk jau 
rašę. Sugeba jie liežuvį pa- 
plonyti, by tik mato, kad 
galima pasipelnyti.

"Berašydama sužinojau, 
kad ne du. bet keturi žmo- 

gruo- nes išvažiavo tverti skyrių,

kai- išvažiavo policija, porą die
nų dar važiavo kaip kas iš 
bėgančių iš Tauragės, va
žiavo atsitraukiantieji rusų2 
kareiviai nuo Tilžės, vežei 
sužeistuosius. Paskui vis-| 
kas nutilo, tik viena po ki-| 
tos pasklydo kokios tai bai-l 
sios žinios vokiečių žiauru-l 
mo, diena iš dienos laukė tų 
atsilankymo. Vokiečių žval
gai artinosi — vieni nuo... 
Skaudvilės apylinkės, kiti 
Eržvilko. Sako, buk tai bu
vę jau Adakave ar dargi pa
čiuose Nemakščiuose, bet

_________________ _____  regėt dar jų niekas neregė- I 
šiandien viena, kuri turėjo jo. Tik labai tankiai skra- i 
žmonių (pabėgėlių iš Suv g.) jojo orlaiviai. Buvo taip ( 
pusantro šimto, atsisakė' ligi 22—IX; per tą laiką vo- . 
darboties. Ką į jos rietą 1 kiečiai buvo užėmę Taura- I 
pastatys, dar nežinom. Aš •' . aplinkinius sodžius 1
ir prižiuriu prieglauda pa-1 lig Minkšpančių, Batakių. 1 
bėgelių — 40 vaikų ir 17 mo-1 Daug pabėgėlių iš ten buvo® 

• tinų. Kol-kas neatsisakau i Nemakščiuose ir nereto®

su nekurie kairesniųjų f 
rėsi, lindo, net nusileido 
prieš dešiniuosius iki-pat že- šimtais, 
miausio laipsnio, meilydami šiek tiek žmoniškai, prižiu- 

. Bet deši- rėtojos darbavosi dykai.
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politika. Štai ir praeitą pa
vasari tie patis veikėjai iš 
"Vilties,” "Vairo," "Ryto,” 

"Saulės" etc. mušė tele
gramą carui, dėkodami už 
dovanojimą lietuviam spau
dos, ir mušė taipgi ne savo stos iš tokios draugijos, ir 
vardu, bet visų lietuvių visur laikraščiuose, lietuviš- 
draugijų ir visų laikraščių kuose ir rusiškuose, pradės 
atstovų vardu. Įdomu, kad ske’bti ir aiškinti savo pa- 
tuomet visa tai buvo daro- sielgimą ir jųjų darbelius, 
m a pusiau slapta ir buvo ži
nia, kad tik duota telegra- 

taliku” — na ir įsivaizdina, ma, bet apie jos turinį, ypač 
kad jie jau turi teisę kalbėti, gi kad tai buvo daryta visų 
"visų lietuvių” ir "visų par- lietuvių draugijų ir spaudos 
ti jų” vardu. Pasigailėti atstovų vardu, iš_ pašalinių
reikia, kad ton kelių politi- niekas nežinojo. Iš Lietuvos 
kierių klikon yra įtrauktas veikėjų vienas kitas sužino- 
ir visų šiaip gerbiamas Dr.. jo apie tai tik netikėtai iš

įlysti į komitetą. Bet deši- rėtojos 
nieji ne tokie kvaili (jiems 
nereikia kontroliavimo jų
jų darbų), jie atmetė visas 
propozicijas ir pasiūlymus 
kairiųjų vienu žodžiu ’ne 
nado!’

"Dabar ponas Y’čas, pirmi
ninkas, laksto po Maskvą, 
Petrogradą, po visokiais 

’ draugijas ir sąjungas, lietu
vių vardu medžioja pinigus. 
Teisingais ar neteisingais 
budais, tai kimitetui nerupi; —-—, —r
komitete tik nagus išskleidę kaukęs: tai šen, tai ten į lai- 
laukia, kuomet pabirs jiems kraščius šmakštelėju liežu-, 
" ’ " ‘ ;VĮ.

"Iš miestų sąjungos gavo ’Tš kailio išsinerčiau, kad —r .......... —o_ d—
-- - - - . na, ir tik išgelbėti jųsų centus nuo dabar, nors kartais stiklai

Tuojaus dešiniųjų pilvų... Bijau tik languose skamba ar sprogsi 
’Saulės’kad mano laiškas nepavė-• ta/Keliais vis veža ir d® 

mokyklai 2.500 rub., Karme- luotų, ir JOS neišsiųstumet bar Belaisvius, sužeistu® 
litų bažnyčiai 500. Toliaus Pfašamujų pinigų Tokiai iš-{ sius. Tankiai atvažiuo® 
paskyrė savo žmones važi- kilmingai pašalpai, priden- oficieriai supirkinėti kaiB^ 
nėti po parapijas ir steigti 
pašelpos skyrius . Žinoma, 
kas klebonija, tai bus sky
rius. Delegatams kelionė 
apmokama; bilietas antros 
klesos; apmokamos ir visos 
kitos kelionės išlaidos; o už 
darbą vienam 10 rub. į die
ną, kitam — 7! Ko čia gai- 
lėties: pinigų yra! O tie 
prastieji žmonės, darbinin
kai. "bedieviai" gali badu 
dvėsti, ir turbut nevienas 
gaus kojas pastatyt dėl to
kios pašalpos per klebonijų 
skyrius.

"Dabar musų kairieji iš-

— gaila vaikų; o bobos net ■ trioboj atsirado po keli; 
verkia, kad nepamesčiau, j šeimynų.verkia, kad nepamesčiau, j šeimynų. 
Bet man rodosi, ar šiaip ar į 

— išmes mane. Mattaip 
neiškenčiu, kaip vilkas, ne-

Po to vėl viskas išlengvi 
grįžo į savo gyvenimo vaga 
Tolumoje arčiau-toliau va3 
karuose ir pietų-vakaruose 
tebetrenkia armotos, ba 
prie jų trenksmo jau v® 

;taip priprato: nebėga jaS
į

gtai vardu — nukentėjusių nių, maišų ir t. t. 
nuo kares."
Šitas laiškas tilpo "Naujie- lautus daiktus, bet laba® 

nose.” Mes čia jį perspaus- tankiai atsisako imti ir pi® 
dinam, kad perspėjus tuos nigų. Ką aš čia, sako, imsit® 
savo skaitytojus ir drau- už tuos kailius pinigus, t® 
gijas, kurios pačios ketina ten mano sūnūs gal šals kui® 
siųsti aukas į Lietuvą, ši- nors, "atiduokit geriau! 
tas laiškas parodo, kad taip jam"... Nemakščiuose susi-jj 
siunčiami pinigai labai grei- tvėrė komitetas šelpti šei-® 
tai gali papulti besočiams mynoms pašauktųjų į karą.® 
kunigams į gerklę, nes jų Buvo renkami šilti daiktai® 
varžos sustatytos jau ant sužeistiems ir kareiviams® 
visų kelių. Todėl kas neno- žmonės noriai aukavo, ne-® 
ri sukišti savo pinigus kleri- mažai buvo surinkta piršti-^ 
kalams, tegul pats nesiunčia nių, kojenų. P.V.
jų į Lietuvą; tegul priduoda i 
juos į Lietuvos Šelpimo FonC 
dą. Tš čia "batiuška” Al-!
šauskas savo "Saulei,” kuri; Vagone 
Lietuvos vaikus mokina gie- grįždama 
dot ”P>ože caria chrani,” ne- vaikučių 
gaus nė centu. i

Žmonės 
netik noriai suneša pareiką

Papilė, Šiaul. apskr. 
verkia bobel 
Liepojun pora 

vežina. Verkia 
(mažojo, kuris 9 mėnesių bu 
damas iš peršalimo miręš 

Tu šiandien uždirbi 8 do- knomet bėgo iš Liepojauį

(”Liet Žinios.”)

lerius savaitėj ir iš viso už- Dabar vėl grįžta atgal, su; 
tik vieną doleri s^u nojusi, kad jos vyras fab

i kad atidaryt akis visuome
nei.

"Dešinieji ir tas davatki-
nis komitetas dabar plėšosi, 
draskosi, kad išvisur išga- de nio t__.............  _ _ . . .
vus kuodaugiau ir greičiau pasilaikai, septynis atiduodi. įo darbininkas susirgęs 
aukų. Tš šalies girdėjome. kurs nedirba neva dėl-' Isg3Šci°— Įvairus varj 
kad jie jau šaukęsi į Ameri- kad naudojasi mašinėri- po žmones, 
ką, į malonę lietuvių, reika- ia I



(ORESPONDENCldOS
UVINGSTON. ILL. 
Apie šį bei apie tą.

Nelabai kada sekasi ma
tyt žinių iš šio miestelio, o 
jei ir kada pasirodo, tai ne 
visados būna viskas aprašy
ta teisingai.

Todėl bandysiu kiek aiš
kiau apipiešt lietuvių gyve
nimą, jeigu ką užslėpsiu, tai 
tik vien iš nežinojimo.

Yra šiaip. Čia antri me
tai kaip pasistatė žmoneliai 
bažnyčią. Čia nėra lietu
vių ganėtinai, tai bažnyčia 
turi prigulėti maišytoms 
tautoms: lenkams, slavams 
Italams ir lietuviams. Kle- 
ponauja čia lietuvis kuni
gas K. Nors manęs tas 
peapeitų su jo profesija, bet: ti, sekdami paskui juodus 

J* Paklauskite 
sa vo į jus kunigą, kur yra tas 

Z 2__ > su jo brilijantiniu
dangum, kaip jie jums per- 
stato? Kur yra tas praga- 

i ras, su tais raguotais, riest- 
; vuodegiais velniais, kurie 
> laukia su kabliais išsižioję 
jūsų dūšių? Jeigu jie nega
li jums tai darodyti, tai aš 
pasakysiu jums, katalikai, 

! patarlės žodžiais: „Katę 
įmaiše perkate” ir dar ki
tiems žmonėms neduodate 
ramiai darbuoties paskui 
kunigus sekdami. M. Pytė.

kai pasidaliję į dvi dali ke
lia ergelius, ir žinote už ką? 
Gi dėlei „dūšių ganytojų.” 
Mat, kaip tie plikiai šuko
mis, taip jie kunigais nepa
sidalina. Vieni einą už tą, 
kiti už kitą.

Mano nuomone, varžosi už 
tuščią maišą.. Juk jums ar 
toks, ar kitoks kunigas, bi- 
le tik nuo jus dolerį moka 
paimti ir nuodėmes atlei
džia. Ir vėla: vieną „dvasi
šką tėvą” augštindami, kitą 
žemindami — griešijate. 
Juk jus vabalai prieš tokią 
ypatą, kuri Dievą čiupinėja, 
ir da jus drįstate šokti, it 
varlės prieš dalgį.

Ar šiaip, ar kitaip kal
bėtume, pasakykit jus, ku
rie ginate kunigų mokslą,! 
ką jus manote tuomi atsiek-!

[kartais jau bando ką nors!jų skverną? 
kavaip veiktie ir kiša 1——
[šventą nosį ne ten kur reik, Į Dievas 
arba bando užstotie kelią 
progresui. Buvo girdėti, 
kad minėtas kun. K. meldė 
Ipačtoje pas tarnaitę, kad su
naikintų atėjusius šiuos lie- 
taiviškus laikraščius, būtent: 
Kovą,” „Keleivį,” „Lais
tę,” o labiausia „Šakę”. Yra 
let liudininkai, kurie girdė
jo, kaip silebizavo vardus 
įngliškai pačtoje raidė į rai- 
te. Pasekmės buvo tokios.
Kad negavo kelių egzemp. 
LSS. 74 kp. organo „Kovos,” 
’Šakės” ir „Keleivio” skun

džiasi negavę keli žmonės. 
Tokį reikėtų pamokyt kartu 
su taja tarnaite, už naikini
mą kas valdžios yra leistina 
siuntinėtie.

Yra čia Lietuvių Politikos 
Neprigulmingas Kliubas 
vardu: ”Did. Liet. Kunigai
kščio Vytauto broliškos pa
šalpos”

Šis kliubas turi labai gra
žų tikslą: šviestis ir švie
sti, kad kiekvienas narys 
mokėtų nors lietuviškai 
skaityt. Tik bėda, kad na
rių veikiama iš atbulos pu
sės.

Turėdamas kasoje apie 
$700.00 taip veikė, kad neli
ko nei $100.00, o tai vis iš
mokėjo girtuokliam 
pašalpą, nuo kurios 
konstitucija. Girtas 
susiskaldę peštynėse 
ga — reikia šelpti; 
koją nusilaužė — i 
pti; girtas sprandą nusisu
ko —reikia šelpti. Kitų vi
sų nei nesurokuosi.

Buvo užmanyta geros 
valios draugų sušelpti Imi
gracijos įstaigą ant Ellis Is- 
land. Su didžiausiu įnirti
mu girtuokliai atmetė. Buvo 
užmanyta aukaut Lietuvių 
Tautos namui Vilniuje; su 
baisiu riksmu perrėkė, 
kad nereikia. Na, tai kurgi 
tie gražus žodžiai, kurie 
skamba konstitucijoje?

Nagi smuklininko K. E. B. 
smuklėje, nes jisai duoda 
svetainę už dyką mitin- į 
gams, o visi girtuokliai ga-i 
vę girtybėje pašalpą palie
ka p. smuklininkui.

O matytum, kaip laikomi i 
tie susirinkimai. Stačiai 
smuklėje, negalima net nuo 
baro atšauktie mėnesinės 
mokesties užsimokėtie. Tiek 
mokesties užsimokėtie.

t

kaipo 
gina 

galvą 
ir ser- 
girtas 

reikia šel-

NEWARK, N. J.
Kunigais nepasidalija.
Kur tik pasimaišys kuni

gai, ten kils tarp žmonių 
vaidai. Ir toks pasakymas 
liko tarpe žmonių kaipir 
priežodžiu. Ir kaipgi ne. 
Pas mus kunigauja kun. 
P. Jakštis, kuris, kaipo žmo
gus lėto ir ramaus budo ne
niekina svetimų nuomonių 
žmonių, per tai jis „artimo 
mylėtojams,” parapijonams 
nepatinka. Dabar kažin iš 
kur pribuvo kitas „ganyto
jas,” kun. Dobužinskas, tas 
jau pradeda pasižymėti pir
meiviškų žmonių niekinimu.

Aną dien -parapijonų su
sirinkime kilo didžiausi vai
dai. Pasirodo, kad katali-

■*

CALUMET, MICH.
Visur kapitalas viršų ima.

Apia Calum. Heclo Co. 
streiką, kuris tęsėsi per 1914 
m., skaitytojai mažai tėra 
girdėję, kadangi kapitalistų 
angliški laikraščiai apie tai 
lupas sučiaupę tyli.

Kaip Colorados, taip ir šis 
streikas tapo darbininkų 
pralaimėtas. Šį streiką pra
laimėjome ačių musų tamse
snių draugų nesolidarumui. 
Mes laikėmės tvirtai visi 
vienybės, bet tamsesnieji 
lietuviai, lenkai, rusai ir vo
kiečiai ėmė streiklaužiaut ir 
mes turėjome pralaimėti.

Dabar visus streikierius 
kompanija veja iš darbo, o 
musų vietoje dirba skebai. 
Musų žmonos ir vaikai ver
kia neturėdamos ko valgyt 
ir mes patįs būdami be dar
bo ir duonos nykstame...

Grįžtančius darban darbi
ninkus kompanija privertė 
pasirašyt, kad daugiau nes
treikuotų. Kompanija nu
samdė žmogų, kuris įlindo 
unijon ir išdavinėja žmones 
prigulinčius Sąjungon. Bu- 
vusie streikieriai kas dien 
išspiriami iš dirbtuvės lauk. 
Jų visų baisus padėjimas...

Vargšas A. L.

i

bei socijalistas, bet tikri ka
talikai, pas juos visus nera
si laisvo laikraščio. Pas 
juos vieši „Draugas,” „Ka- 
kas.” Jie bijosi laisvos min
ties ištolo. Tad ne dyvai, 
kad taip kelia tautą ir der
gia tąjį patį katalikų tikėji
mą, už juos ir kiti turės 
kaisti.

Tai, kokią garbę suteikia 
panašus fanatikai ii- Romos 
auklėtiniai! Susipratę dar
bininkai išskirs juos iš savo 
tarpo! Streikierius.

Kas mums rašoma.BALLAIRE, ORIO.
Streikieriai nuskriaudė 

streikierius.
Streikuojantie ateiviai 

angliakasiai negavo pasai- Sų baliuje sušelpė kankinius 
pos, kurią buvo atsiuntęs skurstančius kalėjimuose ir 

saituose Sibiro tyruose dėl 
kovos už laisvę ir laimę visų 
nuskriaustujų.

Buvo surinkta $1.50, ku
rie perduoti per laikraščio 
„Golos Truda” redakciją 
„Rusijos Revoliucijos Kan
kinių šelpimo” draugijai 
New Yorke. Kadangi au
kautojų tarpe buvo ir lietu
vių, tad skaitau už pareigą 
pranešti apie tai lietuvių vi
suomenei per gerb. „Kelei
vį.” (Ši žinia buvo prisiųsta 
rusų kalba. Red.).

E. Kazmirsky.

Derry, N. H.— Apreiškiu 
geriems žmonėms, kurie ru-

STRUTHERS, OHIO.
Nenusisekęs streikas. —

Lietuviai jį sulaužė.
Sausio 18 d. iš priežasties 

numušimo mokesties buvo 
sustreikavę vielų (dratų)

i traukėjai. Nuo 16 d. sausio 
i Y. S. and T. Co. numušė mo
kestį darbininkams nuo 14 
iki 20 nuošimčio.

Tą išvidę vielų traukėjai 
sumanė užprotestuot ap
šaukiant streiką, kas ir bu
vo iš syk pasisekę. Sausio 18 
d. visi kaip vienas arti 200 
darbininkų išėjo streikan. 
Tą pačią dieną tapo išrink
tas tam reikalui tvarkyti 
komitetas, rodos geriaus ne
reikia.
Streikierių komitetas krei

pėsi pirmiausia prie Indus- 
trial Commission of Ohio, 
kuri vestų prie vyriausių 
kompanijos superitendento 
Mullmeyer’io, kuris buk 
prižadėjęs daryti kaip ge
riausia butų darbininkams 
ir kompanijai.

Taip gerai ir tvarkiai tę
sėsi per 3 dienas. Po trijų 
dienų streiko dalykai ėmė 
krypti. Tūlas „Albertas,” 
lietuvis, pradėjo girtis, kad 
jis galįs sulaužyt streiką. 
Taip jis gyrėsi „slavokams,” 
sako: aš galiu išmokyti kom
panijai traukikų kiek lenda, 
o jus turėsit išstypt badu. 
Bet vienas streikierių komi
tetų už jo kalbą gerai jį ap
kūlė. Buvo teismas, kauciją 
už kaltininką sudėjo strei
kieriai. Tai buvo tik pra
džia. Vakare, 21 dieną sau
sio, 4 youngstowniškiai 
kreipiasi pas perdėtinį tos 
šapos, kad jie norį dirbt. Ir 
kam komitetas neinąs bosų 
prašyt taikyties. (Kas jie 
yra, tikrai žinau, tai lietu
viai, tik pravardžių visų ne
žinau). Boseliams to tik ir 
tereikėjo. Tuojaus užprašė 
meilingai ant rytojaus dirbt. 
Nors streiko komitetas ne- 
velino grįžt be nutarimo,’; 
bet musų katalikėliai, ar tai 
klausyt jiems! Bedievių šai- 
ka, sako. Sausio 22 d. nusi
davė į darbą, tie Youngs- 
town’o ištikimi katalikai; 
prie jų priėmė kompanija iš 
už vartų apie 10, ir su tuo
mi pradėjo daroą. Laikraš
čiai tuojaus paskelbė, kad 
streikas užbaigtas ir iš 200 
darbininkų jau didžiuma 
dirba.

