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Nauja rusų banga užliejo rytų Prusus ir eina ant Karaliaučiaus. Karpatuose priešininkai spiečia milžiniškas spėkas ir 
laukiama nusprendžiamojo mūšio. Austrija ragina Vokietiją jau taikyties. Rusijos mūšio frontas tęsiasi 2,200 mylių. Turkai 

vėl sumušti. Vokiečių oro laivyno užpuolimas ant Londono atmusztas.
--------------------------------------------------------- ------------

Iš karės lauko
NAUJA RUSŲ ARMIJA 
VĖL ŠLUOJA PRUSUS.

Tilžė ir Pilekalnis rusų ran
kose.

Kuomet vokiečiai padeda 
austrams ginti nuo rusų Bu
koviną ir Vengriją, tuo pa
čiu laiku visai netikėtai į 
rytų Prusus įsiveržė stipri 
nauj^ rusų armija ir nesu
laikomai eina pirmyn, viską 
prieš savę šluodama.

I Šita nauja rusų armija 
[pabaigoj pereitos savaitės 
[sumušė vokiečius prie Til
žės, sunaikino Pageigiuose 
gelžkelio stotį, išardė gele
žinkelį jungiantį Tilžę su Įs
ručiu (Instenburg) ir atsi
dūrė vos tik 70 varstų nuo 
didžiosios vokiečių tvirtovės 
Karaliaučiaus (Koenigs- 
bęrgo).

Vėliau gautos telegramos 
sako, kad apsupta Tilžė ru
sams jau pasidavė, nes ne
norėjo, kad miestą subom
barduotų. Pilekalnis, mies
telis netoli Stalupėnų, buvo 
paimtas per muši. Vokie
čiai čionai statė rusams sti
prų pasipriešinimą. Rusų 
rtilerija pylė ugnimi į mie

stelį visą dieną ir beveik vi
są jį sunaikino. Iš 6,000 gy
ventojų čia beliko tik 300 
moterų, vaikų ir senelių.

RUSIJOS MŪŠIO FRON- ' 
TAS TĘSIASI 2,200 

MYLIŲ.
Pirmą syk istorijoj taip 

plačiai išsivysto mūšio lau
kai. Rusijos mūšio frontas 
šiandien prasideda nuo Bal
tijos pajūrio, traukiasi per 
rytų Presus, per visą Lenki
ją, per Karpatų kalnus ir vi
su Austro-Vengrijos pasie
niu iki Rumunijos. Tik ties 
Rumunja jis pertreksta. Už 
Rumunijos tuoj prasideda 
Turkijos siena ir vėl mūšio 
frontas eina tolyn; jisai tę
siasi per Krymą, visu Juo
dos juros pakraščiu, per 
Kaukazo kalnus ir Persiją 
iki pat Tavrizo. Šita linija 
turi 2,200 anglų mylių. Ant 
visos tos linijos stovi siena 
ginkluotos kareivijos ir su 
kanuolėmis ir arkliais ir 
nuolatos veda mirtiną kovą: 
tai ginasi nuo užpuolimo, 
tai pati užpuola.

Taigi Rusijai netaip leng
va kariaut, kaip išrodo.

i

I

KRUVINAS MUŠYS 
ARGONUOSE.

Argonų giriose, Francu- 
zijoj, priešininkai mušasi 
jau trečias mėnuo. Vokie
čių užpuolimus francuzai 
vis atmušdavo. Bet perei
toj sąvaitėj francuzams ne
pavyko. Vienoj vietoj vo
kiečiai juos skaudžiai sumu-1 žemėn. Vokiečių lakūnai 
šė. Oficijalis Berlyno pra
nešimas apie tą mūšį sako: 
„Musų ataka, padaryta ant 
francuzų pietinėj Argonų 
girių pusėj, buvo labai pa
sekminga. Mes paėmėm ne
laisvėn "12 priešo oficierių ir 
733 kareivių. Beto mums 
teko 12 mašininių ir 10 ma
žesnių kanuolių. Priešo 
nuostoliai buvo labai dideli. 
Francuzai paliko ant mūšio 
lauko 500 savo lavonų. Jų skraiduohu^^Mldžidijė
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ORLAIVIS BOMBARDA- ! BOMBARDUOS ANGLĮ- 
VO LIEPOJŲ. JĄ PER JŪRES.

Londone gauta žinių, kad! Vokiečių laikraštis „Artil- 
praėjusioj sąvaitėj viršįleristische Monats Hefte” 
Liepojaus pasirodė vokiečių sako, kad Kreppo fabriką 
orlaivis ir tuoj pradėjo mė-i pagamino vokiečių artileri- 
tyt į miestą bombas. Rusai i jaf tokių kanuolių, iš kurių 
pradėjo šaudyt iš kanuolių! galima per jūres pasiekti 
ir orlaivis likos nušautas!Anglijos pakraštį.

i i .________ i*.

No. 155 regimentas, kaip ro
dos, liko visiškai sunaikn- 
tas. Vokiečių nuostoliai pa
lyginamai nedideli.”

suimti.i _____
JUODOS JUROS LAIVY

NAS VEIKIA.
i Rusų laivynas Juodoj ju
roj pereitoj sąvaitėj prida
rė turkams nemaža nuosto
lių. Tarpe 25 ir 27 sausio 

: jisai paskandino keliatą pa- 
sažierinių turkų laivų. Sau
sio 27 rusų laivynas užklu
po prie Samsono du turkų

„Breslau,” kuriuos perse
kiojo iki pat vakaro.

Sausio 28 vienas rusų mi
nininkas padarė drąsų už-Francuzų valdžia pnsipa- puolima /nt turku- *iest0?■ t- r* L-nd + i *7 o i i__  _ _ _ _žįsta, kad francuzai buvo 

priversti čionai prieš vokie-

Kalib
ras šitų kanuolių esąs 16 
colių ir jos neša 26 mylias 
su viršum, kuomet jūrių su- 
smauga ties Anglijos mies
tu Doveru turi tik truputį 
daugiau, kaip 20 mylių plo
čio. Tokios kanuolės vie
nas šovinys (kulka) sveria 
2,024 svarus.

Karės žinovai tečiaus 
tvirtina, kad Vokietija tų 
kanuolių nebandys, pakol 
nepaims francuzų pajūrio 
miesto Calais, ties kuriuo y- 
ra siauriausia jūrių vieta. 
Iš čia vokiečiai galėtų siekti 
savo naujomis kanuo’ėmis 
pusšeštos mylios Anglijos 
gilumom

Trebizondo ir pradėjo šau
dyt iš kanuolių į stovėjusius

NAUJA RUSŲ ARMIJA 
DIDELIS VOKIEČIAMS 

PAVOJUS.
’ Ta nauja rusų armija, ku
ri kaip kokia banga užliejo 
inuo Lietuvos visą Prūsų pa
kraštį, yra didelis vokie
čiams pavojus. Tilžė guli 
tiesiai Į šiaurę nuo Įsručio 
ir vos tik 30 anglų mylių nuo 
to svarbaus miesto ją tesky- 
ria. Į Karaliaučių iš Tilžės 
tik 60 mylių. Todėl jeigu 
dabar vokiečiai greitu laiku 
nepastatys prieš rusus iš 
šiaurės ir iš pietų stiprių 
frontų, tai Įsrutis tuojaus 
bus rusų rankose ir tuojaus 
bus apsupta Karaliaučiaus 
tvirtovė. Kada šita žinia 
rašoma, ant Įsručio traukia 
jau dvi rusų koliumnos.

Sakoma, kad generalis 
vokiečių štabas, persigan
dęs šituo rusų žygiu ir netu
rėdamas atsargoje spėkų 
jiems sulaikyti, pradėjo 
trai^kti karevius iš po Var- 
? ’.vdfcjr siunčia juos prieš 
. usus rrusuose. Iš Galici
jos vokiečių rezervos, kurios 
buvo nusiųstos austrams į 

galbą. taipgi esą atšauk- 
Tokiu budu rusams pa

ko lengviau prie Varša-

rusų armijos 
s Patiesęs Prosuose 

fiuo Tlžės anielinkės iki 
Gumbinės ir Darkiemio, že
miau į pietus. Mozurijos; 
4žėrų rajone, rusai stovi įsi- 
kasę jau visą žie"? Anie
Gumbinę dabar •' ušys. žmogus.

DAR 5 ANGLŲ LAIVUS 
PALEIDO DUGNAN.

Pereitoj subatoj vokiečiai 
vėl nugąsdino Anglij'ą. Ai
rijos juroj nardomoji vokie
čiui laivė No. 21 sunaikino, 
du prekių laivu, ”Ben Cru-1 
achan” ir „Linda Blanche.”, 
Pirmojo garlaivio kapitonas ■ 
sako, kad anksti iš ryto ne-! 
tikėtai šalia jo laivo pasiro-j 
dė nardomoji vokiečių laivė \ 
ir liepė jam sustot. Tuomet i 
ant jo užlpo keli vokiečių o-I 
ficieriai ir gryna anglų kal
ba liepė visiems žmonėms į 
10 minutų apleisti laivą. 
Kaip tik „Ben Cruchan’o„| 
laivininkai susėdo į valtis ir; 
atsitolino, vokiečiai paleido j
miną ir anglų laivas nuėjo Iš pradžios karės dau
sų visoms prekėms ant dug-į giausia nuostolių turėjo An- 
no. iglijos laivynas. Vėliau Vo-
“ Su „Linda Blanche” vo-! kietijos nuostoliai pradėjo 

. Dabar jau Vokieti- 
i jos laivyno nuostoliai per
viršijo anglų nustolius dvi
gubai. Anglijos kariškų 
laivų žuvo išviso 21, o Vo
kietijos — 42. Bet žmonių 
ant jūrių žuvo daugiau an
glų pusėj, nes 5,664, kuomet 
vokiečių jurininku žuvo tik 
4,428.

Photos by American Press Association.

Paveikslėlis parodo, kaip miega vokiečių kareiviai 
apkasuose, rytų Prūsuose, kur dabar įsiveržė nauja rusų 
armija. Laukas aplinkui baltas, apklotas sniegu. Karei
viai miega nenusirengę, gatavį kas minutaįmušį. Jų šau
tuvai guli ant apkasti užtaisyti, kaip tik šaut. Sargai sto
vi ant sargybos, kad rusai neužkluptų miegančius. Viršu
tinis paveikslėlis parodo francuzų artileristus šaudant į 
vokiečius. Vienas francuzas įsilipęs majakan tėmija, 

kaip krinta šoviniai

ANGLIJOS IR VOKIETI
JOS LAIVYNŲ NUO

STOLIAI.

kečiai pasielgė taip pat. An-1 didėt. 
<rlų laivininkų jie nenuskan
dino, nes tai buvo ne karei
viai, o paprasti prekinių lai
vų darbininkai. Žvejų lai
vas, kurs surinko tuos ju
rininkus ir atvežė Liverpo- 
lin, sako matęs da ir trečią 
garlaivį eksplioduojant.

Dabar visa Anglija stebi
si, kokiu budu vokiečių nar
domoji laivė galėjo atsiras
ti Airijos juroj, taip toli 
nuo Vokietijos.

i

AFRIKOJ VOKIEČIAI 
SUMUŠĖ ANGLUS.

Vokiečių pietinės Afrikos

cius pasitraukti ir turėjo t^nai turku karfeivius/ Ka- 
sunkuĮ nuostolių, bet s ako, da turkai išbėgiojo, rusų 
kad vokiečių nuostoliai bu- minininkas subombardavo 
vę kur kas didesni, nes jie .... kfl7arnips ir snnai-kl-nA
atakavo. Tas gali būt.

jie

SAKO, VOKIETIJA 
LAIMĖS.

Vokietijos kronprincas 
(sosto įpėdinis) Frederikas 
Vilimas, vokiečių armijos 
vadas Alzacijoj, yra pilnas 
vilties, kad Vokietija lai
mės. Tokios nuomonės esąs 
ne vien tik jis, bet kiekvie
nas vokietys ir kiekvienas 
austras, ir todėl jie esą pa
siryžę kovot iki paskutinio 
kraujo lašo. Jisai sako, kad 
Francuzija ir Rusija ka
riauja tik dėl Anglijos, kuri 
nori sunaikinti Vokietijos 

. Todėl Vokietija

jų kazarmes ir sunaikino 
miltų magazinus. Paskui tas 
pats minininkas užpuolė Ri- 
zos uostą, nutildė dvi turkų 
batarėjas, paskandino ke
lias laives ir sudegino ka- 
zermes.

VOKIETIJA GRŪMOJA
RUMUNIJAI.

Vokietija grūmoja jau ir 
Rumunijai. Ji nusiuntė jai 
protestą, kam ji, Rumunija, pirkIvbą. Todėl Vokietija 
daro kariškus prisirengi- t^rtaį tikinti, kad kaip tik 

? Į"’00™'" Rusijos ir Francuzijos žmo
nės dažinos, kad jie atlieka 
Anglijai tą „nešvarų dar- 

‘ jie atsisakys muštis ir 
tuomet Vokietija galės len
gvai su Anglija apsidirbti.

mus. Protesto prasmė to
kia: Aš, Vokietija, supran
tu kad tu, Rumunija, ren
giesi užpulti ant mano pa- 
cm h, ty i vy 1.' ac A vte4-v-1-izYCi V cy ■ge bininkės Austrijos. Ne
drįsk!

Amerikos spauda sako, Vokietija'laimės 
kad Vokietija neteko jau 
mandagių ar ""tų, jeigu' 
tokiu grubi jonišku budu pa
kišo Rumunijai savo kumš- 
čią po n ošia.

Kita vokiečių nardomoji • gubernatorius patvirtina ži- ■ 
laivė nuskandino du anglų nią, kad 25 rugsėjo vokie-1 
prekių laivui Anglijos sus-Įčiai tenai sumušė anglus, 
maugoj. netoli Havre. perei-iTrįs anglų eskadronai esą 

____________ 15 an
glų oficierių ir 200 kareivių 
esą paimta nelaisvėn.

toj nedėlioi. Taigi į dvi die- i visiškai sunaikinti, 
nas vokiečiai sunaikino an
glams penkis prekių laivus.

—

NUSKENDO ANT JŪRIŲ 
LAIVAS.

Tarp Amerikos pakraščio 
ir Hawaii salos susidūrė pe
reitoj savaitėj du prekių 
laivai. Vienas jų nusken
do; prie to žuvo f

100,000 BEDARBIŲ 
CHICAGOJ.

Surinkta taip vadinamos 
„public welfare” komisijos 
statistika Chicagoj’ parodo, 

—~----  kad šiuomi laiku tame mies-
ir vienas, te yra 100,000 žmonių be 

i darbo.

i

c CARALIUS PA
BĖGO.

Vokiečiai išlipino 'eigi- 
jos miestuose apskelb: ms, 
buk Belgijos karalius paliko 
savo kariumenę ir pabėgo 
Anglijon, išsižadėdamas sa
vo žmonių ir tėvynės. Žmo
nės tam melui įtikėjo ir ne 
vienas iš nusiminimo nusi
žudė.

ŽUVO 3 LAIVAI NtO 
MINŲ.

AUSTRAI SKAUDŽIAI 
SUMUŠTI.

Nieko negelbėjo austrams
• vokiečių pagalba. Rusai 

gLvo 250.000 naujų kareivių 
ir skaudžiai austrus sumušė 
Karpatų kalnuose ties Dūk
ia ir Viškcvu. Musys tvėrė 
čia 3 die^". Rusai paėmė 
nelaisvėn 60 austrų oficie- 
ri” ir 2,400 kareivių, prie to 

ir 13 kanuolių. Austrai 
sunkiai nukentėję visiškai 
iš čia pasitraukė ir rusai vėl 
turi atvirą kelią į Vengriją. 
Bu’ ‘na esanti visa jau ru- 

’.ose.
.Kovina tai nedidelė 

i ustrijos provincija, apgy-,

i 
I

NEIŠPASAKYTAS RUSŲ 
GUDRUMAS.

Petrogradas giriasi pa
sauliui, kokių gudrių esama 
caro kareivių. Kaukaze jie 
suėmė tiek daug tūkstančių 
turkų, kad iš pradžios neži
nojo nė kur juos padėt, nė 
kaip juos suvaldyt. Iš šito 
keblaus padėjimo rusus iš
vadavo tečiaus neišpasaky
tas jų gudrumas. Jie atėmė 
turkams petnešas, diržus ir 
išpiaustė jiems iš kelinių vi
sus guzikus. Turkai buvo 
priversti laikyti savo keli
nes rankomis ir negalėjo bė
gti; tokiu budu nedidelis 
būrelis rusų galėjo atvaryti 
Rusijon baisiai dideli būrį 
turkų. Tik jau nesvietiškas 
gudrumas.

IR ANGLŲ DU LAIVAI 
NUKENTĖJO.

Pereitam „Keleivio” nu
meryje buvo plačiai rašyta 
apie jūrių mūšį, kuris įvyko 
24 sausio* netoli Anglijos. 
Buvo pasakyta, kad šitam 
mūšyje vienas vokiečių ka
riškas laivas su 885 žmonė
mis žuvo, o du sunkiai ap
daužyti, kuomet iš anglų 
pusės tik 1 žmogus buvo už
muštas ir 11 sužeista. Da
bar išsiaiškino, kad du an
glų laivai taipgi nukentėjo. 
Skraiduolis ”Lion” ir kont- 
raminininkas ”Meteor” bu
vo taip sugadinti, kad juos 
kiti laivai turėjo parvilkti 
namo. Ir žmonių nuostolių' 
buvo daugiau, negu iš pra
džios buvo paskelbta. Iš? 
„Lion” įgulos sužeista 17 ju
rininkų; iš „Tiger” 9 juri
ninkai ir 1 oficierius užmu
šta ir 8 žmonės sužeista; iš 
”Meteor” 4 užmušta ir 1 su
žeista.

KONFISKUOJA VISUS 
JAVUS.

Su 1 vasario diena Vokie
tijos valdžia konfiskuoja vi
sus savo šalies javus. Ji da
ro tai dėl to, kad ištesėti 
duona iki kitos piutės. Ita
lijoj gauta žinia, kad sekda
ma Vokietijos pavyzdžiu tą

[patį daro ir Austrijos val
džia. (Žiūrėk apie tai per
žvalgoj.)

ANGLIJA STUNčIA 
300.000 KAREIVIŲ.

i
I
I

ITALIJA ŠAUKIA AT
SARGINIUS.

Roma.— Karaliaus pa
liepimu Italijoj paskelbta 
kaikurių atsarginių mobili
zacija. Šaukiama artileris
tai gimę 1888 metuose ir ka
reiviai gimę 1891—1894 me
tuose.

Kaip rodos, Italija ruošia
si prieš Austriją ir Turkiją.

DOVANOS Už ĮSIVERŽI
MĄ ANGLIJON.

Kaip Londonas praneša, 
oficijalis Vokietijos orga
nas ”Reichs Anzeiger” pa
skelbęs, kad valdžia nutarė 
apdovanoti pinigais pirmu
tinį savo kareivį, kuris pas-

Londonas.— Šioje sąvai-: tatys savo koją ant Anglijos 
tėie Anglija siunčia Francu- žemės. Orlaivininkas, ku-. .to.lljrc ĮJ. v V 1.1V1JU, Į 1. V ’ V . A . v «

Baltijos juroj šiomis die-; veidą mažarusių ir guli ša- zijon dar 8 kariumenės kor- ris metė pirmutinę bomba j 
>mis žuvo 3 laivai nuo mi-llia Galicijos, prie pat Rusi- pusus. arba 300,000 karei-Į Doverą, taipgi buvęs apdo-nomis žuvo 3 laivai nuo mi-llia Galicijos, prie pat Rusi- pusus. arba 300,000 karei-jDoverą, taipgi buvę 

nų, jos sienos. vių prieš vokiečius. ! vanotai.
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VOKIETIJA GRIEBIASI 
SOCIJALISTIšKŲ 

METODŲ.
Praėjusioj savaitėj tele

gramos pranešė, kad Vokie
tijos valdžia 1 vasario dieną 
konfiskuoja visus šalies ja
vus. Ji daranti tatai dėlto, 
kad galima butų proporcijo- 
naliai dalyti žmonėms duo
ną. Atimdama dabar ūki
ninkams ir pirkliams ja
vus, Vokietijos valdžia mo
kės jiems tinkamai nustaty
tą mokesti.

Federalės 1 
tybės tarybos 
skamba šitaip:

"Visos atsargos kukuruzų. kvie- Į 
čių ir miltų turi būt konfiskuota I 
1 d. vasario.

"Visos pirklybos transakcijos 
tomis prekėmis draudžiamos 
nuo 26 d. sausio.

"Visų miestų valdžioms uždeda
ma pareiga daryti ir dėti atsargon | 
mėsos konservus.

"Visiems grudų savininkams įsa
koma tuojaus pranešti, kiek jie 
tun grudų, pctam jie bus paimti 
valdžios nuosavybėn ir užmokėta 
tinkamai nustatyta mokestis." 

Oficijalis valdžios orga
nas sako, kad iki šiol daug 
grudų buvo sušeriama gy
vuliams. Turtingesni ūki
ninkai nepaisė, kad bėdines- 
niems gali pritrukti duonos. 
Negana to, visokie biznie
riai, turėdami daug pinigų, 
pradėjo dabar pirkti javus, j 
kad pristigus bėdinesniems 
žmonėms duonos paskui 
brangiai tuos javus parduo
ti. Valdžia tam užbėgo. 
Dabar nė vienas privatinis 
žmogus negalės iš žmonių 
duonos daryt sau biznio. 
Beto, valdžiai paėmus i savo 
rankas visus javus galės 
šalis susilaukti kitos piutės. 
Valdžios organas džiaugia
si. kad Anglija dabar nega
lės badu numarinti vokie
čių tau tą.

Vadinas, Vokietijos val
džia griebiasi socijalistiškų 
metodų. Šitas faktas yra 
labai svarbus socijalistams. 
Vokietijos valdžia baisiai 
nekenčia socijalistų. Bet ka
da visai šaliai gresia bado 
pavojus, ji panaikina priva
tinių žmonių kontrolę ant 
duonos, ko socijalistai rei
kalauja visose pirklybos ir 
pramonės šakose. Vadinas, 
šitas socijalistų vaistas yra 
geriausis.

SAVOTIŠKA "TĖVYNĖS" I BADU NORI NUMARIN
TI VISĄ TAUTĄ.

Vokiečių valstybės sekre
torius Theobald fon Beth- 
mann-Holhveg pasakė, kad 
ateitije Anglijos žodžiu jau 
niekas neapsigaus. Šitoj 
karėj Anglija parodžiusi, 
kad jos žodis nieko nereiš
kia. Ji pati sakiusi, jog val
gomieji daiktai nėra jokia 
kontrobanda ir jie negali 
būt konfiskuojami. Tečiaus 
praktikoje Anglija 
džiusi visai kitokį 
Girdi:

"Nereikia užmršti, kad 
badu nori numarinti visą 
jonų vokiečių tautą. 

Ji suparaližiavo

ETIKA.
"Tėvynė" tankiai mėgsta 

.pamokinti kitus laikraščius 
etikos. Ji jau kelis kartus 

■ prikišo "Keleiviui” etikos 
peržengimą už vieną tik 
pavadinimą tūlo laikraščio 
"vėžiu.” Ir tai toks išsita
rimas buvo ne pačios redak
cijos, bet pašalinės ypatos, 
kuri su tuo laikraščiu pole
mizavo.

"Tėvynė" atrado neetiš
ku net "Kataliką” rašyt su- 
trumpintoj formoj "Ka— 
kas."

Ačiū "Tėvynei” už tas pa
stabas. Bet jeigu jau "Tė
vynė” duoda tokias lekcijas 

i" ir kitiems soci-

I

vokiečių vals- .................
Įsakymas i "Keleiviui

. jjalistų laikraščiams, tai tu- 
. retų ir pati i etikos veidrodį 
pasižiūrėt. Ji pamatytų ant 

ši-j savęs tokių dėmių, kokių 
jau "Keleivije” ir su žyburiu ne- 

| ras. Padėkime. 4-tam nu
meryje ji kalbėdama apie 

j etiką ir bardama kitus laik
raščius už nemandagumą 

• savo oponentą "Draugą" 
pavadina piemeniu. Gal ne- 

■tikėsit? Štai ištrauka:
"Laikraščiai — tai žmonių auk

lėtojai. ypatingai musų laikraščiai, 
j Ir tuose musų laikraščiuose Įsivieš

patavo toki kalba ir toks stylius. 
kokių niekur, tur būti, nerasime. 
Leiskime sau. prasideda polemika 
apie viešą kokį-nors klausimą; 

I kaip bematant nuvažiuojama Į 
dausas. Štai viename pastarųjų 
'Draugo* numerių peržvalgoje kal
bama apie kalėdinius musų laikra
ščių numerius. Peržvalgininkas 
norėjo iš tų numerių susekti laik
raščių dvasią ir pakraipą. Gražus 
bandymas. Tačiaus neišlaikė to
no. Prisikabinęs prie 'Tėvynės' 
Kalėdinio numerio įžangos straip
snio. nuvažiavo ant redaktoriaus 
ypatos, išvadindamas ji (paniekini
mo dėlei) vardu, jau nebe pavarde, 
tempdamas laikraštin net jo 
nos vardą' Tikrai piemens 
elgimas."

Vadinas. "Draugas” 
ras piemuo. Ir piemuo dėl
to. kad pakritikavo "Tėvy
nės" redaktorių.

Mes čia neturim mažiau
sio noro ginti "Draugo" pa- 

i sielgimus bei jo etiką, 
visgi turim pripažint, kad 

į mandagumo ir kalbos 
rūmo žvilgsniu

moti-
pasi-

tik-

bet

paro- 
veidą.

Anglija 
60 mili- 

atkirsdama 
jai maistą. Ji suparaližiavo net 
neutralių šalių pirklybą tuo tikslu. 
Iš Amerikos, kaip karė prasidėjo, 
da nė vienas laivas su ^rudais ne
pasiekė Vokietijos. Anglija viską 
konfiskavo.”

Iš to matyt, kad Anglija 
visgi yra pavojingiausiasiI

; priešas.

RENGIA BEDARBIŲ 
DIENĄ.