Streikierių komitetas ban
dė vesti streiką ilgiaus, bet 

į išbadėję darbininkai nu
balsavo grįžt prie darbo už 

l tiek, kiek kompanija duoda.
Daugelis streikierių šau

kė: ką aš veiksiu, kaip kom
panija prigabens pilną šapą 
skebų, kur aš dėsiuos su 5 

į mažais vaikučiais ir moti- 
: na?

Sausio 23 nubalsavo di
džiuma sugrįžt panedėlyj 25 
sausio, nors, kaip patyriau, 
daug buvo vielų traukėjų 
atvažiavę iš Cleveland, O., 
ir iš kitur, bet patyrę, kad 
streikas, — išvažiavo; kiti 
nors ir ant freight’o, bet 
už skebus niekas neišdrįso 
eit dirbt.

Panedėlyj veik visas treč
dalis negavo vietų. Bosai 
pasakė: „jus norit 8 valan
dų,jus norit savo mokestį tu
rėt, tai eikit streikuoti” 
Daugiausio palietė slavokus 
tas ”black listas,” nes jie bu
vo pradininkai streiko ir di
delėj vienybėj laikėsi, o juk 
kapitalistams tokie darbi
ninkai labai blėdingi. Bet 
už tad lietuviai gavo gerą 
vardą! Kas atėjo pagelbėt; 
bosams, kas? — lietuviai;; 
kas pradėjo dirbt, kas? —. 
lietuviai! L .

Dabar tikras tautos paki-; kad duotų 
limas viešpatauja. Į tuščias laikyti. Užmačiusi policija 
vietas daug lietuvių priim- tuojaus su lazdomis minią 
ta. Lig šiol niekas nežino- išvaikė ir nedavė laikyti su- 
jo, kad Struther’yj randasi sirinkimą. Ar gi tai ne pa- 
panaši tauta, dabar žinos, moka darbininkams, 
kad geriausi skebai iš lietu- (nori valgyti, tai vietoj duo- 
vių. Inos gausi buožę. O darbi-

Bet broliai, laisvieji, ne- ninkai nesilaiko vienybėj, 
nusiminkit! Tie skebai nė- tai musų pačių kaltė, 
ra nei vienas laisvamanis, Mažoji Varguolė.

I PHILADELPHIA, PA.
LSS. sausio 31 surengė 

„Kruvinojo nedėldienio” pa
minėjimą. Kalbėjo drgg. 
Stasiulevičius ir Smelsto- 

! rius, piešė revoliucijos vaiz- 
; dus ir ragino prisidėti prie 
rengiamos 12 vasario bedar
bių demonstracijos.

Gražiai padeklamavo 5 
m. vaikas, Juozas Deiveiku- 
tis: „Kodėl neišnykstat sun
kus vargai,” publika iš jo 

i stebėjosi. S. B. R.

Barton, Ohio. pašelpinis 
streikierių Komitetas. Mi- 
nėtasai Bartono komitetas 
yra tam tyčia susitveręs šel
pti streikuojančius anglia
kasius. Jis turi surinkęs 
daugybę aukų pinigais ir 
drabužiais, bet tas aukas 
gavo tik amerikonai.

Tą matydami lietuviai, 
lenkai, cechai ir slavokai su
šaukė savo mitingą ir suda
rė šelpimo komitetą, kurin 
įėjo šie žmonės: J. Petrak, 
F. Petterovski, M. Kenders, 
J. Vincek, P. Stasevičius, H. 
Fluk ir W. Hlovarčyk; t. y. 

i nuo visų ten susirinkusių 
itautų po 1 žmogų.
j Mes, streikieriai, nus- 
i kriausti nuo tų pačių strei- 
! kierių svetimtaučių, mel
džiame savo viengenčių šel- 
i pti mus kas kuom galit. Su
rinktas aukas meldžiame 
siųsti adresu: Vaclav Hlo- 
varček, R. F. D. No. 3, Box 
206, Belleire. Ohio.

Lietuvių komiteto narys, 
P. Stasevičius.

I

Harrison. N. J.— Gražiai 
apvaikščiojo "Kruvinąjį Ne- 
dieldienį” LSS. 161 kp. sau
sio 24 d. tuo ttikslu buvo 
prakalbos. Kalbėjo drgg. 
J. Sveetra ir J. Šaltis apie 
1905 m. Rusijos revoliuciją 
ir apie karės priežastis. 4 
vaikinai puikiai sudainavo 
„Marsalietę.”

Parinkta LŠF. aukų; pu
blika sumetė $9.75 ir LSS. 
161 kp. nors neskaitlinga na
riais, betgi aukavo iš savo 
iždo $10.00 J. Venckus.

PEABODY, MASS.
Sausio 31 vietinė šv.‘ Jur

gio draugija buvo parengus 
prakalbas. Kalbėtoju buvo 
kviestas S. Vitaitis, bet ka
žin kodėl nepribuvo. Pub
likos, kaip dėl Peabody pri
sirinko gana daug. Nesu
laukus kalbėtojo, buvo pra
dėtos diskusijos. Pirma te
ma: Ar reikalinga kiekvie
nam lietuviui prigulėt prie 
pašelpinės draugijos. Pri
pažinta reikalinga. Antra: 
Ar galima ir moteris kartu 
priimt su vyrais į vieną 
draugiją? Pripažinta, kad 
galima. Po diskusijų atsi
lankė iš W. Lynno aktoriai, 
sulošė diologą „Pas fotogra
fą” ir dar keletą juokų. Jau
nos mergaitės, I. šidiškiutė 
ir O. Pangoniutė pasakė ei
les, kurios išėjo labai pui
kiai. Reikia pastebėt, kad 
West Lynne yra labai gerai 
išsilavinusių aktorių-lošėjų. 
Butų gerai, kad ir peabodie- 
čiai mestų kazires, o užsiim
tų panašiais dalykais, sek
dami lyniečius. Prie drau
gijos prisirašė, ar 4 nauji 
nariai. S. L. Z;

TAUNTON, MASS. 
Pavyzdingai sugyvena.
Šv. Kazimiero draugija ir 

LSS. 176 kp. surengė sausio 
24 d. bendras prakalbas pa- 
kviesdamos kalbėti drg. St. 
Michelsoną.

Kalbėtojas apibriežė da
bartinę Europos karę ir ra
gino lietuvius aukauti pa
vargėliams, sakydamas, kad 
„gal ir dabar, mums čionai 
bekalbant, Lietuvoje žmo
nės badu miršta.”

Pertraukoje buvo dekla
macijų ir P. Agurkis kalbė
jo apie vietinę pašalpos 
draugiją.

Pabaigoje drg. Michelso- 
nas kalbėjo apie socijalizmą, 
kaipo vienintelį vaistą pa- 
siliuosavimui iš po kapitalo 
vergijos ir pagyrė vietos 
draugijas, kad tokios viena 
kitai priešingos draugijos, 
kaip šv. Kazimiero ir socija- 
iistų kp., moka sykiu vei
kti ir sutikime gyvena. Au
kų surinkta L. Š. F. $10.00.

J. J. Agurkis.

IMAHANOY CITY, PA. 
Tėvynės šelpimo reikale.
Pas mus įvyko trečiasai 

iš eilės visuotinas lietuvių 
susirinkimas aukų rinkimui 
nuo karės nukentėjusiems 
lietuviams apkalbėti.

Pirmasai susirinkimas į- 
vyko gruodžio 5 d. Kalbėto
ju turėjome p. S. Gegužį, ku
ris gerai išaiškino visą Lie
tuvos šelpimo reikalą, te- 
čiau, nežiūrint į tai, mes iki 
sausio 10 d. nieko neveikė
me.

Antran susirinkiman pa
sikvietėme kalbėti p. Živat- 
kauską. Jis labai vaizdžiai 
išaiškino karės priežastis ir 
kas tą karę sukėlė. Kliuvo 
kapitalistams ir kunigams 
už veidmainingą žmonėms 
melų skelbimą, buk karę pa
tsai Dievas žmonėms siun
čiąs.

Publika liko labai užganė
dinta. Susirinkime surink
ta viso $25.30 aukų. Buvo 
užklausta, kuriame laikraš
tyj turėtų būti garsinamos 
aukos. Susirinkimas vien
balsiai nutarė garsinti per 
„Keleivį,” o aukos turi 
siunčiamos centraliam 
tuvos Šelpimo Fondo 
ninkui K. Šidlauskui 
Bostoną.

Komitetą rinkimui 
kų nebebuvo galima išrinkti 
dėlei vėlybo laiko, atidėta 

' iki sausio 13 d.
Vincas žemaitis.

CLEVELAND, OHIO. 
Bent gėdą turėtų!

Į „Mirtos” choras, P. 
Į Balčiūno 
23 d. surengė vakarą suside
dantį iš sekančios progra
mos: vaidinimo veikalo „Aš 
numiriau,” dainų, deklama- 

! cijų ir trumpos p. Mičiulio 
prakalbėlės.
. Vakaras labai publikai 

j patiko, tik gaila, kad cleve^ 
landiečiai mažai tokiems va
karams prijaučia. Tą jų ne- 
sąjausmą liudija mažas bū
relis teatsilankiusių žmonių.

Viskas turi priežastį, tai
gi ir visuomenės nesąjaus- 
mas vakarams, ypatingai. 
„Mirtos” choro vakarams, 
taip pat turi savo priežastis. 
Priežastis sekančios: pir
miausia, kad „Mirtos” cho
ras yra pirmeiviškas, antra, 
kad develandiečiai į pana
šias draugjas žiuri su pasi
baisėjimu. kaipo į didžiausi 
visuomenės priešą. Ir kur 
čia nebus baisu, kad Dievą 
mylintis katalikas ir laisva- 

smanis gali veikti ir links- 
j minties išvieno. Tas dar 
! mažai nuostabu, bet įsta- 
biau, kad čia atsiranda net 

! tokių gaivalų, kurie nesid
rovi viešai boikotuoti pana

gias dr-jas ir jų vakarus ir! 
į kiek man teko sužinoti, tai, 
'vienas iš tu gaivalų yra F.; 
i J. K—čia. kuris laiko šo- 
įkių mokyklą ir rengia 
i viešus šokius, kur ižan- 
; ga būna 25 c. porai, tas ma
inęs visai neapeina, kad jis 
iš to pasipelno, bet jis su
rengia viešąjį vakarą ir per 
savo draugus apskelbia jį i 
visiems už dyką, tuom pačiu į 
laiku, kada draugijos suren-l 
gia vakarą ir tą daro vien; 
tik su tikslu, kad atitraukti ! 
visuomenę nuo dr-jų suren-l 
gtų vakarų. Tai yra boiko
tas ir gėda tam, kas pana
šiai boikotuoja draugijų i 
rengiamus vakarus. Ponis.!

MANCHESTER, N. H.
LSS. 171 kp. Dramatiškas;1 

Ratelis turėjo perstatymą . 
naudai LŠF. Sulošta „Sala- 
mono Sapnas” ir „Dėdė At-, 
važiavo.” Lošimas pavyko 
žmonių buvo apie 250; daug čius. 
buvo žvmesnių svetimtaučių T _
atsilankę. Visi pagyrė soči- skaityti knygas ir laikraš- 
jalistų veikimą. čius darbininkiškos dvasios,

Kadangi iškaščiai dideli, kurie lavina protą ir parodo 
tai pelno liko mažai. Reng- mums skriaudas daromas 
darni vakarą turėjome aibę turčių.
priešų, ypač pasižymėjo sa- Publikos buvo neperdaug, 
vo a^dvmo darbu paraoiio9 eal nėr tai. kad klebonas ge- 
prezidentas, kuris tą dieną rokai iškeikė lankančius 
Liet. Jaun. svetainėje pa-prakalbas.
rengė šokius. A. Zubkus. Mažas Velniukas.

S.
vedamas, sausio

i

būt 
Lie- 
iždi- 
į So.

au- I
i
I

SPRINGFIELD, ILL.
„Kruvinojo Nedėldienio” 

paminėjimas.
10 metines kruvinąsias 

darbininkų skerdynių suka
ktuves įvykusias Peterbur
ge 1905 m. vietinė LSS. 29! 
kp. paminėjo iškilmingai.

Be įvairių pamarginimų 
buvo drgg. P. Mozūro, V. j 
Brukevičiaus ir F. Klanbau- 
sko prakalbos. Pirmasai 
kalbėtojas aiškino kiek ne
kaltų darbininkų išžudė ca
ro budeliai už maldavimą 
duonos. Antrasai kalbėto
jas aiškino apie Filipinų sa
lų gyventojų vergiją, kaip 
krikščionis kapitalistai už
griebė jų žemę ir juos pa-: vr.

F. Klabanauskas ragino;
-___________1__________ ______ _ _____ •______  1 ______ v I

čius darbininkiškos dvasios,'

v •

i

i 
i
I

l

LAWRENCE, MASS.
I Įvairumai.

LSS. 64 kp. nusisamdę di
desnę svetainę, kurioj galės 
pasekmingiau rengti pra
kalbas ir diskusijas. Pir- 

;miau turėjo su lenkais ant 
pusės, bet kuopai vis augant 
ir augant liko priversti skir
ties nuo lenkų, nes draugėje 
liko perankšta.

I

Sausio 20 ir 31 d.
lės” Kliubas surengė 2 va- 

i karu naudai nuo karės nu
kentėjusių lietuvių. Pirmą 
dien buvo balius, ant ryto
jaus sulošta du veikalėliu 

, „Piršlybos” ir „Likimo bau
smė.” Žmonių atsilankė ne- 

į visai mažai. Pelnas skiria- 
.mas LŠF. Malonu pažymėti, 
kad La\vrence „Birutės” na
rės veikia apšvietos ir visuo
menės labui.

♦ ♦♦

Sausio 28 d. buvo I. W. W. 
unijos susirinkimas. Iš 1,- 
600 narių, kurie pirmiau 
unijoj prigulėjo, atsilankė 

į tik 40. Ponai unijistai, ma- 
i tyt, jau pamiršo 1912 m. ko
vą, kada policija skaldė dar
bininkų galvas buožėmis.

♦ ♦♦

Sausio 27 d. 4 vai. po pie
tų susirinkusi minia be
darbių apie 600 (išviso Law- 
jrence bedarbių yra apie 1,- 
300) ėmė maršuoti Common 

j gatve prie miesto svetainės, 
susirinkimus

”Biru-

jeigu

WILKES-BARRE, PA. 
Tai ne klaida.

„Keleivio” No. 4 tilpo ati
taisymas klaidų, kur redak
cija sakosi patyrusi nuo J. 
J. N., jog mano korespon
dencija tilpusi „Kel.” No. 1 
apie melagingas kunigo pa
skalas ir juodrankišką laiš
ką esanti nevisai teisinga.

Aš nežinau, ar prieš du 
metu kunigas gavo kokius 
laiškus, ar ne?

Aš toj korespondencijoj 
kalbėjau vien tik apie gruo
džio 13 d., 1914 m., paska
las, kur kunigas per pamo
kslą sakėsi gavęs nuo soci- 
jalistų juodrankišką laišką. 
O kada socijalistai pareika
lavo parodyt tą laišką, tai 
kunigas atsakė jokio laiško 
neturįs. Apie tai aš nema
tau reikalo nė teisinties, nes 
”Kovos” No. 5 tilpo prane
šimas LSS. 92 kp. komiteto, 
kuris buvo pasiųstas pas ku
nigą ištirt teisybę apie tą 
laišką. Pranešimas toks 
pat, kaip kad mano koresp. 
”Kel.” No. 1.

Manau, jog J. J. N.*ir re
dakcijai bus aišku, jog ma
no buvo teisybė.

Burdingonas.

MARTYNAS DUSEVI- 
ČIA

šiomis dienomis išvažiavo 
į vakarines valstiias. Jis 
yra ištikimas „KELEIVIO” 
ir kitų pirmeivišku laikraš
čių agentas. Todėl, kur jis 
apsilankvs, visame galite 
jam užsitikėti.

„Keleivio” Admin.

Christopher, III.— SLA. 
161 kp. kuri iki šiol buvo 
kaipir apmirus vėl ėmė veik
ti. Dabar jau turi 21 narį. 
Sausio 10 d. laikytame susi
rinkime išrinkta aukų rinki
mo komitetas, kuris stro
piai rūpinasi aukų rinkimu. 
Jau yra surinkta apie $20.00 
Aukos bus siunčiamos visuo
menės išrinktam LŠF. iždi
ninkui K. Šidlauskui.

V. A. Mačiulis.

Carnegie, Pa.— Sausio 25 
d. A. P. L. A. 3 kp. (kaip jos 
pilnas vardas? Red.) turė
jo vakarėlį, kaipo apvaikš- 
čiojimą nuosavio namo įstei
gimo. Tarpe deklamacijų 
drg. J. Mažiukna sakė pra
kalbėję. Surinkta Lietuvos 
šelpimui $5.60 aukų į L. Š. F.

žmonės dejuoja, kad dar
bai labai sumažėjo, o pragy
venimas eina brangyn. J. G.

Worcester, Mass.— LŠF. 
komitetas parengė šokius, 
kurie nusisekė puikiai; liko 
keli doleriai pelno.

Tą pačią dieną buvo* lei
džiama išlaimėjimui įvairus 
daiktai nuo kurių taipgi at
liko pelno LŠF. $24.27. »

Sausio 31 d. LSS. 40 kp. 
buvo „Juokų vakaras.” Žmo
nių prisirinko apie 500.

L.Š.F. komitetas sukruto' 
darbuoties, norima surinkti 
kuodaugiausia aukų. Geros 
kloties ! Senas Paukštis..

Ansonia, Conn.— „švie
sos” dr-ja turėjo vakarą. 
Sulošta „Amerika Pirtyje.” 
Likusį pelno žada paskirti 
Lietuvos sušelpimui.

Ten buvęs.

Hudson, Mass.— Visos 
| vietinės dr-jos surengė ben- 
| dras prakalbas. Kalbėjo 
! drg. St. Michelsonas. Jis la
bai puikiai nupiešė vargingą 
Lietuvos padėjimą. Stebėti
nai gražiai padeklamavo 
maža mergytė Em. Totoro- 
niukė. Padengimui lėšų su
mesta $9.00

Vasario 13 d. bus balius 
Lietuvos naudai. Malonu 
butų, kad vietos lietuviai at
simintų savo brolius ir at
lankytų balių.

Hudsonietis.

I

Mnersville, Pa.— Sausio 
16 d. Lietuvių Ūkininkų 
Choras surengė labai įvairų 
vakarėlį. Įžanga buvo 10c. 
Nuo vakarėlio liko $3.15 
pelno, kuris perduota Vieti
niam Komitetui dėl įteiki
mo L. š. Fondan.

Senas Singelis.
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skavais reikalais. Turėjom 
slaptą vyčių mitingą.

—Gal važiuosite su tur
kais mušties?

— Ne, vaike. Mes nuta- 
iilgt'neišsiilgau, bet rėm pradėt vainą prieš be- 

Vvriausis musu 
kad 

iš

— Alou, Maike!
— Sveikas gyvas, tėve! 

Kurgi tu pereitoj savaitėj 
buvai ?

—Ar tu išsiilgai manės?
— Išs"\ 

žmonės manęs klausinėja, 
kur prapuolė vyčių genero
las.

— Ar ištikro, vaike?
— Žinoma.
— 0 ką tu jiems sakei?
— Sakiau, kad tu priguli 

prie blaivininkų draugijos, 
kuri labai daug išgeria a- 
laus, todėl gali būt, kad poli
cija sugavo girtą ir vėl už
darė i avilį.

— Tokiu budu tu mane 
apšmeižei, Maike.

— Koks čia apšmeižimas, 
tėve, juk tu pats man sakei, 
kad prie tokios draugijos 
tu prisirašei.

— Jes, vaike, ale pereitoj 
sąvaitėj aš nebuvau girtas.

— Tai ir tuomet da nėra 
jokio šmeižimo. Juk pasi
gerti tu skaitai sau už gar
bę, ar ne?

— Jes, Maike, gerai išsi
gerti, tai vyriškas darbas. 
Žemaičių ir priežodis sako: 
kas pypkės nerūko ir šnap- 
so negeria, to ir mergos ne-' 
myli.į

— Taigi tu, tėve, turėtum dievių taip bijotės? 
man da padėkuot, kad aš tau _ — T1° 
tą "vyrišką darbą”

so. Sako, parodyk.
—Jei jis tavęs neklauso, 

tai kam tu jo klausai?
— Jei aš neklausysiu, tai 

kiti klauso. O bedievių mo
kslas, vaike, tai taip kaip 
ir kokia liga: žmogus ir 
nepajunta, kaip užsikrečia 
ir tuojaus pradeda tikėti, 
kad jis iš beždžionės išsivy
stęs. Aš jau. rodos, tvirtas 
katalikas, o ir tai kartais 
kaip tu man prišneki visokių 
fizikų, tai parėjęs namo ne- 
syki sau čiupinėjau, ar ne
turiu kartais vuodegos.

PRAKEIKIMAS.

Iš musų atgi
jimo istorijos.

I.
Tautos atgijimas negali

mas be tautinio susiprati
mo, be tautinės sąmonės au
gimo ir stiprėjimo. Tik kuo
met tautos nariai pradeda 
susiprasti turi bendrų arti
mų žymių su visais kitais 
tos pačios tautos nariais, 
kuomet jie pastebi tų žymių 
ypatingumą, skirianti juos 
nuo visų kitų tautų, ir pra
deda kelti ji aikštėn. — tuo
met tiktai imama sakyti, 
kad tauta atgyja. Pirma 
bendra žymė, jungianti vi
sus tautos narius i atskirą 
vienatą, yra vienoda tautos 
kalba. Gimtąją žmogaus 
kalba mes pirmiausia va- 
duojamės, skirdami ji prie 
vienos ar kitos tautos. Ir i 
gimtąją kalbą pirmiausia 
kreipiama doma, tautai at- 
gijant. Tiesa, musų atgiji
mo istorijoj yra vienas tar
pas. kuomet lietuvių diduo
menė — tai buvo XV, XVI 
amžiais — buvo pasiryžusi 
Įvesti Lietuvoje latinų kal
bą : tuo rėmė ji savo nuo ki
tų tautų skirtingumą ir ta 
vaga norėjo varyti lietuvių 
atgijimą. Vienok toji di
duomenė buvo tos nuomo- ; 
nes, kad lietuvių gimtoji 
kalba esanti latiniška. Mat •

1

Buk prakeiktas rusų care 
Už tą pragarišką karę, 
Kuri žmones taip kankina, 
Kuri sali taip naikina, 
Nepalieka kluone grūdo 
Ir vaikus tėvams išžudo; 
Kur ji ėjo, kur užkliuvo — 
Šalis ašarom pasriuvo.

Už tas ašaras tėvų. 
Buk prakeiktas tu savų.

Ir tu, kaizeri, žmogėda, 
Ir visa ta jus govėda. 
Ką Įtaisė šią skerdynę, 
Drasko, plėšia mus tėvynę, 
Nuo Šešupės lig Dunojo 
Žemę kaulais jau užklojo; 
Tiek praliejo žmonių kraujo 
Ir lig šiol vis nesiliauja —

Buk prakeikta tų žmonių 
Visa gauja žmogžudžių.

Buk prakeikta visa gauja 
Už nekaltą žmonių kraują, 
Už tas gyvastis bernaičių, 
Už tas ašaras našlaičių — 
Teprakeikia jus žmonija, 
Te jums akis iškirmija, 
Tegul sostai jus sugriųva, 
Tegul veislė jus pražūva,

Te po karės ir gaisrų 
Nebelieka jau carų!

Maištas.

dievius.
vadas Kamašas Įnešė, 
išmušti visus bedievius 

j katalikų sosaidžių.
—To jus negalėsit pada-

[ rvt.
*— Kodėl?

— Nes valdžia tuomet su
kištų kalėjiman visą jūsų 
"vaiską" ir nevienam gal 
da ant kartuvių reikėtų atsi
durt.

—Vaike, mes nemušime 
jų lig smerties, tik taip sau tais laikais buvo Įsivyravusi 
gerai aptaisysime, tai ir bė- pažiūra, kad lietuviai iš la- 
dos nebus.

—Už užpuolimą ir muš
tynes Įstatymai taip-pat 
baudžia. Ar tu užmiršai, 
kaip Kembričiaus kunigas 
buvo nubaustas už mušimą 
moteriškės? O Hoosisko ka
talikai ir šiandien sėdi už 
geležinių langų dėl mušty
nių.

— Kaip sau nori, vaike, 
bet su bedieviais reikia ko- 

: vot.
— Kodėl, tėve? Pasakyk, 

i kodėl kovot ? Kodėl jus be- i .. . . — ?
— Jie griauja tikėjimą. 

_ ___ _____ priskai-į Prisirašo prie katalikų so
čiau, kuomet tu nebuvai jo saidės, o paskui per mitin- 
papildęs. Gal būt, kad tave gus pradeda prakalbas 
pradės dabar ir mergos my- 
lėt.

— Aš užtai, vaike, ir nepy
kstu, kad tu žmonėms pasa
kojai. kad aš girtas buvau. 
Išsigert reikia. Ale kam tu 
sakei, kad policija uždarė 
mane Į avilį?

— O ar tai ne tiesa, tėve? <
— Nausa!
— Jeigu ir ne tiesa, tai

visgi nereikėtų tau užtai py
kti, nes jeigu pereitoj są
vaitėj tu nebuvai areštuotas, 
tai busi vėliau. Nuo avilio jeigu žmogus nepasigersi? i 
tu vistiek neišsisuksi. Bet 
man rodos, kad tu, tėve, ir rėt kovot su jais? j,
pereitoj sąvaitėj tenai tūpė- — O paskui jie agituoja, 1569 metų, 
jai? ‘ • kad draugystė i t \ ’

—Nausa! • sau kokią bedievišką gazie- rišama su lietuvių kalba.
— Na, tai pasakyk, tėve,, tą už organą ir platina be- Kitaip dedasi vėliau.

kur tu buvai? į dievybę tarp kataliku ... ...
— Musų vaisko konstitu-! gam jie tau pasakys, kad 1599 metais, Didžiojoj Lie- važiuoja daugiausia vis su

cija draudžia teisybę sakyt, žmogus paeina iš monkės ir tuvoj Mikalojus Daugša 
ale jeigu tu, vaike, sakai Įt.t. 
kad aš džėloj sėdėjau, tai aš Į ■ 
ir konstitucijos nepaisyda-, ■ 
mas pasakysiu tau, kur aš tau, kad žmogus neturi du- 
pereitoj sąvaitėj buvau. Aš šios, ir gyvenk te paskui, jei je, 
vaike, vėl buvau Chicagon . nori, be dūšios. ky
nuvažiavęs. " —Na, tai kas čia. tėve. to. pabriežia dvejopą savo

— Kaip matau, tai tu, tė- kio baisaus, jeigu tau kas šinio tikslą. M. Daugšos ar taip karės sukurin įsivė-
ve, Į švento Kazimiero sese-; pasakys, kad žmogus neturi noru, jo rašinys turėjęs : lęs ir neranda reikalingu a- 
rįs Įsimylėjai. j dūšios? Tu gali jam sa- viena, duoti progos skaity- pie tai kalbėti. Jei dar to-

— Nebliuznvk, Maike. ši kyt, kad tu turi dūšią. tojui pagalvoti daugiau apie limesnėse vietose nuo ka-
kartą aš buvau tenai su vai-,1 — Kad jis, vaike, neklau- kai-kuriuos dvasinius reli- rėš, kaip kas ir kalba apie

; sa
kyti, žmones buntavoja

■ prieš kunigus; sako, I 
nereikia ant mišių duot, ne
reikia velykinės spavėdnės, 
žodžiu sakant, jie prieš vįs- 
ką kelia rivaliuciją. Galų- 
gale gauna šalininkų ir per- 

1 maino sosaidės konstituci
ją iš katalikiškos ant bedie
viškos. O kas aršiausia, kaip 
tik balių reikia rengt, jie 
visuomet rėkia, kad nereikia 
alaus. Na. ir pasakyk tu _ _ _
man. kas iš tokio baliaus, giminės.

ginius klausimus; antra gi. karę, tai arčiau prisiartinus 
— kas mums čia dabar ytin karės laukuose tų kalbų su- 
svarbu — labiau pasirūpinti visu neišgirsi. Visi užimti 
savaja lietuviška kalba. Pa- tos dienos reikalais ar atsi
žymėjęs tą faktą, kad lie-’ tikimais. Norint ką nors 
tuvių bajorai jau jo laikais išgirsti apie mušius, tiesiog 
ėmė gėdyties savo gimtosios turi kvosti kareivių, kad ką 
kalbos ir žadindamas ” ' _ - -
vius labiaus rupinties sava
ja kalba, M. Daugša bene 
pirmą kartą lietuvių 
tuos bando pamatuoti 
minti, kodėl žmogus nepri-'buvo Įsakyta paimti tokia 
valo išsižadėti savo gimto- vietą ar miesčiuką ir 
sios kalbos.

Aiškus lietuvių kalbos už- noma nebe aukų 
tarimas, lietuvių jaja rupin
ties raginimas ir darbavi- 
mos lietuvių naudai rodo 
mums M. Daugša jau są
moningu lietuviu buvus. 
Savo veikalus M. Daugša

lietu-

ras- 
tą

nors papasakotų. Bet ir jie 
nelabai noriai pasakoja, o 
jei ką nors ir pasakys, tai 
be jokio pagyro. Ot, sakys, 
tokią ir tokią dieną mums

t t • užė-
mėm, priešą apgalėjom; ži- 

iš abiejų 
pusių. Tiesiog stebiesi, 
kaip tas prastas rusas ka
reivis nenori girtis savo 
narsumu. Liepta, padaryta 
ir, žinoma, tai ne jo vieno 
nuopelnas, o viso pulko ar 

skyrė pirmiausia tiems, ku- rotos. Net jau apdovanoti 
rie nemokėjo arba nekaip kareiviai, mūšiuose atsižy- 
mokėjo lenkų kalbos. Gi to- mėję ir tie nesigiria.. Dar 
kia, nemokanti lenkų kal-

artinom, žiūrim: stovi prie
šo sargyba. Tuč-tuoj paty
lomis prisiartinom ir kar
dais visus nukirtom. Negi 

Į šausi — teisinosi jis — iš
girs. Inėjom Į vieną pirke
lę ir laukėm ryto, kad suži- 
i nojus, ar daug priešo. Vy- 
I ko mums viskas ištirti. .Vos 
temti pradėjo, leidomės pas 
savuosius. Pranešėm vis
ką. Patylom visas pulkas 
artinosi prie miestelio. Na
ktis tamsi, pirštu Į aki durk, 
ir tai nematysi.

i Prisiartinom. Priešas iš
girdo. Paleido i mus šūvi. 
Krito keli. Mus prožekto- 

;riai tuomet nušvietė mums 
[kelią. Urmu užpuolėm ant 
priešo. Ir Dieve, kas tuomet 
ištiko! Tiesiog per priešų 
lavonus ir ėmė tolyn ir to
lyn. Ot, ir dabar taip ir ma
tau su išblyškusiomis aki
mis vokieti, kaip durtuvai 
taikė į manę, bet aš pirma 
spėjau. Dieve, duok jam 
dangaus karalystę.

Kareivis nustojo kalbė
jęs nusiėmė kepurę ir persi
žegnojo. Paskui vėl tęsė:

žinoma, miesteli mes vėl 
atgal paėmėm. Kiek žuvo, 
sunku pasakyti. Daug gy- 

i vų suėmė. Alkani buvo, val
gyti davėm. Jug nelaisvėn 
suimtas jau nebepriešas, o 
nelaimingas žmogus...

Tai taip rusas 
žiuri i savo priešą, 
tam dangaus linki, 
tam valgyli duoda.

Ir daug daug panašių at
sitikimų išgirsti.

Galas kelionės ne taip 
smagus buvo. Lietuvon nu
važiavus ir pėščiomis pluk
ti reikėjo. Čia jau visai jau. 
ti. kad karo lauke esi. 
Tuom labiau, kad tuo metu, 
kuomet važiavau, ką tik vo
kiečius iš Suvalkų guberni
jos išvijo. Dar armotų gau- 
dėsis girdėjos, rar gaisrai 
pasienyj matės. Jau nuo 
šeštakavo visur matyti karo 
pėdsakos. šeštakavo stotis 
apdegus. Laukuose negyvų 
arklių matėsi. Juo arčiau 
Kalvarijos, tuom labiau ma
tai didžiulės audros vietas. 
Ypač Simno apylinkės liu
dija, kad daug gyvybių pa
lydėta. Kapų-kapai su ma
žytėliais kryžiučiais, su pa
rašais ir be parašų. Simno 
stotis nudegus, miestelyj ne
maža trobų sunaikintų. Gy
ventojų pusė telikus. Kiti 
tuomet dar buvo nesugrižę. 
Ūkininkai skundės, kad vo
kiečiai kuone viską išnešė. 
Gyvulius, arklius išvarė.

J. B—dis.

I kareivis 
Užmuš- 
o suim-

tinų paeiną, taigi ir liaudies 
kalba, girdi, esanti latiniš
ka, tik nežmoniškai sudar
kyta! Taigi šiaip ar taip, 
o vis dėlto akis atkreipta Į 
gimtąją kalbą, Į tautos ben
drą kalbą, nors ir nenorėta _ ~ ______ ___________ __
suprasti, kad toji kalba — bos, buvo musų anuometinė kad bereikalo jį apdova- 
ne latiniška. Žinoma, to- plačioji visuomenė, musų 1--------~ -L— r—
kios musų diduomenės pa- liaudis. Jos tatai tarpe M. rotos nuopelnas buvo. Ir 
stangos niekais nuėjo, nes Daugšos darbai turėjo bu- sėdint tarp tokių kareivių 
jų samprotavimas negalėjo <jįnti tautinę sąmonę, sąmo- 
turėti pasisekimo plačiuose ninga savo kalba rupinimą- 
lieąuvių sluogsniuose— liau- gį Taigi M. Daugša, kaipir

„ iePok musų bajorų nujautė, kad Lietuvos atgi- 
įskeltoji mintis, jų noras pa- jimas gali būti tiktai demo- 
rodyti savo tautinis ypatin- kratinis, kįlantis iš liaudies 
gumas jau reiškė, kad ir jr pirmiausia jos reikalams, 
lietuvių . tautinės sąmonės Kad taip ištiesų buvo, mes 
sužibo pirmi žiburėliai. Mu- pamatvsime vėliau.

,vt>sų diduomenė išpranašavo ______
kad lietuvių tautai jos atgjiimą žinių jau aišku, kad mes tu- palengvės. Apie Japonų ka- .

. - tiegog pavadinti M. rę užsiminus tuč-tuoj mos- į 
,. . . —i . nore- 1

t0_ plačioji visuomenė, musų

besiartinant. Tik tasai at
gijimas jau ėjo kitu keliu.

Musų didikams bajorams 
svarbiausia rūpėjo parody
ti, kad jie esą lygus kitų 
tautų (lenkų) augštesnie- 
siems. Iš to gimė ir istori
ja apie lietuvių iš latinų pa
ėjimą, nes bajorams reikėjo 
parodyti, kad jų protėviai 
yra kilę iš augštos latinų 

. Latinų giminėje 
jie jieškojo sau genčių, aug-

Dar 
greičiau pradės tvirtinti,

nojo, kuomet viso pulko ar

jauti, kad galinga rusų že
mė sukilo, kad jinai dar ga
li stebuklus pasauliui paro
dyti, kad dar daug-daug 
kuom nustebys visus. Ma- ĮO A AA £ DI]f H O
tai, kad tas kareivis jaučia, ’ 0 H m L H I1% U v
jogei ne veltui lieja kraują! 
už savo žemę, jogei tikisi, 
kad priešą apgalėjus ir jo 

Bet iš augščiau paduotų tėvynės akys nušvis ir jam

rime 1 A _
Daugša sąmoningu lietuviu telėja ranka, tartum 
ir pirmu musų tautinio atgi- damas tuomi perspėti,, kad 
jimo pranokėju.

R. Matas.

Kelones Įspūdžiai.
(Laiškas iš Rosijos).

Reikalų spiriamas, pod
raug ir indomumo traukia- 

— ^ir tai dėl to ius nuta- što kilimo žmonių. Taip bu- mas» ls Rusijos gilumos pa- " JU .ta ligi Liublino unijos, ligi sileidau Lietuvon karės mu- 
- Ligi tų metų šių vietų apžiūrėti ir savu- 

užsirašytų lietuvių tautos atgijimas ne- JŲ aplankyti.
Varginga dabar kelionė. 

30 Jei gavai traukini, nors ir

DIDINA KARIŠKĄ LAI
VYNĄ.

Washington. — Pereitoj 
sąvaitėj žemesnis kongre
so butas priėmė laivyno pa
didinimo bilių, reikalaujan
tį tam tikslui $144,468,902. 
Bilius dabar nuėjo senatam 
Sakoma, kad ir senatas jį 
priims.

Sulyg to biliaus, Suvieny
tų Valstijų valdžia kuogrei- 
čiausia turi statyt:

Du drednautu, didžiau
sios ir stipriausios rųšies, 
su stipriausiais šarvais ir 
didžiausiomis kanuolėmis. 
Kiekvienam tų drednaųtų 
skyriama po $7,800,000.

šešis kontraminininkus, 
po $925,000 kiekvienas.

Vieną nardomąjį mini
ninką, kuris galėtų eiti Į at
viras jūres, už $1,400.00#.

Vienuolika nardomųjų 
laivų, po $550,000 kiekvieną.

Vieną aliejumi kūrenamą 
laivą, už $1,140,000.

Siūlomas ligoninis laivas 
apskaitomas i $2,500,000, 
o transportas $1,100,000.

Kaip matyt, Amerikos ka
pitalistai stropiai rengiasi 
prie karės. Jiems taip pat 
reikia naujų rinkų savo ta- 
vorams, kaip ir kitiems. Iš 
dabartinės karės Europos 
valstybės išeis sumuštos, jų 
laivynai bus sunaikinti, ir 
čia va bus geriausia proga 
Amerikos kapitalistams iš- 
platint savo pirklybą. Tam 
tikslui reikia tik stipraus 
kariško laivyno, kuris tą 
pirklybą galėtų ginti ir pa
laikyti. Ir mes matom iš ši
to biliaus, kad Amerikos ka
pitalistų atstovai kongrese 
apie tokį laivyną jau rūpi
nasi. Savo biznio palaiky
mui jie stato už visuomenės 
pinigus kariškus laivus, ku
rie lėšuos daugiau, kaip 144 
milijonus dolerių. Tuo tar
pu tūkstančiai darbininkų 
miršta su savo šeimynomis 
badu. Tai, ką reiškia, kada 
darbininkai balsuoja už de
mokratų ir republikonų 
partijas.

ROOSEVELTO DARBI
NINKŲ STREIKAS.

Roosevelto miestelio strei
kas, kur 19 sausio kompani
jos galvažudžiai sušaudė 19 
darbininkų, eina jau geron 
pusėn. Streikas tenai kilo i 
dėlto, kad darbininkams nu
mušta mokestis nuo $2.00 
ant $1.60. Dabar viena dir
btuvė jau paskelbė, kad vėl 
mokės jau $2.00. Kitos dvi 
dar laikosi, bet spėjama, 
kad ir tos greit pasiduos.

EKSPLIOZIJA ANGLIES 
t KASYKLOJ.