Amerikos Socijalistų Par
tijos komitetas ragina or
ganizuotus darbininkus ren
gti 12 vasario "bedarbių 
dieną.” Partijos organe 
"American Socialist" komi
tetas sako:

"Penki milijonai vyrų ir moterų 
Amerikoj šiandien yra be darbo.

nors turi būt daroma. O 
daryti grali vien tiktai darbininkai. 

"Mes turim duot patarimą.
"Mes patariam, kad pėtnyčioj, 

12 vasario, 1915 metų, padaryti vi
sos šalies platumu Bedarbių Die
ną."

Šitą baisią bedarbę Soci
jalistų Partijos komitetas 
vadina didele draugijos tra
gedija :

"Vaikščiot milžiniškai bedarbių 
armijai iš miesto į miestą ir be jo
kios vilties jieškot sau darbo — 
tai didelė draugijos tragedija.

"Tas yra tragedija tiems, kurie 
kenčia skurdą ir nedateklių. Tas 
yra taip-pat tragedija ir tiems, ku
rie da dirba, bet žino, kad bile va
landa tas smūgis gali pasiekti ir 
juos. Tas yra tragedija ir visai 
tautai, kuri turi neišvengiamai 
kentėti nuo šitos bedarbės pasek
mių.”

Vasario 12 pripuola Lin- 
kolno gimimo diena. Dau
gelyje valstijų šita diena y- 
ra švenčiama. Todėl dar
bininkų organizacijos turi 
rengti susirinkimus, de
monstracijas ir protestuoti 
prieš tokią tvarką, kur mi
lijonai darbininkų miršta 
badu ir kenčia didžiausi 
skurdą, o negali dirbti, jei
gu keliems kapitalistams jų 
darbas nereikalingas.

šva
rumo žvilgsniu "Draugas” 
stovi kur-kas augščiau už 

l “Kataliką." Turbut niekas 
nevartoja tiek, anot "Tėvy- 

i nės.” piemeniškų žodžių, 
i kiek "Katalikas.” Kas ne
žino jo numylėto išsitarimo 
"kaip durnaropių primau- 
mojęs?” Priešingų sau lai
kraščių "Katalikas" kitaip 
niekados nevadina, kaip 
"laikraštpalaikis.” Skaitant 
jo redaktoriaus apžvalgas 
kartais jautiesi esąs kokioj 
"tautiškoj užeigoj." O te
čiaus šito auksaburnio "Tė
vynė" dar niekad piemeniu 

' nepavadino. "Keleivis” yra 
. grubijonas, nes "Kataliku" 
vadina "Ka-ku.” Grigaitis 
yra grubijonas, nes prikišo 
syki "Tėvynės” redaktoriui 
SLA. ėdžias. "Draugas" y- 
ra piemuo, nes kritikuoja 
"Tėvynę.” "Katalikas" ko- 
liojasi net koktu, bet jis yra 
geras vyras, "Tėvynės" ne
užgauna.

Ar ne savotiška 
nės" etika?

KUO VISUOMENĖ DAU
GIAU PASITIKI?

Tautininkai vis tebeskel- 
bia. kad jie atsimetė nuo 
Lietuvos Šelpimo Fondo 
dėlto, kad tas fondas esąs 

■ "socijalistų rankose.” o vi
suomenė socijalistams ne- 
užsitikinti.

Argumentuoti su tais vy
rais butų veltus darbas. Jie 
tvirtina savo ir gana. Bet 
leiskim kalbėti faktams.

šiomis dienomis tautinin
kai paskelbė, kad per abudu 
jų fondu (Autonomijos ir 
Gelbėjimo) surinkta jau 
$1.740.87. Bet prie šitos 

, skaitlinės priskaityta ir tie 
$500. kuriuos SLA paskyrė 
da prieš karę, ir tie $60.00. 
kurie buvo prisiųsti stačiai 
i Visuotina Lietuviu Šuva- 

i w • . *■ *■

žiavimą Lietuvos šelpimo 
reikalams. Taigi atėmus 
tuos $560 iš skelbiamos jų 
sumos, pasirodo, kad iki šiol 

'jie surinko vos tik $1.180.87.
Tuo tarpu Lietuvos šelpi

mo Fondas, kuriam jie sako 
visuomenė nepasitiki, turi 
jau surinkęs $3.118.78.

Ponai tautininkai, teiksi
tės pasakyti dabar, kuo vi
suomenė daugau pasitiki?

i

"JUODAS LISTAS” ĮGIJA 
PILIETYBĘ.

Vyriausis Suvienytų Val
stijų teismas Washingtone 
uždavė didelį smūgį darbi
ninkų organizacijoms. Ji
sai savo nuosprendžiu pri
pažino. kad kapitalistas tu
ri teisę pareikalauti iš savo 
darbininkų, kad jie nepri- 
gulėrų prie jokios organiza
cijos, arba pavaryti juos iš 
darbo, jeigu jie prigulės 
prie unijos.

Kansas valstija buvo pri
ėmus tokį įstatymą, kad 
darbdavys neturėtų teisės 
reikalauti iš darbininkų, 
kad jie neprigulėtų prie uni
jos. Vyriausis teismas Wa- 
shingtone atrado, kad toks 
Įstatymas "priešingas kon
stitucijai.”

Dabar kapitalistai galės 
boikotuot visus unijistus. 
Surašys juos ant ”juodojo 
listo.” išsiuntinės po visas 
fabrikas ir unijistai darbo 
negaus. Tas konstitucijai 
nepriešinga.

•
BAISUS BEDARBIŲ PA

DĖJIMAS.
Iš Butte, Mont., i "Mil- 

waukee Leader" rašoma:
Nekuomet čia tokio skur

do tarp darbininkų nebuvo, 
kaip šįmet. Bedarbiai ne- 

w ------- -- turi ko valgyt. Variakasių
Bet ne. So. Bos- unija atidarė valgyklą ir 

--------ti_-_ i . .1.^ bedarbiams nors 
riubos. Praėjusį mėnesį 

si valgykla pavalgdino 5,862 
žmonių. Daugelis jų su šei
mynomis. Kreiptasi Į But- 
tes turtuolių "chamber of 
commerce,” bet piniguočiai 
nedavė alkaniems žmonėms 

nusižemini- nė cento. Bedarbius šelpia 
daugiausia socijalistai.

* •

"Tėvy-
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BURNETTO BILIUS AT
MESTAS.

Prezidentas Wilsonas po 
Burnetto bilium nepasirašė.

Sugrąžindamas tą bilių 
kongresui prezidentas nu
rodė, kad jis atmeta ji dėl 
to, kad draudžiama Įleisti 
nemokančius skaityt ir ra
šyt. Pagalios jis sako, kad 

i tai toks svarbus klausimas* 
kuriame turėtų išreikšti sa
vo nuomonę šios šalies vi
suomenė. Dabar gi jis ne
jaučiąs, kad šios šalies vi
suomenė norėtų uždaryti 
Amerikos duris tokiems 
žmonėms, kurie neturėjo 
laimės išmokt skaityt. Kiti 
gi to biliaus punktai esą ge
ri ir net pageidaujami. O 
tarp tų kitų pasakyta, kad 
kiekvienas ateivis, pritariąs 
turtų naikinimui arba pa
sipriešinimui Įstatymams ir 
tvarkai trumpais, revoliuci
jos keliais, gali būt išvytas 
arba deportuotas bėgyje 5 
metų nuo jo Įvažiavimo. Ir 
šitoks Įstatymas, sulvg pono i 
Wilsono, pageidaujamas.

Šituo Įstatymu Amerikos i 
bašibuzukai aiškiai taiko Į i 
revoliucijonierius. Visai pa-j 
prastas apsireiškimas. Tie-' 
sa. nelabai senai jų tėvai kė-' 
lė revoliuciją prieš Angliją. ■ 
Washingtoną jie garbina 
skutuliu JkUIM IkV/IlĄ 
kad jis sumušė Anglijos ka- Pa^e. kad jie per-

v. Bet tai kitas da-Dnazai meldžiasi. Girdi, fa- 
Toji revoliucija bu- j bnkantai, \pac tie. ką to- 

. I naus nuo miestų, turėtų už
laikyti darbininkams gerus 
kunigus. Jo kompanija Co- 
loradoj taip daranti.

DARBININKAI DAU
GIAU UŽDIRBA NE

GU GUBERNA
TORIAI.

Vakarų geležinkelių ma
šinistai ir pečkuriai parei
kalavo daugiau algos ir 
trumpesnių darbo valandų. 
Prasidėjo derybos. Geležin
kelių advokatas Seeham nu
rodo, kad jų algos ir dabar 
jau gana didelės. Jis sa
ko, kad septynių valstijų 
gubernatoriai tiek negauna, 
kiek tūli mašinistai. Štai jo 
ir faktai:

"Iš 5.000 vyrų, kurių algos sura
šą už 1913 metus mes turime ran
koje, aukščiausia mašinistų alga 
buvo $3,725.20; prekių mašinistų 
53,342.20; pasažierinių pečkurių 

. $1,890.32. Tuo tarpu septynių val
stijų gubernatorių augščiausia al
ga buvo $3,000.”

Toliaus geležinkelių ad
vokatas nurodo, kad tūks
tančiai darbininkų nė šeš
tos dalies to neuždirba ir tai 
gyvena.

DARBININKAI TURI 
MELSTIS.

Taip sako ponas Rockefe- 
lleris. Pas jį buvo atsilan
kiusi komisija darbininkų 
bruzdėjimui tyrinėt ir klau
sė jo nuomonės, kodėl dar
bininkai paskutiniais lai-

I

Nabagas —, pirmutinis tie- (ORESPONOENCIJOS
utenantas, buvo sužeistas 
mirtinai iš pat pradžios. Ši
to vienok aš nežinojau, pa
kol vienas vokiečių šovinys 
nupuolęs netoli i vandeni, 
neapliejo mane visą, sušla
pindamas mano žiūroną 
taip, kad nieko per jį nega
lėjau daugiau matyt.

Aš pažiurėjau žemyn ant 
prieštilčio ir pamačiau, kad 
tenai jau nėra —, kuris tu
rėjo priiminėt nuo manęs 
nurodymus, 'kaip nustatyti 
kanuolių tolį. Nebegalėda
mas susinešti iš savo stoties 
su kanuolėmis, aš pradėjau 
lipti žemėn. Nulipęs iki 
pusei stiebo išgirdau keno 
tai balsą: "Pasiduoti/* bet 
aš sušukau, kad šaudyt to 
liaus. Tris ar keturi balsai 
man atsakė, kad toks kapi
tono Įsakymas. Aš dirstelė
jau augštyn ir pamačiau, 
kad plevėsuoja jau balta vė
liava — pasidavimo ženklas.

Baisiai sunku buvo tatai 
matvt. Manydamas, kad 
tuojaus reikės atsiduoti i 
priešo rankas, aš jaučiausi 
visiškai sugniaužytas ir lau
kiau, kad sekantis šovinys 
mane pagriebtų. Musų lai
vas greitai skendo ir kuo-

iandien kaip koki dievaiti. I įai,s r.aiP nerimauja. Rocke- met aš gelbėjau batarėjose
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VERGIŠKAS NUSIŽEMI
NIMAS.

Kunigų ’’Draugas” be jo
kių ceremonijų užtepė So. 
Bostono "tautininkų” orga- 
nėliui keliatą antausių. Jis 
pasakė, kad to organėlio re
daktorius mažo mokslo vy
rukas, kad jo redaguojomas 
laikraštis priguli jau prie 
mirusiųjų ir t. t. Rodėsi, 
kad prasidės kova dėl tokio 
Įžeidimo. 1 
tono "tautininkų” organėlis duoda 
nuo to laiko pasidarė 
"Draugui" toks prielankus, 
toks geras, kad dabar prie 
kiekvienos progos ji garbi
na ir gina. Matomai bijosi, 
kad koks kunigas vėl jam 
neužteptų.

Vergiškas
mas.

riumenę. 
lykas.
vo gera, nes ji Įsteigė tokią 
republiką, kur jų biznis taip 
puikiai auga. Kas kita da
bartiniai revoliucijonieriai. 
-Jie gali sukelt čia darbinin
kus prieš kapitalo viešpata- 

i rimą ir ginčus prieš jų Įsta
tymus. Kad nuo tokių gai
valų apsisaugojus, būtinai 

: reikalingi tam t’kri Įstaty
mai. Ir kapitalistų bernai 
tokius Įstatymus jau kala, 

i Burnettas užtikrina, kad jo 
jbilius vistiek virsiąs Įstaty
mu. JĮ remianti didelė ga- 

, lybė. Prezidento veto nieko 
negiliuosius.

NĖRA VIENYBĖS IR 
LIETUVOJ.

Kaip Amerikoj lietuvių 
visuomenė suskilo pradėjus 
rupinties Lietuvos šelpimu, 
taip suskilo ji ir Lietuvoj. 
Žinomas Lietuvos veikėjas 
J. Bekampis dabar rašo 
"Lietuvos Žiniose," kad vie
nybė tenai jau palaidota. 
Jis sako:

"Ištikus karui ir iškilus ben
driems musų krašto reika
lams. buvo kilęs pas mus savai
me ir klausimas apie bendrą tu rei
kalų atlikimą. Mums rodėsi, kad 
tokio jų atlikimo reikalavo ir gy
venamosios valandos svarbumas ir 
paties reikiamojo darbo tikslumas. 
Atstovų padarytoji pradžia leido 
rodos, tikėties, kad ir toliau jung
tinis darbas ras sau pasekėjų.

"Karo aukų šelpimas, o ypačiai 
įkurtoji tuo tikslu Vilniuje draugi
ja visai Lietuvai kaip tik. rodėsi, 
ir turėjo duoti progos susitelkti vi
siems kartu prie bendro, jungtinio 
darbo. Juk ir patį tokios draugijos 
sumanymą buvo pagimdžiusi ne 
kas kita, kaip mintis apie bendrą 
ir visų vienybėje atliktą darbą. 
Tos minties vedami, ėjome ir į įs
teigiamąjį kalbamosios draugijos 
susirinkimą.”

Bet tasai susirinkimas 
parodė visai ką kitą. Kuni
gai susiorganizavę atsivedė 
pulką davatkų, kurios bal
savo už tokias ypatas, už 
kokias "tėveliai" buvo Įsa
kę. Tokiu budu šelpimo ko- 
mitetan pateko veik visi ku
niginiai. Dėl "akių" Įleista 
keliatas ir ne jų tarpo žmo
nių, bet tie matydami, kad 
jie tenai vistiek neturės bal
so, kad kunigai viską už
griebė Į savo rankas, atsisa
kė.

Girdėjome, kad dabar 
Lietuvos pirmeiviai tariasi 
tverti kitą draugiją nuken- 
tėjusiems nuo karės šelpti. 
Ir jie turėtų padaryti tai 
kuogreičiausia, nes pažan
gioji Amerikos lietuvių vi
suomenė nenorės, kad siun
čiamos iš čia aukos eitų te
nai per kuniginius kišenius, 
kuriems mes neturim ma
žiausio užsitikėjimo.

I

Kaip baisus sapnas
(Oficieriaus pasakojimas)
Anglijos laivyno oficie- 

rius rašo vienam savo drau
gui Amerikoje, kas atsitiko 
i 12 minutų, kada vokiečių 
skraiduolis "Koenigsberg" 
užklupo anglų skraiduoli 
"Pegazą" stovintį prie Zan- 
zibaro be garo.

Štai jo laiškas žodis-žodin. 
H. M. S. "Pegasus,”

Zanzibar, 6 spalių, 1914.
Dovanok man, kad pas

kutinis mano laiškas buvo 
taip trumpas, nes labai ne
turėjau laiko.

Nedėldienis, 20 d. rugsė
jo, buvo ta nelemta diena, 
kada buvo nuskandintas ne
laimingas musų "Pegazas.” 
Viskas Įvyko netikėtai. "Ko- 
enigsbergas” pasirodė die
nai brėkštant apie už 4 ir 
pusės mylių, ir nieko nelau
kdamas pradėjo pilti i mus 
iš didžiųjų savo kanuolių. 
Mes stovėjom netoli Zanzi- 
baro užleidę ikarą ir ant 
laimės taip pasitaikė, kad 
pas mus nebuvo garo, nes 
reikėjo valyti katilai.

Musų jurininkai, kurie 
buvo ant sargybos, tuojaus 
išsipylė ant viršaus ir Į ke
lias minutas užėmė savo 
vietas prie kanuolių. Aš, 
būdamas tą naktį nuo 4-tos 
valandos taipgi ant sargy
bos, buvau užmigęs ant vir
šaus. Prikėlė mane du šo
viniai, kurie praūžė viršum 
mano galvos, žinoma, aš 
iškarto supratau, ką tai rei
škia ir tuojaus savo pajo- 
mose Įskridau ant pirmojo 
stiebo savo stotin, iš kur 
galėjau matyt, kur nupuola 
musų šoviniai ir pasakyt sa- 
viškiems, kokį tolį nustatyt. 
Lipant man augštyn vokie
čių šoviniai staugė pro ma
ne, kaip padūkę, bet nė vie
nas manęs nekliudė. Už mi- 
nutos vokiečiai pradėjo pa
taikyt Į musų laivą. Ir o! 
jeigu jus žinotumėt, kaip 
nuo kiekvieno smūgio nelai
mingas musų laivas pradėjo 
drebėti, kaip jo vidurije 
pradėjo vaitoti sužeisti žmo
nės.

Senos musų kanuolės bu
vo toli pralenktos. Musų šo
viniai krito Į juras nedalėkę 
prie vokiečių per 800 jardų 
(jardas — 36 coliai. Red.), 
kuomet vokiečių šoviniai

I

• sužeistiems, šoviniai vis ūžė 
aplinkui: vokiečiai baltos 
musų vėliavos nepatėmijo.

Laivas išrodo kaip sker
dykla: žmonės gulėjo išmė
tyti aplinkui baisiai suardy- 

, ti. Vienas buvo be kojų, ki
tas be rankų, trečiam nune
štas veidas. O vis dėlto man 
rodės, kad aš su tuo jau ap
sipratęs per riša gyvenimą 
ir ramiai juos rinkau. Vie
nas mano draugas turėjo 
nutrauktas abidvi kojas pu
siau ir labai įlenktą nugarą. 
Jis prašė manęs, kad para
šyčiau jo namiškiams žinią; 
aš norėjau jį pakelti, bet vel
tui. Kitas nelaimingas tu
rėjo išmuštas iš kaktos a- 
kis ir prašė, kad aš ji nušau
čiau.

"Koenigsbergas7 liovėsi 
šaudęs ir nuplaukė sau to
lyn, matomai bijodamas, 
kad netoli gali būt daugiau 
mūsiškių laivų.

Visa tai išrodė kaip bai
sus sapnas ir tvėrė vos tik 
12 minutų. Į tą laiką pas 
mus buvo 38 užmušti, bet 
išviso musų nuostoliai buvo 
102 žmonės. Baisus tai buvo 
reginys.

Neturint garo ir negalint 
iš vietos pasijudint, o priešo 
kanuolėms turint mirtingą 
veikmę ant neapsaugotų 
musų laivo šonų, čia buvo 
stačiai žmonių žudymas, ir 
musų kapitonas, visą tai ma
tydamas, turėjo pilną teisę 
pasiduot.

Aš išgabenau visus už
muštus ir sužeistus ant vir
šaus ir pradėjau imti dvi 
trisvarinių musų kanuolių, 
tikėdamas, kad prie progos 
mes galėsime su jomis atsi
lyginti vokiečiams ant saus- 
žemio išlipę. Paskui mes 
dejom visas pastangas, kad 
užkimšus laivo šone skyles, 
kuriomis vanduo bėgo į ri
du. Bet matydami, kad lai
vas skęsta, mes gavom vel
kamąjį botą, kuris privežtų 
ji prie krašto ir 1 vai. nuė
jom pietaut. Apie 2 vai. se
nas musų laivas apvirto ir 
nuskendo.

WAUKEGAN, ILL. 
"Pirmi žingsniai."

Sausio 3 d. š. m. Liet. Te
atrališka Dainų Draugija 
statė scenoje didelį ir Įdomų 
veikalą "Pirmi Žingsniai." 
Sulošta tikrai artistiškai. 
Žinoma, vietomis pasitaikė 
mažų klaidų, bet klaidų ne
daro tik tas, kas nieko ne
veikia.

J. Stankūnas — Jono ro
lę atliko kaip tikras profe
sionalas. A. Menas — En
riko rolėje, lošė puikiai, y- 
pač kalba aiški ir gryna, tik 
vietomis gaudė sufliorį; 
juokų smagių pridarė su 
studentiškais romansais su 
Ona. L. Zubkaitė — Onos 
rolėje, lošė jausmingai, gy
vai ir labai mylėjo ponaitį 
Enriką. M. Ambraziunas 
— Marinskio rolėje, dejuo
damas su sudaužytu šonu 
puikiai nudavė. A. Guren- 
skaitė — Murinskienės ro
lėje lošė neblogai, tik pe> 
daug jauna atrodė ir drapa
nos netiko, kaipo dėl ponios. 
S. Gedeikis — Žvirblio ro
lėje, lošė gerai kaimieti. M. 
Juzikaitė — Barboros ro
lėje, lošė visai be jausmo. 
Kiti-gi visi smulkias roles 
sulošė atsakančiai.

Puikiai 
bengalinės 
mas dvaro 
publiką.

Publikos 
daugiausia, nes čia siuc lai
ku didelė bedarbė. Užsilai
kė ramiai ir entuziastiškai. 
Įspūdingų lošimu publika 
pilnai užganėdinta. Geisti
na. kad musų gerb. Teatra
liška draugija tankiau to
kius veikalus vaidintų. Po 
teatrui balius tęsėsi iki 12 
vai. nakties; labai smagiai 
publika linksminosi per vi
są vakarą.

BiskĮ verta papeikimo, 
kad vietinė publika nemoka 
gražiai žaisti; jaunimas pri
pratęs tuos angliškus čiu- 
guminius šokius, kuriuos ir 
drožia aplinkos per visą va
karą kol pavargsta. Argi 
jau negalima butų pažaisti 
gražus, mandagus lietuviš
ki žaislai, bei šokiai. Aš pa
tarčiau pažaist: "Aguoy 
lę,” "Noriu miego," "Kk* 
pakojį,” "Suktinįbd 
Įvairiau ir gražiau. O j 
jau ne lietuviškus, tai no 
europiškus šokius. Ar g? 
lyginties visoki gadinant 
jausmus "Tango” su klas 
šku "Valcu," "Pa-de-Spai 
ir kitais europiniais klasio
kais šokiais? Jei japšokti 
tai reikėtų pasirinktrtokras 
šokius, kurie nežagina dai 
lės ir negadina žiūrėtojų ii 
šokikų sąmonės.

Aldona G—te.

buvo sutaisytos 
ugnis ir degi- 

labai nustebino

atsilankė neper-

GIRARDVILLE, PA.
Sausio 24 d. lietuvių soci- 

jalistų kuopa buvo surengus 
čia prakalbas. Kalbėjo drg. 
J. Stasiulevičius apie kruvi
nąjį nedėldieni ir dabartinę 
karę. Jo kalba buvo aiški ir 
nuosekli, žmonės klausėsi 
su didžiausia atida. Tik 
gaila, kad iš 700 čia gyve
nančių lietuvių vos 110 te- 
atsilankė. Nejaugi tie kiti 
nesupranta lietuvių kalbos, 
kad neatėjo ? F. J. L.

Iš H. Heines.
Du bist wie eite Blome •••

Tu kaip gėlelės laukinės, 
Skaisti, graži, nekalta, 
Tave regiu aš ir baimės 
Mano širdis apimta.

Rodos man, ranką uždėti 
Tau aš turiu ant galvos, 
Meldžiu Dievo, kad liktum 
Skaisti, graži visados....

A. L.

DARBAI.
Korespondentai praneša, 

kad darbai suvis silpname 
stovije ir prašo paskelbti, 
kad bedarbiai nevažiuotų 
darbo jieškoti Į šiuos mies
tus: Philadelphia, Pa., Law- 
rence, Mass., Rochester, N. 
Y., Racine, Wis., Cleveland, 
Ohio., Detroit, Mich., Tho- 
mas, W. Va.. Torrington, 
Conn. ir Cioųue , Minn.

Nashua, N. H.— Darbi
ninkai ne visi dirba pilną 
laiką, darbas yra labai sun
ku gauti. Kurie dirba tie 
laikosi kuotvirčiausia Įsiki
bę Į savo

Barauskas.
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NEWARK, N. J. 
Fėrai Lietuvos naudai.
Sausio 16—17 ir 18 d. Lie

tuvių svetainėje buvo su
rengti pirmeiviškų draugi
jų fėrai su visokiais margu
mynais. Fėrų pelnas pas
kirtas nukentėjusiems nuo 
karės Lietuvos žmonėms.

Visų trijų vakarų progra
mas buvo sekantis.

Sausio 16 buvo balius su 
Įvairiais visokių daiktų iš- 
laimėjimo budais. Sausio 
17 buvo didelės prakalbos. 
Kalbėjo net 4 kalbėtojai: 2 
daktaru, 1 advokatas ir 1 
redaktorius, t. y. dras J. 
Kaškevičius, dras F. Matu
laitis, F. Bagočius ir L. Pru- 
seika ir taipgi buvo fė
rai ir deklamacijos. Pra
kalbų temos veik visų tos 
pačios. Daugiausia buvo 
kalbama apie karę, jos prie
žastis, pasekmes ir ištobu
lintus ginklus žmonių žudy
mui.

Pabaigoje drg. Pruseika 
pabarė ir sudraudė musų 
priešus, kaipo Lietuvos šel
pimo darbo ardytojus. Pa
sirodė, kad jie ir čia varo 
politiką, net Į salę atėję. 
Ve kas pastebėta. Man už- 
rašinėjant aukautojų var
dus, laike prakalbų, pasitai
kė užeiti Į tą kamputi, kur 
tų politikierių buvo dau
giausia susirinkę. Ir ką gi 
manote? Gi surinkom vos 
$2.00. Tie, tautiečių myli
mieji politikieriai aukavo: 
vienas centą, antras 2 cen
tu, trečias jau 5c. Kiti 
džiaugiasi nedavę visai ei-i 
cilikams aukų. Ar ne geri 
iš jų tėvynės mylėtojai, ką?