BILIUS PRIEŠ ATEIVY- rio New River Coal kompa- 
BĘ NUPUOLĖ. nijos kasykloj ištiko smarki 

Pereitam "Kel" numerv- ekspliozija. Nemažiau, 
je rašėm, kad po Burnetto k^ip žmonės liko užberti 
biliumi prezidentas Wilso- P° ™e- . Issigelbejo tik 10 
nas atsisakė pasirašyt. Bi- angliakasių. _ Jie sako kad 
liūs nuėjo atgal i kongresą. ? JŲ draugai, kąr jie dirbo,
nas atsisakė pasirašyt. Bi- angliakasių. Jie sako, kad

nekalbėtum, nes ana karė, 
tai ne jo buvo reikalas, o ši
ta, tai jo, ir maž-ne kiekvie
nas jaučia, kad jo šventa 
priedermė šitą priešą su
mušti — apgalėti. Žino, kad 
jis gudrus, vikrus, galingas 
ir kad karė negreitai baig
sis, bet jo tas nebaugina, į 
viską tai jis atsakys: "Su 
mumis Dievas." Ir gailisi 
priešo, kad jis vis lenda, jug 
vistiek jam galas; tik iš
tvermės reikia, o jis bus ap
galėtas.

— Aplinkybių spiriami 
*“ " U---- *3 miestelio

N. N. pasitraukti — pasako
ja man vienas kareivis. —

Ant metų po unijos su lenkais, prekių — džiaugkis. Dabar mes turėjome iš

jau kitaip prabila Į lietu
vius. Savo dvasinio turinio 

— Kaip nebijosi! Pasakys veikale lietuvių kalba, išėju- 
’ ' šiam tais metais, "Postilė- 

ižangos žodyje, dar len
kų kalba parašytam, jisai

> ra-

Ir jus to bijotės, tėve?

karės reikalais, šiaip jau 
žmonių mažai kas trankosi. 
Ir didžiai nuostabu, kuomet 
traukinyj veik didžiuma ka
rininkų, o apie karę taip 
kaip ir niekas nekalba. Ma
tyti, kad visiems tas į gyve
nimą Įėjo, kiekvienas šiaip 
ar taip karės sukurin įsivė-

liko užmušti ant vietos. Kas 
atsitiko su kitais, jie nežino. 

k k,*- Tuojaus suorganizuota pa- 
damas antru sykiu per bal- lr Prą^®ta jieškot uz-
savimą gaus abiejuos kon- , žmonių. 
greso butuose nemažiau P0TVINIS IŠVIJO 40,000 
kaip du trečdaliu balsų. To- ŠEIMYNŲ
dėl ir p. Burnettas norėjo,: \ . t-
kad jo bilius virstų Įstaty- P*1.1? aPe, kuri bėga per 
mu be prezidento paširašy- va'stP« t0 Pa.‘les.,var<?°> P«- 
mo. Teėiaus eidamas antru re'toJ sąvaitėj vd taip p?t 
kartu per žemiausijj kon- kal.P į?1?, metais,
greso butą tas bilius perei- Potvnų pagimdė lietus, ku
tai savaitėj nunuolė. Bet ns,'«? ka'P ’? vledr« PeJ 60 
visgi tam biliui pritarė di- 'taĮąndų. Kaip anglą dien- 
delė didžiuma. Prieš jį bal- F.asciai r®®’ P®1™15 Jsyare 
savo tik 136, o už jį - 261. ’18 nan"J aPie 40>000 seiray- 
Taigi truko tik 5-kių balsų, n^- _______

, Ir nudžiugęs mus priešas, ka4 " W’NUŠAUTAS Už DUONOS
nz»f CM inaizv i m^c_ nus įstatymu.

I

Sulyg įstatymų, atmestas 
prezidento bilius gali te- 
čiaus likti taisykle, jeigu ei-

net su muzika inėjo Į mies
čiuką. O mes perėjom upę, i 
užtikę gerą vietą apsikasėm 
ir sugulėm. Gulėjom tenais 
tris dienas, veik nevalgę, ty-! 
kojom priešą, o jis neateina. 
Vieną naktį aš su keliais 
draugais nušliav.žėm ot taip 
apie keturis viorstus taip ir 
šlisužėm pilvais peržiūrėti, 
kas dedas miestelyje. Prisi-

KEPALĄ.
Cleveland, Ohio.— Domi- 

i ninkas Margoldas, jaunas 
į vaikinas, būdamas alkanas 

III.— Garlaivis o neturėdamas pinigų, no
rėjo pavogti iš krautuvės 
kepalą duonos. Krautuvi
ninkas šovė ir užmušė vai
kiną ant vietos. Užmuštas 
laikė duoną drūčiai prispau
dęs prie krutinės.

EŽERE NUSKENDO 
GARLAIVIS.

Chicago, r* 
”Iowa,” eidamas iš Milvvau- 
kee Į Chicagą, Michigan e- 
žere likos suremtas ledais 
ir nuskendo. Žmonės išsi
gelbėjo ir ledais priėjo prie 
krašto.
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Pajieškau dėdės Dominiko Pranio; 
Kauno gub., Šiaulių pav., Pakalniškių 
sodž., šaduvos par. Meldžiu atsi
šaukti:

parapijos, Potmaldabuzų kai- 
Teiksis atsišaukti.

Frank Keaveza, ,
Brigham str., Chicago, 111.

Juozas Skepetis,
131 Jackson st, Aurora, III.

ti šiuo adresu:
Jonas Matjukas,

109 S. Vatkin str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Petro Grižo;

Aukos perduota LŠF. ižd. K. Šid
lauskui. ”KeL” Adm.

šiuo adresu:
Stasys Žalnieraitis,

P. O. BOX 32, Maryville, IH.

Pajieškau giminaičio Izidoriaus 
Varkalevičiaus; apie du metu agal 
gyveno New Castar, Pa. Paeina iš

šaudė 19

Pajieškau pusbrolių: Zobukų; Pet
ro ir Motiejaus; Suvalkų gub, Pluti
škių 
mo.

Pajieškau Jono Adomavičiaus; Vil
niaus gub, Trakų pavieto, Stakliš- 

kaimo. 
val- 
ma-

zas pirmiau gyveno Shenandoahry, 
Pa. Malonėkit atsiliepti:

Jonas Nalivaika,
33 Emerald sti, Gardner, Mass.

s-.-4x t ' ir- Pajieškau dviejų dėdžių; Antano ir1^. 25 TC-' iX1Sei f Ve30 Juozo Babarckų; paeina iš Suvalkų 
Persiuntimas 14c. Lieka $11.16 gub., Seinų pav., Paliūnų kaimo. Juo-

streikuojančių į M r,TeJminilnė po 50c-174^4 4-4z» lrnn4 Buttar 30 c., F. S. G Šlegens, L. 
V ĮSI tie Kapi- : Kundrotas. A. Galinauskaitė, J. Šva- 

saltinami Žmo- ę’ždaitė. S. Sakalauskas. M. Rup- 1

Pajieškau Onos Valiuliukės; Nocu- 
nų sodž., Žemelių vai., Panevėžio pav. 
Kauno gub. Teiksis atsišaukti.

Kazimir Šokas,
3336 So. Halsted str.. Chicago, III.

PAĖMĖ 600 FRANCUZŲ 
NELAISVĖN.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Verduno apielinkėj 
pereitoj seredoj vokiečiai 
šturmavo 3 franeuzų lini
jas, vieną paskui kitos ir už
ėmė franeuzų pozicijas per, 
du kilometru. Visos fran-! 
euzų kontratakos čia buvo 

_ ____ Vokiečiai paė-
vėl galėjo eit per tiltą. Tas mė nelaisvėn 601 franeuzų, 
atsitiko anksti iš ryto, ties i beto jiems teko 9 mašininės 
Vanceboro, Me. 
Croix upės, kuri atskyria 
toj vietoj Suvienytas Valsti
jas nuo Kanados.

Tuojaus po ekspliozijos 
buvo areštuotas viešbutyj 
tūlas Werner Horn, pas ku
ri atrasta Vokietijos vėlia
va ir žemlapis, ant kurio bu
vo paženklintas tasai tiltas.

VOKIEČIŲ OFICIERIUS 
NORĖJO IŠDINAMITUOT

TILTĄ.
Pereitoj sąvaitėj, 2 vasa

rio, tarp Kanados ir Suvie
nytų Valstijų norėta išdi- 
namituoti geležinkelio til
tą. Padėtas dinamitas spro
go, tečiaus tilto nesuardė, 
tik išrovė kelis skersinius__ _£
ir už 20 minutų traukiniai į atmuštos.

t., ant St. i ir 9 mažesnio kalibro ka- 
nuoles, ir daug karinės me- 
degos.

UŽDARĖ 8 ”STOCK 
YARDUS.”

Chicagos ”stock yardai 
vėl likos uždaryti, nes tenai 
vėl pasirodė gyvulių kojų 

„ * . . . liga. Taip-pat uždaryta
Horn tuojaus prisipažino ”stock yardai” Pittsburge, 
prie kaltės ir pasakė, kad indianapolyje, Luisvillėj, 

4. 4.- Cįncinnati, Jersey
Cityje ir Columbuse.

jis turėjo Įsakymą tą tiltą 
išsprogdint. Jis atvažiavo 
tenai iš New Yorko. Kaip 
policija, sako, suimtas jis pa
sisakęs esąs vokiečių ofi- 
ėierius. Spėjama, kad jis 
tą tiltą norėjo išsprogdint Austrijoj stinga jau duonos, 
dėl to, kad tuo geležinkeliu Valdžia išleidusi Įstatymą, 
vežama daug maisto, arklių sulyg kurio i duoną tegali- 
ir net ginklų Į Kanadą, iš ma dėti tiktai pusę miltų, 
kur paskui, anglai vežasi * •••-*•*»>
tuos daiktus savo armijai, 
kuri kariauja prieš vokie
čius.

Tiltas priguli geležinkelio 
kompanijai. Suv. Valstijų 
teismas nuteisė Horną 30 
dienų kalėjimo už kėsinimą
si naikinti svetimą turtą. 
Dabar Kanados valdžia rei
kalauja, kad Hornas, atsė
dėjęs 30 dienų, butą išduo-j 
tas jai, nes dinamitas buvo milijonų dolerių, kad tik jie 
padėtas Kanados pusėj, laikytųsi prieš rusus. 
Hornas tečiaus sako, "kad. 
ant Kanados žemės jisai ne- ■ 
buvo atsistojęs. Jei Kana-' 
dos valdžia prirodys, kad 
jis buvo ant jos žemės, Su-; 
vienytos Valstijos Horną _____ t_______
išduos. Kanada gi yra An-, žiun atvažiavo Anglijos

AUSTRIJAI STINGA 
DUONOS.

Londone gauta žinia, kad

Kita pusė turi susidėt iš bul
vių arba kitokių priemaišų.

KELEIVIS

Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

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

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

Pajieškau pusbrolių: Pranciškaus 
Antanavičiaus, Juozapo Vinckaus ir 
draugo Aleksandro Šimkaus. Visi 
Kauno gub., Varnių miestelio, apie 4 
metai Amerikoj. P. Antanavičius gy
vena Chicago, III. J. Venckus pirm 3 
metų Herrin, III., o A. Šimkus La- 
Salle, III. Turiu labai svarbų reika
lą. Jis pats lai atsišaukia tuojaus ar
ba kas apie juos žino malonės prane
šti. (8)

Antanas K. Palkem,
4 So. Fors str., Kansas City, Kans.

Pajieškau brolio Kazimiero Yurdo- 
no, girdėjau gyvena Brightone, dir
ba Karų šapoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit pranešti. (7)

Adam Yurdon, 
100S S. Ganai st, Chicago, III.

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

Ona Armenienė, (6)
1546 Deyve str, Grand Rapids, 

Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės arp 20 ir 32 m. amž. Aš 
esu 30 m, nerūkau ir nevartoju alko
holio. Jei našlė —turi būt turtinga, 
o jei mergina turi mokėti rašto, my
lėti apšvietą ir sutikti imt civilišką 
šliubą. Su pirmu laišku malonėkite 
prisiųsti paveikslą.

Antanas Sabutis,
P. O. B0X 339, Manchester, Conn.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ
$15.00 SĄVAITĖJ EXTRA!

Pajieškau lietuviškų agentų 
kiekvieno miesto. Iš darbo atliku- 

i šiame laike gali šitą darbą atlikti, 
i Atsišaukdamas prisiųsk markę už 2c. 
i dėl paaiškinimo. (8)

JOHN B. PARIMSKY
P. O. BOX 944, Hallowel, Me.

VAKARAS IR BALIUS
Sušelpimui nukentėjusių Tėvynėj 

musų brolių lietuvių, rengia Dr-stė 
L. T. Tėvynės MyL No. 1 ant Town of 
Lake, Chicago, 111. Nedėlioję, Vasa
rio-Febr. 14-tą, 1915, A. J. Bieržyns- 
kio svetainėje, 4600-02 South Pauli
na street, Chicago, III. Prasidės 5- 
tą valandą po pietų. Tik’.etas Vyrui 
su motere 25c.

Prie progos turim pažymėti, kad 
virš minėta Dr-stė rengia šitą vaka
rą naudai nukentėjusių lietuvių nuo 
dabartinės karės. Mes kaipo nariai 
šitos draugystės pašventėm savo 
spėkas ir triūsą, kad parengti šį 
vakarą tam tikslui ir kviečiame vi
sus tėvyvainius prsidėti. Pelnas nuo 
šio vakaro yra paskirtas šelpimui lie
tuvių Lietuvoje, tarp kurių randasi 
mus tėvai, broliai, sesers, giminės, 
kaimynai, pažįstami ir t.t. Todėl 
atsilankydami į šį vakarą, prisidėsi
te prie šio naudingo darbo, o prie to 
užtikriname kad busite užganėdinti, 
nes yra užkviesta puiki muzika, kuri 
visus palinksmins. Tarp šokių bus 
dainos. Dainuos Lietuvių Jaunimo 
Ratelio Vyrų Choras, kuris gerai yra 
atsižymėjęs dainavime.

Kviečiam visus atsilankyti.
Dr-stė L. T. Tėvynės Mylėtojų No.

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 
Pitsburgh, Pa.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOKIEČIAI SIUNČIA 
DAUGIAU TURKAMS 

PINIGŲ.
Atėnai.— 31 sausio per 

Bulgariją perėjo du vokie- 
! čių valdžios vagonai su auk
su, siunčiamu Į Konstanti
nopoli. Iš viso Vokietija 
nusiuntė turkams jau 15

VOKIETIJOS PRIEŠAI 
VIENIJA SAVO PINI

GUS IR KAREI
VIUS.

Pereitoj sąvaitėj Pary- 
____________________ _____ _ J ir 

glijos teritorija, todėl jei Rusijos finansų ministeriai, 
vokietys pateks jai Į rankas, kurie tariasi su franeuzų 
jis bus tenai sunkiai nubau-1 valdžia, kaip suvienijus sa-

WEST VIRGINIJOJ KO
VA VERDA.

Kova tarp angliakasių ir 
kasyklų savininkų West 
Virginijoj nesiliauja: Iš 
AVheeling ateina žinių, kad 
Roby-Somers Coal kompa
nija varo iš savo" namų 
streikuojančius angliaka
sius laukan. Adenoje ir 
Mount Pleasante teismas 
uždraudė kompanijoms taip 
elgties, bet jos to nepaiso ir 
sako, kad visas streikuojan
čias šeimynas išmes laukan.

vo pinigines ir karines spė
kas, kad pasekmingai lai
mėti šitą karę.

CHICAGOS BEDARBIU 
BYLA.

Pereitoj sąvaitėj Chica- 
goj buvo bedarbių byla. Bu
vo kaltinama 22 žmonės už 
Įtaisymą parodos be leidimo 
ir riaušių kėlimą. Apie tas 
riaušes ”Keleivije” buvo jau 
rašyta. Teismo rūmas pri-

• y v m •

Į LAIKĄ PAMATĖ TOR
PEDĄ.

Anglų ligoninis laivas 
”Asturias” tik per plauką 

! išliko nenuskandintas. Lai
vas vežė sužeistus anglų- ka
reivius iš Francuzijos na
mo. Ties Havre laivo kapi
tonas pamatė po vandeniu 
baltą taką. Tai buvo torpe
da, kurią paleido vokiečių 
tardomoji laivė. Anglų ka
rtonas urnai pasuko savo 
aivą iš kelio ir torpeda nu- 

•sio nro šąli. Kad viena se
kunda ilgiau, laivas butų 
nuskandintas.

ROOSEVELTO ŽMOGŽU
DŽIAI TRAUKIAMI 

ATSAKOMYBĖN.
New BrunsYsick, N. J. — 

rašyta. Teismo rūmas pri- Grand jurv čionai patraukė 
sigrudo pilnas žmonių. Tei- atsakomybėn 26 šerifo pa
sėjas Gemmill visus areš- siuntinius, kurie 19 sausio 
tuotus išteisino, i 
davė gerą pamokslą, kad ji 
daugiau ant parodų neužsi- darbininkų.

talistų šunĮs kaltinami žmo
gžudystėje.

I
Šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. <> 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny- 
goję aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitą knygą <; 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra i i 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašyma jis buvo ;; 
skaudžiai vokiečių valdžios pers akiojamas. Lietuviu kalbon tą vei- <> 
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros U 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

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

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

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

John Semkus, 
P. 0. B0X 144, McTaggort, Sask.

Canada.

CHICAGO ILL.
Lietuvos Šelpimo Fondan aukavo

$50.00 L. T. Tėvynės Mylėtojų dr-ja
No. 1 ant Town of Lake, kuri turi . _
"Keleivį” už organą. Kauno gub.. Zarasų pav., Panemunio

K K. Strzynecki. par-. Moškėnų sodžiaus. Pirmiau gy- 
Aukos perduotos LŠF. ižd. K- šid- veno Rochesteryj. Meldžiu atsišauk- 

lauskui. !x“
"Kel.” AdmJ

___
GARDNER, MASS.

Gruodžio 27 d., 1914, S. L. R. K.! Pajieškau pusbrolių Juozo ir Vin
co Mačių, Pančekių kaimo, ir Jono 

prakalbose LŠF. aukavo šios ypatos: Nemuro Marciniškių kaimo: visi 
K. Šimkūnas $1.00, J. Serksnis, J. šunėkų parapijos. Girdėjau gyvena 

Matskus, A. Rutkauskas, J. Karlonas, Baltimore, Md. Malonėkit atsišaukti 
J. Jokubonis po 50c. Smulkių aukų 90 
c. Viso $4.40.

J. A Pilkauskas. 
Aukas priėmiau 26. I. 15. LŠF. ižd.

T. Dundulis. ,

DENVER, COLO.
Čia nėra jokios dr-jos nė kuopos, 

kuri rūpintųsi Lietuvos šelpimu. Du 
draugu susitarė parinkti L. Š. F. au
kų ir perėjo per stubas. Lietuviai 
karštai tam prijautė ir gausiai au
kavo išskyrus kelis išgamas ir smuk
lininką, kurie net kitus nuo to kilto 
darbo at’-albinėjo.

Aukautojų vardai:
K. Baltrušaitis aukavo $5.00, P. 

Bajoras, J. Rainys po $2.50. J. Mar
tišius $2.00, J. Girdauckas, Wm. Gir- 
dauckas, J. Girdauckas, Jus. Girdauc
kas, M. Vekerotas, J. Naumavičius, 
W. Rainys, J. Andrijauckas, P. Vin-

Pajieškau brolio Mikolo Jurgaičio; 
Kauno gub, Panevėžio pav, Ramy
galos vai. Pirmiau gyveno Chica- 
goj, I1L Meldžiu jį patį ar kas jį 
žino atsišaukti.

Marcelė Subaėienė,
BOK 442, Thomas, W. Va.

Pajieškau brolių: Baltraus ir Kazi
miero Vajevodų; Abudu Kauno gub. 
ir pavieto. Vėlionos par, Pamituvės 
kaimo j Abudu turi po 45 m. amžiaus. 
Už pranešimą bus ačiū. (6)

Barbė Vaivodaitė, 
4769 Melrose str, Frankford, 

Philadelphia, Pa.

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

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

W. Bernotas (6)
4547 So. Paulina str, Chicago, III.

Pajieškau draugų: Vinco Puzaro, 
Nastės Puzaraitės, Marcelės Gied- 
raitės, Leono Gesleriaus ir Antano 
Pirkino. Svarbus reikalas, malonė
kit atsiliepti.

Antanas Virkutis,
827 Vi ne str, Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio T. Kvedarausko, 
Putiliškių kaimo, Raguvos par., Uk
mergės pav., Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti:

Ant. Kvedarauskas,
' 65 Ten Eyck, S. Brooklyn, N. J. 
:--------------------------------
l r..........................
1 na iš Suvalkų gub.,

______r_ _____________  ______ pav., Sasnavos kaimo, 
caitis, Mrs. ’Š. Šharrck ’po’$i.00,' j. menkoj.
Ausevičia, P. Barčaitis po 50c. K. 
Riauka. J. Tauckus po 25 c. F. Zau- 
rickis 10c. Viso $23.60. atėmus 14c. 
prisiuntimo lėšų — lieka $23.46

Jurgis Girdauckas.
.Pinigai perduoti K. Šidlauskui.

"KeL” Administ.

Paieškau Andriaus Manelio; paei- 
Mariampolės 
15 metų A- 

_. Gyveno daugiausia Gilber- 
ton, Pa. Meldžiu atsišaukti.

Mykolas Keturakis,
21 Statė st., Okland, Susųuehanna, 

Pa.

WALTHAM,
Sausio 30 d. buvo 

Ginčausko su p-le A. 
riose svečiai sumanė 
sušelpimui tėvynės.

Aukavo šios vpatos: K. _ __  _____ _
skas ir F. Molis po 1 dolerį; J. J. Kauno gub, Šiaulių miesto. 6 metai 
Savickas, L. Savickaite, F. Termi- Amerikoj. Girdėjau paskalą, buk 
nas, A. Alekna. K. Steponaičiutė, F. miręs? Taipgi pajieškau Julijonos 
Karpšlys, ^.J. Šli"geris,^ I.^Kadagins- Gedvilaitės, ji gyveno Chicagoj, III. 
i -r> z- x , , Apie 5 m. kaip išėjusi už vyro. Mel

džiu atsišaukti.
S. Tarvid,

923 Atlantic Avė, Camden. N. J.

MAŠS.
vestuvės p. K. 
Norbutaite, ku- 

parinkti aukų
9

Ginčau-

o policijai Roosevelto miestelyje su-' GaH^katV-fiSSlitis;
— 1 — I _ — J — - w • X* T a-k v » m • . _ — ~ 7

puldinėtų ir žmonėms gal
vų neskaidytų. į

GRAIKIJA STOJA Už 
SERBIJĄ.

Iš Atėnų atėjo Į Paryžių

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

Viso iki 8 vasario, pas p. 
K. Šidlauską L. š. F. kas> 

žinia, kad Graikija yra pa- ninką suplaukė §3,514.61. 
siryžus išeiti su visomis sa-j 
vo spėkomis Serbijai Į pa-1 
galbą, jeigu ant jos bandytų 
dar sykį užpulti teutonai. 
Graikija stropiai ruošiasi Į 
karę.

ŽUVO JAPONŲ SKRAI
DUOLIS.

San Diego, Cal.— i” 
gauta žinia, kad netoli Tur- 
tle Bay užėjo ant uolos ir 
sudužo japonų kariškas lai
vas ”Asama,” ant kurio bu
vo 500 jurininkų. Išsiųsta 
pagalba.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
CAMBRIDGE, MASS. $100.00 auka
vo nukentėjusiems nuo karės Lietu
voj.

Priėmė L. š. F. Kasierus
K. Šidlauskas.

GARDNER. MASS.
Letuvos šelpimo Fondan Gardnerio 

lietuviai suauk a vo $50.00 (Aukauto
jų vardai buvo mums prisiųsti, bet 

Aitriai nesu^au^’ant ’^a* nuo L’
sekretoriaus p. T. Dundulio praneši
mo apie priėmimą aukų, aukautojų 
vardų negarsinome. Vėliau gi. ko
kiu tai budu, visų aukautojų vardai 
nusimetė ir šiandien jų pagarsinti Be
galime, už ką Gardnerio visuomenę 
labai atsiprašome.
, “Kel.” Administracija).

Aukų $50.4)0 priėmiau 26. I. 15 L. 
š. F. ižd. T Dundulis.

CLEVELAND OHIO.
Aukos L. š. F. ir politiškiems kanki

niams „
30 sausio D. Petraucko su O. 

Smulčiute vestuvėse besilinksminda
mi sumanėm paaukauti Lietuvos Šel
pimo Fondan ir Politiškų kankinių 
šelpimui Aukavo sekančios ypatos:

Jaunavedžiai: D. Petrauckas ir O. 
Petrauckienė $2.00. V. Petrauckas, J. 
K. Burokas J. Bafis, P. Buika. P. 
Matuzas. E. Jurčniutė, D. Gaidžiu- 
nas po $1.00. E. Balienė, P. Burokie- 
nė, P.Šeinauckas. P. Daudcris po 50c 
S. Gesevičienė 40c. Viso $11.40,

Auvos skyriamos Lietuvos šelpimo 
Fondan $5.70 ir Politiškų Kankinių 
Šelpimui (Z. Aleksai) $5.70

, J. K. Burokas.
$5.70 perduota K. Šdlauskui. J. G. 

Gegužis.

Pajieškau savo diedėnės, Magdės 
Andriušienės; pirmiau gyveno So- 
mervilėj, netoli Boston, Mass. Bus 
apie 9 metai kaip nesimatėme. Kas 
ją žinote, arba ji pati, maloniai mel
džiu atsišauktu

Elzbieta Andriušiutė-Millerienė, 
1005 So. 16th str, Herrin, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nesenesnės 26 metų amžiaus. Aš esu 
24 m. amž. Sutinku ant visokių 
lygų; meldžiu atsišaukti laišku: 

Jonas Stečkis, 
1306 N. 13 str, St. Louis,

Pajieškau pusbrolio Povilo Budrei- 
kos: Kauno gub, Ukmergės pav. 
Viešintų par.. Cunkų kaim?. Taip
gi Vinco Verbicko. Anykščių mieste
lio ir Anelės Gmžyčios. Indrioniš'^io 
par. Turiu 
atsišaukti.

Pajieškau pusbrolio Petro Čiko 
Vilniaus gub., Trakų pav, Marcinko
nių par., Gribaulios viens. Meldžiu 
atsišaukti.

Pranas Lukaševičius,
P. O. BOX 98, Gowen, Okla.

,Pajieškau brolio Juozo Mucavičiaus 
ir pusseserės Onos Povilavičiutės— 
Žilinskienės. Abudu Suvalkų gub., 
Starapolės pav, Mucavičius Pėtny- 
ėių kaimo, 38 m. amžiaus, apie 14 
m. Amerikoj: o Povilaičiukė Palau
kių kaimo. Už atsišaukimų ar pra
nešimą busiu labai dėkinga.

Agnieška Povilaičiukė, 
(Bylienė),

Coketon, W.

Pajieškau draugo Jono Singvinio; 
Suvalkų gub, Marijampolės pavieto, 
Pakuonio par, Purvininkų kaimo 
Meldžiu atsišaukti.

Antanas Balkunas,
115 Walnut st, Mt Carmel, Pa.

Pajieškau draugo Prano Barausko; 
paeina iš Šiaulių miesto. 6 metai 
kaip Amerikoj; atvažiavo į Pennsyl- 
vanijos. valstiją ir dingo. Jis yra 
vedęs, vidutinio ūgio, apskritaus vei
do Nepaprastai svarbus reikalas. 
Kas jį žinotumėt, ar jis pats, meldžiu 
tuo jaus atsiliepti:

J. Saukaitis,
508 Skerdin avė, Bay City, Mich.

kių parapijos, Krasausiškių 
Girdėjau gyvena Pennsylvanijos 
stijoj. Jis pats ar kas jį žino 
lonės pranešti.

Mikolas Bagušinskas,
156 Willow str, E Cambridge, Mass.

Pajieškau motinos, Onos Budgime- 
nės; Kauno gub., Raseinių pav., Gir
diškės par. Noriu sužinoti kur gyve
na. Medžiu tuoj atsiliepti.

Petras Budginas, 
Oak Mont, W. Va

Pajieškau seseries Onos Zbiškie- 
nės, gyvena McKees Rock. Pa. Taip
gi pajiešKau pusbrolio Jono Gabrėno, 
pradžioj 1914 m. išvažiavo iš Detroit, 
Mich., meldžiu atsišaukti arba 
Juos žino pranešti.

F. Gobar,
809 Roosevelt avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo Tėvo, Andriaus 
Drūčio; paeina iš Zagotko, Seinų pa
rapijos ir gmino, turiu svarbų reika
lą. Meldžiu kuogreičiausia atsišauk
ti šiuo adresu:

Motiejus Drūtis,
B0X 104, Dorrisville, III.

I

!
I

svarbųJ reikalą, meldž’u apšvietą, ne sesnesnčs 30 metų. <ižįu pranešti. i
(8) Smulkmenas suteiksiu laišku: j John s Didžiūnas (Šimkus)

Antanas Turą, _ .
S«. Boston, Mass. P- BOX 58- GilbertviHe, Mass.

PUIKUS BALIUS
Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Dr-stė Chelsea, Mass.. Subataoj, 13 
dieną Vasario-Febr, 1915, Park Hali 
svetainėje, 108 Park str, Chelsea, 
Mass. Pradžia 6:30 v. vakare.

Bus labai iškilmingas balius, bus 
puikiausių užkandžių ir gėrimų, o 
daugiausia alučio. Žinote, Subatos 
vakare kiekvienas nori stiklą išgert; 
tad vieton eiti į karčiamą, geriau a- 
teit baliun, kur galima bus da gra
žiai pasilinksmint. Pelnas skiriamas 
nukentėjusiems nuo kares Lietuvoj. 
Todėl ateikit visi be skirtumo, vy
rai moterys ir merginos, pasilinks- 
minsim visi kuogražiausiai.

Su pagarba
L. S. ir D. Dr-stės

Komitetas.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-Tfl 
Chicago, I1L

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

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

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

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

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

1916 Canalport avė., Chicago, HL

GERIAUSI SIUTAI IR LIETAUS 
KOTAI.

Pigiausiai ir geriausios materijos 
galite gauti tik pas mus.

Darome ant užsakymo ir užlaiko
me gatavų. Duodame ant lengvų iš- 
mokesčių po $1 sąvaitėj. Toliau gy
venantieji kreipkitės laišku, o mes 
prisiųsim savo agentą ir nurodymus. 
Artymesnieji kreipkitės ypatiškai. 10

TRAVELERS RAIN COAT CO.
3 Harrison avė, & Corner Essex str, 

BOSTON, MĄSS.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.

Chicago, I1L
Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 W. 17th place, Chicago, HL 

Pirm. Pagelb.— Jonas Gružinskas,
923 W. 33rd pi. Chicago, HL 

Prot rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

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

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

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

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:1* 
valandą vakare, "Aušros” švelnini 
je, po No. 3149 S. Halsted st Mati
nis susirinkimas pripuola sausio m*- 
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių men. Pusmetinis Liepos mėn.

LINKSMUS ŠOKIAI!
Rengia So. Bostono Jaunimo Rate- 

liss, Utarninike, vasario 16 d. 1915 
Užgavėnių vakare. Lietuvių svetai
nėje, kampas E ir Silver str,. Pra
džia 7:30 v. vakare, tęsis iki vėlu
mai nakties. Jaunimą širdingai kvie
čiame atsilankyti.

GERIAUSIA PROGA!
Duodu 65 nuošimtį ant Trejų De- 

vynerių (trejankos) ir taip pat ant 
knygų. Meldžiu platesnių žinįų 
klauskit laišku adresuodami:

J. STANKUS,
Virginia Bldg, .. Bridgewater, Mass.

AR MANAI pirkti ūkį? — Jeigu 
taip, tai kreipkitės su visokiais ūkės 
reikalais prie žemdirbystės studento 
— specijalisto, o gausit teisingus pa
tarimus. (8)

D. B. PRATAPAS,
437 W. Dayton st,.. Madison, Wis.

DĖS MOINES, IOWA.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja 

laikys susirinkimą vasario (Febr.) 28 
d, 1915 m. po No. 1013 S. E. Allen 
str, 1 vai. po pietų.

Meldžiame visus narius atsilanky
ti. Bus svarstoma konstitucijos ir 
čarterio reikalai. (8)

Sekr. C. Shilling.

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
Kas užsirašys per mane dienraštį 

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

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

Pinigus siuskit šiuo adresu:
J. BRAKNIS,

183 Roebling str, Brooklyn, N. Y.
O)

PARSIDUODA FORNIČ1AI
Visai mažai dėvėti ir švariai užlai 

kyti. Parsiduoda pigiai iš priezat. 
ties savininko mirties. Matyt gal, 
ma nuo 5 vai. vakare, šventadieniu, 
per dieną. (61

GASPARAS KVIETKAUSKAS,
26 School str, Cambridge. Mass

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO Na. 1 
Town of Lake, Chicago, I1L

Valdyba.
Pirmin. — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė. Chicago, HL 

Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas, 
2459 W. 46th pi, Chicago, HL 

Org. Užžiur, Prot rašt K. A. Čiapaa* 

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

4637 S. Wood st, Chicago, BL 

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

Susirinkimai būna kas trečią na- 
dėldienį kiekvieno mėnesio 2 vai. pa 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538—4* 
So. Marshfield avė, Chicago, DL

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystes NoJ. 
ant Town of Lake, Chicago, III. 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pinta 
nedėldienį mėnesio 12 vaL di 
J. Bieržynskio salėj, kampas 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas— A. J. Bieržynskia 

4600 S. Paulina sti, Chicago, HL 
Vice-prez. — A. Kuizinas, 
4547 So. Marshfield ave^ Chicago, HL 
Prot. rašt. — K. A. Čiapas,

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

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

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

4612 So. Ashland avė., Chicago, IH.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana, Harbor, Ind.
Valdyba:
Prezidentas — Pranas Hendersonas, 

2112 137th st, Ind. Harbor, IndL 
Vice-Prez. — Pranas Andrijauskis, 

3730 Elm st, Ind. Horbor, Ind.
Prot Rašt — Pranas Radis, 

room 22, Palace Hotel, 
Indiana, Harbor, Ind.

Kasierius — Antanas Mikalocz, 
2112 137th st, Ind. Harbor, Ind.

Finansų rašt — St. Simonas, 
2207 — 137th st, Ind. Harbor, Ind.

Maršalka — Motiejus Drungilas, 
3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind.

Susirinkimai atsibuna nedėliotais 
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va- 
’andą po pietų, Antano Mikolacz sve- 
'ainėj, 2112 137th str, Indiana Har
bor. Ind.

BALIUKAS 
SMAGI UŽEIGA.

Lietuviams atvažiavusiems 
tur. Užlaikau gerą alų, gardžias de- j 
gtinės, kvepiančius cigarus, taipgi ru ' 
mus gyvenimui ir nakvynei ir šutei- i 
kiu teisingą rodą visiems. (6) I

CHAS. RUMBUTIS I
612 e. Washington str, Springfieid. neatsako. Skaitytojai patį* 

— — ________ J11,. turite save daboti ir jokiems
brooklyn, n. y. daug žadamiems, už maža

Lietuvių Apšyietos Draugijos mė- pinigu, apgarsinimams neti- ainio anainnlfimoo atenkna OI A ■ •keti ir pinigų nesiųsti ne*

iš Visų skaitytojų 
atidai!

Už pagarsinimus nei re
dakcija, nei administracija

nesinis susirinkimas atsibus 21 d. 
vasario 1915 m. Tautiško namo _ __

Pajieškau Franciškaus Arlausko; svetainėje ant antrų lubų 101—103 persitikrinus jlljų Žadamai* 
paeina iš Kauno gpb., ir pav., Sere- t Grand str., Brooklyn, N- Y- Prasidės \j„;V4«4« 4a1t«a
džiaus parapijos, Grivančių sodž. ,gy- nu? t v^r 
veno bene Bellovs Falls, Vt. Turiu ffa.* ,r. Ą 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 11- - - -

Pajieškau apsivedimui vargingos
merginos, laisvų pažiūrų ir mylinčios pats"arba"draugai**kurie žinote*mek labai ®va¥oių reikalų aptarimui.

x *_ ... _ . į -

daiktais. Dažniausia tokiepo pietų. Taigi visi drau- j
mgės teikstes neatbūtinai skelbimai esti tik pigi apga- vystf H negndrių inooi, 

a. Petraška, pinigų viliojimas.
Keleivio” Administracija.

Susinėsimų rašt
183 Roebling str., 

Brooklyn, N. Y.
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i GMORISTIKA Fetiakcijos atsakymai.
Martinui.— Tamstos tei

sybė. Abudu žemgaliai, 
kaip šiaurės taip ir pietų, 
apkloti amžinais ledynais ir 
sniegynais, šiaurės žemga-1 
lio mokslininkai jieškojo a- 
pie 300 metų ir daug jų tose 
ekspedicijose žuvo. Paga
lbaus anais metais kap. Pea- 
rv, amerikietis, ji surado.

e I OMAVOV' UCt vv. IV X-. vr. **

laip-pat bUVO Jieskoma ir persiuntimo kaštus, su teise jums vi- 
pietu žemgalio. Žuvo ir te- 
nai nemaža žmonių. Bet jus užmokėcumėt už tokį pat laikro- 
pernai norvegų ekspedicija, 
kapitonui Amundsenui va
dovaujant, surado ir šitą, 
pietų žemgali. Veik tuo pa
čiu laiku tenai žuvo snieguo
se su savo ekspedicija ang
lų kapitonas Scott. kuris bu
vo išvažiavęs jieškot to pa- 

i ties pietų žemgalio.
Detroito vaikinui— Po 

tokiomis ypatiškomis korės- 
pondencijomis reikia padėti!’ 

! pilna pavardė. Beto pana- į smėlynai, balos, pūsčios. 
Šios Žinios visuomenei jo- tas prastas vietas, tegul 
kios svarbos neturi. kltl a-er-tai- As daoar D

J. Kavlaičiui.— Visi kapi-! džiau: 
talistiški laikraščiai meluo- 

jja nė neparausdami ir nie- 
į kiną pirmeivius. Polemi- 
izuoti su "Draugu” yra per-; 
ižema rimtam laikraščiui, o! 
jau su jo korespondentais—: 
tuo labiau.

Šventakupriui.— Nesyki 
jau esame sakę, kad jokių 
raštų, jeigu autorius nepasi
rašo redakcijos žiniai savo 
tikro vardo. — netalpiname.

Juozas Ulinskas. Vincas 
Rudžius.— Laiškų netalpin
sime. juose nėra nieko Įdo
maus.

Šunskų Juozui.— Eilės 
netinka, geriau rašinėkite 
mums žinutes.

M. G —nei (Providence.
R. I.)— Polemikų be tikros 
pavardės netalpiname, tai 
viena: antra Tamsta tik žo
džių krūvą prirašėte, o fak- 

: tų. kad tas butų neteisybė— 
nei vieno. Kad jūsų ”dėve- 
ris su pačiute apsidraskė,” 

i tai neprirodymas.
J. Gyvonėliui. M. S—nui.

S. Mylimui, M. B. A., Girar- 
dvillės Nikodemui. .F. S. 
Thapson. Zanavikui.— Dė
lei daugumo korespondenci- PEOPLES STA_TE BANK 
jų nevisas galime sutalpinti.
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MYLIU.