Sausio 18 koncertas. Pro
gramoje buvo pažymėta, 
kad bus vaidinama 1 veiks-: 
mo veikalas, "šalaputris," 
bet dėl tūlų priežasčių vai
dinimas atidėta iki sausio 

w31, kur toje pat salėje bus 
leidžiami išlaimėjimui ir ii- 
kusie nuo fėrų daiktai.

Koncerte "Sietyno” ch o- 
ras dainavo tris dainas ir 
latvių choras porą dainelių.; 
abu choru vedė drg. Einde- 
nas.

Per visus tris vakariu 
žmonių buvo atsilankė a«le 
1,000.

Pažymėtina, kuomet tikė
tasi subatoje turėti kuo- 
daugiausia žmonių, nes Į 
balius subatomis visad dau
giau prisirenka, tai subatoi 
ir panedėlvj buvo vos pc į 
250 publikos, o nedėlioj pri-j 
sirinko apie 500. Kažin, ari 
kad nedėlioj Įžanga buvo[ 
dykai, ar dėlto, kad žmonės į 
Įdomauja pasiklausyti kai-! 

Į bėtojų prakalbų apie savo 
■ ir savo brolių vargus?

Pinigų suaukauta prakal
bose $113.20. Dras J. Kaš
kevičius aukavo $50.00. Jam: 
ištarta ačiū gausiais aplo-, 
dismentais.

Fėrai ir kitokios Įeigosi 
davė pelno $340.00. Taigi; F. „. 
per visus tris vakarus sūdė- ■ kuris* aukauja 

i jus visas Įplaukas turėsim įgas f—~ ~~ 
! $455 su centais. Kiek busĮ atlyginimo, 

išlaidu dar pilnai nepaaiš- geografijos,

apsižiurėjimą buvo tai pa
daręs.

Prieš drg. Perkūno kalbą 
kalbėjo ir barėsi A. Žilins
kas, kad vyrai nesirūpina 
pastoti^ šios* šalies piliečiais. [ Paklausk: kodėl jus ken- 
1............ “* kiat? Atsako: "tai, mat,

bedieviškas Ratelis, o mes 
bedievių nenorim." Nagi, 
gerbiamieji, pasakykit kas 
ten yra "bedieviško?" Ar 
išmokti rašyti, skaityti ir 
skaitliuoti, yra tai bedieviš
kas darbas? Ar mokinties 
geografijos ir anglų kalbos 

[yra bedieviškas mokslas?
Mokslas naudingas kiek

vienam, tad kodėl jus pastot 
jate kelią norintiems jį pa
siekti ? Ateityje tokių žmo- 

; nių pavardės praskambės 
laikraščiu lakštuose, kurie 
netik kad patįs nenori ap
sišviesti, bet ir kitiems tru
kdo.

Konstancijos vaikinas.

j________ ____ ________ ____________

Po jo kalbai pasipylė visa 
eilė deklamacijų.

Drg. Perkūnas kalbėjo a- 
pie karės ir jų priežastis, 
apie Lietuvos vargus ir ra
gino, kad publika šelptų 
Lietuvą, paaiškindamas a- 
pie Visuotiną Amerikos Lie
tuvių’ II Seimą ir Seimo Įga
liotą komitetą, kuris yra 
po kaucija ir jam pilnai ga
lima užsitikėt. Perkūnas 
pertraukė savo kalbą prisi
žadėdamas po aukų rinki- 

I mui kalbėt. A. Keršys duo
da klausimą apie chicaginį 
fondą su užmetimu, buk kal
bėtojas nurodė tik vieną, o 
mes turime tris fondus. 
Perkūnas atsako, kad aš 
kalbu už tą, kuriame matau 
vilti ir užsitikėjimą. O chi- 
caginiam Fonde to nesima
to, nes tai yra piktos valios 

t žmonių noras ir greičiau 
gali būt atlaikytos mišios 
už tą šventą auką. V. Mils- 
bakas atsistojęs rėkia už au
tonomijos fondą. Rinki
mas aukų ir jų paskyrimas 
per kuri fondą siųsti eina 

[su dideliu triukšmu. Dau
giausia kėlė triukšmą V. 
Milsbakas, senas skaityto
jas "Lietuvos" ir "Tėvynės.” 
Paaiškėja, kad V. Milsbakas 
nėra aukavęs nė cento, o 
daugiausia ardo ramybę.

Aukų surinkta $32 ir dė- 
; iei palaikymo ramybės ir 
užbaigimo triukšmo, nubal
suota siųsti tiesiai i Vilnių 
Mokslo Draugijai.

Antram atvejuje kalbėjo 
drg. Perkūnas apie Ameri
kos darbininkų vargus ir 

, ko jie gali sulaukti ir atsaki
nėjo ant klausimų. Čia pri
ėjo ir prie "švento rašto,” 
ku*omi katalikai liko įžeisti, 
bet toliaus pasirodė, kad 
tai yra šventa teisybė ir vi
si liko ramus.

Publika 
miai: 
žmonės

<vt 

> y’.
i , ■ i (4 1

ir.t kiek 
mažiausios nuovokos netu
ri apie susirinkimus ir tvar
ką, net ir nemokėta atidaryt 
susirinkimas ber perstatyt 
kalbėtojus ir deklamatorius. 
Daili tvarka visuomet pri
klauso nuo pirmininko.

Ten buvęs.

tame 
aibu

neužsilaikė pa
vaikai bėgiojo ir 
balsiai kalbėjosi, 

yra kaltė paties 
pirmininko, nes 
pasirodė, tai nė

aiš-

ATHOL. MASS. 
Nenori apšvietos.

Rodos, nereikėtų nė 
kint koki nauda yra iš mok
slo, nes tą visi žino. Bet 
atholiečiai mokslo nemyli.

Lietuvių Apšvietos Rate
lis, kuris tik ir susitvėrė ap- 
švietai skleisti, įsteigė vaka
rinę mokyklą, kur mokyto
ju yra gana darbštus ir pa
sišventęs dėl tamsiųjų savo 
brolių p. J. K. Vasiliauskas, 

i savo pajie- 
ir nė cento negauna 

Mokinama: 
aritmetikos, 

kėjo; spėjama, kad apie'rašyti, skaityti, anglų kal- 
$125.00. Aukautojams f 
publikai už atsilankymą, 
vardu Nevvarko Pirm. Dr- 
jų Komiteto, tariu širdingą 
aciu!

Komiteto narys.

ir | bos ir rašybos.
L. A. R-lio nariai moka 

25c. mėnesinių mokesčių. 
[Visas tas Įrengimas svetai
nės ir mokyklos lėšavo apie 
$200.00. Nekurie nariai yra 
Įdėję po $22.00. Nariai vis- 
kuom naudojasi uždyką. 
pašaliniams reikia mokėti 
15c. savaitėj. Rodos reikė
tų naudoties jaunimui, bet 
kur tau. 13 vaikinų lanko 
mokyklą, merginos gi nė 
vienos.

Taipgi pradėtas steigti 
knygynas ir jau randasi ke- 
liatas desėtkų knygų įvai
raus turinio. Nieko rodos 
tame blogo negali būt, kad

MERIDEN, CONN. 
Prakalbos.

Gruodžio 20 d. tris pašal- 
pinės draugijos surengė 
prakalbas ir pakvietė kalbė
ti drg. J. Perkūną.

Pradėjus rinkties publi
kai pasirodė, kad negalima 
įeiti svetainėn, nes svetim
taučiai laiko susirinkimą. 
Prakalboms gręsė pakriki
mas. Bet greit buvo suras- ___ _____ _______ ,
ta kita svetainė ir publika žmonės skaitytų visokias 
buvo atvesta. Pasirodė ta- knygas ir laikraščius. Bet 
mebuvo kaltė svetainės sa- atsiranda nenaudėlių, kurie 
vininko, nes jis per savo ne- ir čia atranda priekabių

knygas ir laikraščius. Bet

čia atranda priekabių

i

sos kainas, nes mėsininkai' nių paaiškinimų. O vienasir trukdo darbą. Būna ka-____ _ __ ,__  ________ , .
da balius, tai gatvekampių (bučeriai) naudojasi darbi- iš tų yra praktiškiausias, 
"sportai" žiūrėk ir surengia 
savo balių, kad atitraukti 
publiką.

ninkus, neprošalį bus Kas mums rašoma.> jos !
, darbininkus, neprošalį __

paminėti plačiau. Pradėjo 
dirbti ir ima po kiek darbi
ninkus. Stojant darban per
žiūri du gydytoju: vyras ir 
mergina; jeigu mažiausia 
ką patėmija — neimą visai. 
Žinoma, kada išrengia nuo
gą, pradeda egzaminuoti, 
kuris nedrąsus, širdis ima 
smarkiai plakti, tai jau tas 
visai niekai. Dėlto jie taip 
daro, kad yra Įtaisyta ap- 
drauda iš tų pačių darbinin
kų algų, iš kurių atskaito 
nuošimti nuo kiekvieno do
lerio 1 su puse centų; jeigu 

išmoka pusę al
gos iš dienos uždarbio; jei
gu miršta — išmoka gimi
nėms $800 su viršum. Jei
gu gi pats pamesi darbą, vi
skas pasilieka darbdaviui, 
kiek buvo Įmokėta. Yra pa
sakyta: jeigu atleis iš dirb
tuvės nesant darbo — atmo
kės kas buvo Įmokėta.

Bet kaip tas Įstatymas li
ko įvestas, tai dar niekas nė
ra gavęs nė cento, kiek yra 
atleidę darbininkų.

įvė raudoną popieruką, 
I liepė pasirašyti vardą, 
: varde ir viskas: gavai 
savo algą ir neškis.

Dar ir kitokios išskaitos 
iš darbininkų algų yra iš- 
mislytos, sunku ir suprasti, 
kain gudriai kapitalistai 
darbininką apiplėšia. Kas 
pusė mėnesio algas išmo
kant daro išskaitą po 4 cen
tus nuo dolerio; kartais da 
ir daugiau, nežinia nė kam, 
nė už ką. tik ženklas pasta
tytas po raide. Mokestį ga
vus, visas uždarbis, tik vie
nos išskaitos.

Tokis užvedimas likosi 
įvestas 1907 m. Iš sykio ėjo 
agentukai prikalbinėdami, 
kas nori tokią gerybę gauti. 
1907 m. likosi jau priversti
na mada; kas nenori — iš
varo iš darbo.

Kada tapo Įvestą toki ma
da, išmislino naują mulkini
mo būdą. Pradėjo rinkti 
komitetą iš tų pačių darbi
ninkų, neva prižiūrėti tur
tą ; bet kuris pateko komite- 
tan, tas veik pirmasai gavo 
Įspirti i užpakali ir tapo vi
sai išspirtas iš darbo.

Kada dirbtuvė užsidarė 
ir stovėjo veik ištisus me
tus, tai ir komitetų jokių ne
liko, o jau iš tų visų išskaitų 
1913 m. buvo susidarė $344,- 
779,71.

Abelnas darbų stovis. 
Nuo 16 gruodžio, 1914, dar
bai pagerėjo sekančiai. Nuo 
3-jų dienų į sąvaitę ir 24 va
landų darbo, kurias pirma 
po tiek dirbo, daėjo iki 50 ir 
iki 551/?, bet kitos Įstojo Į 
tas pačias vėžes po 4 dienas 
ir 3 dienas Į sąvaitę ir po 8 
vai. į dieną. Vienos dirbtu
vės po kelis priėmė, kitos po 
kelis paleido. Viena lėjykla 
sudegė 12 gruodžio; nuosto
lių skaito $175,000.

Lietuvių gyvenime per
mainų jokių nėra ir niekas 
nepasigerino. Pramogų jo
kių surengti negalima, jei
gu užsimeni apie socijalis- 
tiškus raštus —ugnia spjau
na ; o jeigu iš šventraščio ką 
nors paminėsi, ypač iš Bibli
jos — dar baisiau. Turbut 
musų lietuviams geriausia 
tiktų kalbėti rožančių, ar 
litaniją Panelės Švenčiau
sios.

Sausio 3 d. liko išrinktas 
Liet. Sūnų Draugijos komi
tetas rinkimui auku nuken
tėjusiai nuo karės Lietuvai. 
Pripažinta New Yorko Vi
suotinas bepartyvis Seimas 
ir jei L. Š. F. komisija musų 
komitetui suteiks Įgalioji
mą. aukos bus renkamos L. 
Š. F. Komitetan įėjo: Juo
zas Plioplys ir Juozas Re- 
mutis. J. A. D.

kad turėsime surengti pra
kalbas, vien tik tam tikslui 
ir plačiai išaiškyti klaidin
gas mintis. Tadgi vėl galės 
kolektoriai pereit per vi
sus rinkdami aukas. 0 tuom 
tarpu pertraukė savo darbą 
ant trumpo laiko, nes daug 
turi nukęsti visokių užmeti- 
nėjimų, prašydami paau
kauti kelių centų.

Aš nuo savęs kolekto
riams tariu širdingą ačiū už 
jųjų pasišventimą, pasitikė
damas, kad ir ant toliaus 
neatsisakys nuo to sunkaus 
darbo atėjus progai.

Apie bedarbę, kad bedar
bė kenkia aukų rinkimui. 

• Tiesa, bedarbė kenkia daug, 
bet jei atkreipsim atidą kas 
daugiau tam kenkia, tai tik
rai pamatysim ką kitą. Ne
sakau visur, bet angliaka- 
syklose. Didžiausiai ir la- 

j blausiai darbininkus demo- 
, ralizuoja, tai — smuklės. 
[ Smuklės daug daugiau dar- 
i bininkų pinigų praryja, 
j kaip jų pragyvenimas. O 
[kad neišsitenka $1.00 paau- 
I kauti dėl blogumo laiko, [ 
daugumas taip sau ir pa- 
mislija. Tečiaus nebūna' 
sunku tam pačiam vargšui i 
darbininkui pašvęsti 5—10 
dolerių vienu vakaru alko
holio dievaičiui, kuris jokios 
naudos neatgabena darbi
ninkams, vien tik blėdį ir 
skurdą. Tai ar nė gėda 
mums patiems? Lietuvoj 
badu mirštantiems tėvams 
broliams ir draugams gaili
mės duonos kąsnelio, apgy
nimui nuo bado, atbulai al- 

! koholizmo apaštalams nesi- 
erailim savo visą uždarbi pa
švęsti, ir padaryti savo visą 
gyvenimą negeistinu. Jei
gu męs iš tų smuklininkams 
paskirtų pinigų nors penktą 
dalelę paskirtume labdarin
giems darbams, ta* daug, 
daug ką naudingo galėtume 
nuveikti visuomenės labui.

Štai paveikslas, kuris du
ria mums į akis, kad tokiam 
mažam miestelyje, kaip Mi- 
nersville, o užsilaiko net 29 
smuklininkai tik lietuviai, 
neskaitant kitataučių, ku
rių dusyk tiek yra, ir visi 
pusėtinai aptukę, tai matyt 
kur musų darbas sulenda ir 
kam naudą neša. Gal skai
tytojas pasakys, tai ten tu
ri būt ir žmonių daug, kad 
tiek smuklininkų užsilaiko? 
Ne, visai nedaug. Paskuti
nė statistika parodo, kad su 

(moterims ir mažais vaikais 
buvo 7,240. Tai po kiek pri
sieitų smuklininkui žmonių, 
tų kurie juos užlaiko? Juk 
reikia žinoti, kad 60 smuklių 
yra. Tad padalinus visiems 
lygiai, tuos, kurie jas užlai
ko, neliktų daugiaus, kaip 
po 20 kiekvienam smukli
ninkui, o visi pusėtinai už
silaiko. Tad galim suprasti, 
kur mus pinigai dingsta? 
O mes vis skundžiamės, kad 
neišsitenkam nė 25 c. labda
ringiems darbams paaukau
ti.

ninko nežinojimu ir pakelia 
mėsos kainą net trečdaliu 
brangiau; lietuvis nemo
kėdamas rinkoje susikalbė
ti priverstas eiti pas sava jį, 
o tas savasai kartais koja 
primynęs apiplėšia.

Cukerniose darbai 
silpnai eina. Rytais 
kare šimtai bedarbių 
rinkę laukia prie durų; už- 
veizdos negalėdami atmušti 
nuo dirbtuvės vartų galvas 
bedarbiams skaldo.

Rubsiuvių darbai taippat 
sustoję; nekurios dirbtuvės 
visai uždarytos, o kurios 
dirba, tos maino darbinin
kus kone kas subatą, nes 
kas sąvaitė gauna pigesni 
darbininką. Dabar tik bo
sams proga šimtus daryties.

Žydų unija persiskyrė į 
dvi dali. Vieni kitų neužsi- 
kenčia. Dabai’ skilo U. G. 
G. of A. unija. Naujoji u- 
nija (skilusi iš U. G. W.) su
sivienijo su I. W. W. unija, 

!tos viena kitos neboikotuos. 
U. G. W. of A. unija nenori 
taikyties; nežinia kaip bus 

j toliau, turės būtinai kilti 
streikas. Girdėti rubsiuvių 
unija gavusi užsakų ant 
200.000 uniformų Anglijai 
ir Francuzijai. Didžiausi 
rubsiuvių firma "Kiršbau- 
mas" buvo sušaukus tuo ti
kslu kontraktorius siūlyt tą 
darbą; už darbą, kaip gir
dėt, visai mažai siūlo, jei ir 
apsiims dirbti, tai vien tik 
kad nuo bado atsigynus.

Cukerninkas.

labai 
ir va- 

susi-

Girardville, Pa.— Susit
vėrė laisva, pirmeiviškos 
dvasios pašalpinė draugija 
vardu "Lietuvos Sūnų." Iš 
syk prisirašė 20 narių. Tai 
pirmutinė pašalpos ir laisva 
draugija pas mus. Linkėti
na kuogeriausių draugijai 
pasekmių!

F. J. Levinskas.

I

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių apsileidimas. Biz

nieriai. Bedarbė.
Nors Philadelphijos mies

tas didelis ir daug jame-lie
tuvių gyvena, bet mažai 
matyti žinių iš čia laikraš
čiuose. Iš kitų miestų skam
ba žinios, kad žmonės vei
kia. nuolat rengiama visur 
prakalbos, agituojama tam
sieji prie apšvietos, veikimo 
ir organizavimosi, bet Phi- 
ladelphiečiai tuomi negali 
pasidžiaugti. Jie težino tik 
girtus balius su nusidėvėju
siais šokiais.

Tuom tarpu, kada męs 
taip baliavojame, bedarbė 
plečiasi ir vis sunkiau ir 
sunkiau ima darbininkus 
slėgti. Šiuo laiku jau yra 
auie 190.000 bedarbių. Be
darbiai jau ne syki kreipėsi 
prie draugijų ir kliubų mal
daudami pašalpos ir jau 
nekuriems aukavome po ke
lis dolerius.

Ir kas mums per linksmy
bės, kada mes girdime šalę 
savęs verkiantį savo drau-| 
gą, kuris neturėdamas dar-1 
bo nė duonos, maldauja su 
ašaromis valgyti! O męs 
vis, it pakvaišę, tik baliavo
jame ir šokame!...

Kada gi ant galo mes im
sime rupinties savo reika- 

negirdime 
Mes, phi- 
4 kliubai

i

i

sužeidžia

Pada- 
pa- 
pa- 
tik

Athol, Mass.— Vietinis 
kunigužis užėjo kalėdoda
mas tūlų katalikų stubon, 
kur pribuvo 2 girtu burdin- 
gieriu. Kunigas ėmė prašy
ti pinigų ir ėmė pastaruo-. 
sius barti. Vienas tų Įkau
šusių katalikų smogė lem- 
pon ir vieton kalėdos kuni
gas gavo ant juodojo sutono 
puskvorti žibalo (kerosino), 
gerai da, kad ilgųjų skvernų 
neuždegė. Mat nevisur ir 
kunigužiai laimėja.

Saturno Žiedas.

Mahancv City, Pa.— Sau
sio 18 d. LSS. 46 kp. surengė 
vakarą su Įžanga 10c. Nuo 
vakaro atliko $20.00 pelno, 
kuris paskirtas sušelpimui 
Lietuvos. Vakaras buvo 
Įvairus: sulošta "Kvailą su
pras, aklą pažins,” buvo 
deklamacijų ir angliakasių 
unijos organizatorius D. G. 
sakė prakalbą kviesdamas 
darbininkus šviesties ir or- 
ganizuoties.

A. Pa—vičius.

ilais? Ar mes 
[Lietuvos likimo? 
ladelphiečiai, net 
surengėme balių, kuris lė- 

jšuos keli šimtai dolerių. 
Žvilgterėkim Į kitų miestų 
lietuvius, jie varo Lietuvos 
šelpimo darbą, o ką mes vei
kiame? Girtuokliaujame 
baliuose. Surengtame ba
liuje Lietuvių Kliubas 7 
"praisus” laimėjo; Kareivių 
Draugija 5 "praisus" laimė
jo. Butų padarę lioteriją 
Lietuvos sušelpimui, visgi 
butų likę šiek tiek pelno. 
Bet kur tau daleis. Ponai 
biznieriai aiškina, kad ne
reikalinga. O jau ką smuk- 

Į lininkas pasakė, tai musų 
i lietuviui visviena kaip ku
nigas — nesipriešins.

Bedarbiai atsišaukė i vi
sų tautų organizacijas, kad 
padėtų surengti milžinišką 
demonstraciją. Kaip dideli 

i turčiai priešingi darbinin
kų reikalams, taip ir musų 
smulkus blznieriukščiai yra 
tam priešingi.

Aš paklausiu musų 
nierių: jus darbininkų rei
kalus niekinate, bet kodėl 
iųs klausinėjate cukerninkų 
kada pradės jie dirbti? Jus 
vadinate save "politikie
riais," bet jūsų visa politika 
gludi tame, kaip čia iš cu- 
kernės einančio darbininko 
išmonijus nikeli. Jus be
darbius darbininkus pra
vardžiuojate bomais, valka
tomis, bet žinokite, kad jau 
netoli laikas, kada ir cuker- 
ninkas praeis pro jūsų du
ris į jas net neatsigrįžęs. Be 
darbininko paramos visi tu
rėtumėte smukti ir smuksi
te.

Butų gerai, kad lietuvių 
laikraščiai nors retkarčiais 
skaitytojams paminėtų mė-

biz-

MINERSVILLE, PA.
Lietuvos šelpimas ir 

smuklės.
Vietiniams Lietuvos Šel

pimo Fondo kolektoriams 
šiaip pasisekė surinkti au
kų: nuo pavienių ypatų 30 
dol., kurias pasiunčiu iždi
ninkui K. Šidlauskui. Drau
gijos, kurios paskyrė aukas 
da neperdavė, tas pasiųsim 
vėliau priėmę. Tiek žino
ma, apie draugijų skirtas 
aukas. "Spindulis Šviesos" 

I aukavo $16.00; Dr-ja D. L. 
K. Vytauto U. —$5.00; L. S. 
S. 15 kp. priėmė propozicija, 
bet galutinai nenusprendė 
kiek aukaus. Sekančiam 
susirinkime tą nuspręsim. 
Apie kitas draugijas tikrų 
žinių neturiu, ką jos skirs.

Aukos iki šiol gana silp- 
Į nai ėjo tarpe minersvilliečių 
dėl tūlų ydų, kurias žemiau 
paaiškinsiu. Pirmiausia, ka
da musų buvo šaukiamas 
bepartyviškas susirinkimas, 

■tai vietinis klebonas, daži- 
nojęs bandė mums kenkti.

i Sušaukė susirinkimą, baž
nyčioje perspėdamas savo 
parapijonus, kad nedaly- 

i vautų su mumis bepartvviš- 
kai. Pasiskyrė kolektorius 

■ rinkimui aukų; o tas aukas 
į surinkę turi sunešti pas jį. 
| Jis. žinoma, aukas žinos kur 
| padėti, ir kokiam tikslui su- 
, naudoti, kaip ir visada ku- 
! nigai sunaudoja. Taigi vie- 
■na, kad tie perspėti kunigo 
[žmonės nedalyvavo; antra, 
j pas juos nuėjus kolekto
riams buvo vargas ką nors 
gauti. Aukos surinktos, 
vien tik iš laisvesnės dvasios 
žmonių, kurią pilnai prijau- 
čia nuo karės nukentėju- 
siems ir badu mirštantiems 
Lietuvos žmonėms, tai tik 
toki ir aukavo.

Antra yda tai yra mus 
pačių neužsitikėjimas, ar 
musų sudėtos aukos pasieks 
vargšą, kuriam sudegino ar 
sugriovė paskutinę grinte- 
lę? Ir daugumas sprendžia 
sau, kad aukos tik tiems bus 
naudingos, kurie bus pas
kirti jas dalyti. Nors gana 
buvo aiškinimų, kad męs 
pavešim jas dalyti pilnai iš
tikima’* komisijai, kuri mu
sų reikalavimus išpildys. 
Bet jeigu mę^ nedėsime au
kų, tai tikrai jų niekas ir 
negaus. Visgi tie darody- 
mai didžiumai buvo veltui kys — nerimą, 
ir tas reikalauja da platės- Anie

ii

>i

J. Ramanauskas.

I

SPRINGFIELD, OHIO. 
Darbininkų išnaudojimas. 

Darbų stovis.
Darbai čia truputį page

rėjo. bet labai mažai, sulygi
nus kaipir nieko. Iki Kalė
dų darbai taip prastai ėjo, 
kad darbininkai šimtais sto
vėdavo prie uždarytų dirb
tuvių durų laukdami darbo,
vpač prie "International I 
Harvester Co." (Tarptau
tinių piaujamujų mašinų). 
Mat vis buvo ketinama pa
nedėlis nuo panedėlio atida
ryti dirbtuvę.

Dirbtuvės superintenden
tas gruodžio 23 d. buvo pa
skelbęs. kad ši Int. II. Co. 
dirbtuvė no Naujų Metų im- 
sianti anie 600 darbininkų. 
Bet Nauii Metai turi 12 mė
nesių ir visuose yra pirmas

I

Kas tai yra meilė?
— Meilė yra panaši sriu- 

___ _____  z__ x_____  bai: pirmutiniai šaukštai 
panedėlis’ tad f kuri ‘ patai-, vra per daug karšti, — o to- 

“ ■______________iliau šalti.
« ir kaip

Akrcn, Ohio.— Tris karš
ti katalikai, C. S—kas ir du 
broliu Z—ku nusisamdę 4 
austrijokus ir susitikę 3 lai
svamanius J. C., A. B. ir M. 
T. smarkiai juos sumušė, 
sakydami, kad reikia tuos 
bedievius pamokinti. Pažy
mėtina, kad tie katalikai tą 
dieną buvo išpažinties, o 
išėję iš bažnyčios ir pasigė
rę smuklėje užpuolė ant ra
mių žmonių. Graži katali
kų dora, argi ne?