B

(Aklas sekimas M< rkytės Vaidvlos 
p< >ezi jos)

Myliu aš tavo veiduži 
Rausvą nuo ”pentų,” dažų 
Ir tas juodąsias kasužes, 
Dirbtas iš ”čainio” plaukų.
Myliu aš tavo galvelę.
Tuščią puodynę uždėtą; 
Myliu ir tavo širdelę. 
Jau dešimtam pažadėtą.
Myliu ir blizgančius dantis. 
Dantisto ranka darytus 
Ir pasiputusias krūtis, 
Storai vata iškamšytas.
O už vis labiau meilus,
Tavo liemens siluetas, 
Nors susisukęs ir kreivas 
Ir lygsvarą laiko korsetas.
Mane ilgesys kamuoja. 
Rojų jaučiu, kai su tavim, 
O kai nuo tavęs toliausia.

Tuomet jaučiuos, kaip danguje.
Velniu Ponaitis.

Gerai ir šaltį pagavus.
Vincas:— Magdute, ar 

surėktum dabar, jeigu 
tave pabučiuočiau?

Magdutė:— Kur aš tau, 
mielas, surėkčiau; aš toki 
baisų šalti turiu, kad vos 
galiu kalbėti. P.

tu 
aš

I

te- 
š.

Paskutinė jo laisvė.
Jaunas žentas kalba Į 

vo busimąjį uošvi:
— Noriu, kad sujungtu- 

vės butų 12 valandoj dieną, 
kad butų orkestrą, kad val
giai butų skaniausi ir ge
riausioj restauracijoj, o po 
jungtuvių ant rytojaus iš
važiuot su pačia.

Uošvė tą išgirdusi sušuko 
dukterei:

— Tavo busimasis vyras 
nori per daug visokiu dalv- 
kų!

— Pavelyk jam, motyn. 
— atsako šypsodamosi duk
tė, nes tai jo paskutinė lai
svė!

sa

1

R. 0. Kas.

Abu susigraudino.
Lawrence, po lošimui ”Ni

hilistų,” du tautiečiu ei
dami namo kalbasi apie sa
vo Įspūdžius, kas link teat- 
ro:

— Kaip tau, Povil, patiko 
” Nihilistų” teatras? Man 
išrodė labai sujudinantis, 
ypač kada tie razbaininkai 
tarėsi jo didybę carą užmu
šti. kartais net širdį suspau
džia.

— Teisybę sakai, Rokai, 
—visas teatras buvo suju
dinantis ir žėlasnas, ale ka
da užmušė musų šviesiausi 
ciesorių, tai man iš gailesčio 
net ašaros pasipylė kaip pu
pos. Petrukas.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au 
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
Labai teisingai 
eina, skiriamas 
važiuojantiems 

ciiiviivni.-, gulinus reikia visuomet 
tikras laikas žinoti. G varant uotas 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir

'•'P1
d

i
v

| ypatingai gežkeliu
I žmonėms, kuriems 
! tikras laikas žinoti.

Ypatingas

” , Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite,

dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dvkai su kiekvienu laikrodėliu.

(9) 
ENCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg.. CHICAGO, ILL.

EXTRA! EXTRA!
PRANEŠIMAS.

Broliai lietuviai! Pranešu.

KAS NORITE TURĖTI 
BRITUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

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

kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

(10)

L. J. PAULAUSKAS
(barzdaskutys)

152 Millburv Street, Dept. 12. 
WORCESTER. MASS.

Mokyki: Antiškos Kalbos.
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti labai trumpamo laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinėskliasoa. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių zmių 
rašykite pas:

VVAITCHES BROS.
1741 West 47th Sfreet :: Chicagc, III.

D-RAS SI. ANlihEOSKl
Vienatinis lenkiškas

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

238 Harrison avė. Boston.

EL Vyrai, ilsi pat*

YUDEIKO!
užlaiko gera Restauraciją viJis

•okios rūšie, Alaus, Degtines, 
vynu ir Cigarų.

Prie>namiausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

304 8ro»dwij Ir 25D D stmh,
SO. BOSTON, MASS.

U<5n
II
UH

hn

Akušerka
Pabaigusi k.rsąM omaus Medlcai 

(ollege. Baltimore. Md.
Pasek minga: otlieka «avo daro, 

prie gimdy mo, toipgi suteikia vi- 
tokias rodąs ir pageibą bvairioM 
moterų ligose.

F Stronienė * st*» I • JU upiCllU arti g.ir 7U1
S< >. B< )ST< )N, MASS
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D-RAS MATULAITIS 
išvažiavo ant studijų New Yor- 
ko Klinikose. Sugrįžš į Bosto
ną už 3 mėnesių. Laikinis ad
resas:
229 Bedford av., Brooklyn, N. Y.

Or. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas

6$Z Hannover st, Bastąs, Mass
Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Šutai som Receptus su 

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

EOVARD DALY, savininkai 
i 8 Bn>ad«ar> S Bishn, Man

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

Užlaiko geriausį

Eliv, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi

I gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Bcston. !>_________ L____________J

I

Scotville. Mich.

;akė" yra vieratims laikra;- 
kvris savo p:gimv. gražia:- 
ūš ir puikiais paveikslai;- 
vieną skai'jtcją užgarėdina

"šakės” kaina:

W. S. Waidelis
1112 GRANO ST., BROOKLYN, N. Y.

I

>Užsirašykite

J. ANDRIUŠIS
a

lie

Worcester, Mass TOAOE 
MAPK

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

ėmės, gal jau kur nors į kitą mies- 
t persikelia! ?

cr --

10 GRAŽIŲ DOVANŲ DUODAM UI KAI SU 
KIEKVIENU BAKSU CIGARŲ.

Kad supažindinus visus rūkytojus su musų nau ai- Havana cigarais, ant pa

MAUJiEMOS

kad 
aš visas geriausias žemes, kokios bu- . 

vo Peacock, Little Manistee River, 
I Irons. Dublin ir Wellston apielinkė- ;
se, išpardaviau dėl 31S lietuvių far- I 
merių, liko tik prastosios žemės: ■ 

Aš palikau I 
i sau žinos; 

kiti agentai. Aš dabar persikėliau Į į 
vakarus, už 13 mailių nuo savo di- I 

ios lietuvių kolonijos, į Scott- 
į ville, Mason County, Mich. čia yra 
' didžiausias Lietuvių farmerių kolo- i 
nijų centras. Aplinkui Scotvillės aš 
vienas esu pardavęs 31S farmų lie- . 
tuviams. Aš, kaipo į lietuvių centn- 
r.į miestą perkėliau savo agentūros i 
ofisą farmų pardavimo, r.es geriau-1 
sias žemes aš turiu parduoti aplin- ' 
kui miestą ir apielinkėj. Scotvillės • 
mieste yra 2 Lankos, yra didelės ma
šinų ir padargų krautuvės, yra Wa- 
rehouses (magazinai), kurie superka! 
iš farmų javus, daržoves ir gyvulius; j 
yra didžiausias produktų sukenojimo Į 
į kenus fabrikas, kuris didžiausią; 
pelną apielinkės farmeriams neša, Į 
yra sūrių, yra sviesto ir kitokių fab- i 
rikų, yra Scotville ir apielinkėj 5 ką- ; 
talikiškos Bažnyčios ir tik S mylios I 
ligi kito miesto, o tasai yra portavu 
miestu ir vadinasi Ludington, Michi-; 
gan. iš kurio laivai plaukia kasdieną ' 
tarpe Chicagos, Milwaukee ir Mani- 
towec. Wis., kur laivais gali greičiau 
nuvažiuoti ir viską nusiųsti ir daug Į 
pigiaus, negu trukiais. Yra didis Į 
pelnas iš to farmeriams. Norintis i 
pas mane atvažiuoti laivais iš Chica- 
gos, Milvraukees ir Manitowec, va
žiuokite laivu į Ludingtoną. o iš Lu- 
dingtono nulipęs nuo boto paimk trei- 
ną, kur tikietas iki musų tekaštuoja 
17 centų į Scotville. arba išlipęs iš 
boto telefor.uok, o aš pribusiu su au- 
tomobilium ir nuo boto paimsiu.

Aš turiu toj apielinkėj visokių far
mų ir žemių ant pardavimo. Adre- 
suokit šitaip:

ANTON KIEDIS

Firma Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

‘NAUJIENOS’ yra darbininku laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
y pales ir darymni pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams Sė.OO; pusei 
metų S3.5O. Kitur, ne Chicagoje, metams S5.0O. 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių uum. kaina 2c.

Išpildys šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

” !84l S. Salsted St, Chicago, Iii.
Šiuonri p risi ančių $-------------už "NAUJIENAS”-

metus ir meldžiu ias siųsti šiuo adresu:

4Į
■*
•i

Geriausia 
t u vys

Fot grafistas
Traukiu pa

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

pridedant DOVANŲ vieną didelį.^ 
£ Esant reikalui einam fotografuoti į 4 
ąi namus. Paveikslai artistiški! &

J. ANDRIUŠIS |
^453 Broadvvay. So Bo * ten, Mass. J

-» O ne, da 
vis 5a pat 
gyvenu, bet 
senia' tam 
'.rašte lan
daus ir nc- 
andu JONO 
4ULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mo. ir 
Wythe

)abar jis ten įtaisė visokius paran- 
<umus ir gražius kambarius nakvy- 
įėms. Vasarą ka-ibariai vėsus, o 
<iemą šilti. Todėl visiems gali pa
tart atsilankyti i

JONO KULBOKO CAFE 
!91 Wythe avė.. Brooklyn, N. Y.

(21-5)

ĮSTEIGTAS iSS’J

©J££St

Ar nori gaut tikietą j dangų?
Jei taip, tai tuojaus užsirašyk

s:

!

metams 81.0(
Pavienis numeris

149 Millbury St

STATĖ BANK CF CHICAGO
KOOPER AT Y VIS, VALSTIJOS VALDŽIOS PRI
ŽIŪRIMAS, O TODĖL SAUGIAUSIAS PINI t AM- 
PASIDĖTI RANKAS.

Pa«:d3iu-i< čia žmonių pinigai apdrausti btn- 
es KAPITALU IR ATSARGOS FONDU daugiau 

<aip:
$4,400,060 CO

Moka 3-čią Procentą Metams.
Ne Chicagoj gyvet a irieji gali pasi sėti čia pinigus 
ats'unčiar t pačtu
KASYKITE LIETUVIŠKAI adresu:

STATĖ BANK OF CHICAGO
Cgt. T aSslle & Wa>hirplcn Sts.

NORI, KAD MYLtTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

25,000 Katj’!i?gu
Užlaikau gramafonus su lietuviš

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

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai

li nomis, su drukuotais aplink konver- 
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 

i 1 dolerį.

Išgelbėtas.
— Girdėjai, kokia nelai

mė patiko musų draugą 
Garnupi?

— 0 kas tokio?
— Mano žmona pabėgo 

su juo vakar...
R. O. Kas.

• RĘST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus, ne-B! 
kendžių gardumas priverčia ją [ii 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir B 
visada Lovneys Crest Kendžių. Iii 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- [ii 
c’ųsk mums dolerį, o gausi vie- H| 
na svarą geriausių Amerikoj iš- M 
■iirbtu kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
lenerališkas agentas Bostonui

226 Broadway,
So. Boston, Mass.

Lietimszkas D-ras M. Zisete
7 Parmentcr St
Boston, Mase.

Visokias ligas gy 
iau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
siog pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durye bal
tos arba telefoną 
iuok o aš arėsiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir ė iki
S vakare Telepbone 1967—3 Richmozy 

f 8 vakare. Telephone Richmond 2622-R 
1_ >yv 155 Chestnut str., Chelsea Park

ir kitokius Rubus Ii
Ii 

Duokit pasiutmums | 
Užtikrinam kad Jus sučėdysite « 

pinigŲ ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- (t< 
mu ir primieruojam rūbą pagal | 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus t 
išveizdos h būna tvirtesni.
Geros vyrams Siutus ir Orerkotus 18 

pigiausiai ir gerai. | 
Musy firma randasi ir Califor " 
nijoj, todėl męs greičiau pagau į 
nam visokias naujausias formas. į 

Jeigu norite turit gerus rubus pi- > 
gei, tai ateikit pas mus. 

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyru Motery drapanas.

Tikras Jusu brolis Uetuvys

I 
iNegalėjo matyt.

Teisėjas:— Kaltininkas1 
tegul nesigina, vis vien nie-| 
ko iš to nebus, nes liudyto-; 
jas viską matė akyvai.

Kaltininkas:— Kaip jis 
galėjo matyt, jei iš baimės 
palindo po lova!?

R. 0. Kas.

1
I reikalav mo mes nusiųsim 1 UNION HAV \ <AS” cigarų pąž nr&iimni dy-
kai. Kiekvienas cigaras po 10c. arb* išviso 10 00 vėres, c~t męs r<> nosim ols -iio

i kaina $5.59, ir prie to da duosim visai dykai vyri ką aukso laisrodėlį gražų rete
žėlį, špili ą. galionikus, britvą, papustą, budę, p oiuką, šepetuką ir 38 arba 32 
| kalibro gvarantuota revolverį, padarytą U geriausio kanuolių pli-no. Iš viso 10 
; daiktų visai DYKAI.

Jei nori iš musų pasiūlymo pasipelnvti, ai iškirpk ap.arsitrmą ir pr’dčjęį 
aiškų savo adresą prisiųsk jį mums, įde i; už 45c. *tempų (arba p-'pienns 
dolerį), nes mes norim būt užtikrinti, ka>i tamsta n> ri tuos daiktus pirkti, o es 
tuojau! išsiųsime 100 tų cigarų $10.0f vert's ir 0 anų dova ių pažiursimai už 
DYK.y Kada viską peržiūrėsi ir persitikrn«i >P'* gerumą tų dovanų, tuomet 
užmokėsi espresui už cigarus likusius $5.50 ir nedidelės persiūti -o lėšas. Jei ne- . 
patiks, gali nieko nemokė’ ir mes sngražinsim tamstos rankpinigius.
Š'S didelis pasiūlymas ya tik trumpam laitui, todėl sių-kit užsakymus tuoj. 
Buk‘‘up-to-date” vyras ir rūkyk gvarantootus grynus “UNION HAVANAS” 

[ cigarus. (Pastaba: Visi užsakymai iš Kanados turi būt siunčiami su pilna už- 
mokestimi). Užsakymus siųskit šiuo adresu: 9

UNION SUPPLY CO., Dept. 430, St. Louis, Mo.

222 w. Broadway, ir 20 Ames St., 
« n Boston. Mass. Montello, Mass

Telefoną*: Ro. Boaton. 11013.
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AISOPO1S
Dangų ir Pragarų.

WHY I AM AN AGNOSTIC
ROBERT G. INGERSOLL. 

Vertė Ferdinand de Samogitia.

kurią vadina pragaru, bet jei ji yra, tamis- 
ta nepertikrinsi manęs, kad ten yra blogiau, 
kaip mus Vermonte.”

Jie taipgi pasakodavo apie žmogų, kuris 
sulygino save su savo šunimi, sakydamas: 

j „Mano šuva tik loja ir žaidžia, o ėsti tur 
kiek nori. Jis niekad nedirba ir neturi jo- 

| kių rūpesčių. Į trumpą laiką jis pastips ir 
i ant to viskas pasibaigia. Aš gi dirbu iš visu 
Į jiegų ir niekad neturiu laiko žaislams. Nes- 
; magumų turiu kas dien. Į trumpą laiką aš 
numirsiu ir nugramzdėsiu pragaran. O, 

j kaip aš norėčiau būti šunimi !„
Taip ilgai, kol žiema tęsėsi, kol sniegas 

krito ir šaltis viešpatavo, įvairus atlaidai 
■traukė tūkstančius prie metavonės, bet 
: kaip tik žiema praėjo, kada laivai pradėda
vo vaikščiot, kada visa apygarda pradėjo 
judėt gyvasčia atgimstančio pavasario, 
dauguma tų atsivertėlių užmiršdavo apie kenčiat tai sunku k apsakyt.

Laiškai iš
L; etų vos.

F. J. Bagocius

Tiesu Pabarimai

; Svėdasai, Ukmergės pa v. 
(„Lietuvoj vien tik ašaros. 
Kur tik nepaklausysi, ten iš. 
gisri kalbant apie karę; ki
tokių kalbų nė nebėra. Daug 
musų pažįstamų, kuriuos iš- 

| šaukė jau nebesigirdi visai. 
Kaikurie pargrįžo atgal su
žeisti. Tik sunkiai sužeis
tus tepaleidžia namo, leng
viau sužeistuosius išgydę 
vėl stato ant pozicijos. Su
grįžę sužeistieji daug bai
senybių mums pripasakoja. 
Būną dienų kada ir po 3 pa
ras (sutkus) išesą nevalgę 
ir daugiau, o kiek šalčio pri- 

ektazas ir ašaras išlietas laike atlaidų ir Mums net plaukai ant gal- 
vėl veikdavo savaip, kaip ir pirmiau. Atė- vos stojasi klausant jų šne- 
jus kitai žiemai su savo atlaidais, jie vėl kų.
buvo prisirengę mėtavot ir „išnaujo at- „Beesame tik mėlinbilie- 
gimt.” Jie buvo panašus į vaidintojų tru- čiai nepašaukti, bet kaip 
pą, lošiančią tą patį spektaklį kas žiemą ir šiuos paskutinius
uzsnmancių prastu darbu vasaros laiku. i, .. “ . . - • -x •“ . . , . lutinai pnsiruosę: pnsital-(

Kunigai, kurie sake tuos graudingus pa-!gę drabužius, batus ir lau-l 
mokslus atlaiduose, sakė iš tikros širdies, kiame kada telegrama pra- 
Jie nebuvo filozofais. Jiems mokslas buvo skambės. Mat dabar pp te- 
kokiu tai nežinomu baisumu — pavojingu legrama šaukia. Prisieina 
priešu. Jie mažai ką težinojo, bet už tai Pors nąktį, užeis telegrama 
jie tikėjo daug, labai daug. Jiems P-ga-■ NetHum, 
ras Muvo^eganeia tikrenybe, jie beveik ga- nei jokios pabaigos nesigir- 
Įėjo savo akymis jo durnus ir lieps- di.
nas. Velnias jiemsTfebuvo pasaka. Jis bu
vo tikra, viešpataujanti esybė, einanti sd 
Dievu linktynėsna, — gyvas priešas žmo- 

Jie buvo įsitikrinę, jog tikruoju
*

(Tąsa).
Žiemos laike susinėsimas vandeniu buvo 

nukirstas ir todėl prekyba žiemą apsistojo. 
Geležinkelių pas mus nebuvo ir vienintelis 
susinešimo būdas buvo — paprasti vežimai 
ir laiveliai. Paprastai žiemą keliai buvo 
taip prasti, kad negalima buvo nė su veži
mais važinėt. Nebuvo pas mus jokių ope
rų, teatrų, arba pasilinksminimų, išskiriant 
paprastas sueigas ir vakaruškas. Dievo- 
baimingesni žmonės žiurėjo į sueigas, kaip 
į perdaug svietiškas, o vakaruškos buvo lai
komos už tvirkinančias. Tikram ir doram 
pasilinksminimui gerieji žmonės griebėsi 

atlaidų.
Pamokslai tuose atlaiduose būdavo tan

kiausia apie pragaro kančias ir baisenybes, i 
apie dangaus grožybes ir linksmybes, tikė
jimo išganingumą ir atpirkimo galybę. 
Tos mažos bažnyčaitės, kuriose tie susirin- 
nimai būdavo, paprastai buvo mažos, oras 
blogas ir troškus. Tie graudingi pamoks
lai, liūdnos giesmės, isteriški aimanavimai, 
viltis dangaus, baimė pragaro ir biaurus su
sigrūdimas, privertė nevieną tikintį netek
ti nė to biskelio proto, kurį dar turėjo. Jie 
palikdavo beveik paprastais pakvaišėlais. 
Tokiame stovyje jie susirinkdavo klupot
stacijas, šaukės į dangų ir aimanavo; gau-: nijos. 
davo nepaprastą „suminkštėjimą širdies,” | šio gyvenimo tikslu yra išganyt savo sielą 
meldėsi, verkė ir įsivaizdindavo sau, kad jų iri kad visi turėtų priešinties ir neapkęsti 
nuodėmės jau atleistos ir jie „užgimė išnau- 
jo.” Tada pradėdavo jie pasakot savo pa
tyrimus, kokie jie blogi buvę pirmiau, ko
kios nedoros mintys ateidavo į jų galvas, 
kaip netikę pageidavimai juos valdė, ir ko
kiais gerulėliais jie iš sykio pastoję dabar.