Džian Bambos žentas.

St. Clair, Pa.— Pas mus 
yra 4 lietuvių draugijos, bet 
visos iki šiol tik iš vardo te
gyvavo.

Vietinė LSS. kp. buvo 
taipgi apmirus, bet dabar 
išnaujo organizuojasi. Per 
7 metus ji nieko neveikė, bet 
dabar jau turi 17 narių (15 
vyrų ir 2 merginas). Malo
nu butų, kad imtųsi prie 
darbo. O pasidarbuoti čia 
reikėtų, oi reikėtų!

Pagiryj užaugęs.

Gardner. Mass.— Nese
nai apsivedė čia drg. J. Vai
tiekus su drg. A. Žytkiute. 
Abudu LSS. 89 kp. nariai. 
Šliubą ėmė civilišką, kas y- 
ra pagirtina ir iš šalies žiū
rint smagu. Vestuvių taip
gi nekėlė "katalikiškų."' 
Kiek čia buvo socijalistų ir 
laisvamanių vestuvių, tai 
visi ėjo pas Romos trusti- 
ninkus palaimos melsti.

Ruskys.

FITCHBURG, MASS. 
Piktų norų žmonės.

"Laisvės” No. 4 tilpo pa- 
jieškojimas, buk 3 sąvaitės 
atgal aš apleidęs savo mote
rį, palikdamas ją su 3 vai
kučiais varge. Nekaip dau
giau, tai yra darbas piktų 
norų žmonių, kurie tuomi 
norėjo mane kriminališkai 
apšmeižti. Niekad nuo sa
vo šeimynos nebuvau atsi
skyręs ir nemanau atsiskir
ti. A. T. Ramonas.

Throop, Pa.— Čia gyvuo
ja trjs laisvos draugijos: L. 
Sūnų, D. L. K. G. ir D. L. K. 
Vytauto, kurios išrinkę iš 
savo tarpo po 3 atstovus rū
pinasi Lietuvos šelpimu. 
Nutarė leisti išlaimėjimui 
įvairių daiktų ir balandžio 
17 d. surengti J. Kutos sve
tainėje balių Lietuvos nau
dai. Pelnas

R. O. Kas. š. F.
skiriamas L. 
V. Stulpinas.
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Valparaiso “idealistai.” p™
Jeigu tave niekas negina, 

tai nors pats pasigirk, o viš
tiena pasigirk. Taip daro 
valparaisiečiai. „Jaunimo 
Sapnų” No. 4-5 koks tai Mo
ksleivijos Draugas savo 
straipsnelvj „Musų moks
leivija ir mes” pavadina i- 
dėalistais net ir tuos Valpa
raiso mokyklos, — anot jo, 
— produktus, kurie šian
dien sėdi "Draugo” vežime 
ir eina, kaip vėžiai, net ki
tus užkabinėdami ir paskui 
savęs vilkdami.

Labai puiku, labai puiku, 
vyručiai. Bet įsitėmykite, 
kad tik tiems, kurie jus ne
žino, vienok tiems, kurie jus 
žino, tai tik pasijuokti ir net 
pasipiktinti iš jųsų idėališ- bą krautuvėj, galėjo 
kūmo telieka.

Minėtame straipsnelvj 
neva bandoma pabarti vie
ną valparaisietį —tą, ku
ris šiandien „Draugo” veži
me sėdi, bet tuoj atšokama 
atgal ir jau jis pateisinama, 
žinoma, su nusidėvėjusios 
rūšies verkšlenimais, bū
tent: jis nekaltas, jis baltas, 
kaip sniegas, bet tas — tas 
biaurvbė 
didžiausiu kaltininku.

Kokia čia nuskurusi logi
ka : net sunku ir sulopinti ją. 
Tiktai klausykitės: vientik 
dėl to. kad turėti sau šiltes
nius kailinius, kad pavalgy
ti gardesnius pietus ir kad 
nors retkarčiais išsimesti po 
„smičkę,” — savo tamsesnių 
brolių dvasią slopink, juos 
prietarais maitink ir dar 
ant galo užgiedok: as ideali-: 
stas!

Ne! Visuomenė panašiais 
idealistais negali pasigerė
ti; visuomenė į panašius i- 
dėalistus ir jų pasigyrimus 
negali taip kantriai nutylė
ti, kaip pirmiaus; ir visuo
menė neprivalo panašiais i- 
dealistais vadovautis, vadi
nas, daleisti jiems savo dva
sines pajiegas įpinti į jų 
prietariškai veidmainingas 
žabangas. Visuomenė, svei
kos opinijos besilaikydama, 
privalo pasmerkti visus 
tuos neva veikėjus, kurie 
parduoda savo idėją už len- 
gvesnį-poniškesnį užsiėmi
mą, o paskui nesigėdija kal
tinti padėjimą. Toki veikė
jai, kaip jie nėra ištikimais 
savo idėjai, reiškia, gerai 
progai pasitaikius, ją par
duoda "Draugui” ar "Kata
likui,” taip jie nėra ištiki
mais visuomenei ir, gerai 
progai pasitaikius, bando ją 
pačią parduoti. Be to: a) 
jeigu mes per visą savo 
gyvenimą tiktai padėjimą, 
kurį patįs palaikome ir vis 
dar sunkesniu darome, ži-į 
noma per savo ; 
kaltinsime, o save teisinsi-, . , . vr.me, tai niekados geresnio ? ,Drau-
padėjimo ir nesusilauksi-f0 įr Aa • a redaK"°- 
me- ir b) vra žmonių kurie Bet kasgl dar nezino> 
nors puikiausi gvvenimą tu-!.', , ie-P .,..a 2 ia 0jbulvaskucių skaitline yra 

į kandidatais Į kunigus? 0 
1 vienok „.Jaunimo Sapnai” 
juos teisina., girdi, padėji
mas kaltas. Mat, pagal 
„Jaunimo Sapnų” logikos, 
išeina: jeigu tie moksleiviai 

i butų milijonieriais, tad jų

susipratimo.

padėjimas yra

dvasinių pajiegų. Ir todėl, 
trumpai sakant, jis buvo la
bai geras sau, bet ne visuo
menei, nes visuomenės labo 
dėlei nieko neveikė. Jisai 
buvo, pilnoj to žodžio pras
mėj, egoistas, o ne idealis
tas.

Apleidęs mkyklą, dirbo 
krautuvėj. Ir, kaip man sa
kėsi, tai rodos nemažai už
dirbo. Taigi, kad tas Vai- ko. 
paraiso „idealistas” vėliaus darė, kas tik 
nuvyko pas tūlą kunigą vai
kų mokytų, o da vėliaus at
sikraustė prie „Draugo,” 
tai. ar šiaip ar taip sakant, 
čia jo padėjimo negalima 
kaltinti, nes kaipo amatnin- 
kas, vadinas, mokantis dar- 

gerai
! pragyventi ir be kunigų, ir 
be „Draugo” malonybių. Ir 
dėlei to, be apsirikimo gali
ma sakyti, kad tas „idealis
tas” ne už tai nuėjo pas ku
nigus ir „Draugą.” kad ji 
sunkus jo padėjimas ten 
stūmė, bet už tai. kad. anot 
Mokslevijos Draugo, norėjo 
savo tautiečius mokinti 
taip, kaip kunigai ir „Drau
gas” mokina, šalia to. jei
gu tas „idealistas” butų no
rėjęs būti tikru idealistu, 
tai butų lengvai susiradęs 
darbą prie pirmeiviškų laik
raščių.

Tai tiek apie šitą "idėali- 
' stą.” Dabar pažiūrėkime, 
ar Valparaiso mokykla nė
ra išdavus daugiau panašių 
idealistų.

Moksleivijos Draugas, 
tur būt. pamiršo, ar gal taip 
norėjo, paminėti savo strai- 
psnelyj da vieną Valparaiso 
mokyklos „idealistą.” irgi 
"mokinantį savo tautiečius” 
ir. abejonės nėra, nei kiek 
neprasčiau už pirmąjį — 
tą. kuris "Draugo” vežime 
sėdi, — tik skirtumėlis ta
me. kad šis „idealistas” ne 
„Draugo” vežime sėdi, bet 
"Kataliko” automobiliuj. O 
vienok kada šitas elementas 
buvo Valparaiso mokykloj, 
jis buvo vadinamas (žino
ma, tik tokių, kaip Mokslei
vijos Draugas) idealistu. 
Mat, jis. bulves beskusda- 
mas ir kručkus belupdamas, 
užsidirbdavo pragyvenimo . 
lėšas. Ir kada jis gavo lai
psni B. A., tai dauguma juo- ; 
kavo, kad jis tą laipsnį, buk 
gavęs už pažymėtinai grei- nuo jų jos negausime, jeigu 
tą bulvių skutimą ir dailų neiškovosime: jie

Brangus darbininke! Pa
žvelk i savo praeitį, Į visą 
praėjusi laiką, perkratyk vi
sus nuotikius darbininkų 
klesos, pamislyk ir gerai ap
svarstyk : ką darbininkai 
per kelis šimtmečius gero 
nuveikė dėl pagerinimo sa
vo būvio. Visi vienu žodžiu 
galime pasakyt, jog — nie- 

Viską darbininkas pa- 
Z___ L: yra ant šios

planetos, bet ne sau, tik sa
vo didžiausiems priešams 
kapitalistams ir Įvairiems 
dykaduoniams. Pastatei, 

darbininke, puikiausius pa- 
locius, bet ar tu juose gyve
ni? Ne. Pabudavojai di
džiausius laivus, nutiestai 
ant viso pasaulio geležinke
lius, bet ar tu turi nors ko
kią naudą, ar pelną iš to. 
Nieko. Bet tavo priešai iš 
to naudojasi.

Prisižiurėkim mes i kitus 
pasaulio gyvūnus ir jų gy
venimą. Paukštukai ir i- 
vairųs vabaliukai daro liz
dus vien tik dėl savo vaikų 
ir triūsia vien tik dėl savo 
labo: bet jie neprotingi, gi 
mes darbininkai, turim pro
tą. ir viską dirbam vien tik 
kitiems, o sau nieko. Dar
bininke! Kam gyveni šiame 
pasaulyj ?

Ar vien tik tam, kad ta
ve kiti išnaudotų? Ar vien 
tik dėl to. kad už monus ir 
Įvairius burtus, visą amžių 
būti kapitalo vergijoj? Ar 
vien tik dėlto, kad kęsti var
gus ir bėdas ir nežinoti iš 
kur tas viskas imasi ir kas 
do priežastis tame.

Permetęs minčia darbi
ninkų gyvenimo praeiti — 
nieko gero nematai, bet pa
žiūrėk i ateiti ir pamislyk 
ar gali tikėtis nors kibirkš
tėlės laimės ir geresnio bū
vio ateityj. Ištikrujų bran
gus broliai, nieko geresnio 
ir laimingesnio ateityj mes 
negalim tikėtis: jeigu mes 
busim tokioj tamsybėj, kaip 
musų bočiai per kelis šimt-j 
mečius buvo. Nieko gero ' 
mes dėl savęs nenuveiksim, 
jeigu mes sėdėsim rankas 
sudėję, nieko neveikdami į 
dėl savo labo ir jeigu prieš: 
savo lupikus-skriaudėjus' 

atsiklaupę ir rankas sudėję 
pagelbos prašysime. Mes

>-

puodų plovimą. O vienok 
jis dabar yra redaktorium 
ir, pagal „Jaunimo Sapnų” 
ir Moksleivijos Draugo su
pratimą. „mokina savo tau
tiečius” ir yra „idealistu”.

Taigi dabar matome, koki
apsileidimą, | Ristai atvažiuoja Valpa-

* raišo mokyklon ir, bulves

Kur girios šlamėjo.

Kur girios senovėje ūžė, šlamėjo, 
Kur ąžuolai ošė, beržynai mirgėjo, 
Lazdynuose voverys riešutus gliaudė 
Ir vilkai besočiai žvėrelius sau gaudė, 
Š iandiena bestovi kelmyns nukapotas, 

Ar laukas išartas ir sniegu nuklotas. 
Po sniegu žaliuoja rugiu želmenėliai, 
Jų pūga bučiuoja mitrius augmenėlius. 
Nebėra senovės, prabėgo kaip dūmai, 
Neranda jau žvėris tankiųjų sau krumy. 
Lakštingalės jautrios nečiulba gojaliuos’ 
Nėra jau patogaus ju lizdui medelio. 
O lietuvis kenčia nuo audru siautimo, 
Nes užtvaros nėra nuo vėtrų kaukimo. 
Prabėgo ir dingo senovės laikai, 
Kur girios braškėjo—beriogso laukai.

Biržy Paukštelis.

Myliu...
(Skiru Ma—utei).

Myliu aš tave, begalo myliu!
Myliu vai dėlto, kad graži, kad jauna;
Myliu kaip mylėti geriausia galiu. 
Myliu, kad širdis mano meilės pilna.

Myliu tas akis, nes jos žiuri gražiai; 
Žiba kaip perlai, kaip sidabro rasa;
Mirga ir gęsta ir šneka slaptai, 
Bežiūrint net darosi džiaugsmo šypsą.

Myliu, vai myliu, labiausia myliu:
Kad visad juokiesi, kad visad linksma,
Myliu, kaip mylėti geriausiai galiu,
Myliu, kad širdis mano meilės pilna!

Merkynčs Vai dyla.

Nauja Agrikultūra.

Skaitytojų pastabos. Iš kares lauko
I

Įraščiai išeina baltomis skil- .
[timis. Bet kaip tasai pauk- skelbė, kad Austrija ragma 
štiš pasiekė Ameriką? Štai Vokietiją jau taikytis. Au- 

numeryje ant antro pusla
pio palikta didelė tušča vie
ta, lyg piktos dvasios butų 
tupėta. .. -

"Katalikas” vadinasi 
i dienraščiu, bet žinios ”Ke- 
leivije” daug naujiesnės.

1 _______________

„Tėvynės” 4-tam nume
ryje apyskaitose pasakyta,1 
kad už ”T.” spaustuvę ren- 
dos $300, o už kanceliariją 
(tak točno: za kanceliari
jų!) — $420. Na, o kurgi 
pasidėjo SLA. namas, jei 

; už "kanceliarijas” reikia 
mokėt rendą ?

Visi šaukte šaukia, kad 
Rusijoj baisi cenzūra, laik-

AUSTRIJA NORI JAU 
TAIKYTIS.

Anglijos laikraščiai pa-

i

klerikalų 'Drauge 4-tam i stri ja. nurodanti, kad jos pa- 
ant antrn nną,n-: dėjimas yra labai sunkus, o 

i jei Rusija užims da Vengri
ją, tai bus toks smūgis, iš 
po katro jau sunku bus ir 
atsikelti. Dabar gi susitai
kius prie tos nelaimės nepri
eitų. Vokietija turėtų išsi
žadėti Lenkijos dalies, o 
Austrija Galicijos, iš kurių 

j susitvertų nauja ir nepri- 
gulminga lenkų valstybė. 
Rusija taipgi butų priversta 
padarėli toki nusileidimą, 
todėl nuostoliai butų pada
lyti beveik lygiai. Beto Au
strija sutinkanti atiduot da 
ir Bukoviną Rusijai, o jeigu 
kaip, tai ir Hercegoviną su 
Bosnija atiduotų Serbijai. 
Vokietijai Austrija pataria 
sugrąžint francuzams Aka
ciją ir Lotaringiją. Ant to- 

i kių išlygų, Austrija tikisi, 
į santalkininkai taikysis. Ka
riaujant gi reiksią daug 
daugiau nustoti.

Vokietijos kaizeris pasea- 
kęs, kad Austrijos mintis 

Į gera ir jis gatavas tokius 
nusileidimus padaryti, te- 

i čiaus daryti santalkinin- 
kams toki pasiūlymą jisai 
niekados nesutiksiąs, nes tai

D-ras Šliupas paskelbda
mas savo „testamentą,” ar 
kaip jį ten vadina, aiškiai 
pasakė noris jau pasilsėti. 
Bet pažiurėjus i musų laik
raščių peržvalgas ir apžval
gas išrodo, kad tas „testa
mentas” niekad jam ramy
bės neduos. I

Lietuvos Šelpimo Fondas, 
, o taipgi ir Lietuvos Gelbėji
mo Fondas savo darbo pra
džia jau padarė: nėr abu- 
du nusiųsta Lietuvon jau kuįu baisus smūgis Vokieti- : L-oin x liiHl nihhii !. * • • . ° <■ •

jos garbei ir padrasmtų 
santalkininkus. Jie tuomet 
Įsivaizdintų, kad Vokietija 
jau sumušta ir nebegali il
giau laikytis.

Taip sako Anglijos spau
da. Ar tame yra kiek nors 
tiesos, sunku sužinot

daugiau, kaip 3.000 rublių. 
Na, o kada gi klerikalų 

j „Tautos Fondas” siųs? Juk 
ir jis tam tikslui pinigus 
renka. Triksas.čius laikraščius; tąsyk 

mums atsidarys akys ir 
mes gerai pažinsime savo 

i skriaudikus—išnaudotojus. 
Tąsyk mes žinosim priežas
tis iš kur visi vargai paei- 

■’na ir su laiku mes nuo visų 
sunkenybių pasiliuosuosim; 
numesim nuo savo pečių 
sunkų kapitalo ir klerikalų 

i jungą, o pražydės laisvė, ly
gybė ir brolybė šiame pa
saulyje.

r— “

tam ranką ir visi iš vien prie tais žodžiais, — eksplioduo- 
darbo. ” -jamas arklas bus žinomas

Lai gyvuoja_ darbininkai! taip, kaip kad dabar garinis 
garvežys (inžinas).

i Anglų rašytojas W. Mac- 
nab ant augštos spėkos eks- 
pliozijų nurodo, kad šita 
nauja metodą kulturinimui 
žemės, geriausią naudą at- 

ira. neštų sodams. Vietoje ka
simo duobės su špatu, sodi
nimui jaunų medžių, iškasi
mas padaromas urnai iš eks- 
pliodavus vieną patroną. Di
dumas patrono, ar gilumas 
duobės priguli nuo esančių 
ten pat aplinkybių.

Ekspliozija naudinga me
džiams. Iš eksplioduota 
duobė geresnė negu kasta, 
per tai, kad į visas puses ir 
Į apačią sutrupina žemę, per 
ką medžio šaknys lengvai 
gali pasiekti chemišką mai
stą iš gilumos.

Bandymai parodė, kad 
jauni sodinami medžiai, 
daug greičiau auga ir grei
čiaus išduoda vaisių, kurie 
yra eksplioduotoj duobėj 
sodinami, negu paprastai iš
kastoj.

Seni nykstantie sodnai 
galima atgaivinti vartojant 
eksplioziją. Vietomis yra 
eksplioduojami maži patro
nai tiesiog po medžių šakni- 

sami žemėn per tris ar dau- . skaityti nemokančių, laimėję; jie paėmę 1,200 
giaus pėdų zemen, tarpe 
medžių kurie stovi penkioli
ka pėdų vienas nuo kito, iš
sprogdinus žemę sujudina 
neužgavę medžių šaknių. 
Po tokiam vartojimui seni 
džiustantie medžiai pradeda 
atgyti ir tuojaus išduoda 
vaisių. Susimaišius žemei 
ir aplink palikus minkštai, i 
medžių šaknys gali lengvai; 
plėtotis, ir gauti šviežio 
maisto iš mineralų.

(Iš "Boston American”).
Ex-Kareivis.

Agronomai pradeda išro
dinėti, kad kultūrinimas že- 
mes su ekspliozija pagelba, 
vienas is pripažintų metodų - - -- --
ukinihkavyme. Sujudini- 
mas žemės ekspliozija (išs
progdinimas dinamitu) yra 
vienas iš principų, kuris bus 
naudojamas vietoje dabar 

Todėl paduokim viens ki-' civilizuoto darbininko. . Ki-

„Keleivis” negerai daro, 
kad kiekvienam numeryje 
aukas Lietuvos šelpimo 
Fondo garsina tokiom smul
kiom raidėm. „Vienybė Lie- 

> numeris de
juoja, kad ji nežino, kiek Į tą 
fondą aukų Įneina, nes nie
kur nematanti atskaitų. 
Matyt, negali taip smulkaus 
rašto Įžiūrėti. (Į Lietuvos 
Šelpimo Fondą auku plau
kia tiek daug, kad statant 
jas stambesniu raštu Į laik
rašti netilptu. Red.).

Juozas Ručys.

Ar socijalistai pranašai?

UŽPUOLIMAS ANT LON
DONO ATMUŠTAS.

Praėjusį panedėlį virš 
įDovero, Anglijos pakrašty
je, pasirodė penki zepelinai, 
kurie skrido Londono lin
kui. Dovero fortai pradėjo 

; šaudyt Į 'vokiečių orlaivius 
iš kanuolių. Pabūgę artile
rijos ugnies užpuolikai lei- 

įdosi atgal.
i ---------

SERBIJAI GRESIA PA
VOJUS.

Laikraščių koresponden
tai praneša, kad per Austri
ją traukia keli vokiečių ar
mijos korpusai Serbijos pa
sienin. Spėjama, kad teuto
nai suvienytomis spėkomis 
vra pasiryžę užpulti ant 
Serbijos ir būtinai sulaužyt 
jos spėkas.

Na, o kaip ten reikalai 
stovi su popierine Lietuvos ' 

’ autonomija ? Iš atskaitų 
matyt, kad jau $80 suvir-j 

išum popierai išleista. Rei-, 
' kia tikėtis, kad tai bus jau • 
pusėtinas šmotas autonomi
jos. Čigono makaras.

Redaktorius (oi! truksiu 
iš juoko!) „Vienybės Pra- 
žuvninkų”(atsiprašau, „Lie- 
žuvninkų”), "brolis” Skir-1 
vvdas berašvdamas šmei- 
žiančias socijalistus ir Lie-: 
tuvos šelpimoFondą apžval
gas apako. Jis kelintame i _________ _
numeryje savo išsigimusio sėjo mėnesio La Basse ran- 
organo^ nenustoja giedoti, dasi vis santalkininkų 

Šelpimo Fondo’ atskaitų dar: ^fįan^^^stą *pa- 
... jK^-iimti iš naujo ir daug prasi-

• liejo tenai kraujo. Pereitoj 
savaitėj vokiečiai vėl tą 

: miestą atakavo. Mušys 
tvėrė dvi dieni be pertrau
kos. Miestą gynė anglai, 

i Mušys, matyt, žymių pasek
mių neatnešė. Anglai sako
si iš pietų pusės vokiečius 
atmušę ir atėmę iš jų anks
čiau padarytus laimėjimus; 

'vokiečiai palikę 300 lavonų 
ir 50 jų gyvų anglai paėmę

, i Kunigai remdamiesi Bibli- 
ja. kurioje pasakyta, 
prieš pabaigą svieto atsira
sią netikri pranašai, kurie 
skelbsią netikrąjį mokslą, t. 

i v. priešingą katalikystei arba 
Kristaus mokslui, sako, kad 
tokie pranašai jau atsiradę. 
Tais pranašais esą socijalis
tai.

Mažai protaujanti minia 
tam ir įtiki. Bet ar ištikru- 

i jų socijalistai yra pranašais 
ir ar jie ką nors pranašau
ja?

Socijalistai nebuvo ir nėrą 
jokiais pranašais. Jie yra 
kovotojai už pagerinimą dar-; 
bininku būvio. Laisvi ir pri
brendę politikoj žmonės. Jų 
tikslas yra kovoti su kapita- 

ir niekad nenustoja bėgės, i lizinu. Jie eina keliu progre- 
------------...■—=j.------ x.-i. so; jų kovos įrankis—moks

las. Ir ju visi keliai veda prie 
vieno: kad kuogreičiausia iš- 
liuosavus darbo žmones iš 
ekonominės vergijos ir pa
naikinus pelno darymo siste
mą su kuria turės pranykt 
darbininku išnaudojimas.

Kunigams, šampanu išmir
kytomis smegenimis, jau ro
dosi, kad pabaiga svieto ar
ti, o visi tie žmonės, kurie 

Į rūpinasi padaryti pasaulį lai- 
■svu ir laimingu—jiems išro
do netikrais pranašais, 

j Jei jau skaityti pranašais, 
i tai visu pirmu tais tamsybės 
ir netiesos pranašais yra ku
nigija, nes ji be jokiu daro-i 
dymu pranašauja apie dan
gų, pragarą kibždantį vel
niais ir pomirtinį gyvenimą, 
kuriu buvimą joks gyvas 
žmogus nėra darodęs.

A. Liutkus. i

vietoj 
duonos mums paduos akme
ni.

Bet gana, broliai ir sesers 
tamsybėje būti. Laikas su
siprasti. Laikas mesti vi
sokius burtus ir prietarus Į 
šąli, o žiūrėt teisybės. Ga
na jau lenkti galvas prieš 
savo skriaudėjus. Gana jau 
vien tik už monus ir įvairius 
burtus tarnauti kapitalui ir 
Įvairiems mus engėjams, o 
už tai po mirties tikėtis ko 
mums visai nežinomo, nebū
to daikto.

Mes užėję ant upės tilto, 
matom kaip vanduo bėga

MUŠYS PO LA BASSE.
La Basse guli apie 15 my

liu i pietvakarius nuo fran- 
cuzų miesto Lille. Nuo rug-

retų, jeigu tik savo idėjos 
išsižadėtų, vienok jie to ne
padaro; ir antraip — yra 
žmonių, kurie visko nusto
ja. kad tik savo prakilnias 
idėjas žmonijoj Įkūnijus.

Dabar, paimkime Valpa-: 
raišo mokyklos "produktą"; L?u. «_ t, 5,-nn.'Braklinus idealai, kaip tva-

-- - - - nas, užlietų žmoniją, bet da-
■ taįbar, ką tu čia biednas žmo- 

PaJarysi- Ot, jeigu ko- 
ValnaJ^is kunigpalaikis įspaudė

* ’ I kiek delnan. tai ir paklok 
v _ i savo idėją "Draugo” ir ”Ka- 

_j taliko” „jarde,” žinoma, ant 
i mėšlyno, o paskui vis dar 
vadinkis idealistu, nes juk 
aš moksleivis, o ta kvaila vi
suomenė bene jį ką išmano. 
—Tai Valparaiso mokyklos 
”id "alistų” moto.

^baigdamas turiu pasa- 
kvti, kad „Jaunimo Sapnuo
se,* pakol kas, dar nesimato ■ prast, susivienyt ir visiems 
pateisinimų tų Valparaiso sykiu veikt viuomenės labui, 
mokyklos produktų, kurie Cl—‘ -
prisiglaudė ne prie klerika-! prigulėti 
i„ Ką* socijalistų. Į <------

— tą produktą, kuris šian
dien, kaip ponas, važinėjasi 
„Draugo” vežime. Aš tą1 
„idealistą” pažįstu labai ge
rai. Kada jis buvo 
raišo mokykloj ir aš tuomet ■ 
ten buvau. Beklausant sy-! 
kį vienoj-kitoj klesoj lėkei-1 
jų, aš tą "idealistą” patėmi- 
jau, kaipo labai gabų moks
leivį — tai moksleivį, kuris 
mažai kalba, o daug pasako,
— žodžiu sakant, daug mą
sto. Jis ką studijavo, tai 
viską užbaigė su stebėti
nai gerais laipsniais. Gal 
ir tai jam pagelbėjo, kad jis 
(kaip tai kiti augštesnių 
mokyklų moksleiviai daro) 
pašaliniais darbais maža te- 
užsiiminėdavo, ypač tais, 
darbais, kurie reikalauja'

Mes neužsiganėdinam tik 
tuom, jog mes jį matom bė
gant, bet mus mislįs skrieja 
kažkur toli ir nori da- 
žinot kur yra tas šaltinis, iš 
kurio tas vanduo imasi, 
taip ir mes. broliai, turime 
stengtis sužinot tąjį šaltinį 
iš kurio visi vargai ir pris- 
paud'mai darbininkų imasi, 
jį gerai pažint ir su laiku 
jį visai panaikint.

Taigi, broliai, laikas pra
dėt visiems iš vien kovot su 
prešais dėl pagerinimo savo 
būvio. Bet kovot ne su kar
du geležiniu, bet su ginklu 
mokslo ir šviesos. Taigi, i 
sakau, reikia visiems susi-, I

lų, bet

Stengkimės kiekvienas1 
i prie darbininkų 

organizacijų, skaitykim I 
Margeris.1 darbininkų reikalus ginan-

yi-gaHu nynusvvja gieuuu, dasi santalkininkų ran- 
kad Socijalistų 'Lietuvos kose. Visa ta laika‘vokie- 
r-’y-— J—...............
vis nesimato.” , 
biamo „brolio” Skirvydo a- 
kįs nebūtų apvilktos tautiš
kojo partyviškumo piene, 
jis bile kuriame socijalistų 
laikraštyje net po 3 sykius 
butų išskaitęs Lietuvos Šel
pimo Fondo atskaitas.

—
Vilniuje, kaip rašo "Lie

tuvos Žinios,” tveriant Ko
mitetą nukentėjusiems nuo 
karės šelpti, kunigai susi- „ w 
rinkiman atsivedė visą buri nelaisvėn. Iš šiaurės gi mie- 

mis, kitur vėl patronai įka- ^a^Q gaspadinių ir davatkų sto pusės vokiečiai sakosi

kurios turėjo balsuoti už 
kunigus, kad neįsileidus Ko- 
mitetan pirmeivių. Taip, 
nebenuošiandien žinoma, 
kad kunigai be moterų ap
sieiti negali ir jie gudrus tik 
ten, kur sugeba apsiginti 
davatkų riksmais ir polici- 
sto lazda. Lalamutas.

jardu ilgio apkasus ir 110 
belaisviu. Anglai paskui 
bandę tuos apkasus per 
kontrataką atsiimti, bet 
jiems tas nepasisekę

CARAS APDOVANOJO 
GEN. JOFFRE.

Rusijos caras apdovanojo 
šv. Jurgio medaliumi vv- 

tavo doros ir ant tavo noro, riausi francuzų kariumenės 
kad tu ir kažin kaip nore- vadą gen. Joffre. Medalį 
tumai dirbti, bet kad nesu- atvežė ant karės lauko ir 
randi darbo, turi badu mir- prisegė caro vardu kuni- 
ti. gaikštis Jusupovas.

Šiandien nepaisoma ant

i



ATSKAITA
Lietuvos šelpimo Fondo Finansų se

kretoriaus nuo 1 d. gruodžio 1914 
iki 1 d. sausio, 1915.

L. š. F. Iždininkas, K. Šidlauskas.

ĮPLAUKOS.
GRUODŽIO 1. Buvo nuo pir-

Miiaus ........................................ $836.77
Per A. Jusas, nuo Dram. Ratelio 

baliaus ir teatro, Steger, III $10.00
Per A. M. Metelionis, nuo X Rajo

no LSS. 6-tos konferencijos delega
tų ................................................. $2.30

Per K. Leščius ir T. Norričius, nuo
Beckemeyer, III. lietuvių . — $19.50 

Per W. Gamulis, nuo Cortney, Pa.
ir apielinkių lietuvių ............... $31.86

Per B. Skerstonas, So. Boston,
Mass. surinkta ant D. L. Kun. Gede- 
mino Kliubo prakalbų ........... $19.12

Per J. Putris, West Lyn, Mass. su
rinkta prakalbose Neprigulmingo 
Kliubo .................................... ....$18.46

Per J. Tolivaiša, St. Bridgewater,
Mass............................................... $19.15

Per J. Gaigalas, Philadelphia, Pa. 
surinkta Lietuvių Keliaujančio Kny
gyno prakalbose.......................... $20.00

Per A. Simanauskas, Fitchburg,
Mass.................................................. $16.25

Per K. Bronis, So. Boston, Mass.
surinkta R. Mikulskio vestuvėse $1.25

Per J. Margis, Racine, Wis. su
rinkta ant Lietuvos Brolių Dr-stės 
prakalbų...........................................$9.30

Nuo Viešo Knvgyno prakalbų,
Springfield, III. ... .*....................$19.00

Per LSS. 218 kp. aukų rinkimo ko
mitetą, Minden, W. Va............$55.00

Nuo Sus. Liet. Soc. Dainorių Am, 
koncerto, Chicago, III..................$22.03

James F. Powers Ex-senatoriaus, i
So. Boston, Mass. aukavo .... $10.00 . 

Nuo 212 kp. SLA. prakalbų, Keno- 
sha. Wis........................................... $13.92

SLA. 212 kp. Kenosha, Wis. auka-;
vo.....................................................$10.00

Per aukų rinkimo komiteetą nuo!
Easton, Pa. lietuvių ......... $49.501

Per Kazys Pačesas, Hartshorne,
Okla.............................................. $15.20;

D.L.Kun. Vytauto Dr-tė So. Bos-1
ton. Mass. aukavo ............... $100.00

Surinkta prakalbose D. L. Kun.
Vvtauto Draugystės So. Boston, 
Mass........................   $37.04

L.S.S. 60 kp. So. Boston, Mass. au
kavo .................................................$10.00

Nuo LSS. 19 kp. prakalbų Brook
lyn, N. Y......................................... $35.19

Per J. Balevičia, nuo Exeter, N. H. 
lietuvių ....................................... $34.03

P. Jankauskas, Ovsterville, Mass., 
auvavo .......................................... $5.00

Nuo Šv. Petro ir Povilo Dr-stės ir
29 kp. S. L. A. prakalbu Westville. 
III..........................................................$4.76

Surinkta C.L.T.D.D. Mirtos baliuje 
develand, O......................................$8.60

S.L.A. 139 kp. Roseland, III. auka
vo .................................................. $25.00

S.L.A. 139 kp. nariai suaukavoSll.
S.L.A. 61 kp. So. Betlehem, Pa. 

susirinkime suaukauta............... $4.40
Surinkta L. S. S. 14 kp. baliuje,

Baltimore. Md................................$11.00
Nuo L.S.S. 71 kp. pogEbalbų, Cam-

Jbridge, Mass............. *..Z..... $7.01
Nuo L. S. S. 71 kp. koncerto, Cam- 

bride, Mass. .............................. $13.30
Lietuvių Laisvamanių Frančiš- 

kaus Ferrero 1-ma kuopa, Brooklyn, 
N. Y. aukavo ........................... $10.00

Vyrų ir moterų Apšvietos dr-ja, 
Cicero, III. aukavo ................... §5.00

Per aukų rinkimo komitetą Cicero, 
UI-_ nuo vietos lietuvių ........... $50.00

Nuo Dilgėlių Kooperatyviškos Dr- 
jos prakalbų ................... .'.............§4.45

Per K. M. Kazlauską, Kokoma.
Ind. surinkta K. Rondi stulx\i .. $7.00

Per P. Galskį, surinkta S.L.A. 226 
kp. prakalbose, Chicago, III. .. $17.82

Lietuvių Kliubas, Binghamton. N.
Y. aukavo ................................... $25.00

Per Berūksti nuo P. ir J. Jankaus
kų sunaus krikštynas, So. Betlehem. 
Pa-_................................................. $8.50

Nuo LSS. 51 kp. prakalbu, Grand 
Kauids, Mich............................... $10.55

Per aukų rinkimo komitetą nuo 
So. Manchester, ir North Manchester. 
Conn. lietuvių . ..

Col John VV 
Mass.......................

Per John R;mbn. '’imyniškanv' ” 
karėlyj, Rumford, Me................... $7.15

Per n-la K. Žu' auskiutę Sch^nec- 
tadv. N. Y................................... $10.00

Nuo S. P. L. S. Rockfo-d, I11.S6.80 
Per aukų rinkėjus nuo Springfield.

III., lietuvių .............................. $48.45

Nuo M. Plukas, Bridgeport, Conn. 
už štampas ........................... .. $10.00

Per M. Maskvytį, Montello, Mass. 
..................................................... $9.25. 
Per Wiliam Zalik, Amsterdam, N. 

Y............................................................. 60c.
Liet. Evangel. Reformatų Dr-ė

Pagelba. So. Boston, Mass. .. $25.00
Nuo Ipolito Šidlausko, West Ac

to n, Mass...........................................$2.00
Viso per ruodžio mėnesį įplau

kė............................................... $964.27.
Viso labo $1801.04

IŠLAIDOS
Išsiųsta į Lietuvą 1,100 rubiu per 

L.M.D.V.................................... $481-50
Už L. Š. F. iždininko K. Šidlaus- 

bondsą ........................................... $25.00
Už išmainymą privatiškų če

kių ....................................................... 40c.
Viso ........... $506.90

SAUSIO 1, 1915 m. lieka pas L. 
Š. F. iždininką K. Šidlauskų $1,294.14 

Pas L. Š. F. iždininkų Paukštį: 
ĮPLAUKĖ:

Gruodžio 1 buvo ............... $264.98
Per Anton Zailaitis, Lincoln, N. H. 

...................................................... $70.75
Per P. Sakatauską, nuo Pasaic, N. 

J. lietuvių ......................... -.___ $122.71
Viso $19X46

Sausio 1, 1915, lieka pas L. Š. F. 
iždininką T. Paukštį ........... $458.44

LŠF. finansų sekretorius,
Tadas Dundulis.

. Westville, III.
į Ant toliaus T. Paukščio atskaita 
i jau nebebus tvarkoma nei garsi na- 
! ma per L. š. F. finansų sekretorių, 
j Čia garsinamos aukos buvo prisiųs- 
| tos dar prieš T. Paukščio rezignavi- 
; mą iš L. Š. F. iždininko.

T. L. Dundulis.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI

HERRIN, ILL.
Aukos surinktos per V. Lenkutį ir 

F. Rugienių su pritarimu L. N. U. 
Kliubo. D. L. K. Vytauto draugys
tės ir visuomenės.

Aukavo šios ypatos:
Ona Sabockienė $5.00, J. Gugas au

kavo §1.50; J. Vizgirda, T. Gugie- 
nė, J. Molis, K. Kizlaitis, F. Šalna, 
B. Rugienius, A. Jurkeviče, Ad. Jur- 
keviče, K. Butkus, A. Višniauckas, 
Juozas Luodis, J. Zebrauckas, F. Ru
gienius, V. Lenkutis po $1.00; J. Va- 

I iaitis, K. šečkus, A. Najus, P. Šalna, 
B. Jeras, S. Merkeričie, J. Tereškevi- 

Įče, M. Ročkus, M. Ripinskienė, J. 
^Sakalauskas, B. Zvinakis, A. Braksas, 
J. Bendorius, A. Bendorienė, M. Kur-

■ tinaitienė, J. M. Lenkutis, J. Kučin
skas, A. Zebraitis, J. Naikelis, K. 
Ivanauskas, J. Pranys, Ona Juodau- 
ga, V. Gruzinskas, M. Lapinskas, M. 
Lapinskienė, U. Jurkevičienė, K. Pau-

j liukeviče, V. šeštokauckas, J. Liner- 
ta po 50c.; A. Pamatas, V. Vaičiulis, 

; A. Skimutis, F. Jekubaitis, M. Mili- 
! šauckas, T. Kasperavičius, J. Petke- 
i riče, E. Saurusaitienė. S. Jesinckis, 
Ona Jesinskienė, V. Matuleviče. N. 
Andriuškeviče. S. Smith, A. Ambra- 
zas, J. Bitkauskas, Y. Petrauckas, A. 
A. Kerutienė, M. Mickevičiūtė, A. 
Brazaitis, A. Labanauskienė. J. Pe
traitis, V. Januieviče, V. Rinkeviče, 
J. Seniauckas. M. Star.eviče, P. Gie
drys, F. Jekštys, J. Valentienė, B. 
šimaitenė. W. Zarskis, J. Lapinskas, 

! K. Lapinskas. B. Lapinskaitė. A. Kra- 
i snickas. J. Tutkuvienė, P. Ulevičius, 
i A. Ambrazas. M. Višniauskienė, P. 
! Kairiutė po 25c.; Pranas Bemeckis 
i 35c., M- Bagdonienė 15c. Beinavar- 
| dis ir S. Navickas po 10c.
■ Viso labo $45.45c.

KELEIVIS

ŽMONIŲ SKERDYKLA
Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

šį veikalų paraše pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. i > 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo, šioje kny- ? r 
goję aprašoma karė vokiečių su frar.cuzais. Skaitant šitą knygą < > 
plaukai^ šiaušiasi ant galvos. Aktorius šio veikalo Lamszus yra ii 
pagarsėjęs antimilitamstas. Už šio veikalo parašyma jis buvo ;; 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei- <> 
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros -2 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

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

“KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass

>

<

velis po 50 c. J. Čeletkiutė 25 c. Vjso j V. B. Shesert, Joe Vick, Albert Bru- 
labo suaukauta.........................  $9.10 j nėr, J. W. Keller, St. Louis Store po
Persiuntimo lėšos 11c. Pasiųsta K-|50centų; B. Colni, Lee & Yee, Ange- 
Šidlauskui .......................................$8.99. i io Rancitis, L. A. Davson, S. Stein,

Aukas priėmiau K. Šidlauskas, L. Į G. J. Turai, L. A. Miffiins, F. Wul- 
Š. F. iždininkas. lord po 25 centus. Viso $18.50.

----------------- Aukų $63.66 priėmiau.
T. L. Dundulis, L. Š. F. fin. sekr.

Š. F. iždininkas.

AUKŲ GARSINTOJŲ ATIDAI!
Siųsdami redakcijai aukautojų 

vardų surašą dėl pagarsinimo laikra
štyj, malonėkit aiškiai ant vienos la
po pusės surašyti aukautojų vardus, 
pradedant nuo stambesnių aukų, bai
giant mažesnėmis. Smulkesnių au
kų kaip 25 c. meldžiame neužrašinė- 
ti visai.

Gaunant kasdien daugybę paskel
bimui aukų betvarkiškai surašytų, 
prisieina nebe valandos, bet dienos 
laiko pašvęsti jų sutvarkymui. 

Su gilia pagarba
"KeL" Adm.

!

....................$37.53
Lowe, Roxbury,
................. $1.00

BINGHAMTON, N. Y.
Pas J. Plučą, krikštynose, sumany

ta ir parinkta per B. Stubidą ir J. 
nhama aukų Liet. Šelp. Fondui. Sve
čiai mielai sutiko ir aukavo:

St. Charna §1.00; J. Aleksandravi- 
"us, M. Šimoliuniutė, J. Palilionienė, 
Kaz. Kučinskas, B. Stubida ir J. 
"'h^ma po 50c.; A. Garuckis 40c.; 0.

šimoliuniutė 30c.; J. Paliulionis, J. 
Mučas. I, Stromberg. M. Barvainis, 
' M. Gasparavičius. J.

■'u^’evičius ir M. Charmienė po 25c. 
J. Kaminskas, M. Žvirblienė ir A. 

el'uras po 10c.; Z. Klevička 5c. 
’jso surin’ ta $7.05.

Au’- as priėmiau. T. L. Dundulis, 
L Š. F. finansų sekret.

TUCKAHOE, N. Y.
Sausio 1 d. laike S. K. K. L. 

jos prakalbų Liet. Šelp. Fondan 
kavo:

J. Mikalajūnas ir A. Kazakevičius 
po $1.00.

K .ir J. Budrevičiai, A. Tuderka, J. 
Pautienius, J. Kubilinskas. A. 
Mikalajūnas. M. Valuckįs po 50c.

T. šemčiukas, M. Remeika, J. Kro
pą, J. Kartonas ,M. Budrevičienė, J. 
Stasionis S. Sadauskas J. Remeika, V 
Stainis, A. Pševožnas, F. Lisakas, A. 
Guida, A. Sakavičius,_M. Jankauskie- 

po 25 
aukas

nė, V. Melnikas, A. Slukockis 
cent (Smulkesnias kaip 25 c. 
praleidžiame. Adm.).

Išviso su sriiulkiomis__ _

Dr- 
au-

$12.40

MONTELLO, MASS.
Aukos politiškiems kankiniams.

(Z. Aleksai).
23 sausio a psivedė, "Keleivio” 

skaitytojas, Kaz. Keziunas su p-le 
M. Kmeklaite, šliubą ėmė civilišką, 
vestuvės buvo be muzikos, visi šne- 
kučavosi gražiai. Tuo tarpu J. Ba- 
lionis paaiškino apie politiškų kanki
nių vargus ir kvietė jiems paaukauti. 
Aukavo šie draugai: Jaunavedžiai K. 
Keziunas, M. Kimeklaitė, J. Balionis, 
A. Kirailis, A. Liutkus, J. Pekoitė po 
$1.00, P. Vizbaras, J. Dauderis, J. 
Ustupas, M. Ustupienė, J. Slapkaus- 
kas, J. Keziunas, S. Lideikis po 50c, 
A. Stankus, V. Stanikenė, J. Dori- 
das, J. Vireliunas po 25 c. Lideikai- 
tė 5 c. Viso $10.55. Nutarė pini
gus ir vardus pasiųsti į "Keleivio” 
red. Ačiū aukavusiems už atjauti
mą kenčiančio už darbininkus! Ne
pamirškim jų ir ant toliau, nes jie 
yra mokslo vyrai ir kankinami už 
darbo žmonių reikalus.

įgaliotas P. A. Vizbaras.
Aukų $10.55 drg. Vizbaras perdavė 

"Keleivio” adm.

Paj ieškojimai

ROMOJ DIDELĖS RIAU 
ŠĖS.

Pereitoj nedėlioj Romoj 
buvo didelių riaušių dėl da
bartinės karės. Tūli par- 
liamento atstovai ir šiaip 
žymus veikėjai sušaukė di
delį mitingą palaikymui Ita
lijos neutraliteto. Prie du
rų susirinko didelė minia 
karės šalininkų, daugiausia 
republikonų, kurie labai už-
• T-V • • • •

Scranton, Pa.
Aukos Liet, šelpimo Fondan.

Surinktos drg. Vinco Stelmoko 
p-le Or.a Spudžiute vestuvėse. Auka
vo šios ypatos:

Steponas Vilčinskas, Petras Bara
nauskas, Vincas Stelmokas po $1.00 
Augustas Spūdis. Juozas Juozupai- 
tis, Juozas Vilčinskas, Ignas Stel
mokas, Juozas Galinis po 50c. Anta
nas Spūdis, Vladas Tamulionis po 25c 
Jonas Stelmokas 50c, Juozas Jusas 
25c. Ona Keršulįukė, Julia Rutkau- 
skiutė, Ona Baranauskiutė, Megė 
Balkuniutė, Marė Balkuniutė po 10c. 

Viso labo ................... $7.25.
Petras Baranauskas.

Pinigus priėmiau 21. I. 
L.Š.F. iždin.K.

su

15.
Šidlauskas.

f WILLKES BARRE,
Nuo surengto LSS. 92 kp. vakaro,

PA.

TOUNTON, MASS.
Šv. Kazimiero L. K. dr-jos ir LSS. 

176 kp. prakalbose aukavo Liet. Šel. 
Fondan šios ypatos:

J. Makola ir P. Bubulevičia po $1.00 
J. Zakarauskas. K. Valentukeyičius, 
A. Paznokas, P. Zičkiutė, E. Mickiu- 
tė. M. Sabas, F. Mickus po 50c. J. 
Agurkis. A. Pazniokas, J. Pluškis, 
M. Vasiliauskas, A. Baginskis, O. 
Česniutė, A. Pazniokienė, M. Agur- 
kienė, A. Vasiliauskas. M. Petrenas
J. Jakavičienė, P. česnuleičia, M. 
Lienkievičienė ir J. Zaleckas po 25c.
K. Petrauskas ir M. Šidlauskas po
30 c. Smulkiais surinkta 50c. Išviso 
surinkta ...................................... $10.10.

Aukų . .10.00 pasiųsta LŠF. iž
dininkui K. Šidlauskui per T. Dun
dulį.

šv. Kazimiero dr-jos ir LSS. 176 
kp. įgaliotas komiteto narys

J. J. Agurkis.

Pajieškojimai apsivedimų, nors ir 
"Keleivio” skaitytojams skaitoma po 
po 50c. už kiekvienų patalpintą kar
tų. Todėl be pinigų tokių pajieško- 
jitnų nesiųskit, nes netilps.

"Keleivio” Administracija.

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

Adam Yurdon.
1008 S. Canal st, Chicago,

(7)

III.

Pajieškau Antano Belzo; Suvalkų 
gub, Punsko par. Navininkų kaimo, 
gyveno pas mus ir nuskriaudęs neži
nioms 22 sausio prasišalino. Jis 
pats lai tuojaus atsišaukia, jeigu 
greitu laiku neatsišauks, bus vėliaus 
jieškomas ir įdėtas paveikslas.

Mikolas Malilionis,
361—4th str, So. Boston, Mass.

jaučia Francuzijai, ir pra- liko F°n-
dejo į parliamento atstovus čiame LŠF. iždininkui K. Šidlauskui 
šaukti: ”Gėda!” ”Parsida- ! per "Keleivio” redakciją (Korespon- 
vet vokiečių princui Biulo-

dui §10.15 gryno pelno, kurį pasiun- TORRTNGTON, CONN.
L. K. Vytauto dr-jos baliuje, 

Lie-

Pajieškau apsivedimui laisvų pa
žiūrų merginos. Nuo 18 iki 24 m. 
amžiaus. Aš esu 26 m. Merginos, 
kurios mylite laisvą ir dorą gyveni
mą atsišaukite laišku. Geistina, kad 
atsišauktumėt vietinės merginos — 
brooklinietės.

Jurgis Sudent, 
190 West str, Greenpoint, Brooklyn, 

N. Y.

Pajieškau draugo Frano Žiguto 
Vilniaus gpb, Trakų pav., Žiežmarių 
vai, Kudonių kaimo, 4 metai kaip 
Amerikoj. Girdėjau gyvena 
Yorko valstijoj. Turiu svarbų 
lų, malonėkit atsišaukti, arba 
žino pranešti.

Andrius Venckus, 
47 Concord avė, Norvvood,

Nevs 
reika- 
kas ji

Pajieškau brolio Mikolo Jurgaičio; 
Kauno gub, Panevėžio pav, Ramy
galos vai. Pirmiau gyveno Chica- 
goj, 111. Meldžiu 
žino atsišaukti.

Marcelė
BOX 442,

jj patį ar kas

Subačienė, 
Thomas, W.

ji

Va.

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

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

t

LIETUVIŲ DRAUGIJOS,
KURIOS TURI

"KELEIVI” UŽ ORGANĄ

L1ETUV. MOKSLO DRAUGYST* 
Pitaburgh, Pa.

vui!” „Austrijos palaikyto
jai!” ir t. t. Vienas spiovė 
senatoriui veidan. Užpul
tieji karės priešai pradėjo 
gintis lazdomis. Prasidėjo 
riaušės. Policija nebegalė
jo minios jau suvaldyt Pa
šaukta kariumenė durtu
vais išvaikė riaušininkus.

Po riaušių karės šalinin
kai vėl susirinko ir bandė 
užpulti Austrijos konsulatą. 
Demonstrantai eidami šau
kė: „Šalin Austrija!” „ša
lin Vokietija!” „Lai gyvuo
ja Francuzija!” „Lai gy
vuoja karė!” Kareiviai vėl 
išvaikė minią.

kančian numerin. Red.).
Burdingonas.

Aukų $10.15 priėmiau K. Šidlaus-

St. K. K. L. Dr-ja savo susirinki
me sausio 5 d. paskyrė L. Š. F. $10. 
iš savo iždo.

Išviso susidaro....................... $22.40
Kaz. Budrevičius, prez, 
Ignas Kartonas.

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

MONTELLO, MASS.
Jono Žitkevičiaus su p-le O. Ule- 

vičiute civiliškose vestuvėse svečiai 
sumanė paaukauti nukentėjusiai nuo 
karės Lietuvai.

Aukavo šios ypatos:
Jaunavedžiai: $1.00, A. Klinga, P. 

Ūsas, F. Medžius, J. Davjdonis, K. 
Naktinis, M. Briedis. J. Ulevičius, J. 
Baltrėnas, J. Medžius po 50c, A. F. 
Medžiuvienė P. Baltrušunas po 25c, K 
Manikaitė 50c, S. Klinga, V. Valeckie- 
nė, J. šarkunas, P. Rupličio, P. Ind
riūnas po 25c, J. Pekkouckas, J. Kal-

D.
p. F. Krencevičiui paaiškinus 
tuvos šelpimo reikalų, L. Š. Fondan 
aukavo šios ypatos:

J. Zarskis$1.00, F. Krencevičius, J. 
Stanulis, S Mizaras. J. Gailiunas, A. 
Grigaliūnas po 50c. W. Witukinas, A. 
Bandoraitis, F. Grigas. P. Aleksan
dravičius, A. Jarašius, S. Dyškevi- 
čius, M. Kelmelienė, M. Bieliauskie
nė. M. Leimanas, p-lė J. Andriuške- 
vičiutė. W. Kelmelis, S. Kauševičius, 
W. Kirkliauskas. J. Rinkis po 25 c. 
Šių didesnių aukų pasidarė $7.00 
Smulkių aukų surinkta $2.95c. Viso 
labo surinkta salėj $9.95. 
viso pelno D. L. K. Vytauto 
atliko $17.19. Viso susidarė 
nėtom aukom $27.14, kurie 
siųsta L.Š.F. per T. M. Dundulį fin. 
raštininkų. F. Krencevičius.

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 
laisvų pažiūrų nuo 25 iki 
Tokios, kuri sutiktų imti 
šliubų.

merginos
30 metų 
civiliškų

(5)

Baliaus 
dr-jai 

j mi- 
■.po pa-

W. Zvingilas, 
2304 Peoria road, Springfield, III.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 18 metų ikj 28 metų amžiaus. 
Aš esu 25 metų. Noriu gauti mergi
ną, kuri apsivedus apsiimtų išleisti į 
mokslų; besimokydamas išbaigiau pi
nigus: noriu mokslų užbaigti ir jieš- 
kau draugės, kuri man pagelbėtų. 
Turi būti laisva mergina, kur] sutik
tų imti šliubų civiliškų. Atsišaukda- 

pa-

Mass.

Pajieškau pusbrolio Vincento Bal
čiūno. Gyvena Chicago, III. (Rose
land). Paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav. Kas žinote meldžiu pra
nešti. Turiu reikalą.

Povilas Bogvilas, 
3585 E. 61st str. Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugo Juozo Keturakio. 
Pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y. Pa
eina iš Suvalkų gub., Garlevos par. 
Meldžiu tuojaus atsišaukti.

Adomas Kalvaitis,
837 West 48th str., Chicago, III.

Pajieškau draugo Miko Biškausko; 
Suvalkų gub., Jeniunų kaimo. Pir
miau gyveno Illinoiso valstijoj. Mel
džiu atsiliepti laišku.

Petras Vaikevičius,
1517 49th avė., Cicero, III.

Pajieškau sesers dukters Onos Me- 
ceinukės. Girdėjau išėjusi už vyro. 
Meldžiu atsišaukti.

Jurgis Gelius,
10 Hollis street, Milford, Mass.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Mockaus; Kauno- gub., Šiaulių pav., 
Luokės par., Jucių kaimo. Malonė
kite atsišaukti:

Petras Vaitkevičius,
46 River str., Rumford, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
28 metų, turiu atsakantį darbą ant 
visados.

Su pirmu laišku malonėkite pri
siųsti savo paveikslą, visuomet gau
site atsaką.

Antanas Dedala,
BOK 13, Plymouth, Wis.

Pajieškau pusbrolio Jono Avižonio, 
seniaųs gyveno Brooklyne. Jis pats 
ar kas jis žino malonės pranešti, 
turiu svarbų reikalą.

Trenavič Agota,
22 Philip str. Boston, Mass.

Pajieškau savo genčių: Vinco Ra
manausko, taipgi ir sesutės Petronės 
Ramanauskiutės-Jasulaitienės abudu 
Suvalkų gub., Žaliosios valstijos, Bo- 
bijų kaimo. Ir pajieškau draugų 
Vinco ir Justino Venclovaičių, Suval
kų gub., Lesnictvos vai., Slabadų kai
mo. 7 metai atgal gyveno Scotland, 
Meldžiu atsišaukti:

Piušas Anskaitis,
Bayne, Wash.

Pajieškau dėdžių: Jono, Prano ir 
Vladislovo Stimburių; Kauno gub., 
Ukmergės pavieto., Žeimių kaimo. 
Jonas ir Vladas, girdėjau gyvena 
Brooklyne, o Pranas du metu atgal 
išvažiavo į Chicagą. Jie patįs ar kas 
juos žino malonėkit pranešti.

Ignacas Grigas,
77 Waverly str., Brighton, Mass.

Pajieškau draugo, Jono Vaišvilo 
o kaip kada jisai permaino pavardę 
ir vadinasi Vaišnoriu; Kauno gub., 
Telšių pav., bus dešimtas mėnuo
kaip išvažiavo iš Pittsburgo į New- 
Yorką ir dabar nežinau kur jisai gy
vena. Jis pats ar draugai praneškite.

Feliksas Buivydas,
2854 Molberry all., Ptttsburgh, Pa.

Pajieškau Vinco Liado. Pirmiau 
gyveno Škotijoj, paskiaus pribuvo 
Suv. Vals., į Elizabeth, N. J. ir Jono 
Šečkaus, Gavalturos sod. Meldžiu 
atsišaukti arba kas praneš už tai bu
siu dėkingas.

Jonas čečeta, 
1247 E. 20 th str., Cleveland, Ohio

Pajieškau giminaičių: Povilo ir 
Antano Jocų; Paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Taipgi pajieškau ir 
draugų paeinančių iš Šaukėnų par., 
Šiaulių pavieto. Meldžiu atsišaukti.

Ant. Kleinauskas,
BOX 305, Lisbon Falls, Mass.

Pajieškau Juozo Burinsko; Suval
kų gub., Kalvarijos pav., Lubovo 
gmino, Senabudžio kaimo; meldžiu 
susižinoti laišku.

Mike Staywalį
Bayne, \Vash.

Pajieškau giminaičių; pusseserės 
Onos Bizutės-Stankevičienės ir An
tano Jonuškos. Abudu Suvalkų gub., 
Seinų pav., Jonuška Šventežerio kai
mo, 0. Bizutė Bartašiunų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti:

Martynas Bizas,
239 E. Men str., New Britain, Conn.

Pajieškau savo trijų brolių česnų: 
Andriaus, Vinco ir Juozo; suvalkie
čiai, Kalvarijos pav., Liudvinavo
gmino.

Jonas Česna.
BOK 83, Minden, W. Va.

Pajieškau pažįstamos Keidės Li- 
sauckiutės, girdėjau gyvena Buffalo, 
N. Y. Meldžiu atsiliepti raštiškai.

P. Zdanavičius, z
32S—10 str.,. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Grine- 
veckio; Kauno gub., Šiaulių pav., Lū
kės vai. Mediškių kaimo. 2 metai 
kaip Amerikoj, girdėjau gyvena Illi- 
nois valstijoj. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti.

Juozupas Benusevičius, 
102% Georgia str., Roxbury, Mass.

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

Barbė Vaivodaitė, 
4769 Melrose str, Frankford, 

Philadelphia, Pa.

(«)

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

Jeigu kas susitiktų, 
ti man žinią, už ką aš

W. Bernotas 
4547 So. Paulina str.

meldžiu duo- 
atlyginsiu.

(6) 
Chicago, III.

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

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

Canada.

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.

Duosiu $100 dovanų
tam, kuris pirmas praneš, kur gyve
na Stasys Navarauckas. Bus apie 15 
metų, kaip Amerikoj. Atvažiavo j 
Scrantoną ir dirbo kasyklose. Paei
na iš Suvalkų gub, Mariampolės pa
vieto, Veiverių vai. Girininkų kaimo. 
Malonėkit pranešti:

J. Navarauskas,
295 Herrison st, Clinton, Iowa.

Malonėčiau sužinot kur gyvena 
Jurgis ir Antanas Ilgūnai. Jurgis 
Ilgūnas gyvena Baltimore, Md. Paei
na iš Suvalkų gub., Pilviškių parapi
jos, iš Visakiškės kaimo. Meldžiu 
iš jų katrų atsišaukti.

J. J. Strimaitis,
593 Main st., Bridgeport, Conn.

i

BRIGHTON, MASS.
Visuotinas Lietuvių Kooperacijos 

Bendrovės susirinkimas įvyks vasa
rio 7 d, 1915 m, 2 vai. po pietų, sve
tainėje Ruddy Hali, 58 Market str, 
Brighton, Mass.

Visus kviečia Komitetas.

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
Kas užsirašys per mane dienraštį 

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. BRAKNIS,

183 Roebling str, Brooklyn, N. Y.

(9)

PARSIDUODA FARMA.
Worcester’o laukuose, atvažiavi

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

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

PARSIDUODA FORNIČIAL
Parsiduoda keturių kambarių for- 

ničiai, inžiuryti nuo ugnies ant $600. 
Kreipkitės pas

P. DEVERENSKIENĖ,
72 Dorchester avė., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Visai mažai dėvėti ir švariai užlai

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

GASPARAS KVIETKAUSKAS,
26 School str, Cambridge, Mass.

ki-

SALIUNAS 
SMAGI UŽEIGA.

Lietuviams atvažiavusiems iš 
tur. Užlaikau gerą alų, gardžias de
gtinės, kvepiančius cigarus, taipgi ru 
mus gyvenimui ir nakvynei ir šutei 
kiu teisingą rodą visiems. (6;

CHAS. RUMBUTIS
612 E. VVashington str, Springfield 

III.

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 Eseex str, 

BOSTON, MASS.

HERRIN. ILL.
Šios akos surinktos nuo svetimtau

čių per J. Kavaiiaucką ir F. Česeikų.
St Herrin Lumber Co. $5.00; Rev.; mos merginos malonės prisiųsti p*

E. Seuse $2.00; R. A. Kare, Pope; veikslų. Paveikslas bus sugrųžintas. 
and Bros. Co, H. Dale, Egyptian Vaikinų meldžiu nerašyti (5)
Elect. Sup. Co, H. L. S. B, 
Eiles, Dr. Beker A Beker pe

A. KJ ’ M. Pauža,
$1.90; 10900 So. Michigan are., Chicago, UI.

Pajieškau pusbrolių: Prančiškaus 
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
lų. Jis pats lai atsišaukia tuojaus ar
ba kas apie juos žino malonės prane
šti. (8)

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

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,
1840 S. Halsted st., Chicago, I1L 

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

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

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

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. Broadway, S. Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Market 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis 28 
Broadvray, So. Boston, Mass.; J. Ger- 
dauskas, New Britain, Conn.

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

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

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-T® 
Chicago, 11L

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis, 

2030 S. Peoria st, Chicago, I1L 
Prezid. pagelb.— A. Tamkevičia, 

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

1616 So. Halsted st, Chicago, I1F 
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

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, I1L

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
712 W. 17th place, Chicago, I1L 

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

Prot rašt ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

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

3327 Aubum avė, Chicago, HL 
Kasierius — Kaz. šilas,

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

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:88 
valandą vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa- 
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 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, I1L 
Finansų rašt. — J. Laucevičia,

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

4612 S. Ashland avė. Chicago.
Susirinkimai būna kas trečią m- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 2 vaL po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538—48 
So. Marshfield avė, Chicago, HL

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės NoJ. 
ant Town of Lake, Chicago, UI. at
sirinkimai atsibuna kiekvienų pirmą 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dienų, A. 
J. Bieržynskio salėj, kampas 46 te 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas— A. J. Bieržynskii 

4600 S. Paulina st, Chic.go, HL 
Vice-prez. — A. Kuizinas, 
4547 So. Marshfield avė, Ch’cago, 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, O. 
Užžiurėtojas org. K. K. Strzyneckį

4612 So. Ashland avė, Chicago, IŠ.

LIET. PASILINKS. DRAUGIŠKAS 
KLIUBAS.

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

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

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

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

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

Room 22, Palace Hotel,
Indiana Harbor, Ind. 

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

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

Visų skaitytojų 
atidai!

Už pagarsinimus nei re
dakcija, nei administracija 
neatsako. Skaitytojai patįs 
turite save daboti ir jokiems 
daug žadamiems, už maža 
pinigų, apgarsinimams neti-

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos mė

nesinis susirinkimas atsibus 21 d. |, 
vasario 1915 m. Tautiško namo | keti IT pinigų nesiųsti ne- 

i?bY. pisiž peraitikiinus jųjų žadamais 
nuo 2 vai. po pietų. Taigi risi drau-; d&lktdlS, U&ZniRUSlR tokie 
gai ir draugės teikstės neatbūtinai ~ ................. *
pribūti ; šį susirinkimų, nes yra daug 
labai svarbių reikalų aptarimui.

Susinėsimų rašt. A. Petraška.
183 Roebling str,

Brooklyn, N. Y.

skelbimai esti tik pigi apga
vystė ir iš negudrių žmonių 
pinigų viliojimas.

"Keleivio” Administracija.
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Žinios iš
Lietuvos.

IONORISTIKA
KAUNO GUB.

Jurbarkas.
Jurbarkas per 3 savaites 

keliatą kartų ėjęs iš rankų į 
rankas. Su žmonėmis čia 
vokiečiai gerai elgėsi. Iš 
sankrovų pirkdami mokėjo 
pinigą^. Iš vienos Žilio 
sankrovos išpirkę vyno ir 
konjako už 1300 markių. 
Miestas šiek-tiek apšaudy
tas, tečiaus blėdies nedaug 
padaryta. Buvo paimti už- 

, rabinas, 
kurie

M
I f į

i a

riji

n

stovai — kunigas, 
liuterių kantorius, 
ant rytojaus paleisti.

Naumiestis.
Naumiestis. — pasienio 

miesčiukas, visai išmiręs. 96 
namai ir bažnyčia ištrupin- 
ti ir sudeginti nuo vokiečių 
granatų, kiti gi šiaip išgro
bstyti: žmonės daugiausia 
pavargę nuo tų grobimų.

Atminčiai.
— Žinai vyreli, turi neati

dėliodamas eit ir nusifoto- 
grafuot — sako pati savo 
vyrui.

— Kam? dėlko? — klau
sia nustebęs vyras.

— Dėl manęs, mano mie
las. Taip retai beesi namie 
tad bijau, kad nepamirščiau 
kaip išrodai.

08(1

==s=sss«-E—s—

D-RAS MATULAITIS 
išvažiavo ant studijų New Yor- 
ko Klinikose. Sugrįžš i Bosto
nų už 3 mėnesių. Laikinis ad
resas:
229 Bedford avM Brooklyn, N. Y.

Akušerka
rikų, yra Scotville ir apielinkėj 5 ka
talikiškos Bažnyčios ir tik 8 mylios 
ligi kito miesto, o tasai yra portavu 
miestu ir vadinasi Ludington, Michi- 

, gan, iš kurio laivai plaukia kasdieną 
Į tarpe Chicagos, Milwaukee ir Mani- 
' towec, \Vis^ kur laivais gali greičiau 
1 nuvažiuoti ir viską nusiųsti ir daug 
pigiaus, negu trukiais. Y'ra didis

' pelnas iš to farmeriams. Norintis 
i pas mane atvažiuoti laivais iš Chica
gos, Milwaukees ir Manitovee, va
žiuokite laivu į Ludingtoną, o iš Lu- 

l dingteno nulipęs nuo boto paimk trei- 
Ižią, kur tikietas iki musų tekaštuoja 
, 17 centų į Seotviile. arba išlipęs iš 
i boto telefonuok, o aš pribusiu su au- 
■ tomobilium ir nuo boto paimsiu.

Aš turiu toj apielinkėj visokių far
mų ir žemių ant pardavimo. Adre
suoki! šitaip: (6)

ANTON KIEDIS 
PEOPLES STATĖ BANK 

Scotville, Mich.

i D-RAS ST. AH0R2EJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.
238 Harrison avė. Boston.

< >r

PalMdgusi knrtM(W<HHans Vediesi 
Ollege. Baltiinvre, Md.

Pasekmingai otlieka savo darbf 
pnegimdvmo, loipgi suteikia vi 
■okias rialas ir pageibf invairioae 
moterų ligose.

F. Stropienė
SO. BOSTON, MASS.

b
Dr. B. 6. WER«ICK

LIETU VI4KAS 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 y vakare (13) 
Telefonas

69Z Hamver st , Baston, Mass

? r
i

4Ei, Vyrai, ri»i pas

YUDEIKO!
Ji. atlaiko gėrę Reslau rar(jų. v> 
•ok’Oi rūšies Alau*. Degtine*..

ir 1 igarų.
Pri»*nam:au»'a :r paraiii!»u»<» 

viela lietuviams.

304 Sroadviy ir 259 0 strii’i 
SO. BOSTON. MASS.

K. P. ir K. — (Lewiston, 
Me.). Jokių polemikų be ti
kros pavardės netalpiname.

J. Gaitis.— Panašus "Ka
tekizmas” "Kel.” jau tilpo 
keliūtas mėnesių tam atgal.

J. K.(W. Hanover, Mass.) 
— Nepaduodate. redakcijos 
žiniai savo pilno vardo nė 
adreso, todėl talpinti negali
me.

M. Pytei.— Apie 
.praleidžiame, nes jau 
pirmesnė žinutė.

Vėjo vaikui. Alf,

•«

di- 
iš

Teisingiausia ir Geriausia

APTINKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, savininke 
’B 8aad«af' S Bis tau, ib*> 

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

i O tai laikas, tai gadynė. 
Tai etika laikraštinė!

i Kur žiūrėk vis incidentai, 
O tai vis inteligentai 
Laikraščiuose pešas, ėdąs. — 
Skaitytojams tikros bėdos. 
Rašo, pykstas, pravardžiuojąs 
Kas užeina, kas sapnuojas 
Plepa, mala tauškalienę. 
Kartais tikrą marmalienę.

i O skaitytojau žinokis 
Ir kad nori, tai naudokis: 
Tokia spauda, tokia kliedą. 
Kur jie vienas kitą ėda. 
O tai laikai, tai gadynė, 
Tai etika laikraštinė: 
Katalikų argumentai. 
Tai neprausti komplimentai; 
O jau faktai musų taučių. 
Tai kolionės tikrų šaučių. 
Dar vis maža butų štukų. 
Bet priviso štai velniukų. 
Kurie laikraščiuose rašo 
Ir velniais vis pasirašo: 
Mockaus Velnias ir Velniukas 
Kipšas, Kaukas ir Biesukas. 
O tai laikai, tai gadynė.
Tai etika laikraštinė’ 
Greit visi korespondentai 
Ir kitoki dėka dentai 
Pasivers Į velnius, biesus. 
Aš gi pons Velnių Ponaitis 
Sumaniai su jais sėbrausiu, 
O katrą jau pasigausiu: 
Vuodegą. ragus nulaušiu 
Ir jau to nebebijosiu, 
Bet užsėdęs raitas josiu. 
Pas velniūkščių kapitoną. 
Pas Liucipierių valdoną. 
Tenai vietą šiltą gausiu,— 
Ant visų velnių ponausiu.

Velnių Ponaitis.

Tauragė.
Tauragėje buvę vokiečių 

išleisti lietuvių kalba palie
pimai. Pavadinti jie ”Ap
sakymais,” surašyta baus
mės, už ką ir kaip prasižen
gę žmonės bus baudžiami.

ii!

fėrus 
tilix>

Stuk- 
niui, V. L. Grigoniui.— Ne
tilps.

Aukų rinkėjui.— Ačiū už 
gerus norus. Svarbesnėms 
žinutėms visuomet atsiras 
kampelis vietos. Tilps se
kančiam numervj.

Jonui Becieriui.—

Plungėje 15 verstų apy
linkėje žmonės nustoję visai 
šieno ir arklių: daug 
bedarbių.

yra
>

s ko- 
šelpti,

Kvėdarnoje Įsteigta 
mitetas pabėgėliams 
kaipo Miestų sąjungos sky
rius; sudaro ji visų 
atstovai.

tautu

vaikuRietave įsteigtas 
prieglaudos komitetas, kai
po Miestų sąjungos sky
rius; be to yra čia lietuvių 
ligoninė (15 lovų).

Šiauliai.
Kuo-Gyvenimo vaizdeliai, 

met sužeistuosius kareivius 
pro čia vežė, žmonės dalino 
kas ką išmanė . Kitas, ei
damas per vagonus, obuo
lius vis davinėjęs kas tik 
ranką atkišo. Paklausė vie
nas, kodėl tiemdviem neda
vėt: sako, jie rankų neturį 
ir negalį ištiesti prieš davė
ją... Visokių esama...

Įėjo stotin mažutis 
kas, sušlapęs nuo 
Slepia nuo sušlapimo pluoš
tą telegramų... Eina, žiuri 
į žmones, akytės spindi, ta
rytum, nori įkvėpti mintį: 
pirk telegramą — aš noriu 
duonos. Koks tai gaisrinin
kas paėmęs telegramą — 
skaito. Vaikas stovi — gal 
pažiūrėjęs mokės. Mato, 
kad šiaip sau naudojasi, 
prašo mokėti. Šis nuduoda 
kaž-kokį poną-gudruolį 
prieš kūdikį. Vaikas verkia 
ir pabėgo. Paskui grąžina 
sulamdytą ir suplėštą, nie
kam tikusią... Gaila žmo
gaus ne dėl to, kad lietuvis, 
bet kad protas, kaip vištos...

vai- 
lietaus.

Visi 
'girtuoklių ir mušeikų dar 
bų nesurokuosi, — netilps, 

i' 
Ii
11 r. MATU c s 

Geriausias Lietuvit 
SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai i: 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviški 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, Mass

SMOKEUN10NHAVANA

« »■ ***** K**-:fcO** *4^

—,------ ——
SOIE JiSTRIBcrOBS

YRADE 
P-ARK

CLEAK HAVANA Rį
- f '- • ,\s ;ę>3 

l'MION SUPPLY CC >
-Jį Ci-T-T

10 GRAŽIŲ DOVANŲ DUODAM DYKAI SU 
KIEKVIENU BAKSU CIGARŲ.

. i: a:?. < vis. s rūkyt >;us su niasu triniais Havana cigarais, aut pa- 
■ s u - .. i n -i ~ą ~ !'N'li>\' IIAVA N.\S" cigarų paž-iirėi:»niii dy- 
mas čigaras p> 10c. arb» išviso iO 00 vertės, btt mes lutcuasim ois-lio 

r ; r..- to iii duosim visai dv.c,; vyr:-ka aukso laitcredėli gražų rete- 
... tikus, • ■ . p:... i ta. puoiuką. šepetuką ir IS ariu "Ž

ta r < . . padarvtt i'-geriausio kanuoli i plieno. Išrišo 0 
i DYKAI.

:š m ;su ;■ įsiu’.y::.o pas p n.ti. ai iškirpk apgarsinimą ir pr dėjęj 
: • resą prisiųsk ; t mums. Įdeda nas už. I5e. štempu arba p pienus, 
m--s norim būt užtikrinti, kad tams a nori tuos daiktus pirkti, o ries! 
tsinifr 1OU ttį cigarų $10.0' vert si.- 0 anų dovaių pažiursimai už 

Kada viską peržiūrėsi ir persitikrnsi apie gerumą tų dovanų, tuomet 
•esu: už cigarus Ii k tįsius $5.50 ir nedidelės persiuticno lėšas. Jei ne- 

•ažinsim tamsios rankpinigius.
masv atik trumpim laikui, todėl siųskit užsakymus tuoj.

• • U NION H A VANAS“

Ka l -• '
reikala\\mo 
k:ti. Kl^kVtO

$•> 
že L sp.b a. 
kalibro £var

. .-X- U v;N .:
Jei nori

dolerį). ne> i
tuojaus :
DYKA, 
užmokėsi ex 
patiks, iridi nieko nemotėt ir not-s su
N-s dili-1>< p'i«.iu'y
Buk ■ ■ up-tv-dai r" vyras ir rūkyk gvarautuotus grynus 
cigarus. (Pastaba: Vis: užsakymai iš Kaaadcs turi būt siunčiami su pilna už- 
mokestimi). Užsakymus siuskit šiuo adresu: 9

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

£
$

J. ANDRIUŠIS 3
£ 
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UfiaiK genackį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Scstcn.

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai rna 

•įmes, gal jau kur nors j kitą mies-

Geriausia 
t u vys

Fot grafistes
Traukiu pa

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

pridedant DOVANI vieną didelį. 
Esant reikalui einam fotografuoti į 4 
namus Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
" 453 Broadvray. So Boston. Mass.*
X.;»

persikelia! t
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Užsirašykite

O ne, d:- 
vis ’Ja 
gyvenu, 
senia' 
krašte
Saus 
'andu
KULBOKO.

O. brolau, 
jau jis persi
kėle j kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-moe ir 
Wythe

jis ten į.aisė visokius paran- 
Ir gražius kambarius nakvy- 
Vasarą kambariai vėsus, o 

Todėl visiems gaL pa-

x.e,

ė*

& SSES BSES ■£'

< 
( t 
t

‘abar
amus
čms.
iema šilti. _
art atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
Wvthe avė.. Brooklyn, N. Y 

<21-51

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės k’.iasos. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokinatn per laiški 
labai pasekminga metodą, 
rašykite pas:

WAITCHES
1741 West 47ih Streei

BROS.
:: Chicago, Iii.

Dūšia pakutavoja...
Kunigo Mylibobo zakris

tijonas eidamas vėlai per 
kapinyną, atsiminė pripasa
kotus klebono nebūtus daik-; 
rus. buk nakties laike vaikš- 

; čioja dvasios, baubai ir t. t. 
Buvo tamsu, nors durk su 
pirštu į akį. Jis ėjo ir dre
bėdamas dairėsi, ar netve
ria jį koks vaidulas. štai 
girdi prie kapinių tvoros, už 
krūmų, kažinkas stena. Bė
da! — mislija sau zakristi
jonas — tai dūšia pakuta
voja. Eiti bijo, atgal grįž- 

iti ir-gi bijo. Kas daryti?
— dreba kinkos. Ant galo 
klaupiasi vargšas, žegnoja
si ir šaukia: „Vardan Die
vo Visagalinčio, pasakykie. 
dūšele, ko reikalauji, ar pa- 
kutos, ar maldos?” ”Po- 
pieros reikalauju,” atsako 
keldamos iš už kelmo žvde- 
lis. R. O. Kas.

žmo
Kai

SUVALKIJA. 
Naumiestis.

Jau ir Naumiestyje 
nės šiek-tiek aprimo, 
kurią dieną ir armotų gau
dimo nesigirdi. Išbėgioję 
mušiu metu gyventojai grį
žta vienas paskui kitą, tik 
vis dėlto jų nedaugiausiai 
prisirinko. Vietos žmonės 
labai įdomauja kare ir su 
dideliu noru perka laikraš
čius, tik kol kas, jie sunkiai 
pervežam i.

Vedusių pasikalbėjimas.
— Jei bučiau žinojęs, ’ 

esi tokia kvaila, niekad 
bučiau tavęs vedęs 1

— Tai kam vedei?
— Nes kvailas buvau.

R. O. Kas.

kad
ne-

KAS NORITE
Atsižinoti tpie moterų higieną 

ligas, skaitykite

X

I
K

WL F. nSTULSm/

TEISINGOJ
FdSLdPTlJ

Knyga dydžio 5% xo colių.
Tai yra naudingiausia knyga mote-, 

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

M. G. VALASKAS
349 Kensington avė. Chicago. III.

Pirma Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau sins nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $ė.00; pusei 
metų SJ.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00 
pu^ei metų $3.00; dviem mėn. $1.0C. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyt šitą blanką ir prisiusi kartu su pinigais.

U A U J I E U 0 i " !«4i S. 9alsted St, Chicago, III.
Šiuomi prisiunčia S----------- ai “NAUJIENAS"-

metus ir meldžiu ias siųsti šiuo adresu:

MYLETŲ*R NORI. KAD 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

CREST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš j. 
kendžių gardumas priverčia ja Į|j 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir||| 
visada Lowneys Crest Kendžių. Iri 
Teigu negali gaut kitur, tai pri- lp 
•’ųsk mums dolerį, o gausi vie- H 
.ą svare geriausių Amerikoj iš- K 
tirbtu kendžių. »

K. ŠIDLAUSKAS 
Tenerališkas agentas Bostonui į 

226 Broadway,

25,000 Ka*į‘®su
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk u~ 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi dideli 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
nomis, su drukuotais aplink konver- 
tais. tuzinas 25c., penki tuzinai už 
1 dolerį.

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

Lietuviszkas D-ras M. ZiseUnau
7 Parmenter St
Boston, Mass

Visokias ligas ary 
■Jau pasekmingia- 
jsiai. Ateikit ti-- 
siok pas mane 1 
trepais į vir-ų tik 
neikit į aptieks: 
nauo durye bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir ė iki
S vakare Telephone 1967—3 Rieiimcs- 
■t vakare. Telephone Richmond 2S22-R 

_Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Smigų ir turėsite gražius rubus. 
lęs imam materiją iš gerųjų fir

mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
6erus lyrams Siutus ir Onrkotus 

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

EXTRA! EXTRA!
PRANEŠIMAS.

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

vo Peacock, Little Manistee River, 
Iror.s, Dublin ir Wellston apielir.kė- 
se, išpardaviau dėl 318 lietuvių far- 
merių, liko tik prastosios žemės: 
smėlynai, balos, pūsčios. Aš palikau 

I tas prastas vietas, tegul sau žinos 
| kiti agentai. Aš dabar persikėliau Į 
vakarus, už 13 mailių nuo savo di
džiausios lietuvių kolonijos, Į Scott- 
ville, Mason Countv. Mich. Čia yra 
didžiausias Lietuvių farmerių kolo
nijų centras. Aplinkui Scotvillės aš 
vienas esu pardavęs 318 farmų lie
tuviams. Aš, kaipo Į lietuvių centri
nį miestą perkėliau savo agentūros 
ofisą farmų pardavimo, nes geriau
sias žemes aš turiu parduoti aplin
kui miestą ir apielinkėi. Scotvillės 
mieste yra 2 bankos. yra didelės ma
šinų ir padargų krautuvės, yra Wa- 
rehouses (magazinai), kurie superka 
iš farmų javus, daržoves ir gyvulius; 
yra didžiausias produ' tu sukenojimo 
į kenus fabrikas, kuris didžiausią 
pelną apielinkės farm^riams neša, 
yra sūrių, yra svies*'' ' Pokių fab-

Pasiteisino.
Vienam gegužės gražiam 

nedėldienio popietyj. 
nai apsivedus porutė jšėjo 
į girią pasivaikščioti, 
nant vyras išvydęs tą pušį, 
po kuria ant kelmo pereitą 
vasarą jo prisiega bučiavo 
kitą vaikiną, prisiminęs pra
dėjo išmetinėti:

Į — Ar tai gražu, tu karve, 
su vienu žadėti ženyties, o 
kitą bučiuoji! Čia va, čia 
iš šono...

— Kad aš, širdel, iš to šo- 
(no nepastebėjau.

I

nese-

Beėi-

Prūsų Lietuvoje.
Lauksargyje nebesą 

vieno 
visi gabenami Rusijos gilu- 
mon; jų pilni keliai varomi. 
Skundžiasi ant savo val
džios, kuri žadėjusi rusų ne- 
beisileisti...

("Liet. žinios.”)

nė
prūsų gyventojaus;

V' •

Triksas.

i

Jeigu norite turėt gerus rubus pi
gti, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietu vys

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

Telefoną.: 80. Boston. 21013.
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Apie Dievą, Velnią, 
Dangų ir Pragarą.

WHYI AM AN AGNOSTIC.
ROBERT G. INGERSOLL. 

Vertė Ferdinand de Samogitia.

mėgina
savo

I.
Tankiy-tankiausia mes gaunam savo pa

žiūras nuo tėvų.
Mes esam paveldėjais būdų ir papročių. 

Musų tikėjimas, kaip ir musų drabužių iš
vaizda, priguli nuo to, kame mes esam gi
mę. Mus visa esybė yra sutvarkyta aplin
kybių, kuriose randamės.

Aplinkybės yra skulptorių — dailininku. 
Jei mes butume gimę Konstantinopolyj, 

dauguma iš musų butų šaukusi: "Kito Die
vo nėra be Allacho, o Mahometas yra jo 
pranašu.” Jei musų tėvai butų gyvenę ant 
krantų upės Gango, mes garbintume Sivą, 
ir trokštume pasiekti dangų Nirvaną.

Paprastai kūdikiai myli savo tėvus, tiki 
ką jie mokina ir didžiuojasi sakydami, jog 
jų motinos tikėjimas yra užtektinai jiems 
geru.

Dauguma žmonių myli ramybę. Jie ne
nori ginčyties su savo kaimynais. Jie taip
gi myli di^ugiją ir patys mėgina būt drau
giški. Jiems labiau patinka gyvenime eiti 
su miniomis, vietoj skinti sau patys kelią.

Škotą1 yra kalvinistais, dėlto, kad jų tė
vai tokiais buvo. Irlandiečiai yra katali
kais, nes anų tėvai katalikais buvo. Anglai 
lanko episkopalų bažnyčią, nes jų tėvai taip 
darė, o amerikiečiai yra pasidalinę į šimtą 
Įvairių sektų, nes jų tėvai prie įvairių sek
tų priklausė. Taip yra paprastai musų gy
venime, nors tankiai, suprantama, yra patė- 
mijamas ir kitoks apsireiškimas. Kartais 
pasitaiko, kad vaikai yra pakilę augščiau 
už savo tėvus, ir dėlto perkeičia jų persitik
rinimus, atmaino jų papročius, ir prieina 
prie skirtingo išvedimo. Bet tokios at
mainos, paprastai, yra taip lengvai laipsni
škos, jog jas yra sunku patėmyt, ir tie, ku- 
rie aaugelyj dalykų visai skirias,
sau įsivaizdint, kad jie vis dar seka 

Į tėvų keliais.
Krikščioniški istorikai tvirtina, kad 

ikiai tautos savo tikėjimą vienu sykiu 
įmainydavo, ir jog tūkstančiai stabmeldžių 
įlikdavo krikščionimis savo karaliui liepiant. 
[Vienok filozofai nesutinka su tais istori
kais. Už vardijimus būdavo atmaino, alto- 
Įriai likdavo sunaikinti, bet pažiūros, papro
čiai ir tikėjimiški palinkimai palikdavo tie 
'patįs. Stabmeldis drebėdamas prieš bliz
gantį krkščionių kardą galėdavo permai- 
n\"ti savo tikėjimą, ir krikščion's matvda- 
mas gręsiantį tutiną (kinžalą) viršuj savo 
galvos galėjo urnai likti mahometonu, bet 
ištikrujų juodu abudu palikdavo tokiais 
pat, kokiais jie buvo — nors priverst’ kitaip 
kalbėjo.

Tikėjimas nėra vergu noro. Žmonės taip 
mąsto, kaip jie yra priversti. Kūdikiai ne
tiki, ir jie negal tikėt taip, kaip juos moki
na. Jie, mat. nėra tokiais pat, kaip jų tėvai, 
kad buvo. Jie sk’riasi nuo savo tėvų palin
kimais, prityrimu, gabumu ir aplinkybėmis. 
Ir dėlto pasauly yra nuolatinė, nors vargiai 
patėmijama, atmainų srovė. Visame kame 
yra tobulinimosi, žymus ir nematomas u- 
is, ir sulyginus dabartinį dalykų stovį su 

Ipraėitų laikų, mes atrandam, kad senovė 
paliko toli užpakalyj, beveik visai pranyko 
naujos gadynės bangose. Žmonija negal pa- 

. silikt ant vietos. Žmogaus protą negalima 
Į pririšti. Jei mes nežengiam pirmyn, mes 
'| grįžtam atgal. Jei mes neaugam, mes su- 
1 trunėjam. Jei mes nesivystom, mes nyks- 
I tam.

Kaip dauguma iš jus, aš užaugau tarp 
■ žmonių, kurie žinojo, kurie buvo pilnai įsi- 
I tikrinę. Jie neprotavo, netyrinėjo. Jie ne
žinojo kas abejonė yra. Jie buvo persitikri- 
tnę, kad teisybė buvo jų. Jų tikėjime nebu- 
fvo jokio klausimo, jokio svyravimo. Jie ži
nojo viską apie Dievo apreiškimą. Jie žino
jo apie pasaulio pradžią. Jie žinojo, kad 
Dievas pradėjo visatą tvert tūlą panedėlio 

>rytą, keturi tūkstančiai ir keturi metai 
prieš Kristų. Jie nežinojo, kad per amžius 
prieš tą panedėlio rytą jis visai n*eko nebu
vo daręs. Jie žinojo, kad jam ėmė šešias 
fienas sutverti žemę,— visus augmenis, vi-

tan- 
per-

sus gyvulius, gyvastį, ir visus dangiškus F.JJ.JBagočius. ba taksų iš miesto nereikia. Bet' 
Mass. valstijoj norėdamas ang-kunus, kurie ritasi erdvėse. Jie žinojo vis- ‘ # / Mass- valstijoj norėdamas ang-

ką, nuomažiausj daiktą, kada ir ką jis kas- T1CSŲ Pa! arimai. ‘“n^avnėti> turit turėt "“'i 
dien veikė ir net kada, ilsėjosi. Jie žinojo ' ------ ' . . '
pradžią ir priežastį viso pikto, visą nedorv- Nelaimingam Vyrui Nežiu- **

ra 
M

bių, ligų ir mirties.
Jie žinojo netik pradžią, bet ir pabaigą. 

Jie žinojo, kad gyvenimas turi tik vieną ta
ką ir vieną kelią. Jie žinojo, kad tas takas, 
pražilęs ir s’auras, pilnas erškiečių ir dilgė
lių bei nuodingų šliaužunų, šlapias nuo aša
rų, numargintas kruvinų kojų, veda į dan
gų, o tas kelias, platus ir lygus, apaugęs 
vaisiais ir gėlėmis, pripildytas linksmaus 
juoko ir dainų bei visokių žmogaus meilės 
linksmybių, veda stačių-stačiai į pragarą. 
Jie žinojo, kad Dievas stengias prikalbint iš 
jų pasirinkt tą šiaurųjį taką, o velnias daro 
viską, ką tik gal, kad palaikyt jumis ant 
plačiojo kelio.

Jie žinojo, kad amžina kova virė tarp 
dviejų didžių galybių, gero ir blogo, kad tik 
apvaldyti žmogaus sielą. Jie žinojo, kad 
daugelį šimtmečių tam atgal Dievas apleido 
savo dangišką sostą ir užgimė mažutėliu 
kūdikiu šiame vargingame pasauly — jog 
jis buvo mirtimi nukankintas dėl žmonijos 
— dėl išganymo keleto žmonių. Jie taipgi 
žinojo, kad žmogaus širdis buvo visiškai iš
tvirkusi (depraved), taip, jog iš prigimties 
žmogus turėjo blogus palinkimus ir iš visų 
jiegų neapkentė Dievo.

Tame pačiam laike jie žinojo, kad Dievas 
sutvėrė žmogų panašų į save, ir jog sutvė
ręs jį jis buvo visiškai iš savo darbo užga
nėdintas. Jie taipgi žinojo, kad jo darbą 
pagadino velnias, kurs per apgavystę (v>- 
les) ir melą suvadžiojo pirmąją žmonių po
rą. Jie taipgi žinojo, kad už tai Dievas pra
keikė savo darbo vyrą r moterį, kad jis nu
baudė vyrą amžinu darbu o moterį vergys
te ir skausmais, ir abudu paskyrė mirčiai, 
ir jog jis pagaliaus pasmerkė net pačią že
mę, leisdamas ją apželt žabarais ir erškie- 
čiais, usnimis ir digliais. Visus tuos palai
mintus darbus jie tikrai žinojo. Jie taipgi 
žinojo viską ką tik Dievas darė idant apva
lyti ir pakelti žmonių giminę. Jie žinojo 
viską apie tvaną, kada Dievas paskandino, 
išėmus tik aštuonis, visus savo vaikus, vi
sus, senus ir jaunus, susilenkusį patriarchą 
ir besišypsantį mažutėlį, jaunus vaikinus ir 
linksmas mergaites, mylinčias motinas ir 
prie jų krūtinių esančius kūdikius, ir viską 
tą jis darė dėlto, kad jo meilė yra neišse
miama. Jie taipgi žinojo, kad jis paskandi
no visus gyvulius ir paukščius, viską kas tik 
vaikščiojo, šliaužė ar lakstė, nes meilė die
viška yra visuose darbuose. Jie taipgi ži
nojo, kad Dievas, idant apšviest savo vai
kus, nekurios leido žemei drebant praryt, 
kitus išnaikino ugnia ir audroms, kitus lei
do perkūnui užmušt, milijonus išmarino už
leidęs badą ’r marą, o nesuskaitomus tūk
stančius paaukavo ant karės laukų. Jie ži
nojo, kad į tą viską reikia tikėt ir mylėt 
Dievą. Jie žinojo, kad žmogus negali būt 
išganytu be tikėjimo ,ir tai tik per kraują 
atpirkėjaus Jėzaus Kristaus.

Visi tie, kurie abejojo arba atsisakė ti
kėt, buvo pasmerkti amžinon pražutin. Ve
sti dorą ir teisingą gyvenimą, išpildyt savo 
prižadus ir priedermes žmogaus, užlaikyt 
pačią ir vaikus, turėt laimingą šeimyną ir 
namelį, būti geru piliečiu, patriotu, teisingu 
ir rimtu žmogumi, viskas tas yra tiktai — 
padorus būdas ėjimo pragaran.

Dievas neduod išganymo žmonėms už tai, 
kad jie yra teisingi, geradariai ir drąsus, 
bet už tai, kad jie tiki; be tikėjimo visos do
rybės yra niekais, ’r žmonės, kurie veda pil
nai dorą gyvenimą, bet netiki, užsipelno 
amžinas kančias pragare.

Visi paprasti, palaiminti daiktai buvo mo
kinami kunigų iš sakyklų, tikybos mokyto
jų mokyklose ir tėvų namieje. Kūdikiai to
kiu budu buvo aukomis, jie buvo jau užpul
ta dar vygėje būdami, tebesant jims ant 
rankų motinos. Vėliaus mokyklose jiems 
buvo kalamas ir kvėpiamas tas nenaturalis 
mokslas, o knygos, kurias jie gaudavo skai
tyti, taipgi buvo perpildytos panašiomis ne
galimomis teisybėmis. Nelaimingi vaiku
čiai buvo bejiegiai. Jau pats oras, kurį jie 
kvėpavo buvo pripildytas melu, melu maišy
tu su jų gyvasties krauju.

Tose dienose kunigai daug tikėjosi per 
atlaidus, išganyt vėles (dusias) ir pataisyt 
pasaulį.

I

(Toliaus bus).

mas draugas atidavė tamistai 
bankinę knygutę, bet neparašė 
ir liudininkų nebuvo, kada jis: 
sakė, jog jis atiduoda tuos pi-) 
nigus jums, mirusiojo brolis! 
greičiau gaus tuos pinigus, kaip; 
jus. Paimkit vietinį advokatą, 
o jis matys ką galima padaryt. 
Tokiuose atvejuose menkiausis 
dr-lykas nusveria reikalą.

Prigautam. Priėmiau su kry
žiais pagražintus. New Yorko 
žydelių bankos apgarsinimus. 
Saugokitės jų, nes su panelių 
švenčiausių ir kryžių pagalba 
jie ješko tik kvailių, iš kurių ( 
verboja sau aukas. Ar dar ne
pakanka lekcijų, kurias tie Je
ruzalės piliečiai lietuviams dar
bininkams davė Ar jau už
miršta kainke, Hurvitz, Slobod- 
kin, Rothenbargas, Schwenke, 
Grochowskis, Kobre, Bischoffas 
ir šimtai kitų? Jei turit pini
gus pasidėt, pasidėkit į krasą 
(Post Ofisą) arba Natio- 

Inal Banką; jei norit siųst, siųs
kit per krasą arba savo laikraš-; 

Įčio redakciją. 
' "tautiečiams.”

rint ant to, kad apgarsinote 
vietiniuose anglų laikraščiuose, 
kad už pačios padarytas skolas 
(bilas) nemokėsit, jus vistiek 
turėsit užmokėt jei tie, pas ku, 
riuos ji paprastai perka daik
tus, to apgarsinimo nematė. To
kiam atsitikime, tokį apgarsini
mą geriausia iškirpt ir pasiųst 
visiems pas kiuriuos ji pirkdavo 
arba gali pirkt.

P. J. Striaukas. Jei ypata ne
turinti 21 metų prisiskolino, tė
vams nežinant, tėvai už tą sko
lą neatsako. Kada tokiai ypa
tai sueina 21 metai, ją galima 
apskųst už skolą, bet ji gali gin
ties prirūdydama jog ji buvo 
nepilnametė kada skolino, ir sko
lintojas nieko negaus. Todėl 
neturintiem 21 metų niekad ne-i 
skolinkit nieko, nors ir raštą iš
duotų, nes tiesos nepilnamečius 
atliuosuoja nuo atsakomybės.

J. Karbauskas. Savininkas 
namų negal uždraust, kad pas 
jumis neateit svečiai, arba ne-1 
griežtų mužiką. Lygiai jis nega- ,. , , .. __ ...
Ii paliept, kad ant kiemo nelai- redakcU«- ^etjkekit ne 
kytumet šunio budelės. Kada i tautl“lams:.. Pat,alko ,r Jle 
jus samdėt narna, jus nesisam- Mokius, Siamas, Va. 
dėt gyvenimui vietą ir kaipo to- en lna”elus"
kią jus galit pilnai naudot. Vi- Jonui. V. Tamista negali 
ską kas savininkas gal padaryt,! "tyčia” atiduot skolą "tokiais 
tai paliept išsikraustyt i savai- pinigais, kokiais nori, bile pini- 
tę arba i mėnesi laiko, priklau-! gai.” Variu ir nikeliu skolinto- 
so kaip randą mokat. i jas gali priimt iki 25c., sidabru

L. Kazemėkas. Jei jus kai- iki $10.00, o jei daugiau, 
minkos nuolatos plūstas ir ne- gal reikalaut auksu arba 
duoda ramybės, nueikit Į teis- pieroms; jei neduosi, jis gali 

apskundė gausit ”war- skųst už nemokėjimą skolos
! turėsi netik skolą, bet ir teismo 
kaštus pasimokėt.

S. M. L. Partneris (bendras) 
[negali savo skolą pirma atsiimt, 
nes jei jis buvo bendras ver- 
telgystėj, jis visu savo ypatišku 
turtu atsako už visas bendrovės 
skolas. Jei pinigus skolina jo 
moteris, tad ji subankrutijus 
bendrijai turi ateit su kitais 
skolininkais ir gaus toki pro
centą, kaip ir jie.

Tėvas. Tamista atidavei sa
vo vaikui vertelgvstę, o jis vis
ką "praleidžia ir elgias kaip be 
galvos.” Jei pavedėt vertel- 
gystę padarydami raštus, at
siimt dabar jau negalit, bet jei 
jis ištikrujų ta’p negerai el
gias, tad galit pareikalaut, kad 
teismas paskirt konservatorių 
(apiekuną) ant neprotingo vai
ko turto, kurs ji suvaldys.

Kel. Skaitytojas. Jei moteris 
pabėga nuo vyro, tad vyras gali 

, gaut persiskyrimą į tris metus 
po pabėgimui, bet jei jis gali 

jdarodyt, kad ji užsidėjo su ki - 
tais vyrais, tad persiskyrimą 

Įgali gaut tuoj. Jei ji sugrįžta 
ir vyras dovanoja, tada už se
nuosius prasižengimus jis at
siskyrimo negali gaut. Bet jei 
jis ją vėl sugauna meiliškuose 

j santikiuose su kitu vyru, ir 
( apleidžia ją, ji negali gaut nuo 
! jo pragyvenimo, ir vyras gali 
i gaut persiskyrimą, bet tik da- 
rodžius neištikimumą po dova
nojimui pirmųjų prasižengimų.

Jurgutis, N. J. New Jersey 
valstijoj mokas $1.00 "toli tax,” 

i kurią taksą kiekvienas gyven- 
: tojas valstijoj turi užsimokėt, 
j nežiūrint ar jis yra pilietis, ar 
i ką tik iš Europos ar iš kitur at
važiavęs. Jei nemokėsit, gali 
suareštuoti. Bet jei neturit 
darbo ir pinigų, nueikit j offisą 
”taxing distriet” savo mieste, 
ir pasakykit tą parodydami kor
čiukę, kurią paliekat ten, ir iš
eikit sau. Nieko nedarys, nes 
žinos, kad nieko negaus; suareš
tavus galit prisiekt, kad netu
rit pinigų, ir tada turi paleist. 
Patariu nueit, kad išvengt ne
smagumų.

mą, ir
rantą” arba ”summons” ant jų. 
Jas suareštuos kaipo ”common 
braxvler” (paprastas paleistbur- 
nes).

Nelaimingam. Dėlto, kad 
mergaitė prieš apsivedimą sa
kėsi gera, o apsivedus pasirodė 
kitaip esant, negalit gaut per
siskyrimo. Jei po apsivedimui 
sugautumėt ją su kitu vyru, ta
da jau kitas dalykas.

Augintiniui. Jei jus buvot 
priimtas už sūnų, ir tas buvo 
per teismą padaryta, tad jus 
esat priimtųjų tėvų paveldėju, 
taip kaip ir tikras jų sūnūs bū
damas. Jei jus tėvai mirtų ir 
palikt turtą, jus paveldėsit ir 
tą, jei jie nepaves testamente 
kam kitam.

Namų Pirkėjui. Jei randau- 
ninkai neturi raštiškų kontrak
tų, tad pardavimas namų palie
ka juos malonėj pirkėjo, jis ga
li jiems paliept tuoj išsikraus- . 
tyt. Bet už randą savininkas , 
namų negali užgriebt rakandų, 
vienintelis kelias sukolektuot 
randą yra paduot skolininką į 
teismą.

Ignacas M. Klausimas yra, 
ar kad mokėjai užmokėjai pil
nai, ar ta kvitukė ant pilnos su
mos buvo išduota per klaidą. 
Jei nevisą sumą užmokėjot, tad 
nors per klaidą ir gavot pilną 
kvitą, tad vistiek turėsit užmo
kėt likusius pinigus.

J. M. S. Nors negeras daik
tas. bet už tą. kad jūsų atplėš
tą laišką perskaitė kitas nega
lit jo apskųst. Taipgi negalit 
lieko padaryt ir už tą, kad tą 
'aišką pasiuntė kitai ypatai.

Garzdiškis. Jei vyras 
moterė apsiveda, nežiūrint 
juodu vartoja savo tikrą 
priimtą vardą, apsivedimas 
legališkas. Bet reikia atmint, 
kad išsiimant pavelinimą apsi
vedimui atsakymus reikia duot 
po prisiega, ir jei kas meluoja, 
gali būt nubaustas.

Zenonas A. Jei ypata dings
ta ir apie ją niekas nieko negir
di per septynis metus, toki ypa
ta skaitosi už mirusią. Jo mo
terė arba jos vyras gali vesti 
>e jokio teismiško persiskyri

mo. Paimt tokios ypatos pini
gus iš bankos reikia pirmiausiai 
aprinkt administratori'-. Tą 
jadarys vietinis advok tas už 
tokį $25.

Divorce. Jei gavot persisky
rimą nuo savo vyro, tad 
priimt atgal ir vadinties 
mergišku vardu.

K. Jokvbauskas. Jus „„„ 
užsidėt drabužių ir čeverykų ' tokiu, 
krautuvėlę, jokių pavelinimų ar-

ir 
ar 
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JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

AISOPO 
PASAKOS 

GALIMA GAUTI 
“JAUNOSIOS LIETUVOS” IIY6TIE
“Aisopo Pasakos” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiekvienam gyti 

"Aisopo Pasakas” tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. "Aisopo Pasakas" surinko ir 
lietuvių kalbon įįvertė UMUt HIAAJ. Kai
na be apdarų S1.2S, su apdarais $1.50. Per- 
kupčiamsir agentams duodame gerų nuo
šimtį. Reikalankite "Jaunosios Lietuvos” 
knygyno kataliogų. -s- -s- -> -> -s-

‘JAUNOJI LIETUVA’ 
4411 U PMlIu St, Cklcao, IM.

kainos sumuštos - Kari” Viskas už $5.95
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Pirmas protestas.
Pati (į savo mirštantį vy

rą): Nugi nepavelysiu tau 
numirti! Turi gyvent! turi 
klausyt manęs!..

Vyras: Atleiski
brangioji! visą savo gyveni
mą klausiau tavo prisaky
mų, bet šiandien negaliu būt

man

R. O. Kas.

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

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

r*
1

g Sveikata Brang jausis Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metų Brtx»k!y*ie-N'ew York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DALNO2OS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikainetitų ir laitai pasekmingai gydančių iigas.
Tarpe kitų apuekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: f

i)ei išvarymo soliterio... ... 43.00i 
1K-1 lytiškų ligų.........50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
N no kojų prakaitavimo.............25c

; Gydanti mostis............................. 50c
Antiseptiškas muilas..................25c
Antiseptiška mestis....................25c
Nuo dusulio...................................50c
I’roškos dėl dantų ...................... 25c
Nuo kosulio dėl vaikų........... 25c
Kasteri ja dol vaikų .... 10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo..........................25c

50c I Kraujo Stiprintojas......................50c
j Gumbo Lašai................. 50c ir $1.00
j Nuo plaukų žilimo. 

2^„| Blakių Naikintojas
| Karpų Naikintojas.

...........Sl.Oo 

................. 75c
50c irSl.Oti 

5oc irSI.uO 
. 2.5c. ir 50c

2-5c. ir 5Oc 
...........$1.00 
............. 25c 
.................2.5c 
. 10c. ir 25c
....... 10c 
............. 25c 
. 25c.ir 5

Kraujo Valytojas .........
Gyvasties Baisatnas ... 
Nervu Stiprir.toj s ... 
Vaisias nuo vidurių__
Nuo kosuii‘o...................
Nuo gerklės s’- audčjim< 
Skilvinės proškos ........
Piguikos dėl kepenų . 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų .. 
Nuodin’ij gėlimo.........
Nuo pe - a i m o ...............
Plaukų s: prntojas ...
Liaim-ntas ar a Exp<-ileris .... 25c 
Analharynas plovimui................... 2.5cĮ
Xu« kirmėlių..................................

. 50c

. 10c 

. 10c ---------------------------- , — J 
SpccijaliŠka tikr.ii lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c

Taip pa’, iš Lietuvos parE*bentc« visokios Lietuviškos eyd.-nčios žolės. Sakoįs irt. t., kokio, 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Pcika’aukite prisiuntimo Katalogo su musę gyduolių aprašymais.
Kreipiantiemsieius p**r laiškus arba asmenini duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 

patarimus kiekvienoje ligoje.
įeinu jums branęi yra jtru sveikata, tai tucjaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 

aU lankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA 

c^Vi'NCAS J. DAUNORA
— >

APT1FKOR11 S

229 Bedford Avė. • Brooklyn, N. Y. 1
Graži Dovana

TOJE KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pa- taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą knygą 
mokina, kaip vynu, taip ir moteris, kas būtinai patirsi, ko čia negalima parašyti, 
reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir 

įr neženotiems.
bai žingeidus.

DĖL LABO VISUOMENĖS 
Knyga sveikatos b*i naujausio 
mokslo išradimai ir kp reikia daryti ap- 
sirgus, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktarus” parodo, 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų apsi
saugoti .

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodi jame
KTFKVrFM A s tirvvnToriv. , i skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatiaroo,baiž^SL!^ odos, vidurių, nnsfrpnėjitno brochfts ir limpna-

yralabaJ čias ligas: taTp-pat apie moterų nesveikumus ir 
kUr■, “k Bonrba*1, kitas visokias ligas, Sekios u.’&gitno ir 1.1. ,

ŠITA KNYGA “DAKTARAS” aprašo visokiu JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti 
l-gq vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia', kokias nors hekarstas ar kreitis prie gydytojo, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima būtinai perskaityti knygą DAKTARAS
išsigydyti. 9 Davg žmonių išgijo nuo rodos ‘ ’DAKTA RO”.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pa- YPATINGAI serganti, nusilpžję, sukliurę, 
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa .įgadinę per jaunystės klaidas ir varginam i viso- 
daug. kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip tižsenė-

ŠIOJ KNYGOJ “DA KTA RA S” dikčiai aprašo, iriomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro-
-_____,---- — —zw_   > visuomenės iš-

............ duota, tai kiekvienas apturės ją DO VA NAI, ku- 
........... _..............S’ yra paveikslais ilius- ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimui.

‘ ” REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant te
tą apgarsinimą ir adresuok teip:

atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma- _
gumus ženvbinio gyvenin e ir taip-pat kaip ir . TODĖL, kad ta knyga dėl labo 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip............ duota, tai ki«kvi»na« antnrėa «• n

KNYGA “DAKTARAS” yra paveiksi______
trauota. parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems.

The Philadelphia Medical Clinic
1117 VValnut St. Philadelphia, Pa.
ą PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso
kias ligas gydo. •

s
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Iš kares laukoj
VĖL SMŪGIS TURKŲ 

ARMIJAI.
Iš Petrogrado telegrafuo

jama :
”Sari-Kamyšo fronte vie

na musų kolumna, pasinau
dodama sniegine audra, 27 
sausio perėjo kalnų briauną 
ir netikėtai užklupo ties 
Karnes kaimu turkus. Po 
atkaklaus mūšio rusai peė- 
mė visą kaimą, suimdami 
sykiu turkų karvedį su 16 
oficierių štabu. 7 chirurgus 
ir 350 kitų. Beto rusams 
čia teko 3 turkų armotos, 
daugiau kaip 200 šautuvų, 
traukinys ir daugybė amu
nicijos ir valgomųjų daiktų. 
Ant rytojaus turkai padarė 
užpuolimą ant šitos rusų 
kolumnos ir norėjo atsiimti 
savo poziciją, bet buvo at
mušti su dideliais nuosto
liais. Persijoj rusai sumušė 
turkus prie Sofiano. Jie pa
sitraukė Į Tavrizą. Bet tą 
pačią dieną Į Tavrizą atėjo 
rusai ir turkai turėjo bėgti 
toliaus.

BURNETTO BILIUS 
ATMESTAS.

Prezidentas Wilsonas Bu- 
' rnetto bilių jau atmetė. Grą
žindamas ji senatui prezi
dentas pridėjo ilgą paaiški
nimą. Jis sako, kad kaiku- 
rie punktai šitam biliuje esą 

'geri ir net pageidaujami, 
bet jis nesutinka su tuo pun
ktu, kur sakoma, kad nemo- 
kantie rašyt ir skaityt nega
li būt Įleisti. Todėl jis už
dėjo veto.

To biliaus autorius Bur- 
nettas sako rūpinsis kong
rese prezidento veto sumuš
ti. Bilius eis per senatą ir 
atstovi] butą iš naujo ir jei 
abiejuos butuose gaus po 
du trečdaliu balsų, jis liks 
Įstatymu i 
pasirašymo.

I

I

i

27 FABRIKANTAI NU
TEISTI KALĖJIMAN.
St. Louis, Mo.— 27 oleo- 

margarino fabrikantai liko 
nuteisti kalėjiman ir užmo
kėti po $5,000 pinigais už 
bandymą išsisukti nuo mo
kesčių.

Vietines ŽiniosV

rereitoj nedehoj, svent- lietuviaka muzikos 
raštj beskaitydamas, staiga K O N S E R VAT O RIJ A

Pereitoj nedėlioj, švent-

išėjo iš proto Vilimas Styl,;
37 metų vyras. Pagriebęs 
peilį jisai supiaustė savo j
* • ••• v • v• i dus . umnživiwii-Žmonai veidą, paskui suciu- jos muzikos, kompozicijos, piano,

Mokslas Muzikos prasidėjo
26 d. Sausio, 1915..

Bus mokinama: dainavimo, teori-

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

VOKIEČIŲ SOCIJALIS- 
TAI PRIEŠ KARĘ.

Olandijos socijalistų or
ganas "Tribūne” išspausdi
no Vokietijos socijal-demo- 
kratų partijos pildomojo 
komiteto rezoliuciją prieš 
karę. Komitetas trokšta, 
kad visų šalių socijalistų 
partijos, o ypač tų. kurios 
dalyvauja karėje, ragintų 
žmones, kad šie reikalautų 
kuogreičiausia baigti karę.

ANGLŲ~AFRIKOJ ne- 
‘ RAMU.

Nors Anglijos valdžia se
nai jau paskelbė, kad pietų 
Afrikoj revoliucija numal
šinta, bet nuolat ateina ži
nios vis apie mušius su re- 
voliucijonieriais. Ir, kas Į- 
domiausia. anglų valdžia se
nai jau gyrėsi suėmusi revo- 
liucijonierių vadą Moritzą, 
o tuo tarpu jisai vis dar va
dovauja savo šalininkais. 
Praėjusioj savaitėj, pavyz
džiui. oficijaliai praneša
ma iš Pretorijos, kad Ma- 
ritz su 1,200 revoliucijo- 
nierių ir dviem kanuo- 
lėm užpuolė Upingtono mie
steli. bet buvo atmuštas. 12 
reve’iucijonierių buvę už
mušta ir 96 paimta nelais
vėn. Iš kareivių 3 buvo už
mušti ir 22 sužeisti.

Sutverkime So. Bostono 
draugijų Sąjungą.

Šiuomi kreipiamės Į visas 
So. Bostono ir Bostono lie
tuvių draugijas, kuopas ir 
kliubus, pranešdami kad ko
vo mėn. 14 d., 10 vai. iš rito 

ir be 'prezidento yra sumanna sušaukti šio 
; miesto lietuvių organizaci
jų atstovų susirinkimą, kad 
sutverus bendrą visų drau
gijų Sąjungą, kaip kad iki 
šol jau yra sutverta Chica-; 
goj, Philadelphijoj, Brook- 
lyne ir kitur. Panašios or
ganizacijos turi lietuvių gy
venime labai didelę reikšmę. 
Tą galime matyti iš Chica- 
gos Draugijų Sąjungos vei
kimo.

Kaip tą mes viską Įvyk-; 
dinsim ir sutvarkysim — 
paaiškės susirinkime.

Todėl, kurios lietuvių dr- 
jos norėsite dalyvauti ir pri
gulėti Sąjungoje, išrinkite ! 
iš savo draugijos ir prisiųs- 
kite paminėtą dieną 2 atsto
vu i Lietuvių svetainę.

Išrinkti atstovai jau yra 
šių draugijų: šv. Kazimiero 
R. K.. Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bo. D. L. K. Vytauto drau
gijos. Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų. LSS. 60 kp. ir Lietu
vių Evangelikų draugijos 
"Pagalba." 

Visus kviečiame, D. L. 
Vytauto dr-jos atstovai.

po pusantrų metu savo ku-!smuikos’ <-'e!los ir kit'4 muzikos in- 1 S.. A. , strumentų.
alkį 1T isnesęs ant Stogo me- I Dainavimo ar kompozicijos lekci- 
tė ji žemėn, kada atėjo poli- J’?s« — “ž lekcijų — įo doi. 
Clja JĮ arestuot, JIS ir pats tus, už dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek- 

'šoko nuo Stogo ant Union viena lekcija tęsiasi po pusi
n i x - ky x • d°s- Pinigus reikia i mokėtPark gatves. Namas toj * - • ••
vietoj turi 35 pėdas augščio 
ir Styl ant vietos užsimušė.
Kūdikis tiktai susižeidė.

msę valan- 
: iškalno

už dešimts lekcijų. 
Adresas:

3S5 BROADWAY, SO. BOSTON. 
Kuom No. 1.

Direktorius M. Petrauskas.

BAISI VĖTRA VAKA
RUOSE.

Vakarinėse valstijose pe
reitoj savaitėj siautė baisi 
vėtra. Daugausia nuken
tėjo Texas, Arkansas ir Ok- 
lahoma, kur sugriauta daug 
triobų. Ne\v Orleans mies
te audra sugriovė šv. Alfon
so prieglaudą ir sužeidė 20 
vaikų ir kelias davatkas, 
kurios buvo nusivedusios 
vaikus koplyčion melsties, 
kad Dievas sustabdytų aud
rą.

Duona ir Bostone jau pa
brango. Jeigu katros kep
tuvės kainos nepakėlė, tai 
sumažino duonos kepalėlius. 
Ir brangimui da ne galas. 
Daugelis kompanijų turi pa
sidarę kontraktus ant miltų 
da prieš karę ir gali da no 
senovei duoną pardavinėt.. 
Tas verčia ir kitas firmas j 
taip-pat daryti. Bet dabar 
kontraktai baigias ir už mil-. 
tus reikės mokėt jau dvigu
bai brangiau. Turės ir duo
na dvigubai pabrangti. Tuo 
tarpu žmonės nedirba, 
kapitalistų tvarka.

Tai

soči-

Ų UNIJA KASYKLŲ JAI 
NEPIRKS.

United Mine AVorkers u- 
nija buvo sumaniusi nupirk
ti iš Bache-Denman Coal 
Co. 10 kasyklų ir vesti jas 
ant ko-operacijos pamatų. 
Buvo suderėta $200,000. Bet 
dabar unijos valdyba pra
neša, kad pirkimo planas 
pairo.

So. Bostono lietuvių 
jalistai rengia "Bedarbių 
Dieną" 12 vasario. Tuo tik
slu bus prakalbos 7:30 vai. 
vakare po No. 376 Broad- 
wav. Kalbės drg. M. Ake
laitis iš Nonvoodo ir vietos 
draugai.

M. ANDRIUšIUTi

I

I

MOTERIŠKĄ tib£>v oiLSĖJA.

Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias madas, Smagiai,

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą. . - . .ii

siuvu tik vien moterims rubus, todė 
r smagiau už

K.

RUSAMS VADOVAUS 
FRANCUZU GENE

ROLAS.
Berlynas gavo iš Ženevos, 

Šveicarijos, žinią, kad pa
garsėjęs berankis franeuzų 
generolas Pati šiomis dieno
mis buvo išsiųstas Rusijon, 
kur jis vadovaus vieną rusų 
arm i j ą Lenki j o j.

5/
ii u u.

KVOČIA AMERIKOS 
MILIJONIERIUS.

Federalė valdžia yra pa
skyrus komisiją darbininkų 
su darbdaviais santikiams 
ištirti, šiomis dienomis ši
ta komisija daro kvotimus 
New Yorke. Pereitoj savai-! 
tėj buvo kvočiamas Rocke- 
felleris. JĮ pastato prieš ko
misiją ir liepia pasakot,: 
kaip jis žiuri Į darbininkus, į 
kain jis su jais apsieina,! 
kiek jiems moka ir t. t. Pa-j 
skui stato unijos viršininką 
ir k'ausia. ar taip yra, kaip 
milijonierius sako. Paaiš
kėja labai Įdomių dalykų. 
Šituose tyrinėjimuose daly
vauja kaipo liudininkė nuo 
Colorados mainierių ir " 
tina" Jonės. Rockefelleris 
jai net ranką padavė ir buvo 
pasikvietęs pas save Į ofisą. 
Ji papasakojo komisijai 
daug sujudinančių dalykų.

Šioj sąvaitėj kvočiami mi
lijonieriai: Morganas, Car- 
negie, Pinchot, Maekaye 
t t

I

EASTON, PA.
Vakaras Lietuvos naudai.
Vietiniai scenos mylėtojai 

rengia 7 dieną vasario ant 
Northampton str., "Star Te
atre” gražų vakarą, kur bus 
sulošta "Neatmezgamas ma
zgas” ir "Kovoje už laisvę.” 
Beto bus krutomi paveiks
lai ir žada atvažiuoti iš Bos
tono Maikis su Tėvu. Dalis 
pelno skiriama nukentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje. 
Geistina, kad lietuviai visi 
atsilankytų. F. L.

IššAUDĖ VISA ŠEIMY
NĄ. ‘

Neiv York.— Tūlas Her
mai) Auerbach. turtingas 
real estate agentas, paėmęs 
šautuvą ir automatišką 
prietaisą balsui tildyt. nušo
vė miegančią savo žmoną, 
dvi suaugusias dukteris, pa
skui atsigulė lovon ir pats 
nusišovė.

1 —

KARININKEI GRŪMOJA 
AMERIKAI.

Kongresan Įnešta suma
nymas. kad Suvienytų Vals
tijų valdžia nupirktų sto
vinčius dabar šios šalies uo
stuose 
laivus. ____ ... _______ , —
karštai užprotestavo Angli
ja, Francuzija ir Rusija. 
Mat Amerika nupirkdama 
tuos laivus paremtų vokie
čius pinigais, kuriuos jie 
galėtų sunaudoti p san- 
talkininkus. Anglija s 
kad toki Amerikos žin.~ 
skaitys lygiu laužymui neu
traliteto.

vokiečių ir Tustrų 
Prieš tą sumanymą

PAčTG‘ T? T

Ligi naujų mc.u Suvieny
tų Valstijų pačtos bankuose 
buvo padėta žmonių $59.- 
200,000. Nuo karės pradžios 
indėliai auga tuose bankuo
se ??:000,000 kas mėnuo.

. VILLA PAŠAUTAS.
Pereitoj savaitėj paskly

do žinia, kad Meksikoj liko 
nušautas revoliucijonierių 

i vadas gen. Vilią. -Ji ___
1 v°s jo paties sargas. Dabar 
'šsiaiškino, kad Vil’a 

ir šautas, tik pašautas 
da nepavojinga.

mo- r- . 
ti.

mišo-

ne nu- 
ir žai-

■

! 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, pąjuokenti 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- 
žinesi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ................................................ 35c
Ta pati apdaryta ......................... 50c

i 
Į

i

i Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas

- ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

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

Materijalistiikasis istorijos įprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa* 
saulije įvairius nuotikius, tai pe»- 
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva

| ir labai aiškus išvedimai...........20a

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- 
marns lietuvių praeities ............ 25a

Amžinos dainos. Yra tai geriausių
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieroe ir graži soauda .......... 15c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo paraše d-ras Elzbacher, vertė
Briedžių Karaliukas .................... 15c

Kaip senovės žmorv. 'rsistatydavo
sau ženeę. Laba. :ir *s senovės 
filosofų daleidiųia. ūsų že
mės išvaizdą. Su pa«. . ^iais. .. 10c

Lepšiški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta U revoliucijos 

laikų ........................................................................................ 10c

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c

Džian Bau bos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tų knygą......................... 26e

■■
Alkoholis ir kūdikiai. Kaą yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę... 10c 

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdįita 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........................................... 25c

j I

Si
su-

Lengvas būdas išmokt angliškai 
knyga sutaisyta taip lengviai ir 
prantamai, kad kiekvienas ‘grali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gaji lietuviškai 
skaityti. .Toje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krąutuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .............................. .’. — 25c

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

i visame yra parankiau i 
eit. Naujas adresas:
217a L) St- So. Boston, Mass

Ant kampo 4th st.

I

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
draugija paskyrė rinkikus 
aukoms rinkti Lietuvos Šel
pimo Fondui. Paskirta šios 
ypatos: p. E. Skerstoniutė, 
p. J. Lankeliutė ir p. B. Kon
trimas. N. Jonuška. i

__________________

Anglų Socijalistų Parti
jos skyrius rengia koncertą 
ir balių 5 d. vasario, Copley 
Hallej. Pelnas skyriamas \ 
laikraščiui ”New England 
Socialist.”

J. VALEIKA

Praėjusi panedėlį East 
Cambridge kriminaliniam 
teisme prasidėjo byla trijų 
italų, kurie yra kaltinami 
užmušime ir apiplėšime Mo- 
rriso Albertsono. Albertso- 
nas buvo pedliorius, parda
vinėdavo auksinius daiktus. 
Nelabai senai AVakefieldo 
italai pasikvietė ji pas save, 
buk tai norėdami laikrodė-l 
lių nupirkti. Potam ji rado 
užmuštą ir užkastą tų pa
čių italų skiepe.

Vytauto draugijos susi
rinkimas bus 7 d. vasario. 2 
vai. po pietų. Labdarių Na
me. Kviečiami visi nariai, Į 
nes yra svarbių reikalų ap
svarstymui.

J. Jonuška, pirm.

Brightcniečių demai.
Brightono LSS. 67-ta kuo

pa rengia paskaitą, kuri 
Įvyks 7 d. vasario, Roddy 
Hallėj, 58 Market st. Skai
tys drg. Kurkulis apie soci- 
jalizmą. Prasidės nuo 7 va
landos vakare.

‘‘Keleivio” Agentūros 
Pranešimas.

Šiuomi pranešam, jog iš 
priežasties iškilusios karės 
daugelis pinigų siųstų i Lie
tuvą, pradedant su Liepos 
\'iy) 21, iki Rugpiučio 

u gust) 8, 1914, likos sū
ri Berlyne. Dabar tuos 

arrius ’-ompanija su
mažino . is atgal. Visi 
tie. kurie siuntė pinigus ta- 
r
1 r 
ša;
ra. priduokit laiškus 
vertais ir siuntinio numeri, 
o mes pini as nusiųsime at
gal kitais ke iais arba 
grąžinsim siuntėjams.
rie buvo atsišaukę pirmiau, 
tų pinigus F 
jo kitais 
nigų oiu 
lišku būdu.
mums ba: .ei gvarantuoja. 
Nueina Į vietą per 3 savaites 
po išsiuntimui.

:ke ir gavo laiškus vad 
nenuėjo, tuoj >i- 

, i "Releivk" ' atu- 
od kon-

su- 
Ku-

“•tėm iš nau- 
Dabar pi- 

eina norma- 
■r jų pristatymą

Traukiame visokius p.veikslus pigiai. 
Meldžiam visus stsiiankjti, užlikrinam 
kieKviei am kad busit mus darbu užga
nėdinti.

J. Valeika F- Raulinsitis Co.
250 4th st., S. Boston, Mass

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
_ čiu. Aiškiai išguldyti pihetystės 
j-tatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
pai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystėc 
-onieras ............................................. lrv

i

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa-
.c-rinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ..............................................10c

Reikalaudami knygų kreipkite 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS”
28 BROADVVAY. S. BOSTON. M AS?

FOTOGRA PISTAS
-i

I

A..

2S ir 50 crrtas. Gau-

Ar turite kopija

W. F. si Ceir Lųdds, lova.

00; 
.< 0

SG.BOSTON, MASS.

Į

• kruyas, 
vartojant

noria ko-nors nuo 
Reikalaukite Severa’s 
Lsngs ir neimkite už*

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

aptikima

g
besakykite 
k nuo,” 
1'2’ n n for 
vaduotojų.

F aštu<va 
samas kiekvienoje apuekoje.

Dailus paveikslai visai pigiai

irijuokinti savo
.y gos:

"Revizoraius” repeticija 
bus pėtnyčios vakare. 5 va
sario, socijalistų svetainėj.

Jeigu ne, pareikalaukite 
tiekoriaus a

Birutės Kanklių Choro 
bandymas bus 4 d. vasario, 
7:30 vai. vakare, socijalistų 
svetainėj.

_______

• t. k ei ja r- stoka pe t tan i ba se vieš o , > ui 
ia s;o ep ionaus iš k res lauko. 1) d ma.- C per 

ek 5Oc. ar a S u P -eitus galima prisių-tt k
Pers įm ini apm > am* S iv. V « s'iiose ir CanadOj. 8 
-itp iido’ pro^a r irkite tuojaus P-*'

INTERN VIIONAL NUVELTY CO.
2f8 Lincoln Avenue. Ulica N. Y.

U A V A D A T ^bar madoj, bet Kas iš tų V A l\ A n A I vakarų, jeigu tenai nėra i numini Džian Bjjmbos?

Serercs Liet. EJcL'rri:; i?5c.

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kynerio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokini! 
draugus tegul tuojaus reikalauja kny“:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

Kosulys ir Šaltis,
gerkliniu išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklės 

užkimimas ir kručas, — tuojaus pra
šalinama '

ksia: Y PATI N
V:mas— pabars.
SEPTTMiFR

, dailiai užbaigta- a t
it s j* p’ercs. ;6 p»-r

j Vis: r parsiiiu; <->.
nr t s pr< k i 50c arba
\rtr?.s— I. b .i <lai; ai va. <
niais žais užbaigta r«-pr 

Kares Fu rope-p -
s?s k

riiitieji p

ar
apm > am

LEIDES IR VYRAI-KYP KVAIT!

Mums pas eke p<carr 
t rak; a ant daugybes pavei1 s’u 
su didžiausia firma, tode> 
irumpam la kui pardav sintie 
visai PIGIAI.
Ta-{»e da u j- bes kitų DU par-i- 

Al DAILŲ 
jes pav-i-1
MOR.MNG

g-rr-s s 
20 d džio.
po 5
3 už S

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
P.r.igas galima prisiųsti per monev or ierį arba, suvyniot kvoterį į popie

rine ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:

“KELĖiVIo”
23 Rroadvvay, So. Boston, Mass.

(Sever>s D-1 .....v Pančiam ) 
Tatai yra I~b~i raudinta gyduo
lė nuo kroniško gor'alčs užde
gimo, ką g: Ema p .stebėti iš še
iniaus talkinamo ir nesenai at
laikyto laiško.

8
ii&s

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

John Palok, Page, N. Mex.

Greta to m^s rekomenduoja* 
ne nuo kosulio ir šalčio

feven’s CcIJ & C-rip Tablete 
(Sevoros Plotkeles nuo 
Gripo ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 centus.

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

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

Nuo kosulio, grippo ir slogos S1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bebro lašai S1.00. 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 ’ -’ėpavimo $1.00. 
Gyduolės nuo vištakių (corn.-» j " 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c 

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjin- 
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuvis* 

Viso’-ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c 
Perfumos visokių gėlių 25, 50. 75. $1.00. $2.00 ir 

Taipgi turiu visokių gyduolių vėli- :o išradimo, 
paslaptinr- ’•• ' ’ ligų.

Jeigu norite gaut ti’^’s - - kurie sugrąžintų
jums sveikatą, kreipkitės^ .arte, o aš ; ':krinu, 
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:

K. ŠIDLAUSKAS