Aš girdėjau kalbant žmones apie tūlą se
ną moterį, kuri štai kaip apie savo atsiver
timą pasakojo: „Prieš mano atsivertimą 
Dievui, aš būdavo meluoju ir vagiu, bet da
bar ačiū meilei ir kraujui Jėzaus Kristaus, 
aš beveik perstojau tą dariusi.”

Suprantama, nevisi žmonės buvo vienuo- 
dų pažiūrų. Atsirasdavo kaip kada ir tokių 
balamutų, kurie turėjo užtektinai proto šy- 
dyties, tyčioties iš kunigų gąsdinimo ir juo- 
kties iš pragaro. Retkarčiais galima buvo 
net išgirst apie visai netikinčius, kurie gy
veno ir mirė sau ramiai.

Kada aš buvau dar jaunu vaikinu, aš gir
dėjau žmones kalbant apie tūlą seną ūkinin
ką Vermonte. Jo dienų galas artinos ir jis 
buvo ant mirties patalo. Kunigas pribuvo 
prie mirštančiojo ir pradėjo klausinėt jį. 
ar jis yra geru krikščioniu, ar prisirengęs 
yra mirt. Senis atsakė jam, jog jis jokių 
prisirengimų nedaręs, kad jis nėra krikš
čioniu, ir kad, kiek jis galįs atsimint, jis 
nieko kito nesąs daręs, kaip tik paprastą 
darbą. Kunigas atsakė, kad jis negalįs 
duot jam jokios vilties jei jis netiki į Kris
tų, ir kadangi jis netiki į Dievą, jo siela bea_ 
bejonės nueis į amžiną pražūtį.

Vienok senis nenusigando, jis buvo visiš
kai sau ramus. Lengvu, resvu balsu jis ta
rė kunigui: „Kunige! Beabejonės, tamista, 
matei mano ūkę. Mano pati ir aš atvyko
me čia suvirs penkiasdešimts metų tam at
gal. Mudu buvome ką tik apsivedusiu. Ta
da čia buvo giria, o žemė gulėjo apdeginta 
akmenimis. Aš iškirtau medžius, sudegi
nau nereikalinguosius, surinkau akmenis ir 
pabudavojau sienas. Tvlano pati verpė, au-; 
dė ir dirbo kiekvieną valandą. Mudu išau-1 
ginova ir.išleidova į mokslą savo kūdikius, j 
skriausdami save. Per visą tų metų eilę 
mano pati neturėjo gero sijono ir padoraus 
gobtuvo. Aš pats visada vaikščiojau nudri
skęs. Maitinovos mudu papraščiausiu mai
stu. Mudviejų rankos ir kūnas yra sukry
pę ir sulinkę nuo darbo. Mudu niekad ne- 
turėjova jokio pailsio. Mudu mylėjovos ir 
mylėjova savo kūdikius, ir tas buvo vienin
tele musų paguoda ir linksmybe kuomi mu
du džiaugėvos. Dabar aš esu ant mirties 
slenksčio ir tamista kiausi ar aš esu pasi
rengęs. Kunige, aš nesibijau ateities, aš 
nedrebu prieš jokį kitą gyvenimą arba pa
saulį. Galimas daiktas, kad yra toki vieta

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 

AISOPO 
PASAKOS

GALIMA GAUTI 
"JAUNOSIOS LIETUVOS” KHY6TIE 

44 A i so po Pasakos” tai vienintelis 
veikalas lietuviu kalboje.

Svarbu ir naudinga kiekvienam įgyti 
‘‘Aisopo Pasakas” tai vienintelis veikalas 
l.etuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. “Aisopo Pasakas“ surinko ir 
lietuvių kalbon-išvertė KAtOLiS VAIKAS. Kai
na be apdarų $l.2S. su apdarais$1.50. Per- 
kupčiamsir agentams duodame gerą nuo
šimtį. Reikalaukite “Jaunosios Lietuvos'* 
knygyno kataliogą. •> •> •> ->

‘JAUNOJI LIETUVA’ 
♦611 $». Pašilu St.. Cklcaca, IK.

Slapukas. Jei jus atvažiavot 
nupirkęs nuo kito žmogaus lai
vakortę po jo vardu, imdamas 
pilietiškas popieras paduokit sa
vo vardą ir viską taip, kaip kad 
jus butumet savo vardu važiavę. 
Jei klaustų kas teisme, kodėl po

, svetima pavarde važiavot, pa- 
l sakykit teisybę. Jokio nėsmagu- 
' mo nebus.

Dzūkas.. Už atliktą darbą ir 
■ pristatymą materialo (čia pri
dėjimas triubų prie pečiaus) y- 
ypata gali reikalaut atlyginimo 
bile kada, bėgyje šešių metų. 
Prie rakandų namuose, kurie y- 
ra būtinai gyvenimui reikalingi, 
negal kabinties, o algą užgriebt 
gal tik tada, jei uždirbat dau
giau kaip $10 į sąvaitę. Podraug 

(privers užmokėt teismo kaštus 
| ir turėsit daug nesmagumų. 
Geriau užsimokėt ir gana, ag- 

i ten ne koki suma.
A. Jurkonis. Tamista palikai 

žemę Lietuvoj ir broliai valdo ją 
per 33 metus. Jei brolis duos 

j ką geruoju, gerai, jei ne, bylinė- 
l ties neužsimoka, nieko negausit.

George Ūkininkas. Už atplėši- 
mą laiškų galit apskųst kalti
ninką krasos inspektoriui, už ką 
yra sunkiai baudžiama. Jei per 
tai turėjot nuostolius, galit aps
kųst civiliškai ir gaut pinigišką 
atlyginimą.

Montellos Vergui. Laivų kom
panijos pinigus už sugrąžintas 
laivakortes atmoka, nors biskį 
ilgiau trunka, kaip kad taikos 
laike, pabaigos karės nereik 
laukt. Nesugrąžintas laivakor
tes, dabar Lietuvoj esantie žmo
nės galės vartot per tris mėne
sius po pašibaigymui karės, ne
žiūrint kaip ilgdi ta karė nesitę
stų. Ką tas žydelis agSAtąs pa
sakoja, nereik klausyti, jis 
pats nieko nežino, ar aukų įieš
ko. Atneškit laivakortę man, 
panedėlio arba pėtnyčios vakare 
155 Main str., Room 212-214, 
Brockton, pinigus nuo kompani
jos gausime.

Joe Pilypas.. Jei jus brolis 
buvo užmuštas trūkyje, supran
tama, kad nuo kompanijos gali
ma būt ką gaut. Reikia aprinkt 
jumis, kaipo artimiausį giminai
ti administratorium, ir pradėt 
bylą (provą) su kompanija.

Chere Anie. Jei vyro pati pra
deda paleistuvaut su kitu, jis tu
ri tiesą ją apleisti, ir jei nori, 
gaut atsiskyrimą. Jis gal dar 
daugiau: jis gali savo moterę 
suareštuot, podraug su jos jau
nikiu, ir kadangi, juodu jau porą 
mėnesių gyvena kaipo vedę, juo
du abu gaus po kokius metus į 
kalėjimą. Moterį galit dar po 
atsėdėjimui deportuot, jei nėra 
išbuvusi S. V. trijų metų.

Jei žmogus perka daiktą (šia
me atvėjuj pečių) ir jam įkalba, 
kad jis geras etc., ir perka ap
žiūrėjęs, o paskui atranda jį ne
geru, jis negal gaut pinigų at
gal. šioj šaly yra tiesa, vadina
ma ”caveat emptor”, t. y. "pir
kėjau saugokis.” Jei jis sugrą
žino pečių, geriau tegul atsiima 
atgal, pinigu jei geruoju ne
duoda, per teismą negaus.

Ar literatūros agentui reika
lingas leidimas (license), prik
lauso nuo vietinio miesto įstaty
mo, vienur reikalauja, kitur ne. 
Paklauskit pas miesto raštinin
ką (city derk).

M. O. Pennes.. Jei žmogui lei
di pastatyt namą ant savo že
mės, ar galima ji be didelios bė
dos prašalint?Tas priklauso nuo 
sutarties (kontrakto) tarp tų 
ypatų: jei žemė yra parandavo- 
ta ant metų eilės, negalima bus 
visai prašalint kol nepraeis lai
kas. Jei priduotumet man su
tartį, aš pasakyčiau ką galima 
daryt..

Nuskriaustasis. Jei jums 
prie darbo esant iškilo gaisras 
ir jus apdegėt, kompanija atly
gins; jei ne geruoju, tai su tei
smo pagalba. Jus sakot: "jau 

klebonas nė mažiausio *dai-; trečias mėnuo kaip sergu, o 
kto dykai kitiems nepadaro, kompanija apie atlyginimą nė 
ir drąsiai ima pinigus net nekalba.” Palaukit kol visai iš- 
UŽ tokius daiktus, kurie gysit, nes tada tik galima bus 
jam nieko nekainuoja. (žinot tikrą skriaudą jums pada- 

(„Ryg. Naujien.”) rytą.

jausmų užganėdinimų ir linksmybių, o akis 
be perstojimo laikyt atkreiptas į auksinius 

. vartus Naujojo Jeruzalio. Jie buvo nepas
tovus, greit susijudinantie, isteriški, atkak
lus, pilni neapykantos, mylintie ir pašėlę.

Biblija yra tikru žodžiu Dievo, ir jiem ši
ta. knyga neturėjo savyje jokių klaidų nė 
priešginiavimų pati sau. Jie Biblijoj nuro
domą Dievo žiaurumą vadina teisybe, kvai
lybes laiko už misterijas, stebuklus skaito 
esant faktais, o idiotiški tvirtinimai buvo jų 
skaitomi didžia dvasiška išminčia. Jie nuo
širdžiai aiškino apie skausmus ir gailestį, 
amžinas kančias pražuvusiujų, nurodė, 
kaip lengvai galima to visko išvengti, ir 
kaip pigiai galima į dangų įkopti. Jie lie-| 
pė ir prašė savo klausytojų tikėti, neabejoti, 
pavesti savo širdis Dievui, savo nuodėmes 
Kristui, kuris priims ant savęs prasižengi
mus jų, nuplaus juos savo krauju ir pada
rys jų sielas baltomis it naujas sniegas.

Į tą viską kunigai ištikrujų tikėjo. Jie 
buvo persitikrinę apie tų daiktų teisingu
mą. Jų protuose velnias be jokios pasek
mės mėgino pasėt abejonės sėklą.

Aš girdėjau šimtus tų pamokslų pagal 
Evange’iją šventą, girdėjau šimtus baisiau-1 
siu ir kuoaiškiausių išguldinėjimų apie kan- į 
čias, kurios yra parengtos nusidėjėliams 
pragare ir apie nelaimingą pražuvusiujų 
padėjimą ugnyje. Aš maniau, kad tas 
viskas ką aš girdžiu yra teisybė, o vienok 
aš netikėjau. Aš sakiau sau: „Yra,” o pas
kui maniau sau: „Negal būti!”

Tie pamokslai nepadarė ant mano proto 
užtektinai įtekmės, aš nepersitikrinau.

Aš negeidžiau „atsiversti,” j j .. * . „
troškimo gaut „naują širdį,” arba „išnau- į gonus, kaip malkų žmonių, 
jo užgimti ” * Rašo, kad net Širdi sopa, kai

Viena nedėldienį aš nuėjau ’su savo bro- reikia nešiot iš vagonų Kiti 
ini paklausyt pamokslo tūlo nepažįstamo s?‘sveikos vietos už kur pa- 
kunigo. Jis buvo diktas vyras, blogai apsi-. imt.Daug ir numirusių ran- 
rėdęs, bet dideliai iškalbus, oratorius. Jis dą vagonuose; kiti čia pat 
galėjo žodžiais piešti puikiausius paveiks- „
lūs.

Tą dieną jis sakė pamokslą, prilyginimą 
iš Biblijos: „Turtingas žmogus ir Lozo
rius.” Jis nupiešė paveikslą Divės, turtuo
lio — jo gyvenimo pobūdžius, perteklius, 
kuriuose jis gyveno, jo liepumą, ūžiančias, 
linksmas naktis, jo puikius, plonus drabu
žius, puotas, gardžius gėrimus ir gražias 
moteris.

Toliau jis nupiešė vargšo Lozoriaus pa
veikslą, jo skurdą, jo skudurus ir nelaimin
gumą, jo sunykusį kūną suėstą ligų, atme
tąs ir trupinius, kuriais jis maitinosi, ir šu- 

. nis, kurie jo gailėjosi. Jis perstatė jo ap
leistą gyvenimą ir žiaurią mirtį.

(Toliaus bus).

„Dabar ir pas mus žmo
nės kiek aprimo. Kelios ne
dėlios atgal trenkė ir trenkė 
armotos be nustojimo,it per
kūnai. dieną ir naktį. Kož- 
nas armotos suvis girdėda- 
vos, net langai drebėjo. Da-

I bar karei vi jai pasitraukus 
į tolyn rečiau besigirdi šau
dant. Žmonės apsigandę nė 

j darbą nebedirbdavo. Dau
gumas duobes turėjo išsika
sę. kad audrai užėjus turėtų 
kur pasislėpti nuo kulipky.

„Pas mus rinko arklius du 
'sykiu ir rinko kareiviams 
visokius drabužius: kaili
nius ir nesiutus kailius, kas 
kiek turėjo, pinigus neži- 

! nom kada duos; rinko ir pi- 
i nigais iš žmonių, taipgi rin- 
į ko drobę, pirštines, skarpet- 
; kas ir t. t.

„Vargas dabar Lietuvoje. 
Ilš gaspadoriy nieko neper
ka, joki prekyba nebeina, o 
viskas dvigubai pabrango. 
Skurdu gyvent. Laukiame 
geresnės ateities, bet baisu 
kad nebūtų dar blogiau; 
baugu ir kalbėti...

„Daug apie viską negali
me rašyti, nes daug prira
šius apie karę laiškai ' 
sad eina, mat valdžia 
žiūrinėja.

„Laikraščiu nors ir 
tom, bet ir laikraščiai tei
sybės nerašo. Tik, ot, pa
sakysime, kad Ignotas iš 
kariumenės dar tik pavasa
rį pargrįžęs,vėl tapo iššauk
tas. Ant pozicijos kol kas 
jo nestatė; paskirtas prie 

! gydyklos. Rašo, kad pradie- 
niais varo ant stoties sužeis- 

i tų iš vagonu nešioti. Atvėžą 
negeidžiau „atsiversti,” neturėjau sužeistų priguldę pilnus va-!

nevi-
per-

skai-

\

i KAROLIS VAIRAS

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PAT1K8. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolery dovanoms supa- 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotų laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, so 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPEC1ALIS 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų. (9)

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

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
Jau fhio keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. D A L NO ROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučiai 
nuo visokiu apgaviku ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

s. visokių ligą ir kūno silpnybių.
UgTUVZSKA APTIEKA savo ilgy metų prityrimu išrado daugybę specijaliSkų gyduolių 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
^^arpe kitų aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Vuų.<"Jas ..........
Gyvasties BaŠ^atnas • - • • 
Nervij Stiprintai s........
Vaistas nuo vrdtV11! • — 
Nuo kosulio . -š- -_ 
Kuo gerkles skau<L'J'mo 
Skilvi nes proškos ,w- • 
Pigulkos dėl kepemK.-•- 
Nuo gaivos skaudėjimd. 
Nuo koją nuospaudą ... 
Nuo dairu šėlimo..........
Nuo per a.imo .............. .r , . .
Linimentas arba Evpeile.-is . 
Anatharynas plovimui...........
Nuo kirmėlių...........................

$1.0o išvarymo soliterio.
..75c I>»‘1 lyiiškų litrą ..

'ūOc'i'r'^’ 00 ^uo Rpuniatizmo
5oc ir$i.00 >'uo kojų prakaitavimo 
. 25c. ir 5Oc

25c. ir 50c
..........$1 00
............ 25c
................2.5c

... $3.00 
50c. ir 81.00 
50c. ir 81.00

s 10c. ir 25c
V - .• • X

v
. 10c

...... ...... ....... ................. 1 25c
Plauku sliprmojas.......... 25c. •M>c• • — • 25c

25$
25c

Gydanti mostis............
Antiseptiškas muilas . 
Antiseptiška mostis .. 
Nuo dusulio................
Proškos dėl dantų __
Nuo kosulio dėl vaikų 
Kastori ia dėl vaikų ... 
Nuo viduriavimo........
Kraujo Stiprintojas... 
Gumbo Lašai........ 
Nuo plaukų šilimo.... 
Blakių Naikintojas.... 

“"fįarpų Naikintojas....

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

50c ir 81.00 
........... 50c 
............10c 
...........  10c!--- _ *

Specijališka tikrai liet aviška Trejauka Arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos ^ydrnčios žolės, šaknįsir 1.1., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vain*>JauR,s-
Reikalaukite pr i siuntimo Katalogo su mOsę gyduolių aprašymais. 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame *• tikrai sąžiniškus ir teisinaus 
patarimus kiekvienoje ligoje. \

Jeigu jums brangi yra jiru sveikata, tai tuojaus reikalauki? gyduolltĮ, rašydami 
ats.lankydami j LIETUVIŠKA APTIEKĖ

VINCAS J. DAUNORA
X

APTIEKORICS v. __

229 Bedford Avė. Brooklyn, .N. Y,

Graži Dovanu
DŠL LABO VISUOMENES
Knysja, sveikatos naujausia
mokslo išradimai ir reikti daryti ap
sirgęs, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodo, 
Kaip nuo visokių nelaimių bei ligų apsi
saugoti .

prie jų numirštą.
Ištrauka iš laiško rašyto 

Juozui Kurkuliui Į Roches- 
ter, N. Y.

Veviržėnai, Kauno g .Mū
šy kunigėlis sakydamas pa
mokslą barė žmones už 
skaitymą pirmeivišką laik
raščių, o siūlė savuosius. 
Taip-gi patarė atsižiūrint j 
dabartinius laikus, dirbti 
kitiems dykai. Bet pats

TOJE KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pa- taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą 
mokina, kaip vyras, taip ir moteris, kas butinei patirsi, ko čia negalima parašyti. 
2^Xt|ra;t;mVš:ir»Hrnoi&iCn,S’ I™ SKYJTV sergantiems rodjjame

K!FKVifn*'< skaityti anėr' u. krnuo. ink .:ų. reir.ntizno2 • odos. Vidurių, nusilpnėjimo, brochiti* ir D Zii.^pid’TS. Ta kr.vjJ.i kiekvienam yri labai ri*. į;«<•»«.. ♦ m-♦ir naulraga ir reikalinga teeiti, kuris tik žori būti rsokias?l"-7a.?^A-!os
sveikas irt- minga, gyventi. v kit. s v.sokias 1 g<^. seLIos nuhr)..n v .. t. t.

ŠITA KNYGA ”DA KTA R A S" aprašo visek>n 1 SERGI, tai pirmiau re kaip m. na. vai loti 
Ilgu yardrs. kairi Jos prasideda, kaip apsireiškia, kokias nors liekarstes ar kreitis pne gvdytejo. 
k’., a išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima reikia būtinai pe-skaityti knvgą L>AK: .-RA., 
iš.čgydyt’. • ■ Daug žmonių išgijo n;to rodos ’ 'DAKTA RO ’.

TA KNYGA t-ifcai pt-čiai aprašo apie vyra pa- . YPATINGA t serganti, nnsitpėje. snkIivry. pa
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa '»'gMmę per jaunystės klaidas ir vargin am i viso- 
daug. k omis, kaip paprastomis šviežiomis, trio ržset ė-

$!OJ KNYGOJ "DA KTA RA S” dikčiai aprašo, ilsiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro- 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma- 
gomcs žinybinio gyvenamo ir taip-pat kaip ir TODET., kad ta knyga delUbor sucmenėsiš- 
k^d a geriausia yra apsivesti ir kaip .......... duota, tri kiekvienas apturės ia DO v A NA1, ko-

KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais ilitis- r,s ,lk alsiU«• stampomis prisiuntimui.
traoota. parodo ir giliausias knno dalis, iiaiškr 1 REIKA LAUK DAR ŠIA NDTEN, iškerpant ir 
na pas'-nty be s. J: r»ika!is£a kaip sveikiems, tą apgarsinimą ir adresticfrteir:

The Fhiladeiphia Medical Clinic
1117 VValnut St. Philadeiphia, Pa
s PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit 
ries ligas gydo
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Iš karės lauko.

Sourh Boston, Mass.

i

LIETUVIŠKA MUZIKOS

KONSERVATORIJA

Patarnavimas prie- 
Parankiausia lietuviški

i

J. MATHUS
342 Broadwav, So. Boston, Mass |

Dailus paveikslai visai pigiai

, 395

i
>

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą .......................... 25c

r

i 9

KARPATUOSE LAUKIA
MA BAISAUS MŪŠIO.
Karpatų kalnuose laukia

ma tokio mūšio, prieš kurį 
turės nublankti kruviniau-: 
sios iki šiol buvusios sker
dynės, kokios tik šioj ka
rėj buvo. Rusai per 
Karpatus veržiasi į Ven
griją ir Transylvaniją ir 
tam tikslui traukia tenai 
milžiniškas savo spėkas 
ir didžiausias kanuoles. 
Austrai nesijausdami turį 
ikvaliai spėkų rusų spaudi
mui atsilaikyti, atsišaukė į 
kaizerį, kad jis duotų pagal
bos, nes jeigu rusai užims 
Vengriją ir Transylvaniją. 
tai Austrijai bus pastatytas 
jau kryžius, o tuomet ir 
Vokietija atsidurs dideliam 
pavojuje. Todėl teutonai 
spiečia Karpatuose paskuti
nes savo spėkas, kad atrė- 
mus rusų antpuolį. Sako
ma, kad vokiečiai ir austrai 
čia turi jau sutraukę nema
žiau kaip 28 kariumenės 
korpusus, kas reiškia 1,400,- 
000 kareivių. Todėl čia bus 
mušis, kuris turės nuspręsti 
šitų trijų valstybių likimą. 
Karpatuose ir dabar jau ei
na mūšiai, bet tai daugiau
sia varžytinės dėl pozicijų 
busimajam mušiui.

Jei teutonai slavus čionai 
sumuštų, tai ir Przemyslio 
tvirtovė butų paliuosuota, 
kurią dabar jau kelintas 
mėnuo rusai laiko apgulę ir 
neužilgo gali paimt

j

Teatras ir Balius Susirinkimas.
AteinanČioj nedėlioj bus 

mėnesinis LSS. 60-tos kuo
pos susirinkimas, paprastoj 

(vietoj, 376 Broadway.

20 vasario, subatvakaryj, 
socijalistų salėj bus šokiai.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Rengia L. S. S. 60 kuopa

22 Vasario-February, 1915
JURGIO WASHINGTONO GIMIMO DIENOJ

LIET. LABD. SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver Sts,

Lošimas prasidės 3:30 po pietų.
Bus sulošta penkių veiksmų komedija

“REVIZORIUS”
PARAŠYTA M. GOGOLIO

Pasibaigus perstatymui šokiai iki vėlai nakčiai. Užkan
džių ir gėrimų bus pilnai aprūpinta per visą vakarą.

Tame veikale yra aiškiai perstatomas rusų valdininkų gyvenimas anie 80 me
tu atgal. Kiekvienas, knris atsilankys ant šito teatro pamatys, kaip tuose lai-Į 
kuose buvo pri mami REVIZORIAI ir kiek baimės turėdavo miesto valdžios 
laukdamcs tokių “svečių.” Veikalas žingeidus pamatyt kiekvienam Todėl 
gerbiamąja visuomene kviečiam atsilankyti.

Su pagarba RENGIMO KOMITETAS I

II

Ivietinės Žinios

r. MATH U S
Geriausias Liet u v it

SALONAS IK RESTAURACIJA
Sveiki geriausios rųšies gėrimai b 
užkandžiai.
lankus. ] 
užeiga.

Mokslas Muzikos prasidėjo
26 d. Sausio, 1915.

Bus mokinama: dainavimo, teori
jos muzikos, kompozicijos, piano, I 
smuikos, ėellos ir kitų muzikos in- I 
strumentų.

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

Adresas: 
BROADWAY. SO. BOSTON. 

Ruoni No. 1.
Direktorius M. Petrauskas.

Materijalistiškasis istorijos suprati

mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa

su uh je įvairius nuotikius, tai per

skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 

ir labai aiškus išvėdintai........... 5J®e

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 

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

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži sDauda ........... 15e

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti..........................  75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininkų gyvenimo ......................  15c

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
tų komedija, pajuokenti amerikie
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui ................... 10c

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 .. 10c

Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žincsi, kada musų pratėviai 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- j 
sandro II. Tragedija trijose veik- l 
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 1 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš į 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 1 
kur atsirado ant žemės žmogus ? - 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa- 1 
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai j 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie- j 
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra- i 
žios popieros, kalba legva, su dau- I 
geliu paveikslų .......................... 35c
Ta pati apdaryta...................... 50c ,

i 
I

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vertė 

Briedžių Ka .-aliukas ................... 15e

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10c

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ........................   10e

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 

Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c

i

PRANEŠIMAS.
Šiuomi laikau už garbę pranešti 

savo viengenčiams lietuviams, jog aš 
perkėliau savo ofisą iš 331 Broad- 
way į "Ateities” ofisą po No. 306 
Broadway. Taigi mieli draugai, no
rėdami pirkti namus, ukes karčia- 
mas ir kitokius biznius, arba tureda-

i mi išrandavojimui arba norėdami 
J gauti kambarius atsišaukite pas ma- 
j ne, o tikrai džiaugsitės. Turiu dau- 
' gybę namų ir ūkių ant pardavimo, 
i kurie yra gana pelningi pirkiniai. 
Taipgi atsitikime, kada neužmoka 

i jums skolų, arba turėdami kitokius 
ginčus, ateikite pas mane, o aš jums 
padarysiu viską su pagelba gerų ad
vokatų.

Aš esu valdžios paskirtas Taikos 
Sadžia. Notarijušu, Kanstebeliu ir 
Licitatorum. Taipgi, esia agentu 
Real Estate. Insurance ir Kontrakto- 
rium Visokių Darbų.

Malonėkite atsilankyti su visokiais 
reikalais. RODĄ DYKAI!

M. CORAN, 
>66 W. Broadway, So. Boston,

Tel. So. Boston, 1529-W.

Iki šiol lietuviai žinojo tik 
vieną savo drutuoli, kuris 
buvo visoj Amerikoj (tarp 

(lietuvių) pagarsėjęs. Tai 
savaitė pasižv- Į buvo p. Kundrotas iš Brook- 

Dabar atsirado kitas, 
ir tai truputį garsesnis, ne
gu p. Kundrotas. Tai nese
nai Amerikon atvažiavęs p.
P. Žilinskas. Paduodam f
čia jo ir paveikslėli i ..... NOKITE

J ~ * j Atsizinoti ipie moterų higieną ir jų

Užpuolimai ir plėšimai.
Praėjusi

mėjo nepaprastai drąsiais i lyno, 
užpuolimais. Net policijos 
centralė stotis buvo užpul
ta. Įnėjo vyras su kauke ir 
pakišęs kapitonui po nosia 
revolverį pareikalavo pini- 

[ gų. Kapitonas greitai at- 
> mušė revolverį į šalį ir grie- 
Jbė užpuoliką. Tuo tarpu 
; pribuvo du policijantai ir 
■ užpuolikas buvo suimtas.

Vasario 4 d. į pusę valan
dos padaryta 3 drąsus už
puolimai. Pačiam vidudie
nyje ant Southampton gat- 

, vės apiplėšta So. Bostono 
ekspresninkas: po No. 107 
Beach str. išplėšta viena 

.valgomųjų daigtų krautuvė, 
o ant Broadvav, kita. Pir
moj paimta iš registerio 
dolerių, kitoj 50 dol. 
ekspresninko atimta S25.

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 

tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtu perskaityti šitą knygutę... 10c 

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdį^ita visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais..........................................  25e

PAVASARIJE PRASIDĖS 
CHOLERA.

Visi daktarai, kurie buvo 
ant karės lauko, tvirtina, 
jog su pavasariu reikia ti
kėtis vakarų karės laukuose 
baisios epidemijos. Austri
joj cholera buvo jau perei- 
toj vasaroj pasirodžius, bet 
atėjus žiemai ji išnyko. Bet 
kada oras atšils, kada pra
dės put šimtai tūkstančių 
žmonių, kurie dabar guli; 
vos pridengti žeme, tai ■ 
dirva tai baisiai ligai bus da 
trąšesnė. įti Į automobilius ir gatve-

Vokiečiai buvo aštriai’ 
kritikuojami už deginimą 
užmuštų kareivių. Bet da
bar jau anglų ir franeuzų 
daktarai pradeda pripažin
ti, kad vokiečiai daro labai 
išmintingai. Sudegintas la
vonas gyviems jau nepavo
jingas. Sakoma, kad dabar 
jau visi pradeda sekei vo
kiečių pavyzdį ir užmuštus 
kareivius ima deginti. Bet 
kurie užkasti, tuyjau nebeiš- 
kasi. Ir nuo tų gresia epi
demija.

JL.________ .

VOKIEČIAI šeiminin
kauja FRANCU-

Z1J0J.
Iš Berlyno pranešama, 

kad užimtose Francuzijos 
vietose vokiečiai šeiminin
kauja kaip namie: kasa an
glį, geležį, varo fabrikas ir 
padarytus daiktus vartoja 
savo armijai arba veža Vo
kietijon. Žalios ir apdirb
tos medegos vokiečiai paė
mė Francuzijoj daugiau, 
kaip už bilijoną frankų (200 
milijonų dolerių) vertės. Ši
ta medega susideda iš vilnų, 
audeklų, kailių, odų. metalų gyvą, 
ir t. t. Vienam 1.............
mieste vokiečiai paėmė ke-Jti ir pilnas namas buvo ga
lis tūkstančius ritulių aude-zo. 
klo, kuris buvo skyriamas 
franeuzų armijos drapa
noms. * i

60
Ę

Pasilinksminimas šaldymu 
Į automobilius.

Pereitoj pėtnyčioj ant 
Chelsea tilto, pradėta šaudy- 

’ti į automobilius 
; karius. Šūviai ėjo iš "laivo, i 
kuris stovėjo netoli to tilto. 

[ Žmonės pradėjo kalbėti, 
kad ' vokiečiai atvažiavę 
bombarduoja Bostoną. Po- 
licistas Morrison nuėjo iš
tirti dalyką. Pasirodė, kad 

■tai ne vokiečiai bombarduo
ja, bet išsigėręs juodveidis 
jurininkas linksminasi. Ka- 

! da policistas jam pasakė jį 
[areštuojąs, jis griebė tuo- 
; jaus policistą ir norėjo mest 
jį į jūres. Policistas tvojo 

: lazda juodveidžiui per galvą 
i ir apsvaiginęs jį surakino.
Pas jį rado milžinišką revol- 

;verį šešiais šūviais.
y

Užtroško gazu.
Praėjusiam ketverge tuoj 

po pietų, So. Bostone, po 
No. 263 Silver st, užtroško 
gazu 45 metų moteris, Mar- 
garet C. Young vardu. Jos 
vyras taip apsvaigo, kad 
nežinojo, kas darosi, ir nuė
jęs pas dukterį pradėjo skų- 
sties, kad galvoj labai ūžia. 
Duktė nuėjo su juo į namus 
ir rado savo motiną virtuvėj 
gulinčią ant grindų jau ne- 

. Visi gazo kranai, ži- 
tik Lille burių ir pečių- buvo atsuk-

UPĖJ RADO VOKIEČIŲ 
LAKŪNĄ.

Thames upėj, Anglijoj, 
žvejai ištraukė vokiečių la
kūną. Raviduojant jo plau
čiuose atrasta šrapnelinė 
kulipka. Spėjama, kad jis 
buvo užmuštas ir nukrito 
nuo orlaivio per Kalėdas, 
kada anglų kanuolės atmu
šė vokiečių užpuolimą iš 
oro.

Lengvas būdas išmokt angliškai Si 

j knyga sutaisyta taip lengviai ir su- 
: prantamai, kad kiekvienas gali iš- 
j mokt greitai kalkė* angffSJrsi. ku- 
I ris tik 5ent kiek gali lietuviškai 
■ skaityti. Joje telpa netik atskiri 

žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .................................... 25c

I

I
I 
I
I
II
■ žct’? Ir žmogus. Labai pamokinan

ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gy’veno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais.............................25<

I

J. VALEIKA

ligas, skaitykite

l FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius pivetkslus pigiai. 
Meldžiam v.sus atsilankyti, užtikrinant 
kiekvienam kad bus.t mus darbu užga
nėdinti.

j. Valeika F- Raulinaitis Co.
i 250 4th st., S. Boston, MassKaip buvom jau sykį 

šę, dabar p. Žilinskas Bosto
ne anglų teatruose ir publi
ka jį gana myli. Jis buvo 
atėjęs "Keleivio” redakci- 
jon ir mes jo paklausėm, ką 

[jisai mano apie p. Kundro- 
tą. Jis atsakė: "Aš ma

inau, kad p. Kundrotas ge- 
I ras drutuolis ir aš labai no
rėčiau jį išbandyti. Aš vi
suomet gatavas eiti su juo 
imties, jei tik manęs nesibi
jotų.”

Knyga dydžio 5 >2 x o eonų.
Tai yra naudingiausia knyga mote

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

M. G. VALASKAS
349 Kensington avė. Chicago,

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

Parankiai ir Pigiau
Dabar persikėliau į naują vietą _ , 

i siuvu tik vien moterims rubus, tode- i 
visame yra parankiau ir smagiau už ■ 
eit. Naujas adresas.
217a D St, So. Boston. Masa

Ant kampo 4th st.

: Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

j įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
nopieras ......................................... 1S*

j Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
trinta 6-ta laida juokingų daine-

j lių, pašiepiančių davatkas ir kitus
! prietarus ......................................  10c

Reikalaudami knygų kreipkžtė* 

šitokiu adresu:
"KELEIVIS”

2S BROADWAY. S. BOSTON. MASP

IT I J7 I J) I T dabar labai madoj, bet Kas iš tųY AAAnAi --
LEIDĘS IR VYRAI—KYP KVAIT!

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

Miras p»s .-esė p-icaryt «11- 
traktą ant daugybes pavei’- s’ų 

' su didžiausia firma, lodei 
: trumpam laikui pardav sisce 
visai PIGIAI.
Tarpe daugy bes kitų DU pavei- 

i kslai YPATIN Al DAILUS, 

i Vienas—pagarsėjęs paveikias 
’ SEPTEMKER MORNLNG.
dailiai užbaigta- ant geros sto
ros p< pieros, 16 p^r 20 d džio, 
Visur parsiduoda po *1.00; 
mus prekė 50c arba 3 už Si .10 
Antras— Lab-i dailiai va deni-

Daugiau juokų, negu galiūne alaus
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus galima prisiųsti per monev orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

ršlę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:

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

Hyde Parke prakalbos.
Hyde Parko lietuvių koo- niais dsžais užbaigta r^-pr dukcija re, stiukai per: 

peracija rengia prakalbas Kares Europo-e - riai s’° >ep-.ionaus iš -nres lauko, 

ateinančio j nedėlioj, 14 va- 
sario, salėj Liberty Hali, 
1203 W. River st. Prakal-į 
bos prasidės lygiai 2 vai. po 
pietų. Kalbės "Keleivio” į

Į redaktorius.

rstitan i ba sesytes <iab-rt nes 
D damas >6 p»r 20 

------  I’rek- 50c. ar a 5 už 51.00. Pinigus galima prisiųsti kra- 
Sjs ženkl*l:as. Pers tin imą apmo-a n* Suv. Va stijose ir Canadoj. 8

Nyrintieji p -i naudo’- proga rašykite tuojaus pa-
international novelty co.

2F8 Lincobt Avenue. Utica. N. Y.

—■—,-ą c,-:--..-

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

12 vasario bus "Bedarbių 
[Diena.” Tuo tikslu lietuvių 
socijalistai rengia prakal
bas po No. 376 Broadway. 

; Kalbės iš Norvvoodo drg. 
j Akelaitis ir keli vietos kal
bėtojai. Prakalbos prasi- 

i dės 7:30 vai. vakare. — 
bus pėtnyčios vakaras, 
colno gimimo diena.

T
i

Užkimimas, kokliušas, smaugulys, oriniu 
triubelių uždegimas, šaltis ir kosulys 
gan greitai pasiduoda gydymo Įtekmei

Tai 
Lin-

CEVERA’S
BalsamforLungs

Teatras ir balius.
LSS. 60-ta kuopa rengia 

22 vasario teatrą ir balių. 
Tai bus Washingtono gimi
mo dieną, Lietuvių Labda
rių salėj. Vaidinimas pra-i 
sidės 3:30 vai. po pietų, o 7 

i vai. vakare prasidės šokiai, 
i Bus statoma "Revizorius,” 
5-kių aktų komedija. Tikė
tų galima gaut iš kalno 

į "Keleivio” redakcijoj, K. Ši
dlausko aptiekoj ir pas 60 
kuopos narius.

N. Jonuška.

Vasario 17 d., 7:30 
vakare Lietuvių svetainėj 
bus Lietuvos Dukterų ir Sū
nų draugijos mėnesinis su
sirinkimas. Šiame susirin
kime bus kas tokio nepa
prasto, ko iki šiol nebuvo, 
todėl visi nariai malonėkite 
atsilankyti.

M. M. Plepys, sekr.

21 vasario, nedėlios vaka
re, 7:30 vai. socijalistų salėj 
bus koncertas. LSS. 60-ta 

i kuopa kviečia visus Bostono 
ir jo apielinkės aktorius.

(Severos Plaueiij Balsamo,) kuri tai gy
duolė nevien 
vina įvairius 
nesmagumus.

nuramina, bet ir paleng- 
nuo peršalimo paeinančius

Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Atsakanti gyduole nuo kosu'io 
“Noriu jums pranešti, kad Severos 
Plaučių Balsamas yra atsakanti gy
duolė nuo kosulio. Tris sykius toji 
gyduolė pagelbėjo mano vaikus nuo 
kosulio ir už tai rekomenduoju vi
siems, kuriems reikia gerų vaistų.“ 
Exn. Matejovez, Box 41, Comly, O.

Atsitikime šalčio

arba paršai u s. norime priminti, 
kad Severos Cold and Grip Ta- 
biets (Severos Plotkelės nuo Gri
po ir Peršalimo) žymiai prigelb- 
sti Severos Plaučių Balsamo vei
kimui. Plotselės kaštuoja 25 
centus.

Nemėginote Severos Tab-Lax
Tatai yra puiki gyduolė kaip valkams, taip ir suaugua^u.-.

Severos Preparatai parsiduoda beveik kiekvienoje aptiekoje. Būtinai rei
kalaukite Severo* išdirbtą vaistą ir neimkite jokią už.aduotoją.

musų cukrinį 
Liuosuotojąf 

KaJt. 10 ir 25 e.

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

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo S1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00 

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
Gyduolės nuo vištakių (coms) 15, 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c. 

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c.

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

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

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

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų 

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

KCIhl Al IQK A ę 226 BR0ADWAY.. 0lLILAlJdl\AO KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS




