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Rusai muša vokiečius atgal. Santalkininkai laužiasi prie Konstantinopolio.
Vokiečiai buvo perėję jau Nemuną, bet rusai juos atmušė ir varo atgal prie Prūsų rubežiaus, vienok Suvalkų gubernija 

tebėra da vokiečių rankose. Prie Przasnyszo rusai paėmė 18 tūkstančių vokiečių. Santalkininkų laivynas trupina Dardane- 
lių fortus ir artinasi prie Turkų sostines; Turkijos valdžia rengiasi bėgti. Amerika ant kares slenksčio.

RUSAI VARO VOKIE
ČIUS ATGAL.

Nugrūdo juos 11 varstų ir 
paėmė 18,000 nelaisvėn.
Paskutinės žinios iš Pet

rogrado skelbia, kad rusai 
vėl pradėjo mušti vokiečius 
iš Lietuvos ir Lenkijos atgal 
į Prusus. Lenkijoj, Przas
nyszo apielinkėj, vokiečiams 
užduota baisus smūgis. Pe-i 
trogradas sako, kad šitoj a- 
pielinkėj po penkių dienų 
mūšio nugrūdo vokiečius 11 
varstų atgal prie Prūsų ru
bežiaus ir paėmė daugiau 
kaip 18,000 belaisvių.

Dabar rusai iš apsiginimo 
perėjo jau užpuoliman ir 
kerta kazerio armiją visu 
frontu, pradedant nuo Ne- 

. muno iki Vislai. Vokiečiai 
V visur jau traukiasi atgal.

Didelė rusų pergalė ties 
Przasnyszu privertė vokie- 
čus pasitraukti ir nuo Oso
veco tvirtovės, kurią jie bu
vo jau apgulę ir bombarda
vo iš sunkiųjų kanuolių. Ties 
Gardinu vokiečių spėkos 
taipgi žymiai eina menkyn.

APIE GARDINĄ DIDELIS 
MUŠYS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad palei Nemuną, šiaurinėj 
pusėj, kova su vokiečiais da
bar eina su didžiausiu item- 
pimu. Mūšio linija traukia
si ilgu drutviečių frontu. 
Atakos iš abiejų pusių re
miamos artilerijos ugnimi. 
Aplinkiniai kaimai nuolatos 
pereina iš vienų į kitų ran
kas. Vasario 27 vakare ru
sai padarė užpuolimą ant 
kalno No. 103 ir paėmė ne
laisvėn kelis šimtus vokiečių 
su 6 kanuolėmis. Berlynas 
sako, kad prie Gardino tvir
tovės vokiečiai paėmė 1,800 
rusų nelaisvėn.

VOKIEČIAI BOMBAR- 
DUOJA OSOVECĄ.

Vokiečiai parsivežė sun
kių savo kanuolių pradėjo 
bombarduoti rusų tvirtovę 
Osovecą, kuri stovi prie ge
ležinkelio, vedančio iš Prūsų 
į Baltstogę. Petrogradas 
sako, kad Osoveco garizonas 
padarė iš tvirtovės užpuoli
mą ir parsivedė keliatą vo
kiečiu oficierių, kurie buvo 
įlipę i medžiu viršūnes ir tė- 
mijo mūšio bėgį.

PETROGRADAS JUOKIA
SI Iš "DIDELĖS” BERLY

NO PERGALĖS.
Po to, kaip vokiečiai išvi

jo iš Prūsų rusų armiją ir 
paėmė apie 100,000 rusų ne- 

' laisvėn, Berlynas apvaikš
čiojo "didelę ir galutiną 
pergalę.” Petrogradas iš 
tos pergalės tik juokiasi. 
Jis pripažįsta, kad 10-ta ru
sų armija likos sumušta, 
bet ant abelno karės bėgio 
tas sumušimas neturįs jo
kios reikšmės. Vokiečių val
džia stengiasi šitą savo per
galę išpusti kaip galima 
daugiau, kad pakėlus savo 
žmonių dvasią ir viltį. Bet 
rusų šita "didelė” vokiečių 
pergalė nenugąsdins ir jie 
ginklo nepadės. Rusija ga
linti pastatyti da 17 milijo
nų ginkluotų kareivių ir 
maisto jai užteks, tuo tarpu 
zi Vokietijoj jau ir pats kai
zeris be tikėto negali gaut 
plvių. Kareivių Vokietijai 
Mpgi tuojaus pritruks, nes 

ji iššaukė jau paskutines sa- 
: vo spėkas ir šturmu eidama 
į nori nugąsdinti savo prie- 

šus. Bet tas šturmas pasi
baigs ir Vokietija bus su
mušta.
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SUMUŠĖ VOKIEČIUS 
APIE PRZASNYSZĄ.

Vokiečiai buvo pereitoj 
savaitėj pasigyrę, kad Len- 

■ Rijoj jie paėmė Przasnyszo 
1 miestą ir suėmė tenai dar 

10,000 rusų. Oficijalis Ber
lyno pranešimas skelbė: 
"Nemuno, Babro ir Nerio 
paupiais mūšiai tebesitęsia. 
Prūsų rezervas šturmavo 
Przasnyczo miestą, kuris 
buvo tvirtai apsaugotas. Po 
atkaklaus mūšio vokiečiai ( 
paėmė viršų, suėmė daugiau............... _ . _
kaip 10.000 belaisvių, atėmė viespaciais. Daug vokiečių 
su viršum dvidešimt kanuo- metė ginklus ir pasidavė ne- 
lių ir daug kulkasvaidžių ir 
daug karės medžiagos.

Petrogradas dabar sako, 
kad tai yra paprastas vokie
čių melas. Šitą pranešimą 
Berlynas peskelbęs. kuomet 
apie Przasnyszą ėjo smar
kiausia kova. Prie to tas 
miestas visai nebuvo "tvir
tai apsaugotas.” Tenai ne
buvo daugiau nieko, kaip 
tik paprasti apkasai, tuo 
tarpu gi vokiečiai skelbia 
svietui, kad jie paėmė "tvir
tove.”

Musys apie Przasnyszą 
ėio nuo 24 iki 27 vasario. 
Rusų buvo tenai nedaug ir 
jie negalėjo atmušti kelis 
kartus skaitlingesnių už sa
ve vokiečių. Vokiečiai buvo 
įsiveržę jau ir į miestą ir 
ant Przasnyszo gatvių užvi
rė baisi kova. Bet pribuvo 
daugiau rusų ir vokiečiai 
turėjo bėgti. Šita kova 
jiems atsiėjo labai brangiai. 
Bet 27 vasario, gavę dau
giau spėkų, vėl užpuolė

Viršutinė paveikslėlio dalis parodo Turkijos sostamiestį Konstantinopolį, prie kurio 
dabir laužiasi per Dardanelius santalkininkų laivynas. Pridėtas šalia žemlapis parodo 
ir Dardanelių pertaką, kuri veda į Marmoro jurą, o tenai jau ir Konstantinopolis. Apa
čioje parodytas Anglijos šarvuotas skraiduolis “Inflexible,” kuris sudaužė vokiečių lai

vyną prie Falklando ir kuris dabar dalyvauja Dardarelių atakoj.

laisvėn. Šituose mūšiuose 
rusai paėmė iš viso 58 vokie
čių oficierius ir 5,400 karei
vių nelaisvėn. Ir kaip pra
dėjo rusai nuo Przasnyszo, 
taip dabar ir vare.vokiečius DartaJielių fortufanfetii 19 

ir Berlynas prisipažįsta, 
kad vokiečiai nuo Przasny
szo pasitraukė.

Iš to miesto liko uien tik 
griuvėsiai.

SANTALKININKŲ LAI- sa, Dardanelių perteka, ku- 
VYNAS LAUŽIASI AR
TYN PRIE KONSTAN

TINOPOLIO.
Francuzų ir anglų laivy

nas, kuris pradėjo griauti

ri panėši į plačią upę ir turi 
apie 30 mylių ilgio, pilna y- 
ra pristatyta minų. Bet 

j francuzai su anglais pasek- 
imingai tas minas pirm sa- 
; vęs išgaudo ir nė vienas jų 
laivas dar nenukentėjo. Per 
20 mylių abiem Dardanelių 
pakraščiais visi turkų fortai 
jau sudaužyti.

Dardanelių pertaka atski
ria Europą nuo Azijos. Sa
koma, kad Europos pusėj 
turkai turi 50,000 kareivių, 

■ ‘ ‘ _ j _ 15,000.
Taigi reikia da ir šitą turkų

i

atgal ^JPrusus. _ P^bar jau vasarįo rytą, griauja juos 
Pirmutiniai for

tai, kurie saugojo įnėjimą į 
Dardanelių pertaką, jau su
trupinti. Tenai išlipo fran
cuzų ir anglų kariumenė ant 
sausžemio ir ant užkariautų 
Turkiios tvirtovių iškėlė sa- o Azijos pusėj 
vo vėliavas. Laivynas tuo r_ ......................v . -
tarpu daužo vidurinius for- kariumenę> sumušti. Ir san- 
tus ir laužiasi vis toliau į talkininkai gerai tatai žino. 
Dardanelius, vis arčiau prie Paskui jų kariško laivyno 

Vasario eina transportai su karei-

FRANCUZAI BOMBAR
DUOJA MUELHAU- 

SENĄ.
Iš Belforo pranešama, 

kad pereitą panedėlį francu- 
jų skraidytojai nulėkė Al- 
z&cijon ir metė kelioliką 

į vokiečių kazermes 
uzene. Kazarmės Ii- į Przasnyszo miestą. Mušvs 
tardytos ir užmušta traukėsi visa dieną ir vaka- 

kareivių. re rusai vėl liko padėjimo badas.

RUSAI PAĖMĖ 4,000 
AUSTRŲ.

Galicijoj pereitoj subatoj 
rusai sumušė austrus tan-
Iš°J ^trocradoeVaoficHa’tai Konstantinopolio. Vasario eina transportai su karei- 
pranešamFkad rusai tenai P nakti laivynas prasilaužž yiais ir kanuolėmis, kurie 
paėmė 4,000 austrų nelais- ’au per trečdali Dardanelių tuojaus išlipa ir užima uz-
vėn ir 9 kulkasvaidžius.

VIENOJ UŽSIDARĖ 150 
KEPTUVIŲ.

Venecijoj gauta žinia, kad kiečiu kanuolėmis. Kuomet 
Vienoj, Austrijos sostinėj, šita žinia rašoma, laivynas 
užsidarė iau 150 keptuvių, griauja iau ir šituos for-

ir pasiekė siauriausias jų kariautas vietas.
vietas, kur iš abiejų pusių! šitoj milžiniškoj atakoj 
stovi stipriausi turkų for-, dalyvauja 20 didelių šarvuo
tai, pastatvti sulyg vokiečių tų laivų, kurių batarėjos su- 
numdymų ir aprūpinti vo- -- •
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sidpdg i.s 12 ir 14 colių ka
nuolių. Pirmutinis eina An
glijos drednautas ”Queen 
Elizabeth,” kurio šonai ap-i

lių kanuolėmis, kokių dar nė į VOKIEČIAI PERĖJO NE- 
vienas laivas pasaulyje nėra i MUNĄ.
turėjęs. Svaidomi jo plieno; iš Petrogrado 26 vasario 
šoviniai sverią ne svarais, j atėjo žinių, kad ties Svento- 
bet tonais. jansku vokiečiai persikėlė
FR^.^?^V0 i" BetnX’N;~

AMERIKOS LAIVĄ. atmušs juos atgal DJaug 
__ Amerikos ^kapitalistai.ne-'vokiečių žuvo Nemune.

Ir vėl "Nemunėlis apgynė
jas” gina Lietuvą.

AUGUSTAVO GIRIOSE 
RUSAI IŠTRUKO Iš VO

KIEČIŲ RATO.
Generalis rusų štabas ofi

cialiai praneša, kad du pul
kai iš 9-tos rusų divizijos, 
kuri traukianties iš Prūsų 
buvo vokiečių apsupta, da
bar Augustavo giriose pra
simušė per vokiečių ratą 
susivienijo su rusais.

ATKAKLUS MŪŠIAI 
PRIE NERIO.

Kiekviena telegrama 
Petrogrado vis kartoja, kad 
Nerio paupiu, Lietuvoj, ei
na atkalus mūšiai su vokie
čiais. Vėliausioj telegra
moj sakoma: "Mūšiai ant 
dešiniojo Nerio kranto eina 
vis didyn ir platyn. Vokie
čiai be paliovos daro užpuo
limus visu frontu.”

iškenčia nedarę iš kariau
jančių valstybių biznio. 
Nors keli milijonai Ameri
kos darbininkų su šeimyno
mis badauja ir neturi kuo 
apsidengti, kapitalistai 
siunčia laivus su maistu ir 
bovelna Vokietijon, kur ši
tuo krizio laiku galima ge
rai pasipinigauti. Bet san- 
talkininkams rupi, kad Vo
kietija nieko negautų ir to
dėl jie tokius Amerikos lai
vus gaudo. Nesenai anglai 
sugavo amerikiečių laivą 
”Wilhelmina,” kuris plaukė 
Vokietijon su maistu. Pas
kui du amerikiečių laivai žu. 
vo nuo minų. Pereitoj gi 
savaitėj francuzų skraiduo
lis nutvėrė didelį amerikie
čių laivą ”Dacia” su bovel
na. Francuzai "Dacią” are- 

į štavo ir nusivežė Į savo uos- 
j tą, kur francuzų teismas tu- 
i rėš nutarti, ką su tais . kon
trabandininkais daryti A- 
merikos kapitalistai su sa
vo valdžia Washingtone su
sirūpinę.
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SUIMTI RUSŲ GENERO
LAI LAIKOMI SUVAL

KUOSE.
Iš Suvalkų per Berlyną 

pranešama, kad sumuštos 
rusų armijos vadas, genero
las Bulgakovas, ir šeši jo 
pagelbininkai laikomi dabar 
vokiečių nelaisvėje Suval
kuose. Jie uždaryti ant Pe
trogrado prospekto, po No. 
19. Vokiečių kareiviai juos 
tenai saugoja.

ŽUVO FRANCUZŲ 
LAIVAS.

Adriatikos juroj žuvo nuo 
austrų minos francuzų kon- 
traminininkas ”Dague” su 
38 žmonėmis. Jis lydėjo lai
vą su maistu juodkalnie- 
čiams.

RUSAI SUČIUPO AUST
RŲ KASĄ SU PINI

GAIS.
Ženevoj, Šveicarijoj, gau

ta žinia, kad apie Grovniką 
rusai suėmė austrų traukinį 
ir rado jame kasą su 80,000 
koronų ($20,000).

7,000 MINŲ UŽDARYS 
VOKIETIJOS BLOKA

DĄ.
Santalkininkai duos sau 

rodą ir su vokiečių blokada. 
Francuzijos laivyno archi
tektas Emil Bertin sako, 
kad tarp Dovero ir Calais’o 
bus pastatyta 7,000 minų, 
kad Vokietija liks uždaryta 
su visais savo nardomais 
laivais.

KARIŠKA DEMONSTRA
CIJA.

Francuzų skraiduolis 
”Desaix” įtaisė prieš turkų 
uostą Akabą demonstraciją. 
Laivas iššovė keliatą sykių 
iš kanuolių, paskui išlipo 
ant kranto jurininkai ir po 
savo kanuolių priedanga iš
vaikė tenai visus turkus.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 11 
RUSŲ GENEROLŲ.

Berlynas tvirtina, kad vo
kiečių pergalė ant rusų Mo- 
zurijos mūšyje buvo labai 
didelė ir Petrogradas be 
reikalo norįs tatai užginčy
ti. Berlynas parodo, kad f£i-

nes nebejaunama jau miltų.1 tns. tik šitie fortai saugoti storiausiais plieno i tam mūšyje vokiečiai paė-
Austrijai žiuri j akis baisus bus sudaužvti. kelias į tur- šarvais. Šitas baisus jūrių1 mė 11 rusų generolų nelais-

kų sostinę bus atviras. Tie- milžinas apginkluotas 15 co> vėn.

ATĖMĖ Iš RUSŲ ČERNO
VICUS.

Iš Vienos pranešama, kad 
Bukovinosvyriausis miestas 
Černovicai jau atimti iš ru
sų. Rusai pasitraukė už 
Pruto upės, kur dabar eina 
musys. Rusai prisipažįsta, 
kad ir Stanislovą austrai su 
vokiečiais iš jų paveržė.

BELGIJA APVAIKščIO- 
JO WASHINGTONO 

DIENĄ.
Belgijoj šįmet buvo ap

vaikščiojama Washingtono 
gimimo diena. Daugelyje 
vietų buvo iškabintos Suvie
nytų Valstijų vėliavos, o 
Louvaino mieste net viena 
gatvė pavadinta Washing- 
tono vardu. Be’gija išreiš
kė tuom savo simpatiją A- 
merikai už gausias jos au
kas. Vokiečių valdžia tam 
nesipriešino.
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Couriesy of ihe
“Bv>t< n E»e ing Transcript.”Peržvalga.

TAI TININKAMS PATAI
KAUJA.

"Naujienos” pastebi, kad 
"Amerikos Lietuvis” labai 
mėgsta kartoti iš tautinin
kų laikraščių socijalistų 
šmeižimus. Jos sako:

"Jisai turėjo jau pastebėti mu
sų pnMestus prieš ’Vien. Liet.’ pra
simanytąją 'keiksmų litaniją’ ir jos 
tylėjimą. 'Keiksmų litaniją’ jisai 
pasiskubino gana greit išpyškinti 
savo špaltose. bet kad ’Vien. Liet.’ 
nenurodo, iš kur ji ją paėmusi, tai 
’Am. Lietuvis’ tyli.

"Tai vis "laikraštinės etikos’ ri- 
cieriai!”

Ištikrujų keista, kad taip 
elgiasi p. Paltanavičia, tik 
pradėjęs leisti naują laikra
štį. Mums nesinorėtų tikė
ti, kad jisai daro tatai iš 
širdies- Mums rodosi, kad 
jis daro tatai prieš savo no
rą. Mat, pradėjus leisti 
naują laikraštį laikytis vie
nam nuošaliai nuo kitų ne
paranku. Reikia eiti su ta 
ar kita srove. Socijailstų 
idėja graži. Bet prisidėsi 
prie socijalistų. tuojaus tau
tininkų laikraščiai pradės 
tave šmeižti. Negana to, 
vietos kunigas pradės kas 
nedėldienis keikti, vietos ka
talikų draugijos neduos tau 
"bedieviškom" raidėm pla
katų spausdint, neateis ir 
laivakortės nusipirkt. Tai
gi, kad nesugadinus sau bi
znio, reikia tiems tamsos 
gaivalams pataikauti. Rei
kia kartas nuo karto per
spausdinti ir jų šmeižtus 
ant socijalistų.

Tokiu keliu savo laikraš
tį vesdamas, p. Paltanavi
čia, matomai, tikisi susilau
ksiąs daugiau skaitytojų.

Mes "Amerikos Lietu
viui” pasisekimo nė kiek ne- 
pavydim. Tegul jam seka
si kuopuikiausia. Bet jeigu 
jis mano įgyti tarpe darbi
ninkų įtekmę ir simpatiją 
pataikaudamas socijalistų 
šmeižikams, tai jis storai 
klysta. Susipratę darbinin
kai pirmutiniai pakels prieš 
jį protestą. Ir tuomet jis 
galės tikėtis tik "Vienybės 
Lietuvninkų" likimo.

I Suvalkų’miestas vėl pateko vokiečiams. Paveikslas parodo didžiausią ir turtingiausią kataliku bažnyčią paimtam mieste. 
Įsitėmykit toj bažnyčioj vokiečiu kareivius su kepurėmis. Tas paveikslėlis buvo nuimtas pirmu syk vokiečiams Suvalkus 

paėmus. Dabar, sakoma, toj bažnyčioj vokiečiai kazarmę jau įsitaisę. 

C 0 RE SPu NDENCIJOS
LEWISTON, ME.

Neteisingi korespondentai.
Pastarais laikais "Kel." 

tilpo iš Lewistono gana 
daug korespondencijų. Ne- 
kurios jų buvo ir neteisin
gos, kitose vėl iš ada
tos priskaldyta vežimai, ar
ba išvilkta senai jau pamirš
ti dalykai ir padaryta nauji 
skandalai. Tai vis darbas 
tų vyrukų, kurie turi nesu
valdomą norą šmeižti socija
listus. Kai kurie jų patįs 
yra prigulėję prie socijalis
tų kuopos,bet dėl ko nors su
sipykę ir prasišalinę šmeižia 
buvusių savo draugų vardą. 
Taip va J. D. liko "Lietuvos” 
"Vienybės Lietuvninkų," 
"Kataliko" ir kitų pakraipos 
laikraščių agentėliu ir sako
si (jau žinoma, ir stengiasi) 
išnaikinsiąs visus pirmeiviš
kus laikraščius, kaip va "Ke
leivi," "Kovą," "Laisvę." 
Tam vyrukui, matyt, rodo
si, kad jisai ištikro daug 
gali, mat jis čia ir šunadvo- 
katauja. Susipeš katalikai, 
tai musų J. D. ir mokina: 
"Raštavok jį, o aš pabusiu 
už perkalbėtoją.”

Kitas vyrukas, D. B., pe
rėjo jau visas partijas. Bu- 

! vo karštas katalikas ir šmei- 
! žė socijalistus. Paskui pri- 
Isirašė prie T M. D. ir LSS. 
' kuopų ir tada niekino Kata- 
i likus. Dabar iš LSS. kuo- 
! pos išstojo, liko "bepartyvi- 
išku” (pavargėliu) ir vėl nie- 
ikina socijalistus.

gi jus dabar prieš savo bro- Kiti jų virto tautininkais, 
lio toki baisų įssitanmą ne- pristojo prie "vyčių.”
užprotestuosite. * šitie vyrukai, po slapy-

,, ,. T. x - vardžiais pasislėpė, rašinė-\alio, vyrai! t t. . . r. -
į tauta kįla! Matote kiek
nuogti didvyrių į

• laikraščių lakštuose. Kun
drotai, Banceričiai, Bala-

jsios šitą pranešimą, pridu
ria:

"Susivienijimas turėtų pasisku
binti tai atlikti, nes juk jo lyderiai 

I Seime labai varėsi už tai, kad 
atstovai butų fondo komitete.”

žmones žudo, kad tik diskre-! 
ditavus ir apjuodinus visuo
menės ir valdžios akįse išė- 

Įjusius streikan darbininkus. 
' Jis nurodė, kad pirmutinį 
: beteisės ir piktadarystės ak
tą per La\vrence’o audėjų 
streiką sulošė patįs kapita- 
’istai. suliedami šaltu van
deniu žiemos laiku susirin
kusius prie dirbtuvės išal
kusius darbininkus, kurie si penki klerikalai, ir pasi
stovėjo tenai visai ramiai. vadino save "Tautos Tary-

Nurodęs visas kapitalistų ba Amerikoje.
šunybes, 
baigia:

"Jungtinės Valstijom 
tolė šalis pasaulyje, 
prisilaiko senai jau atgyventų se
novės feodalizmo papročių, kada 
turčiai galėjo užlaikyti .privati
niams savo reikalams ginti gin
kluotus galvažudžius.”

cijos apsvaigime jie net už
miršta, kad jų pačių bankai 
stovi ant tokių pat pamatų 
ir kad už poros mėnesių su 
jais gali tas pats atsitikti.

"TAUTOS TARYBA 
AMERIKOJE.”

Vienam Chicagos hoteiy 
je susirinko penki vyrai, vi

,-ir katalikų. Bet tai veltas 
į noras- Argi klerikalai pri
sidės prie tokios įstaigos, 
į kur jie neturės didžiumos? 
; -Juk jie tuo tikslu tik ir susi- 
į tvėrė šitą, atsiprašant, 
! "tautos tarybą," kad jie pa- 
įtįs galėtų būti tenai vado- 
į vais. Tegul tik įneina tenai 
kitos srovės ir klerikalai ne
tenka vadovaujančios rolės, 
jie tuojaus iš tokios tarybos 
pabėgs, kaip pabėgo tauti- 

ininkai iš Lietuvos Šelpimo 
Komiteto.

jo

vi-

.Lietuvių ja dabar korespondencijas 
-- .—y- ir šmeižia socijalistus. Štai 
pasirodė ’Racj jr 9-ram "Keleivio” nu- 

iryje tilpo "Prasti kovoto
jai,” kur prirašyta ant ne-

dinskai, tai vis musų tautos patinkamu sau žmonių nebu 
ciausių dalykų. Redakcija, 
žinoma, talpina, nes negali 
žinot kiek korespondencija 
yra teisinga. Aš čia tų ko
respondencijų nekritikuo
siu, nes daug reikėtų vietos 
užimt. Manau, jog užteks 
jau, to, kad nurodžiau, ko- 

____ kiais "kovotojais" yra patįs 
ir vakaras risi musų katali- į korespondentai..

milžinai. Mat, sakau, kas 
gali pasigirti protu, o kas 

. mėsa.
i

"BEPARTYVIŠKOJI 
PARTIJA" 

SKĮLA.
"Laisvė" rašo:

"Kada tautininkai, tuoj po
suotinojo seimo, suėję į p. P. Drau
gelio svetainę, didžiais balsais 
prašneko apie savo partiją, savo 
principus ir t. t., tuomet socijalis
tai tik nusijuokė ir pasakė, jog 
tautininkai nesutvers vienlypės 
partijos, nes jie, pagal savo pažiū
ras, margi, kaip geniai. Tautinin
kai pyko ant socijalistų, bet ir čia 
pasirodė socijalistų teisybė.”

Ta "bepartyviškoji parti
ja" jau skįla. "Vienybė 
Lietuvninkų," ta "beparty- 
viškos visuomenės” išradė- 
ja, pradeda piauties jau su 
saviškiais. "Bepartyviškas" 

is p. Sirvydas su savo kompa- 
Mabiau pradėjo daryties neištikimu nija guldo galvą UŽ "kaZlO- 
pirmeivystės idealams...” nu" žmonių, t. V. YČO-OlŠaU-
Už šitokį išsitarimą "Tė- sko Lietuvos šelpimo drau- 

vynė" tuomet suruošė prieš giją. Tuo tarpu "Tėvynė” 
socijalistų spaudą didelį tą klerikalų draugiją peikia, 
protestą. Dabar gi "Lais- o pritaria tiems pirmei- 
vė" nurodo, kad šįmet "Tė- viams, kurie nuo tos draugi
ame" pati apie daktarą Ba- jos atsimetė- Vadinasi, 

tarp tautininkų susispietu
sių apie "V. L." ir tautinin
kų susispietusių apie "T." 
pasidarė jau plati nuomonių 
spraga. "Vienybės Lietuv
ninkų” abazas kas kartas 
suka ris daugiau į dešinę — 
prie klerikalų. Laimingos 

ir kelionės!

.” Ne juokais, 
profesorius* Ward bet ištikrujų. Surašė savo 

į susirinkimo protokolą, at- 
yra vienin- spausdino jį knygutės pavy- 

kuri vis dar dale ir išsiuntinėjo visiems 
laikraščiams.

Visa pažangioji Amerikos 
lietuvių spauda pasipiktino, 

j "Naujienos” sako, kad p. 
Kemėšis su p. Kaziu Rut-, 
kausku juokina tik žmones J 

i apskelbdami save augščiau- 
sia lietuvių tautos "val
džia.” "Laisvė” taip-pat 
vadina juos komedijantais: 

"Tikri komedijantai! Kasgi jų 
klausys? Davatkos klausė ir tuo
met, kol jie nebuvo 'dignitoriais,’ o 
šiaip jau žmonės neklausys, nors 
Rutkausko kompanija ir diktato
riais apsiskelbtų.

"Geriausia rolė naujai valdžiai— 
tai pupų lauke, pasivertus baidyk
le, žvirblius baidyti.” 

Šitai, atsiprašant, "tary
bai" nepritarė nė tautininkų 

spauda andai Lietuva," kuri visų tauti-Į 
ninku vardu praneša, jog —, 

”Ir šiandien, kaip ir pirmiau tau- . 
tininkai, karštai pritardami pačiai 
Tautos Tarybos minčiai yra tečiaus • 
griežtai priešingi dabartinei tary- į 
bai, nes šioji taryba buvo dešiniųjų 
sutverta, susideda iš dešiniųjų ir 
taip sutvarkyta, kad abidvi kitos 
srovės taryboje nieko nereikštų. 
Viską darytų dešinieji taip, kaip 
jie norėtų ir kaip jiems geriau iš
rodyt!}.

"Dabartinėje taryboje nėra nei 
vieno atstovo iš vidurinės sriovės, 
nekalbant jau apie socialistus. ■ 
Abejojame, kad abi šios sriovės no
rėtų prisidėti prie tarybos, 1 
jinai dabar stovi.

"Tokiu budu vadinamoje Tau- nutarė 1__
tos Taryboje Amerikoje’ pasilieka f0pd0 paskirtu da" 
vien dešinieji. Vien dešinieji yra r -
tenai atstovaujami, ir todėl, kaip 
mes suprantame, toji taryba neturi 
teisės kalbėti visų Amerikos lie
tuvių vardu, 
kalbėti visos lietuvių tautos var
du.”

Taigi naciai tautos tary
bos minčiai tautininkai pri- 
jaučia. tik ne tokiai, kaip 
pp. Kemėšis su Antanu Ka- 

______  žiu yra sutverę. Sulvg 
ai "Draugas." bubnija "Lietuvos” nuomonės, tau- 

ir "Ka-kas-" Džiaugsmas tos taryboje turėtų būti ly- 
įiems neišpasakytas, kad y- gus skaičius atstovų nuo vi- 
a gera proga socijalistus su trijų musų srovių, bu- 

net apšmeižt. Tos pigios sensa- tent socijalistų, tautininkų

I

TEOLOGAS APIE KLA
SIŲ KOVĄ.

Lietuvių kunigužiai, žmo
nės paprastai tamsus ir be
galo agresiviški, visuomet 
plusta ir keikia socijalistus, 
kad šie skelbia klasių kovą. 
Šitie tamsus musų teologai 
sako, kad darbininkas ne
privalo kovot prieš savo po
ną, nes tai priešinga tikėji
mui ir Kristaus mokslui.

‘kokios nuomonės atkak
liai laikosi visa lietuvių dva
siški ja.

Tuo tarpu svetimtaučių 
teologai, žmonės mokyti ir 
inteligentiški, apie klasių 
kovą kalba visai kitaip. Pa
imkim Harvardo universi
teto profesorių d-rą Harry 
F. Wardą. Praėjusi nedėl- 
dienį jisai skaitė Ford Hal- 
lėj lekciją "Riaušės ir jų 
priežastis.” Jisai žiuri Į 
klasių kovą, kaipo Į kovą už 
buvĮ. Girdi, darbininkas 
gali jums kartais švinine 
dūda uždrožti per galvą, jei
gu jus bandysite paveržti iš 
jo darbą: bet kapitalistas pa 
darys tą pati su šilkine pan- 
čeka, prikrauta milijonais 
dolerių, jeigu jus bandysite 
paveržti iš jo bizni.

Apie riaušes d-ras Ward 
sako taip:

"Riaušių išsiveržimas

SUBANKRUTIJO SOCI- 
JALISTO BANKAS.

Šįmet subankrutijo apie 
20 privatinių bankų. Soci
jalistų laikraščiai kiekvieną 
sykį apie tai pranešdami ’ 
persergėjo visuomenę, kad 
į privatinius bankus pinigų 

■ nedėtų. Tuo tarpu tauti- 
ninku ir klerikalų spauda 

' visuomet apie tai nutylėda
vo. Ji nuduodavo, kad ir 
į žinot nežino, kad tautinin- 
j kas "bankierius” pabėgo 
kur su žmonių pinigais. Ka
da socijalistų s _ 

į pradėjo varyti smarkesnę 
į agitaciją prieš privatinius 
I bankus, tai Chicagos tauti
ninkų organai, kurių leidė
jai patįs yra tokių pat ban
kų savininkais, baisiai už 
tai ant socijalistų pyko. 
"Lietuva" net su ironija ra
šė, kad socijalistų laikraš
čiams pritruko jau medegos, 
kad jie apie bankus pradėjo 

Į rašyt. *
Bet štai šiomis dienomis 

i Chicagoj subankrutijo Kal
cio bankas. Kaitis prigulė
jo prie socijalistų. Ir, o tu 
Viešpatie, kokį liarmą pakė
lė musų tautininkų ir kleri
kalų spauda. O’ševskio 
banko organas "Lietuva," į 

• kuri apie privatinių bankų 
bankrutinimą visuomet gu- 

įdriai nutylėdavo, dabar iš
pūtė iš to didžiausią sensa- į 
ei ja. Veik visas "Lietuvos" į

streiko
metu yra niekas daugi aus, kaip tik 
apsireiškimas tos teisybės, kad 
darbas yra organizuotas ant kla
sių kovos . amatų. O kovą papra
stai pradeda kapitalas.”

Toliaus lektorius pripa
žįsta. kad kapitalas sutvėrė
galvažudžių ir šnipų armiją lapelis prirašytas apie tai, 
(a body of gunmen and "kaip nusibostino_ socijalis- 
smes), kurią sudaro Pinker- 
tono ir kitų detektivų agen-iuie 
turų nariai, ir šita piktada- ’ 
rių armija laike streikų vi
suomet kursto prie riaušių 
nedėlioja dinamitą ir

■

Hškas bankas." Bubniia a-
> tr: „n---------„ ”

Balamutas.
♦ * ♦

"TĖVYNĖ” TURĖTŲ VĖL 
UŽPROTESTUOTI.

"Laisvė" primena, kad 
1913 metais ji buvo išreiš
kus apie d-rą Basanavičių 
šitokią nuomonę:

”Mes esame pasirengę pagerbti 
D-rą J. Basanavičių už jo praeities 
darbus, bet pastaraisiais didėsės 
reakcijos metais d-ras J. B. likosi 
įtrauktas verpetan tautiškai kuni
ginės politikos. D-ras J. B. vis

sanavičių rašo:
"Pasigailėti reikia, kad ton ke

lių politikierių klikon yra įtrauktas 
ir visų šiaip jau gerbiamas D-ras 
J. Basanavičius, kuris, matyti, dėl 
savo senatvės neįstengia nuo tų 
pigios rųšies politikierių atsikra
tyt,”

Taigi "Laisvė” reikalau
ja, kad "Tėvynė” dabar 
prieš save užprotestuotu, ” 
nes joj kaip tik tas pats da
bar pasakyta, kas tuomet 
buvo "Laisvėj.”

"Aš esmi Viešpats Dievas 
tavo, kursai išvedžiau tave 
iš Egipto žemės, iš namų ne
laisvės." Taip kalba rytas 

kai. Na, pasakvkif istori-! Tuo tarpu gi Lewistone 
jos žinovai, kada lietuviai buvo gana svarbių naujienų 
yra buvę Egipto žemėj ? ir atsitikimų, bet šitie ko- 
Kada Dievas iš tos nelaisvės — 
mus išvedė?

Pasirodo, kad mes garbi
nam žydų Dievą, pasiskoli
nę žydų poterius.

♦ ♦ ♦

D-ras Šliupas, sakydamas 
Brooklyne prakalbą, socija
listus išvadino "raudonomis 
davatkomis." "Vienybė 
Lietuvninkų" ir "Tėvynė" 
nepasakė nė pusės žodžio, 
kad taip kolioties negražu- 
Mat socijalistus galima iš- 
koliot, tik ant tautiečių ne
valia nieko sakyt.

Maištas.
* ♦ ♦

fĮ

Į

respondentai visa tai pralei
džia. Daleiskime, nesenai 
vietinis L. Š. F. skyrius rin
ko čia iš biznierių aukas fė- 
rams. Aukavo visi. Vienas 
gi tautininkas kriaučius (jo 
brolis anais metais pardavi
nėjo Bostone "velnius") 
prižadėjo paaukaut $5.00 
vertės drapanų; jeigu jo 
auką laimės vyras, tai jis 

įduosiąs $5.00 vertės kelines, 
o jei moteris, tai andaroką. 
Laimėjo vyras. Reikia gaut 
kelines. Bet žiūrim, kad to 
tautininko kriaučiaus jau 
nėra. Paskui daugelis pasi
gendat savo penkinių, kurias 
buvo davę ant rankų užsa
kydami drapanas. Paaiškė
jo, kad tas tautininkas susi-

LSS. PASKYRĖ SAVO 
ATSTOVĄ PRIE L.Š.F.
Visuotinas lietuvių suva- 

kaip žiavimas New Yorke, Įstei
gęs Lietuvos Šelpimo Fon- 

kad prie šito 
i nuo sa

lves po vieną atstovą ir di- 
džiausios pažangiųjų Ame
rikos lietuvių organizacijos, 

Juo labiau negalima būtent, SLA. ir LSS. Lietu
vos šelpimo Fondo raštinin- 

!kė M. M. Račiutė-Her^an 
dabar praneša, kad LSS. 
savo atstovą jau paskyrė. 
Pranešimas skamba taip: 

"Šiuomi pranešame, kad p. J.
Jukelis. New York. N. Y., tapo Lie
tuvių Socialistų Sąjungos paskir
tas į Lietuvos šelpimo Fondo Ko- 
nritota.

"Susivienijimas Lietuvių Ameri- 
Voi ’ki š;ol dar nieko nepaskyrė.” 

"Naupenos.” paminėju-

Skaitytoju 
pastabos

Socijalistai rūpinasi skur
džių darbininkų reikalais, 
Kapitonui Pypkei — atbu- rinkęs pinigų išdūmė per 
lai, kaipo geram tautiečiui 
parupo..- Bagočių reikalai.

Tautiečiai subruskit! Ar pinigus, 
jus nematot koks jūsų tarpe 
Baisus tautos priešas suki-

kalnus. Tautininku jį čio
nai vadinama dėlto, kad lai- 

Kažin už ką Kapitonas Pyp- ke Yčo kelionės po Ameriką 
1 * 1 * " jis su visais savo broliais (ir

su tuo, ką "velnius" parda- 
ivinėjo) per "Lietuvą” 
į testavo prieš "Lais1 
"Keleivi," kam taut 4 
kalui nepritaria ir Y7 V 
garbina. Taigi daba. i>aš\| 
rodo ir kiek doros pas tuos'"., 
žmones, kurie rašė prieš so- . 
cijalistus protestus.

Nelabai senai vėl du vai- 'Į 
kinai suvilioję savo mergas Į 
pasiraitojo kelines ir išdu- t 
mė per kalnus. Paskui vėl ♦ 
vienoj šeimynoj, kur buvo t 
užlaikoma slapta gertuvė, I 
Įvyko baisios muštynės. Pa- I 
ti taip sudaužė savo, vyrui ■ 
galvą, kad reikėjo ligonbu- 1 
tin vežti. Bet apie tai mu- I 
su korespondentai nerašo. ■ 
Turbut dėlto, kad tie negrą-J 
žus darbai papildyti ne. pir-® 
m ei vių. Le v’istonietis. 1

kė savo dryžą kailį maine 
devvnis sykius — ar ne už

. . . I
Turime "Saulę” ir "Pa-

nėjasi. Tuomi "zdraica” saulĮ." Skaitytojai žino, 
vra p. A. R. štai jis "Tėvy- kiek Mahanojaus tamsioji 
nės” No. 8 ką rašo: -"Saulė" tešviečia. "Pasau-

"Aš prisilaikau nuomo- j ^s”. re9.įa bene, bus 
nės, kad nepriklausoma Lie- artimas Saulės giminai- 
tuva dabar — viena negali ^1S» nss nors Žaibo uzdeg- 
Įsikunyti, o antra — lietu-, tas. bet  ̂tamsesnis ir uz tam- 
viams butų dar ir nenaudin- i siaJa -amę. * *
ga — jei jau r.ekenksmin-, .
ga." Kada panašią nuo- Kun. Žebno laidotuvėse 
monę Seime išreiškė socija- dalyvavo apie 100 kunigų ir 
listų delegatas Michelsonas, risi meldėsi Jehovai, i\a.d 
kad visai neprigulmingos, kunigo dusią ^dangun pn- 
Lietuvos dabar negalima 
reikalauti, lai . s tautiečiai 
"Vien. Liet.” ir "Ęą-ke," vi
sa gerkle sušuk ot, kad soci- 
ia’istai biaun’bės. nriešingi 
T iehivns autonomijai.

imtų, už kun. Žebrio gaspa- 
dinė- gi dūšią nė vienas nė 
poterėlio nesukalbėjo. Ma- 
trt, gaspadinės dusia buvo 
doresnė ir be maldų dangun 

Ar- nuėjo. Kardas.

i
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Iš ARGENTINOS LIETU-; ka tokią valdybą, kuri nė CHICAGO HEIGHTS, ILL to J. Ustupas atsakė ir nu- 
VIŲ JUDĖJIMO. manyt nemano apie draugi- v rodė, kad niekad visa soci-

Berriso F C S I Jos gerovę. Priešingai—da- v lk,mo nem jalistų administracija nebu-
Bus jau apie ketvertą’ me- £ neapkenčia draugijos- Šis mietas plačiai lietu- yo šiame mieste be majoro

, Pirmininku tampa išrinktas 
j M. Grinius, žmogus, kuris 
■ pirma agitavo buvusius 
| „Vargdienio” narius pra- 
baigti gerti likusius draugi

jos pinigus ir taip užbaigti 
'užgesusią draugiją. Tad ga
ilimą numanyti kiek pana- 
šųs žmonės tinka būti drau
gijoj vadovais. Pereitų me
tų, gruodžio mėn., susirinki
me pakelta klausimas kiek 
paskirti knygoms ir laikra

ščiams pinigų; paskirta 80 
pesų. Visuotinas susirinki
mas nutarė užprenumeruoti 
po 2 egzempliorių šių laikra

ščių: „Kovos,” „Keleivio” 
ir „Laisvės,” likusius gi pi
nigus paskirti knygoms. 
Bet musų pirmininkas ir 

i valdyba tą nutarimą išvertė 
ant savo kurpalio. Užpre
numeravo tik vieną egzemp
liorių „Kovos” ir visai be 
nutarimo sauvališkai už
prenumeravo ”Vien. Liet.” 
ir atnaujino tų laikraščių 

kurių visai 
kad tik mažiau 

pinigų tepasiliktų knygoms. 
Taip viską suburė, kad kny
gų ir iki šiol dar neišrašyta. 

Berissiečiai turėtume at- 
eitije rinkdami draugijos 
valdybą plačiau praplėsto
mis akimis pažvelgti ką ren
kame, kad vėl nenusilpninus 
vienintelės draugijos, be ku
rios visas musų gyvenimas 
paskęstų ūkanose, kaip 
skendo iki šiol. Tad remki
me ir stiprinkime „Vargdie
nį” ir stokime visi darban! 

Kaštanas.

3

’skyrų „didvyrių” 
Autonomija gali būt išgauta 
tik tuomet, kada jos parei
kalaus organizuoti Lietuvos 
žmonės. Red.).

Toliaus d-ras Šliupas sa
ko, kad visuotinam Brook
lyno suvažiavime jisai pa
siūlęs prieš karę rezoliuciją, 
bet suvažiavę iš visų kampų 
socijalistai nubalsavo tą 
rezoliuciją atmesti ir atme
tė. „Bet kada angliškam 
laikraštyje tilpo tokia pat 
rezoliucija, kaip kad aš bu
vau pasiūlęs,” kalbėtojas 
skundėsi, „tai toks Grigaitis 
patalpino ją 'Naujienose’ ir 
pagyrė.” šitą sakydamas 
d-ras šliupas labai įširdo ir 
rodydamas pirštu sau į ka
ktą stipriu balsu pradėjo 
socijalistų klausti: „Kur 
jūsų protas, jus raudonos 
davatkos?”

Taigi turim naują kolioji- 
mosi žodį.

Sekantis kalbėjo p. J. Vi- 
nikaitis. Jis nieko įdomaus 
nepasakė, todėl apie jo kal
bą ir nerašysiu.

.,į Aukų surinkta Lietuvos; 
šelpimui $13, o autonomijai 
$5. Žmonių buvo pilna salė. 
Užsilaikė neramiai. Žmo
nėms, matyt, nepatiko be
reikalingi užsipuldinėjimai 
ant socijalistų.

J. Gyvūnėlis.

darbas, kuopą ir kad diskredituoti 
musų draugiją visuomenės 
akyse paleido jo paties pra
manytus šmeižtus.

D- L. K. V. draugijos val
dyba:

St. Marazas, pirm., Vik.
: Elenevskis, sekr., Jurg. Sa- 
, kalauskas, kas.

CHICAGO, ILL.
Metinės „Naujienų” su

kaktuvės.
Vasario 21 d. „Naujienos” 

metines savo 
gyvenimo sukaktuves.
„Naujienų” bendrovė tuo 
tikslu buvo parengus Pilsen 
Auditorium salėj gražų va
karą. Tik gaila, kad nega
lėjo būt išpildyta visa pro
grama dėl savo ilgumo. 
Daug gerų dalykų, kaip an
tai p-lės Šoblickaitės dekla
macijos, kurias publika vi
suomet myli, buvo išleista.

Iš svarbesnių dalykų, ku
rie buvo atlikti, reikia pa
minėti Chicagos Socijalistų 
Vyrų Choro dainas, drg. 
Gugio kalbą, brolių Sarpa- 
lių muziką ir ”Naujienų” 
redaktoriaus drg. Grigaičio, 
prakalbą, kuri geriausia pu
blikai patiko.

Programa tęsėsi nuo 4- 
tos iki 8-tai valandai vaka
ro, paskui buvo šokiai ir 
60-ties vaikų („Naujienų” 
pardavinėtojų) maršas. 
Nors publikos nebuvo tiek, 
kiek tikėtasi, bet nuostolių 
nebus, gal da ir pelno liks 
apie $70-

Vasario 20 Meldažio sve
tainėje buvo Susivienijimo 
Lietuvių Socijalistų Daini
ninkų Amerikoje šeimyniš-1 
kas vakarėlis, kur dalyvavo 
nemažas būrelis jaunimo. 
Visi gražiai linksminosi ir 
dainavo. Giedrietis.

vių apgyventas, bet apšvie
ta stovi ant žemiausio laip
snio. Tiesa, randasi kelia- 
tas ir apšviestesnių žmonių, 
kurie susispietę prie LSS. 
126 kp. bet ir šiems pasta
riesiems tarpe tamsuolių 
veikti labai sunku. Yra ir 
kitokių pašalpinių draugijų, 
kurių tarpe stipriausis L U. 
kliubas, tik bėda, kad į jį la
bai mažai pirmeivių priklau
so. Kliubas sutvertas ant 
laisvų pamatų ir tik pasku
tiniu laiku patekus kliubo 
valdybon dabartiniam į ‘ 
mininkui ir jo pagalbinin-, kiš0. 
kui. kurie yra tikrais kunigų 
pataikūnais, kliubas galuti
nai suklerikalėjo.

Per 2 metu laiko šis kliu
bas surengė vieną balių į ku
ri nariai turėjom sunešti 
po 25c. ir 1 pikniką, kuriame 
risi nariai nusišnapsavo; 
tai ir visas kliubo veikimas. 
Jeigu, kuris iš pažengesnių 
narių ką nors naudingo įne
ša. tai tampa visokiais žo
džiais tamsunų iškoliotas. 
Pavyzdin: pereitais metais 
per didelį vargą tapo nutar
ta paimti „Keleivi” už orga
ną, 39 balsais prieš 19. Prie
šingieji fanatikai tuojaus 
puolėsi prie vietinio kunigo, 
kad tasai patartų kas dary
ti. Kunigas per kelis nedėl- 
dienius išniekino, iškeikė 
per pamokslą pirmeivių lai
kraščius, daugiausia gi kliu
vo „Keleiviui.” Raštininkas 
jau buvo išsiuntęs pinigus ■ 
už organą, bet sekančiame 
susirinkime kunigo apmul-’ 
kinti vergai ėmė, it lauki
niai, šaukti, kad nereikia or
gano ir įnešėjus kone sumu
šė. Raštininkas turėjo at- 
šaukt ir sustabdyti organą, 
tik dar ačiū leidėjams, kad 
nepareikalavo atlyginimo.

Panašiai atsitiko ir šiais 
metais. Kada norėta susi
rinkime pakelt klausimą su
tveri LŠF. skyrių, tai fana
tikai pakėlė didžiausi triuk
šmą.

Didžiausia gėda nuo vi
suomenės lai būna tokiems 
tamsybės kliubams, kurie 
gyvuoja ne visuomenės dar
bui. o tik girtuoklybės pla
tinimui.

tų, kaip tapo įkurta pašaipū
nė draugija „Vargdienis.” 
Vietos lietuviai iki tam lai
kui kadir gyveno nemaža
me skaitliuje, apšvietai nie
kas nieko nesidarbavo. Nie
ko jie kito neatjausdavo, ne 
žinojo, kaip tik girtybę ir 
prostituciją • Neateidavo nė 
vienas lietuvių laikraštis; 
tūlas nežinojo kas toksai tas 
laikraštis yra ir ką žmogui 
suteikia skaitymas.

Ilga butų istorija apraši
nėti jų vargingą gyvenimą. 
Užteks paminėti tiek, kiek 
priverčia jų dabartinis gy
venimas. Mažai rastųsi to
kių lietuvių, iš senesnių vie
tos gyventojų, kurie nebu- i 
tų buvę bausti už girtybę ir J 
tuom lygius darbus. Mažai 
tėra ir tokių, kurie nebūtų 
mokėję po keliatą desėtkų 
dolerių už galvų prasidau- 
žymą kits kitam. Pas juos 
buvo įsiviešpatavus toki ma
da: kas sykiu su jais negir- prenumeratą, 
tuokliauja, kortomis iš pini- nprp;vpin ‘ 
gų nelošia, tą jie visokiais 
budais persekiodavo. Dau
giausia nukentėdavo tie, ku
rie iš Lietuvos atvažiavę 
kalbos ispanų nemokėdavo. 
Nors ir geriausis žmogus 
patekęs jų tarpan turėdavo 
jiems pasiduoti.

1911 m. į Berrisą atvažia
vo keliatas kiltesnių drau
gų. Vienas pirmutiniujų, 
kuris pradėjo tarpe vietinių 
lietuvių veikti, buvo J. Rin
kamas. Jisai ir „Vargdieni” 
sutvėrė. Sutverus draugiją 
pradėjo ir laikaščiai ateidi
nėti: "Keleivis,” „Vien.
Lietuvninkų,” „Kova,” „L. 
Ūkininkas” ir..- liko išrašy
ta knygų. Pradėjo vienas 
kitas imties skaitymo ir sy
kiu su tuom prasidėjo pro- 

. tingesnis, žmoniškesnis gy
venimas.

Bet vėl nelaimė. Baigian
tis 1911 m. rimtesni draugi- Unaf ]ošė 
jos nariai ėmė išvažinėti į tas.” 
kitus miestus. Suvargęs 
„Vargdienis” vėl paliko be 
veikėjų. Nesant kam vado
vauti iš blaivesnių narių, 
pirmininku išrinkta J. Šat
kauskas, kuris net susirin
kimų nesušaukdavo. Drau
gija ir jos geri darbai tapo 
suris užmiršta ir ji užgeso...

Jau 1913 m. „Vargdienis” 
nustojo gyvavęs. Nebėra 
pašalpos ligoje: nebeateina 
laikraščiai ir gyvenimas ap
siniaukia. Tarpe lietuvių vėl 
užviešpatauja girtuoklystė, 
peštynės ir nesantaika. Ne
paliauja ir ligos kankinę- 
Kurie lietuviai prigulėjo 
prie „Vargdienio” dabar pirmas kunigo monologas 
prisirašė prie kokios tai sve- buvo lošiamas pas mus. Sa- 
timiaučių draugijos „Ayu- 
da Mutuja Popular,” ku
rios agentai įgvrė, buk ši 
draugija susirgus duodanti 
gydytoją, apmokanti už 
vaistus ir dar duodanti po tė gerai išlavinta deklama- 
$1.50 ir $2.00 pašelpos į die- rime. Jos ir balsas puikus 
ną.

Rodos, kogi daugiau ir be- gražų vaikų auginimą, 
reikėtų. Publikos buvo pilna sve-

Bet toli gražu, minėti a- tainė. Pelno irgi kuopai li- 
gentai nepildo ką prižadėjo ko. Įžanga buvo 15c. ir 10c. 
— apgavo. Dauguma sakė: Toks vaka-

Apsirgus, jei nori grei- ras vertas $1.00. Reikėtų ir 
čiau pasveikti — turi iš sa- toliau kuopai nesnaust, nes piktadariai pabėgo, 
vo kišeniaus apmokėti, jei publika labai gerai užjaučia, 
ne, tad jų gydymu eisi į ka
pus.

Lietuviai matydami save; 
apgautais iš jų pačių tamsy- j 
bes, pradėjo vėl „Vargdie^ liaus rūpesčiu 
ni” minėti. Svetimatučių nauja pašaipūnė 
draugijon nemoka daugiau Sūnų ir Dukterų draugija 
mėnesinio mokesčio, i ’’ 
kus pinigų išvadina apgavi-i 
kais ir... vėl lieka be jokios kurie moka 50c. 
draugijos. , ------

Pradžioje 1914 m. (vasa- pos; mokantie $1.00 
rio 22), pasidarbavus neku- siui gauna ligoje $10.00 są- 
riems rimtesniems lietu-, vaite j. 
viams tampa sušaukta lie-; ~ 
tuvių susirinkimas, kame 
šiaip-ne-taip vėl tapo „Var
gdienis” atgaivintas. Rin
kimuose risi neturi suprati
mo ką tokio jie daro. Išren-

n

i

WEST LYNN, MASS.
Vasario 13 atsibuvo LSS. 

61 kp. koncertas. Nors mi
nėta kuopa jau ne kartą 
rengia panašius vakarus, 
bet šis buvo puikiau
sias. Aktoriai buvo kviesti 
iš aplinkinių miestelių. L. 
S. S. 60 kp. So. Bostono ak- 

"Kurčias Žen- 
Roles atsakančiai mo

kėjo. ir užganėdino publiką. 
Brightono socijalistai per
statė keliatą juokingų vaiz
delių: Prigautas Kapitonas, 
Kaimietis Mieste, Velnias 
ne Popas ir Teismas už par
šą. Matyt brightoniečiai 
atsakančiai išsilavino, nes 
viską atliko pagirtinai. M. 
Bolis iš Lavvrence sulošė du 
monologu: „Tai bent socija- 
listas” ir „Girtuoklis.” M. 
Bolis taip išsilavinęs, taip 
atvaizdina girtuoklį-spor- 
tuką. kad geriau vargei kas 
atliktų. F. Ramanauskas 
iš So. Bostono sulošė mono
logą „Klebonas.” Tai dar

kė eiles maži vaikai: 0 Viš- 
niauskiutė iš S. Bostono, P. 
Znotas iš Roxbury, Izab. Ši- 
diškiutė iš Peabody ir vieti
nė Latauskiutė. I. šidiškiu-

ir garsus. Garbė tėvams už

Publikos buvo pilna sve 
Bet toli gražu, minėti a- tainė. Pelno irgi kuopai Ii

Barzdyla.

ABERDEEN, WASH. 
žiaurus plėšikai.

Šiame mieste iš priežas
ties bedarbės priviso daug 
plėšikų. Apiplėšimai krau
tuvių ir užpuolimai praeivių 
gatvėse liko nuolatiniais 
nuotikiais.

Sausio 29 d.. 11:30 vai- va
kare du piktadariu prisiden
gę kaukėmis įsilaužė lietu
vio, P. Gry—io stubon. Už
tiko tik vieną moterį su ma
žu kūdikiu, nusirėdžiusią 
miegrumyj ir pareikalavo 
atiduoti pinigus. Gavę at
saką. kad pinigų neturi, 
piktadariai ėmė moterį tor- 
turuoti: užbrieždami degtu
ką degino pažaščius ir net 
lytiškus 
pinigų daugiau neturėjo 
stuboj, kaip $1.25 ir tuos 
plėšikai surado. Išgirdę at- 
šukaujant vyrus iš smuklių

I

organus. Moteris

■ * Darbai šioj visoj valstijoj 
Lipčius. labai silpnai eina.

A. Vaičiūnas.
DĖS MOINES, IOWA.
Čia C. Šilingo ir A. Gai- 
._j rūpesčiu susitvėrė 

’ i Lietuvos 
-c,-“- uui.u 1* ux«uS1Ja,
rinki- kuri yra ant laisvų pamatų.

Draugija turi 2 skyrių: 
____ mėnesiui, 
gauna $5.00 sąvaitėj pašel- 

> mėne-

ir kelių kitų urėdų; pertai 
negalėjo įnešti naujų refor- apvaikščiojo 
mų ir nieko miesto nepavo
gė ir t. t. J. U. paskyrė L. 
L. namo draugijai $5.00, jei
gu ponas Y. faktiškai priro- 
dys, kada šį miestą valdė vi
sa soc. administracija, o jei 
neprirodvs, tai Y. $5.00 tu
rės užmokėti; jis irgi sutiko. 
Peržiurėjus miesto knygas 
pasirodė, kad niekuomet so
cijalistų visa administracija 
šio miesto nevaldė. Vadi
nas, p. Yokavonis žmonių 

pir- akyse melavo; ir $5-00 pra- 
Mat kunigiškai „kri

tikuoja.” Negana to, 4 va
sario Piliečių Kliubo susi
rinkime ir vėl sušuko: „Aš 
tų pasmirdusių septynioli- 
kių nebijau” (mat čia yra L. 
S.S. 17 kp.) Juk aišku dėlko 
kolioja septvniolikias- Mat 
šie pasodina ant melagių 
suolo.
sybė! Na ir pagalvok, ma
lonus 
tie šmeižimai reikalingi?

* * *

6 vasario šv. Roko drau
gijos įvyko balius su pra
kalbomis. Kalbėjo F. J. Ba
gočius apie draugijų nau
dingumą ir ateivvstės var
žymą ; toliaus nemokančios 
skaityti ir rašyti ragino mo
kintis. Kalbėjo gana aiš
kiai ir pamokinančiai; pub-: 
Hką užganėdino. Į draugiją 
įsirašė apie 50 naujų narių;į 
dabar turi 600 narių.

* * *

1 Šiame mieste riešų smuk
lių nėra, bet mažai rastum 
lietuviškų stubų, kuriose ne
pardavinėtų svaiginančių 
gėrimų; geriaus sakant pa- • 
verstos į slaptas smukles.! 
Vietos anglų Lk 
skaitvdamas mažai iauui . , . ... .... . _ „
geru naujienų, apart blogu: ir Vokietijos miHtanzmas 
lietuvis ni" 
pardavinėjimą $75.00 ir 
į cypę — už girtuokliavimą 
bei muštynes ir t. t. O da 
kunigas gyriasi savo bažny
čia! Naudingesnių žinių 
labai mažai, žinoma, apie 
progresyvišką veikimą ma
žai kas parašo- Iš kitur at
vykusiam nereikia klausti 
kur lietuviai gyvena. Gir
džiusi girtų staugimas; ar
monikų spiegimas ir t. t. 
Mat čionai tautiečių vado
vai užlaiko svaiginančių gė
rimų krautuves ir kviečia: 
"Broliai tautiečiai paremkit 
mus brolius lietuvius!” O 
„broliai” tik ir remia: atne
ški man bačkutę, kitas „kei- 
są„ bei galioną! Na, ar ne
puikus tautiškas biznis? .

Jauna Mergaitė.
—

CARLISLE, W. VA. i bet ar ir čia socijalistai bus 
Kasykloje žuvo 23 žmonės. Įkalti? Red.)

Jau buvo „Keleivij” trum
pai. paminėta apie baisią ek- 
splioziją ištikusią White 
Oak Fuel kompanijos ang
lių kasykloje. Išsiaiškino, 
kad sprogimo sūkuryje žu
vo 23 žmonės: 7 anglai, 1 
juodveidis, 12 lenkų, 1 sla
vas ir 2 lietuviu. Vieno lie
tuvio vardas Kazys Kybar
tas; vilnietis, iš Nevierancų, 
Trakų pav. Antrojo pa
vardė dar nežinoma. Lai
mė, kad neužsidegė visa ka
sykla, butų sudegę 173 žmo
nės.

Tai ris auksinio dievaičio- 
kapitalo aukos.

Alek. Sherbin.

Reiškia, smirda tei-

skaitytojau — kam

i

I

I

Į

VVATERBURY, CONN.
Juodvarnių agitacija prieš 

Lietuvos šelpimą.
Vasario 7 d. vietinės pir

meiviškos dr-jos parengė 
prakalbas, kad parinkus nu
kentėjusiai Lietuvai aukų. 
Kalbėtojais buvo užkviesti 
J. O. Sirvydas, kun. J. Žeb
rys ir F. J. Bagočius.

Vietinis vargonininkas J.
i V. K—vas, kuris Lietuvoje 
dalgėmis pirkliaudamas taip 
išgudrėjo, kad nė vienos die
nos be liarmų neapsieina, 
dasižinojęs, kad yra užkvie- 

Į stas kalbėti kun. žebrys, žai- 
! bo greitumu griebėsi darbo. 
; Kad užkenkus Lietuvos šel
pimui, jis sutaisė indijoniš- 
kų dainų (kurių pats ir 
kompozitorius) ir surengė 
klerikališką „koncertą,” pa- 
leisdams dvasiškus tėvelius 
po stubas, kad kuodaugiau- 
sia bilietų parduotų. Dar 
ne viskas. Tasai žmogiukas 
atspausdino purvinus la
pelius ir išplatino tarp lie
tuvių išvadindamas prakal
bų rengėjus melagiais ir ko
ne žmogžudžiais, buk meluo
ją, kad prakalbosna užkvies
tas kun. Žebrys.

Tas viskas butų papras
tas Romos suidiotėjusių juo- 
dbernių darbas. Bet tasai 
tėvynės išgama, tuose la
peliuose šmeižė ne rengėjus, 
ne pirmeiviškas dr-jas, bet 
socijalistus.

Tarpe tamsių žmonių toki 
agitacija, suprantama, paė
mė viršų. Prakalbosna te
susirinko nedaugiausia 
žmonių. Tuom tarpu kuni- 
gužių perkūniškas laksty
mas po stubas ir kriokimas 
iš „statinių” sukvailino 
žmones taip, kad koncertan 
prisirinko apie 700 žmonių 
ir tuomi likosi atitraukta ne 
vienas duonos kąsnelis nuo 
badaujančių Lietuvos bro
lių. J. Senovaitis.

LIVINGSTON, ILL.
„Keleivio” No. 6 koks tai 

nepasirašęs nė savo slapy- i 
vardžio korespondentas no
rėdamas pažeminti D. L. K. 
Vytauto draugiją primeta 

įjos nariams girtybę, neran- 
:gumą ir buk draugija šel
pianti vien girtuoklius iš- 

! mokėdama nelegaliai pašal
pas, apšvieta gi draugija vi
sai nesirūpinanti. Gird' ■ 
„girtas galvą susiskaldę pe- • 

, štynėse ir serga—rėkia šel-

!

BROOKLYN, N. Y.
D-ras šliupas išrado naują 

žodį socijalistams kolioti.
Tautininkų fondas suren-Į 

gė čia prakalbas. Kalbėjo 
d-ras Šliupas ir J. Vinikai- 
tis.

- - . ( D-ras Šliupas aiškino, kas
įaikrašduš karę Išėjo, kad; .
J randi cla ^“pausia kalti kunigą!; •; ; k * ,nusilauž6

I

reikia šelpti; girtas spran- 
t> j x ta - da nusisuko — reikia šelp-da Red.) Davė nemažai vėjo ir t--„ r
Vokietijos socialistam, kam į „ .. ±
jie balsavo už karę (o Vo-. Kas žodis, tai meias. Mu 
kieti jos tautininkai nebal- draugijos ne vienas na-

1___ ’o t>_j x rys sprando niekad nenusi
suko. Koją nušliaužt, ties? 
atsitiko vienam nariui ei
nant gatve, bet pašalpos ne 
gavo, nes jo buvo kaltė, kač 
šalia saliuno išėjo muštynės- 
tik buvo paaukauta $50 dė 
jo 2 mažų našlaičių-

________ __ __________ ; Musų konstitucijoj sako 
Socijalistai prievarta itrau- ma šelpti našlaičius. Kode 
kti šiton karėn. Red-/ Vo- korespondentas nepaminė 
kiečius d-ras Šliupas nupei- jo, jog musų draugija au 
kė ir pavadino civilizuotais kayo Cnarles,_ III. . 
barbarais. (Rusai da didės- sušelpimui $25.00 iš 
ni barbarai. Red.)

MONTELLO, MASS. 
Įvairumai.

Štai kaip musų vadinami 
tautiečiai kovoja prieš vie
tos socijalistus: prieš mies
to viršininkų rinkimą Pi
liečių Kliubo buvo diskusi- koncertą, 
jos bei apkalbėjimas, už ku- monologų, diologų, pasikal- 
rią partiją yra svarbiaus bėjimas Maikio su Tėvu, 
balsuoti. Vieni gyrė demak- Dėdės su Povilu ir Rožytės 
ratus, kiti bepartyviškus ir su Motina. Dainavo rieti- 
t. t. O tautiečių lyderis p. nis lietuvių choras, sakyta 
Yokovonis štai ką pasakė: Deklamacijos ir griežė Lie- 
Nebalsuokit už socijalistus,! tuvių benas. Žmonių buvo 
nes jie vagįs ir jų adminis- nemažai ir visi pageidauja,

I

FITCHBURG, MASS.
Vasario 6 d. LSS. 134 kp. 

turėjo puikiai nusisekusį 
Buvo muzikos,

Beto draugija rūpinsis ir 
apšrietos platinimu. Nariai 
apsirinko organu „Keleivį,” 
kaipo darbini»kų reikalus ___ „ Jit ___ _________
ginantį laikrašti. I traciia jau valdė šį miestą kad ir daugiau panašių kon-

C. Shilling, sekr. ir nieko gero nepadarė. Ant cerių. __

Vokietijos socialistam, kam 
jie balsavo už karę (o Vo-

savo? Red.) Užpipirino ir 
: lietuvių socijalistams, kad 
j jie seka vokiečius. Sako, 
i matote, kokia teisybė pas 
socijalistus: jie sako, mes 
karių nepripažįstam, bet 
šiandien kariauja. (Ne tie- 
»sa. šiandien kariauja ne so
cijalistai. bet tautininkai. į Kas mums rasenta.

III. našlaičii 
iždo i’ 

ni barbarai. Red.) draugijos komitetas stubose
D-ras šliupas pranašavo, surinko $30.00.

kad po šiai karei baltvei- 
džiai gali nupulti, o jų vie- kianti 
ta galės užimti geltonvei- Argi 
džiai.

I

Rumford, Me.— Šiame 
; mieste yra lietuvių nemažas 
i būrys. Draugijų yra šios: 
LSS. 136 kp., L. Ukėsų Kliu- 
bas ir šv. Roko draugija. So- 

icijalistai su kliubiečiais su- 
I gyvena gražioje santaikoje. 
Rokučiai gi būdami kunigų 
vergais neapkenčia socija.- 
listų dėlei tikybinių pakrai
pų. Pereitais metais susi
tvėrė kooperacijos duonke- 

i pvkla, kuri privertė privati- 
i nius biznierius pardavinėti1' 
'duoną pigiau. Yra suma
inyta, statyti liaudies namą. 
Jau yra išrinkta delegatai

Draugija nieko nevei- 
visuomenės labui 

ne draugija išėmė 
(Tas labai gali būti; šmeižikams pilietybės po 

i pieras? Draugija išsiuntė 
i į Lietuva pavargusį narį 
Jurgį Murašką ir daugybei 

. paliegė’ių gelbėjo. Argi 
draugijos nariai ne simpati- 

• zuoja socijalistams. Netik 
lankosi socijalistų prakal
bosna, bet ir gausiai aukau
ja prakalbų rengėjams. Ka- ir žadama pakviesti neužil- 
da drg. T. Kučinskas laikė ( go kalbėtoją ir pradėti rinkt 
prakalbas, išsitarė, kad Ii-: 
vingstoniškiai geriau sušel-j 

i pia kalbėtojus, negu didžio- ■ 
sios kolionijos. O kas link i 
Imigracijos įstaigos sušelpi- 
mo ant Ellis Island salos, 
tai korespondentas pats 
prasimanė. Buvo atsišau- 

{kęs Philadelphijos Imigraci
jos komitetas, bet kadangi 
jį atstovauja ypata su pras
ta reputacija, būtent: kun.

i D-ras Šliupas labai pikti
nasi, kad Vokietija su Aust
rija ketina duot Lenkijai 
karalių. Tai esanti apga
vystė. (Jeigu taip, tai kaip 

; galima tikėti, kad kitos val
stybės duos Lietuvai auto
nomiją? Red.)

| Kalbėtojas pagyrė Basa
navičių, Malinovskį ir Yčą, 
kad jie, gyvendami Rusijoj, 

• nesibijo parašyt Lietuvos 
•vardu deklaraciją (ir batus 
| laižyti rusų valdžiai. Red.). 
(Tai esą tikri musų tautos 
didvyriai. O musų socijali
stai, toks Grigaitis, toks Mi- j 
chelsonas, tokios „Lasivės” 
ir ”Kovos” šaukia, kad tau
tiečiai neturi tiesos visų be
turiu vardu jieškoti autono-Į Kaulakis, tai keli nariai už- 
mjos. į protestavo siųsti per jo ran-

Na, jei jus tokie gudrus, kas pašalpą. O kas link tau- 
sako kalbėtojas, išjieškokite: tos namo Vilniuje, tai buvo I* . • “ - “ « M - — - - -netuvai ;
toks „Keleivis,” „Laisvė 
„Kovos” lizdas, ; 
tūkstantį dolerių ir priža
du būt jums sandarbininku, 
tik išgaukite jus autonomi
ją. („Keleivis” niekad ir 
nesigvrė. kad jis gali išgau
ti Lietuvai autonomiją.
„Keleivis” gerai žino, kad į kurie nori čia sutveri Ry- 

Barzdukas. tai ne laikraščio ir ne at- mo-Katalikų Susivienijimo

autonomiją jus,. girdėti, kad važinėjo dele- 
„ „iLaicvo” ir ! gatai po visas lietuvių ap- 

aš duosiu gyventas kolionijas rinkda
mi aukas, bet Livingstonan 
neužvažiavo, o draugijoje 
nebuvo jokio įnešimo, kad 
aukautų iš iždo.

Korespondentas turbut y- 
ra susiūtas su klerikalais,

I

pinigus.
Juozas Bimba.

Jersey City, N. J.— Va
sario 11 d. LSS. 59 kp. su
rengė linksmą vakarą. Ne- 

i blogiausia sulošta veikalėlis 
į „Lizdas naminio liūto.” Lo
šime pasižymėjo M. Zaran- 
kiutė, kuri tapo apdovanota 

i gyvų gėlių buketu.
Tą patį vakarą norėta su

lošti juokingas veikalas 
'Kunigo Gromulos raštiny- 
čioj,” bet valdžia davė ži
nią, kad kunigas protestuo
ja, buk veikalėlyj išniekina
ma religija ir lošimas buvo 
sulaikytas. Už tai kunigo 
garbei drožta geras monolo
gas. (Bene Romos juodieji 
teomanistai galutinai proto 
neteko. Šis veikalas dagi 
Rusijos cenzūros nėra drau
džiamas. Red.).

Buvęs.



Kaip rusai įkliuvo į vokiečių kilpas. Rusų nuostoliai buvo bai
sus-

Kiek išviso šitam devynių 
dienų mūšyje žuvo žmonių, 
tikrai negalima pasakyti, 
bet nuostoliai turi būt bai
sus. Vasario 18 d, Berlynas 
oficijaliai paskelbė, kad vo
kiečiai paėmė nelaisvėn 64 
tūkstančius rusų, 50 kanuo. 
lių ir 60 kulkasvaidžių. Va
sario 20 vokiečiai iš Suval
kų pranešė, kad šitoj kovoj 
užmušta ir sužeista nema
žiau, kaip 30,000 rusų. Va
sario gi 22 Berlynas oficija
liai paskelbė, kad vokiečiai 
paėmė dar 40,000 rusų ir ta
me skaičiuje 7 generolus. 
Atimtų gi iš rusų kanuolių 
priskaityta jau iki 300.

Kiek čia rusų buvo išviso, 
taipgi kol kas da nežinia, 
bet vokiečiai sako, kad šita 
rusų armija susidėjo iš 11 
pėstininkų divizijų ir kelių 
divizijų kavalerijos, arba iš
viso apie 200,000 kareivių. 
Jeigu šitos skaitlinės teisin
gos, tai iš 200,000 rusų ar
mijos butų ištrukę vos tik 
66,000 žmonių. Vadinas, ru
sų nuostoliai siekia 134,000 
žmonių.

Kiek žuvo vokiečių, vo
kiečiai užtyli. Jie taipgi ne
sako ir kaip skaitlingos jų 

i spėkos buvo. Rusai spėja, 
kad vokiečiai buvo sutraukę 
prieš juos apie 800,000 ka
reivių. taigi po 4 vokiečius 
prieš kiekvieną rusą.
Bėgdami iš Prūsų rusai de

gino triobas ir skerdė 
gyvulius.

Tečiaus bėgdami rusai tu
rėjo užtektinai laiko namus 
deginti ir gyvulius skersti, 
kurių jie negalėjo pasiimti 
su savim. Šitą sunaikinimo 
darbą varė taip rūpestingai, 
kad nuo Liko iki rubežiaus, 
ant 17 mylių kelio, kuriuo 
bėgo rusai, paliko tik viena 
trioba su stogu. Gyvulių 
taipgi neliko pas Prūsų ūki
ninkus, kur perėjo besitrau
kdami atgal rusai. Liko tik 
šunis ir katės- Karvės, a- 
vįs ir kiaulės visos išskers
tos ir paliktos supuvimui.

Užėję paskui vokiečiai ne
norėjo tikėt savo akims, kad 
žmonės galėtų daryt tokius 
darbus.

j — Tėve, tu vis klysti, i 
Taip niekados negalės būti. 
Socijalizmas reiškia tokią 
draugijos tvarką, kur viską 

valdys visuomenė. Kad iri 
norėtų kas užsidėti kokį bi-Į 
znį, jis nekuomet negalės su Į 
visuomene konkuruoti nė 
pelno iš to pasidaryti. Pa-: 
imkime, pavyzdžiui, šian-1 
dien Amerikos pačtą. Už 
du centu ji tau nuveža laiš- 
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niją. Pabandyk gi tu, tėve, įkliuvo į vokiečių kil- 
užsidėti pačtos biznį. Ar tu kur likos sunaikinta 
galėsi taip pigiai nuvežti j veik visa 10-ta rusų armija.

;Californijon laišką? Na! O' Kaip žinoma, šita rusų 
jei imsi brangiau, niekas armija buvo iš pat rudens 
per tavo pačtą laiškų ne- įsiveržus į rytų Prusus tarp 

Įsius.
užsidėti šiandien jau nega- 

■ Ii. Kaip šiandien yra su pa- 
čta, taip prie socijalizmo 
bus ir su kitais dalvkais.v 
Tuomet niekas negalės žmo
nių išnaudoti, kad ir kažin 
kaip norėtų. Dėlto tai, tėve, 
socijalistai ir sako, kad soci
jalizmas yra vienatinis vai-, 
stas žmonių gyvenimui pa
gerinti, nes tai yra tokia 
tvarka, kur jokia suktybė ir 
žmonių išnaudojimas visai 
negalimi. F 
znieriams. 
bai patinka, jie dabar mat 
žmones išnaudodami pasi
daro sau ponišką gyvenimą, sche Zeitung” koresponden- 
Prie socijalizmo jie taip po- tas von Koschnetzky sako, 
nauti iš kitų triūso negalės, šitos vokiečių spėkos buvo 
todėl jie to socijalizmo labai sutrauktos Prūsuose į šiaur- 
bijosi ir visaip juo žmones vakarius nuo Įsručio (Ins- 
baugina. Daleiskim, suban- terburgo). Centras tų spė

kų buvo kaime Kussen, ko
kie 9 varstai į vakarus nuo 
Pilkalnių. Užpuolimas pra
sidėjo 8 vasario, keliomis 
kolumnomis. Nuo centro 
tos koliumnos pasidalijo į 
dvišakę. Viena šaka nuėjo 
į pietus, rusams už akių, ki
ta šaka pasuko į rvtus, ru-

• sams iš užnakabo- Toli
miausia koliumna rytuose 

'veikė Šešupės klonije. Ji 
perėjo Rusijos rubežių ties 
Širvinta ir nuėio Berlyno- 
Petrogrado gelžkeliu palei 
Vilkaviški1, aoie 15 varstų 
nuo rubežiaus. Kavalerija 
nupiškėjo da toliaus į rytus 
ir išardė prie Pilviškių ge
ležinkelio tiltą. Tokiu budu 
rusu traukinių judėfimas, 
kuris buvo taio reikalingas 

i traukianties kariumenei at- 
Fa<rbaX""bankratiji- perkirstas. Vasa-

------- ,• no 10 čionai suėjo trauki-
neišvengiamas dalvkas. n.iai su_ kanumene ir 

bankai išvaro virtuvėmis. bet toliaus ne- 
mažesnius iš biznio ir tie tu- ■2”a[ey 
ri bankrutyt. Čia negalima na.

Iš 10-tos armijos ištruko tik keliatas,-30 tūkstančių 
užmušta bei sužeista ir 104 tukst. paimta nelaisvėn. 

Beto vokiečiai paėmė tris šimtus kanuolių.
Dabar atėjo daugiau

ką iš Bostono net į Califor-1 smulkmenų apie tai, kaip Virbaliaus. Besitraukdama

Vadinas, pačtos tu Mozurijos ežerų ir Įsitaisius 
tenai gana stiprias pozici
jas nuolatos bandė vis lauž
tis iš tenai gilyn i Prusus. 
Jai priešinosi prūsų armija, 
bet pastaroji nebuvo tiek 
stipri, kad išmušus rusus 
iš pozicijų.

Taigi sausio pabaigoje, 
kada visa rusų atida buvo 
sukoncentruota po Varšava. 

i vokiečių vadas Hindenber^ 
• gas slapta sutraukė Prusuo- 

. Dabartinėms bi-1 “ “z Mozurijos ežerų daug 
.s, žinoma, tas nela- servisai netikėta, uz- 

puolė 10-tą rusų armiją.
Kaip laikraščio „Vossi-

jiems iš užpakalio jau iki vojų ir dėjo visas savo pa
stangas, kad prisiuntus jai 
pagalbą. Jis siuntė skyrių 
kariumenės iš Lomžos tvir
tovės, iš Kauno ir iš Osove- 
co drutvietės.

Bet vokiečių vadas kiek
vieną sykį atsigrįžęs pasiti-

Į rytus šita divizija buvo be
veik visiškai sunaikinta. 
Šitai divizijai Į pagalbą sku
binosi iš Kauno tvirtovės 
generolas Leontovič, bet jo 
kariumenę pasitiko vokiečių 
kavalerija, kuri išardė apie ko rusų pagalbą, sumušė ją, 
Pilviškius tiltą, ir po smar- ir vėl ėjo toliaus. 
kaus susirėmimo atmušė jį. ~ ... , , —...
Kuomet vienas vokiečių ka- ^a^,s rus¥ ištrūksta iš kilpų. 
Valeri jos sparnas mušėsi su “ 
gen. Leontovič spėkomis, ki
tas jos sparnas pasuko Jo- 
hannisburgo linkui, kur 
sunkiai kovojo už savo gy
vastį minėtoji 56-ta rusų di
vizija. Paimta Į dvi ugni 
dabar šita divizija likos bai
siai sumušta ir likę 5,000 ka- kiečių sparnai. ’ •

. J.' "•...................... Į Rusai buvo, matyt, labai

Tuo tarpu rusų centras ir 
šiaurinis sparnas apleido 
jau savo pozicijas ir karštai 
vokiečių persekiojami sku
biai traukėsi atgal prie ru- 
bežiaus ir i rytus nuo Suval
kų, taikydami i tą spragą, 
kur buvo da nesusisiekę vo-

reivių pasidavė. Į R ; *.__ __ _ t _ ;
Šitą mūšį vokiečiai vadina sunkiam padėjime "ir 16 va- 

antruoiu Tannenbergu, kur sario, kada į Grajevą atvy
ktuos 

vo
kiečių vadas buvo tvirtai įsi- 

1 visi bus 
iki 

paskutinio. Bet kaip tik 
tuo laiku vokiečių koliumna, 
siunčiama uždarymui rate 
spragos, suklimpo pelkių 
juostoj ir užtruko, 
tarpu rusų generolas su sa
vo štabu ir likusiais karei- 

ka sujungti savo sparnų ir viais prasmuko per šitą 
ačiū tai aplinkybei daug ru- spragą ir ištruko iš kilpų- 
sų galėjo ištrukti. Vokie- Kad iš tokio padėjimo ra
čiams putė į akis smarkus sų vadas galėjo ištrukti ir 
vėjas ir drėbė tirštas snie- prie tokio sunkaus kelio iš

sivežti didesnę dalį savo ka
nuolių, tai ir vokiečiai pri
pažįsta jam gabumą ir gar
bę. Jis atlikęs stačiai nega
limą darbą. Keliai yra siau
ri ir užpustyti giliais pus
nynais. Kiekvienam pusny- 

Einanti iš pietų vokiečių ne tai armota riogsanti ant 
koliumna turėjo pereiti pel- galo pastatyta, tai paliktas 
kių juostą, kuri sudaro ru- apvirtęs automobilius. Tas 
sų sienos gamtinę apsaugą, parodo, kad visgi ir rusams 
Šitoj juostoj nėra veik jo- gamta nemažiau darė kliu- 
kių kelių ir vokiečių kariu- čių, kaip vokiečiams, 
menė, norėdama skersai Bandyta keli vieškeliai 
prasimušti, giliai tenai su- bet dėl sniego gilumo visi 
klimpo. Kareiviai turėjo jie beveik nepravažiuojami, 
padėti arkliams traukti iš „ „ .
purvyno kanuolės. Tas labai $uva ^4?^ art!te-

važiuoti. Tą ““pačią su trikdė vokiečių pirmyn 
vokiečiai čia paėmė .

nelaisvėn 19,000 rusų ir 75 
.vežamų virtuvių.

_ Į Kuomet šitas vokiečių
— Tai kam jus, vaike, per Čia kalta draugijos" tvarka, sparnas suko ratu į rytus ir

saw) prakalbas visuomet ’ ' ’ 1 "
šaukiat, kad reikia socijaliz
mo, jeigu tas socijalizmas 
negali pataisyt žmonių ? Juk 
tuomet ir prie socijalizmo 
nebus geriau. Užsidės koks 
socijalistas banką, o paskui 
ims ir pabėgs su žmonių pi
nigais.

— Tėve, aš žinau, kad tu 
turi labai jautrius jausmus, 
todėl neįsižeisk, jei aš tau

— Aha, Maike, nors syki tas bankas buvo katalikiš-
mes jus nutvėrėm už vuode- kas. Paskui, daug katalikų 
gos! ____2___,2__ _____

— Apie ką tu kalbi, tėve? girtuokliaudami nupuola iki krutijo^socijalisto^bankasir
— Matai, matai, jau 

duodi, kad nežinai ir 
ką aš kalbu. Jau tuoj 
tyt, kad kaltas.

— Nieko nesuprantu.
— Maike, aš tau sakau,

kad mes jus sugavom. Jus 
visuomet giriatės esat dar
bininkų užtarėjai; sakot,
kad socijalizmas yra ge- 
riausis vaistas žmonių gyve
nimo pagerinimui; niekina
te tautiečių biznį, o tuo tar
pu jūsų 
Chicagoj šmakšt 
su žmonių pinigais.

— Keno bankierius?
— Lyg tu nežinai, vaike,

Ogi jūsų, socijalistų!
— Klysti, tėve. Socijalis

tai jokio bankieriaus netu- Kodėl tu kitaip kalbi apie 
rėjo. '—T ’

— Matai, jau tu nori tei- dos, kad visgi tavo galvoj
• . • • . • - - w1 su

pratus, jog socijalizmo mo
kslas nemokina steigti ban
kus ir bankrutyt. Socijali
zmo mokslas nekaltas, kad 
žmogus, kuris tam mokslui kaltint nė to tautiečio, nė 
pritaria, pasielgia kartais socijalisto, kurie pabėgo su 
negerai. j likusiais žmonių pinigais.

laiko saliunus, kur žmonės

žemiausio nedorybės 
nio. Taigi turėtume pripa
žinti. kad visi tie tvirkinimo 
urvai yra katalikiški.

— Ne, vaike, taip negali 
sakyt. Katalikų mokslas 
girtybei yra labai priešin
gas.

— Bet jeigu saliuninkas 
yra katalikas?

— Tas nieko nereiškia, 
vaike. Katalikybe nekalta, 
kad katalikas jos nepildo, 

pačių bankierius Tu. vaike, gerai žinai, kad 
ir pabėgo aš esu didelis tautininkas ir 

karštas katalikas, o vienok 
jei turėčiau pinigų, tuojaus 
saliuną nusipirkčiau.

— Matai, tėve, kaip tu 
moki išteisint savo idėją.

nu- 
apie 
ma-

socijalizmą? Juk man ro-

laips- tokių biznierių laikraščiai 
tuojaus šaukia visa gerkle, 
kad prie socijalizmo visi 
bankai taip darys. Vadinas, 
jus bijokite socijalistų iš to
lo, o dėkite savo pinigus i 
musų, tautiečių bankus. Bet 
kada jų bankas kur suban- 
kratija, tai jie tyli, kaip 
grybai.

— Tas, teisybė, vaike. A- 
nais metais pabėgo iš Bosto
no tautietis bankierius. nu
nešė ir mano S10, bet tautiš
ki laikraščiai neparašė apie 
tai nė šnipšt.

— Taip, tėve, atsimenu ir 
aš, kaip tu skundeisi, kad 
tautietis tave nuskriaudė. 
Daug žmonių tuomet verkė. 
Bet socijalistai visų tautie
čių už tai nekaltino. Jie ži
no, I ’ 
mas kapitalistiškoj sistemoj 
yra i 
Stambesni bankai išvaro

gen. Hindenbergas pirmu ko korespondentas, 
sykiu baisiai sumušė rusus, šitą atsitikima aprašo, 

kLClu, , „ūcMVU.V
Gamta rusams pagelbėjo, tikinęs, kad rusai
Rusai dabar teisinasi, kad uždaryti vokiečių rate, 

jų nepasisekimo priežasti
mi buwo stoka geležinkelių 
ir netikę keliai. Bet vokie
čiai sako, kad šitos aplinky
bės rusams dar pagelbėjo. 
Netike kebai ir biaurus o- 
ras neleido vokiečiams i lai-

gas. taip kad nekuri laiką 
jie negalėjo nieko prieš sa
ve matyt; tuo tarpu rusams 
šaudyt pavėjui buvo gana 
paranku. žodžiu sakant, 
gamta rusams pagelbėjo ga
na daug.

Tuo

Kad iš tokio padėjimo ru-

sintis! Geriau prisipažink, yra tiek smegenų, kad
Maike. ba vistiek jau esat 
sugauti.

— Tėve, tu nežinai, ką tu
kalbi.

— O kad tu suburbėtum, 
da jis mat ginčysis! Argi 
tu nematei, ką Chicagos lai
kraščiai rašo? Ar tu neskai
tei „Draugo,” ”Kataliko,” 
„Lietuvos?” Juk ten aiš
kiai pasakyta, kad socijalis- 
tiškas bankas subankrutijo. 
Ir kaip gi tu gali man sakyt, 
kad aš nežinau, ką aš kalbu!

— Bankas subankrutijo, 
tas tiesa, bet jis nebuvo so- 
cijalistiškas.

— Nesigink, vaike, ba ka
rdą išsitraukęs taip ir kir
siu.

— Savo kardu gali tik vy- sykį pasakysiu, kad tu neži-
čius baidyt, tėve, bet ne ma- nai, apie ką tu kalbi, 
ne. —Aš žinau, apie ką aš

— Na, gerai, vaike, o ar to kalbu,
banko savininkas nebuvo — Ne, tėve, nežinai. Tu 
socijalistas? nesupranti, ką reiškia soci-

— Koks iš jo buvo socija- jbJizmas. jei tu manai,
listas, aš nežinau, bet ka?l prie socijalizmo žmogus ga- 
socijalistams jis pritardavo, lės taip-pat pabėgti su sve- 
tai tiesa. timais pinigais, kaip dabar.

—Jis, vaike, ir socijalis- Prie socijalizmo, tėve, 
tiška laikrašti leido.

— Tiesa ir tas.
— Jeigu tu, vaike, pripa

žįsti. kad tas viskas tiesa, 
tad jo bankas buvo taipgi 
socijalistiškas.

— Ne, tėve, čia jau kitas
dalykas. Jojo bankas nie
ko nesiskyrė nuo kitų ban
kų. kokius turi tautininkai 
ir katalikai. Su socijaliz- 
mu jis neturi nieko bendro. 
Nelabai senai toj pačioj suktvbes, neturėdami jokios 
Chicagoj subankrutijo di- galybės, tai paėmę j savo 
delis bankas, kurio savinin- rankas valdžią jie galės ir 
kas buvo karštas katalikas, žmones piauti, o jau bankų 
Jeiem protauti taip kaip, tu. tai ant visų kampų pristaty- 
tėve, tai reikėtų sakyti, kad tų. vai niekados nesislaosto

prie kurios tokie atsitikimai taisė rusams iš užpakalio 
yra galimi ir net neišvengti- kilpas, kitas jų sparnas, nu- 
ni. Todėl, tėve, socijalistai ~
ir reikalauja geresnės tvar
kos.

rijos šaudymas.
Vasario 19 ir 20 Suvalkų 

mieste aiškiai buvo girdėtis 
kanuolių baubimas iš pelkių 

„visuomet rusams pusės pietryčių link, kur vo- - - - - --------
I
I

tiesa,

kas negalės su žmonių pini
gais pabėgti, nes tokių pri
vatinių bankų visai nebus. 
Jei bankai tuomet bus rei
kalingi, tai jie bus visuome
nės. maž daug tokie, kaip 
dabar Amerikos pačtos ban
kai.

— Kaip tu, vaike, gali ži
not, kad prie socijalizmo to-j 
kių bankų nebus? Jeigu da
bar socijalistai daro tokias

Raudonos Kibirkštis.
Vienatinis dalykas, ko ka

pitalistai bijosi — tai visuo
tinas darbininkų susiprati
mas. Visi tieji, kurie tiki j 
pirmyneigą ir turi faktus ir 
principus, yra tikraisiais 
žmonėmis — socijalistais; 
visi tie, kurie neturi vilties 
tikėjime, doros gyvenime, 
nepažįsta tiesos faktų, ne
supranta savo gyvenimo 
principų, yra tikrais savo 
būvio absurdais. Jeigu ran
dasi tokie žmonės, kuie než
moniškai baudžiami, prieta
rais pančiojami, kalėjimuo- 
sna kankinami ir nužudomi 
ir tas dar jfems neatidaro a- 
kių ir neišjudina proto, to
kiems tinka vardas Be žmo
nių, bet mulų.

Šiandieninė laisvė yra 
bjauresnė už vergiją: juod- 

įveidžiai žmonės kada buvo 
■ vergiami, — buvo ir duonos 
kąsniu užtikrinami. Žmo
gus, kuris pasisavino maši
nas, pasisavino ir tavo dar
bą; o tas, kurs pasisavino 
tavo darbą, pasisavino ir 
tave su kunu ir siela (dū
šia).

Kares veda kapitalistai, o 
jų lėšas apmoka darbinin
kai.

Verčiau būt laisvu valka
ta. neg i prekybos vergu.

Negal būt „laisvi žmo- 
negauna

„Gamta,” sakė vienas vo
kiečių oficierius korespon
dentui, 
padeda. Reikėjo tik poros kiečiai apsupo vieną rusų 
dienų šalčio, kad tos balos diviziją, kuri narsiai per dvi 
užša’tų, ir mes butume su- dieni gynėsi, bet galų gale 
ėmę visą rusų armiją.”

Einanti iš šiaurės vokie
čiu koliumna didesnę savo spondentas, kuris važiavo 
kelionės dalį turėjo atlikti bėgančių rusų pėdomis, sa- 
pėsčia. darvdama po 60 var- ko, kad rtwų armijos sunai- 
stų j diena, kad užėjus bė- kinimą ir demoralizaciją 
gantiems iš Prūsų rusams sunku žodžiais aprašyti.
UŽ akiu PamAstrtc taniiftlik ir ari-

Kanuolės buvo užkimštos 
sniegu.

Kada vokiečiai susirėmė 
su bėgančiais rusais, jie pa
matė, kad jų kanuolės taip 
apšalusios ledu ir prikimš
tos sniego, kad negalima bu
vo nė šaudyt. Vokiečių ka
reiviai. kurie buvo surinkti 
iš jaunų žmonių, pasiliko tik 
su durtuvais ir karabinais,

pasidavė.
Associated Press’o korė-ėjęs į pietus, užėjo rusams 

iš priešakio ir pradėjo muš
ti juos iš pozicijų. Musys 
buvo baisiai atkaklus ir tv£- 
rė 9 dienas. Rusai buvo 
pradėię jau imti viršų, bet 
vokiečiams pribuvo dau
giau spėkų į pagalbą, bu- 

itent artferijos, ir rasai bu
vo iš pozicijų išmušti ir pra
dėjo traukties prie rube- 

jžiaus. Tuo tarpu pirmasis 
vokiečių sparnas, užėjęs ru
sams iš užpakalio, pradėjo 
greitai sukti ratu į pietus, 

'norėdamas sujungti rankas 
i su savo koliumnomis pietuo
se ir tokiu budu atkirsti ru
sams kelią. 

Į Ir reikia pasakyti, kad ši- rienok nežiūrint Tabaf did£ ____ _ ,
i tie du vokiečių snarnai susi- ]jŲ nuostolių jie atakavo ru- Tauragėj ir kituose Lietu- 
įjun^ė tarp Suvalkų ir Au-:SUg. į vos miestuose, per kuriuos
Įgustavos tik keliom valan-l Rusa; buvo pradėję jau tik rusai bėgo, kaip kores- 

vėliau, negu reikėjo, užpuolimą, kaip artilerija, pondentas sako, visur ant 
kad sugavus visą rusų ar- įkitol negalėjo prasi-'gatvių kampų riogso palik- 

Dauc rasų su kanuo- mušti per girias į pietus nuo tos krūvos šautuvų ir kito- 
lėmis čionai jau praspruko. Mozurijos ežerų, pribuvo kiu ginklų. 

; D-ras S. Steiner, karės vokiečiams į patį laiką ir 
respondentas nuo Berlv- nusvėrė kovos svarstyklę 

no „Lokal Anzeiger.” pa- savo pusėn, šita koliumna 
'■uodą daugiau smu’kmenų tuojaus žengė pirmyn atvi- 
apie šitą muši. <” 
kad tara Širvintos ir Stalu- 
oėnu vokiečiai netikėtai už- 

■ 'p 56-tą rasų diviziją 
(anie 18 000 kareivių). Ru- 

norėjo traukties į StaJu-
Tikrieii darbininkų atsto- rėnus. bet buvo jau pervė-2 _U___ .» VnHečiai buvo užėję

Na, vaike, jeigu taip, 
lai gyvuoja socijaliz- 

Ura!
tad 
mas.

— Ir aš, tėve, sušuksiu su 
tavim: ura!

Kapitalizmas, Karš ir 
Socijalizmas.

(Mintis skolinta).

Linksmu veidu į karę 
Tarė kapitalizmas: — 

“Ta j He! Sunaikinsim tikrai 
Dabar socijalizmą!

Tik skubėki, mieloji, 
Dirbk iš viso vieko,

O iš baisaus socijalizmo, 
Nebeliks jau nieko.

Ant to karė atsakė 
Prislėgta sielvarto: —

Socijalizmo neišnaikins 
Nė pragaro vartai!

Aš ir tu neužilgo 
Pargriųsim ant šono,

Iš priežasties socijalizmo, 
Busim — du lavonu.

Vardu n as

Kada pinigai taikosi būt 
ponu ant žmogaus, tai ”bie- 
sas” rūpinasi būt bosu 
pinigų.

f' -v* 
C.A1 v

I

Pamestos kanuolės ir au
tomobiliai, sudaužyti ir iš
vartyti vežimai, rogės ir 
ir amunicijos kesonai gwli 
išmėtyti visu keliu. Visur 
matyt bėgusių primėtyta 
šautuvų, krepšių (rančų), 
patalinių ir kitokių dalykų. 
Visu keliu guli daugybė ne
gyvų kareivių ir arklių. Vi
sa tai liudija, kaip pragaiš
tinga rusams buvo vokiečių 
ugnis.

Suvalkuose, Augustave,

i

>

Jisai sako, ru ke’iu tarp Mozurijos eže
rų ir Rusijos rubežiaus, 
siausdama prieš save ru
sus. Bet ji turėjo tris syk 
atsigriž+i kad atmušus ata^ 

i5 §on >. Mat vyriausia 
rusu karvedys dabar tik pa
matė ši*ai savo armijai pa-

_* I

Kcr.o rankose Suvalkų 
miestas, telegramose nieko. 
nesakoma, bet kaip rodos,' 
tenai viešpatauja jau vokie- į 
čiai. Tą liudija tas faktas, 
kad vokiečių karės vyriau- nės,” jeigu jie 
svbė siuntinėja į Berlyną ži-I "laisvos spaudos.” 
nigs stačiai iš Suvalkų. Vie
nui telegramoj sakoma, kad Žmogaus, kuris nori dirbt 
raikiausioi Suvalkų bažnv- teisingai, nepaiso ant savo 
čioj vokiečių kareiviai įsi- kišeniaus.
*aisė sau kazarmę. 1 Adomas Norbwtn«i Adomas Norbntn*



m K E L E T V T S

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO FI
NANSŲ SEKRETORIAUS NUO 1 

D. SAUSIO 1915, iki 1 D.
VASARIO, 1915.

cago, III, (Town of Lake) .. 50.00 
Nuo K Ginčausko vestuvių, Wal-

tham, Mass............................. 11.16
Nuo D. Petrausko vestuvių, Cle

veland, Ohio .............................. 5.70
Nuo Jaunų Vyrų Lietuvių Drau

giško ir Pašalpos Kliubo draugiš
ko vakarėlio, Chicago, III.......... 6.00

i 5

įplaukos.
Sausio 1 1915 buvo .... $1294.14. 
Draugystė šv. Petro ir Povilo ir

29 kp. SLA Westville, III. auka
vo ................................................ $25.00

L. S.S. 133 kp., Norwood, Mass.
aukavo $5, diskusijose suaukauta 
$3, Tarptautiškos Komisijos suren
gtame teatre $10, viso .............. 18.00

LSS. 14 kp. Baltimore, Md. nuo
prakalbų .........................  10.40

Per Philipovich, Racine, Wis.,
nuo prakalbą .............................. 15.14

LSS. 26 kp. Westville, III, nuo
maskinio baliaus ....................... 13.13
LSS. 5 kp, New Britain, Conn. 2.00

LSS. 156 kp. Klinton, Wis, nuo 
prakalbų .................................... 25.65

Racine Lietuvių Mokslo Kliubas, 
Racine, Wis, nuo šeimyniško va
karėlio .......... .............................

Per "Kovos” redakciją ..
Nuo Lafayette, Colo, lietuvių 7.00 
Per J. Vaškevičių, Pittston, Pa., 

surinkta laike VII rajono LSS. kon
certo $6.80, liko nuo 7 kp. LSS. 
prakalbų $1.47, viso ................... 8.27

Nuo Rumford, Me, lietuvių 10.60 
Nuo New Haven, Conn., progre- 

sivio jaunimo................................ 4.80
V. Zabita krikštynose, iš Sag 

Harbor, N. Y.............................. 3.70
SLA. 181 kp. Jarome, Pa. auka

vo susirinkime .......................... 9.43
SLA 35 kp. WilkesBarre, Pa, 

aukavo ........................................ 10.00
D.L.K. Keistučio Draugystė, Wil- 

kes-Barre, Pa, aukavo.................10.00
Nuo Wilkes-Barre, Pa, lietu

vių ................................................ 7.22
Nuo LSS. 60 kp. aukų rinkėjų 10.00 
Nuo LSS. 90 kp. koncerto surink

tos aukos, Rhone, Pa. .................5.10
Nuo Passaic, N. J, lietuvių 3.75 
Dr-stė Lietuvos Dukterų, New- 

ark, N. J, aukavo......................... 50.00
Per aukų rinkimo komitetą, Rum

ford, Me, ................................. 66.25
K. V. Žiurinskas, Norwood, Mass. 

už štampas ................................ 10.00
Per T. Ilgūną, Roslyn, W'ash, 

D.LJC Draugystė Vytauto $5, S. 
L.A. 219 kp. $5, Roslyn, Wash, lie
tuviai $13.00, Ecle Elum lietuviai 
$13.35. Viso............................ $36.35

Nuo LSS. 204 kp. prakalbų, Ke- 
wanee, III...................................... 20.65

G. Nevedomskis, West Lynn, 
Mass, už Štampas......................  25.00

M. K. Bolis, Lawrence, Mass., už
štampas  ................................. 10.00

Per M. Chesną, Brighton, Mass., 
■nuo tūlo advokato (nepažymėta pa
vardė) ............................................   2.00

Nuo SLA. 102 kp, Herrin, III, 
ir vietos lietuvių ...................... 12.25

Per P. A. Yeškinskas, Worcester, 
Mass, (nepažymėta nuo ko au
kos) ............................................ 110.00

Per A. A. Veckys, nuo LSS. 64 
kp, Lawrenee, Mass. .............. 16.40

Per J. Grigalavičių nuo A Sta- 
nis krikštynų, Cherry, III............ 625

Nuo SLA. 243 kp, Coalgate, 
Okla.................................................. 5.00

Nuo Coalgate. Okla., lietuvių 6.05 
Draugystė Lietuvos Ukėsų,

Springfield, III., aukavo .......... 10.00
Nuo Dr-stės Šv. K. K. Lietuvos 
prakalbu, Tuckahoe. N. Y. $12.40,
Dr-stė Šv. K K. Lietuvos aukavo 
$10.00, viso ................................ 22.20

R Varašius, Chicago, III, auka
vo .................................................... 5.05

SLA. 85 kp, Edwardsville, Pa, 
aukavo ............................................ 5.00

Per J. Grigalauskv, Cherry, m. 
nuo visuomeniško baliaus $77.05, 
LSS. 128 kp, aukavo $1-0. šv. Juo
zapo draugystė aukavo $10, pas 
J. Milių krikštvnose surinkta $4.55, 
~" 10160

N. J.

Viso šį mėnesį įplaukė $1,713.26

Viso labo
Išlaidos.

Už išmainymą privatiškų čekių .75c.

$3,007.40.

8.50
12.21

i

viso ............................................
Per K. Jonaitį. Newark, 
J. J. Kaškevičius $50.00.

Papartis $5. K. Švitrinsl-as $5. nuo 
vietos lietuviu ir nuo pr~gresyviš- 
kų draugijų fėru $240, viso .. 300 00 

Per P. Baranauską. Scran*on,
Pa., nuo V. Stelmo’-'o su p-le Onn 
Spndžiute vestuvių .................. 7.25

Palangos Juzės Dr-stė, Newark,
N. J^ s»”kav<> ......................... 1 o<) o>>

D L 7T K. D’-stė Vir^en, T1J._ a”- 
kavo $10. tirden, III, liett’v-’-: 
$20.85, viso ................................. 30.85

Nno L^S. 177 ko. vakaro. S*
Ch^ries. III..................  27.69

N”o Sn«ivio”>ji’no R K. prakal
bų. Gardner, Mass. $4.40, nno Gar
dner. Mass, lietuviu per aukų rin
kimo komitetą $45.60, viso .... 50.00

Per J. J. Agurkis nuo Taut'n. 
Ma«s, lietuviu ............................ 1010

Per J. Rimbą nuo Spring/ieM. 
m, lietuvių ................................  13.56 ,

Nuo Sūnų Lietuvos Didvyrių ir i 
Šv. . Petro ir Povilo draugysčių, i 
Spring Vallev, III, susirinkime 6.00 

Per S. Jasilionis nuo Bingham- 
ton, N. Y. lietuvių ....................... 7.05
Nuo Herrin, III, lietuvių ir svetim- i 
taučių ........................................... 63.66

Per K. Matulioką ir K. Petraus
ką, Bucker, III............................. 14.10 ,

D.L.K. Vytauto Drėstė, Newark,
N. J, aukavo.............................  25.00 ■

Per F. Taraško, Dės Moines, Io-
wa. krikštynų porilyje .......... 7.25

Per S. Gaidelį, Waterbury, Corm.
nuo krikštynų pokilio .................. 1.25

J. Balchunas, Baltimore, Md,
(nepažymėta, ar aukauja ar surin
ko) .................................................. 5.50

Per A. Klinga, Montello, Mass,
nuo vestuvių uokilio .................. 8.99

M. Rodavičia, Phila<telphia, Pa, 
nž stamr>as ............................. 10 00

S ® Shonas, Scranton, Pa, už _ 
štampas .............................. • • • •

Pev V. Andrulevičių, Wilkes-Ba- 
rre. Pa.......................................... 5.35

Nu« Major J. J. Kelly. So. Bos
ton. Mass......................................... 2.00

Per M. A. Balčiūną nuo North 
Packing & Provision Co, So. Bos
ton. Mass.....................................  19.00

Per V. Andriulevičių, Wilkes- 
Barre, Pa, (nepažymėta, kaip au
kos surinkta) ............................. 10.15

Per G. Girdauską, Denver, Colo, 
(nepažymėta, kaip aul os sūrini - 
tai ................................................ 23 45

Nuo N. Spaičio. Elizabth, N J, 
už ^tampąs ................................. 30.00

K. Be’iauskas. 71 Vp, LSS. Cam
bridge. Mass, už starr.Das .... 10.90

; . • R-inų Dr-stė, Cambridge, 
Mat-... aukavo............................J 00.00

Lietuvos Sūnų Dr-tė, Cambridge, 
M*ss . v’ štampas .................. 10 06

H. C. Crosbv So. Boston, 1 00 
V. ). Tvinte. Dorehester, Mnss. 1.00 

"T'"wnės Mvl. No. 1, Chi-

J. W. Kasperavičius 6 ats, Wilkes- 
Barre, Pa.

Kurių vardai augščiau telpa vi
siems išduoti įgaliojimai ir angliški 
atsišaukimai su paliudijimu vetinių 
L.Š.F. centrų, draugijų bei kuapų.

L.Š.F. finansų sekretorius,
Tadas Dundulis.

Pas Lietuvos šelpimo Fon
do iždininką K. Šidlauską

kjTIdlausi? ,LSF: | k,OVO * H* .
Stampoe.

LŠ.F. iždininkas priėmė 40,000 
štampų, vertės $2,000.00. Išduota 
6,900 štampų vertės $345.00. Lieka 
33100 štampų vertės $1,655.00 "Lai
svės” redakcijoje randasi 10590 štam
pų, vertės $529.50 Viso randasi L. 
Š. Fonde 43690 štampų .. $2,184.50.

Vasario 1, 1915 turtas $191.15
L.Š.F. finansų sekretorius,

Tadas Duadulis.

‘*1plaukę Lietuvos šelpimui 
aukų $5317.11

SCRANTON. PA.
Jurgio Jurgilo su panele Elz. Mar- 

čiulaičiute vestuvėse L. Š. Fondan au
kavo šie svečiai:

Jonas Marčiulaitis $1.00; Jurgis 
Gugilas, Antanas Čelkis, Povilas Spu- 

I dis, J ieva Spudienė, Motiejus Spūdis, 
i Jonas Orenckas, Juozas Žemaitis po 
■ 50c.; Marijona Čelkiutė, Barbora 
Į čelkienė, Juozas Pačėsa, Magdė Pa- 
i čiesienė Iz. Visockis, Jurgis Juodsnu- 
j kis po 25c.
į Pinigai pasiųsti L. Š. F. fin. sekr. 
i T. L. Dunduliui.

Marė Čelkiutė.
Pinigus priėmiau, T. L. Dundulis,

L.Š.F. fin. sekr.

I

Pajieškau draugų ir draugių: Pe
tro, Raulo ir Antano Bieliauskų; taip
gi Kastanto Šamalo, Kastanto I>eono, 
Juozo, Benedikto ir Kotrinos Rinke
vičių ir Aleksandro Šuvalsko; visi 
gyvena Pennsylvanijos valstijoj. Pa
eina iš Slabados, Jėzno par, Trakų 
pav. Meldžiu atsišaukti.

A. Bieliauskas,
7 Jefferson st, Cambridge, Mass.

Pajieškau savo vyro Jono Jankaus
ko: didelis, sausas, burna biskį mar
ki uotą, plaukai tamsiai geltoni, nosis 
didelė ir viršui vieno danties nėra; ; 
akį s rudos ir biskį susilinkęs. Kau- j 
nietis, Raseinių pav., žvirgždžių kai- i 
mo. Meldžiu širdingai jį žinančių 
pranešti. (9)

Petronė Jankauskienė,
20 Star str., Ansonia, Conn.

i

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUL

Westville, III.

MARLBORO, MASS.
Patėmiję, kad iš visų lietuviškų 

kolonijų plaukia gausiai Lietuvos 
1 šelpimui aukos, nenorėdami ir marl- 
i boriečiai atsilikti nuo kitų sutarę ke- 
[ liese parinkome L. Š. F. aukų. 
; Aukavo:

K. Tamulis $1.50; J. Poleckis, M. 
1 Liumas, S. Staknis, O. Beržilioniutė, 
I K. Jokubėnas, K Grakauskis, J. Bi- 
zokas, F. Kazrijūnas po $1.00.

R. Zinkevičius, J. Sadauskas, M. 
Sadauskiutė po 50c. Išviso $11.00.

Aukos pasiųsta L.Š.F. per "Kelei
vio” administraciją.

M. Liumas.
Pinigai priduoti K. ŠidlauskuL

"KeL" Adm.

Pajieškau sesers Amilijos Brazy- 
tės. Kaziliunienės; Kauno gub. Bir
žių par. Graužų kaimo, girdėjau gy
vena Baltimorėj. 7 menesiai kaip 
atvažiavau Amerikon ir labai norė
čiau susižinotL Kas ją žino arba ji 
pati, lai atsišaukia.

M. Bruzytė,
54 Pearl str, Chelsea, Mass.

Suaugusi mergina ar moteris, rei
kalinga prie naminės ruošos stuboje, 

i sugebanti virimo darbą. Mažą vai
kų nėra. Mokestis gera. Kitą mies
tų merginas meldžiame atsišaukti lai
šku: (9)

Mrs. M. Martin,
1209 3rd str, Cedar Rapids, Iowa.

W. LYNN, Mass.
West Lynno L. Š. F. skyriaus vei- 

kiantis komitetas nuo vietos lietuvių 
surinko aukų $122,95. Apmokėjus 
kelionės lėšas Seimo delegatui M. 
Adliui $15.00 lieka L. Š. F. $107.95. į

Aukavo šie vietos lietuviai:
Šv. Kazimiero draugija 25 dolerius, j 
Kazys Praitis, A. Lesburtienė, M. r 

Jankauskas, M. Adlis, po $5.00.
A. Balkus ir T. Bingelis po $2.00. ■

B. Alukonis $1.50.
J. Žukas, K. Miglinas, J. Skindelis, 

B. Špakauskas, A. Beržilonis, K. Sir- : 
bikas, K. Kukenis, D. Palčiauskas, V. 
Karpiečius, M. Latauskas, A. Malu- į 
navičius, M. Balukonis, W. Stadelni
kas, J. Putras, O. Putruvienė, B. Mi
glinas, J. Pigaga, J. Nevedomskas, __________ _______ __ __________ _
W. Vasiliauskas,_ A_ Markevičius, J. Navickas, Petras Varžinskas, K. Ra- 
Plagas, S. Baguševičius, M. Petkevi- zumas, J. Rudis po 25c.; K. Čeponis 
čius, P. Vaicenavičius^ A. Žilinskas, 20c.; A- Balčiūnas ir A. Samulionis 

Išviso $5.90.
Petras Rasevičius.

Pinigai perduoti K. ŠidlauskuL 
”KjeL” Administr.

IGALIOJIMAI IŠDUOTI IKI 1 <L
VASARIO, 1915, SEKANTL

D. Pilka 6 įgaliojimai, Jersey City,
N. J.

F. Visbaras, J. Grigaliauskis, M.
Kisielius, Cherry, III.

S. Kirslis, P. Budrunas, J. Rodis,
J. Antulionis, V. Bingelis. N. Pelec- 
kaitė, A. Petruliutė, A. Višniauskiu- 
tė, W. Bridgewater, Mass.

M. Urba, M. Ragauskas, A. Jan
kauskas, P. Treinaitis, Easton, Pa.

C. Shilling ir J. Kazlauskas, Dės
Moines, Iowa.

D. Petrauskas, J. Pliorpa, Cleve
land, Ohio.

J. Gediminas, A Januškevičius, T. 
Petkunaitė, M. Bubliauskaitė, Sche- 
neetady, N. Y.

D. Bulauka, A. Žilinskas, A. Ram- 
pika, M. Mulokiutė, J. Juodelis. K. 
Kulbiutė, J. Skebenauskas, G. Pušl- 
niutė, M. Stakionis, V. šoblinskiutė, 
A. Butėnas ir Kiaulėnas, Lawreoce,

J. W. Kasperavičius 2 įgaliojimai, kas, S. Aleksa, F. Bacevičius, A. Pa- 
Wilkes-Barre Pa. škauskas, J. Cviriia, A. Cvirka, S.

K Vaičiulis, A Geriąs, J. Buconis, Petkevičius, L. Petkevičius, J. Gri- 
Rumford, Me, ; goms. S. Budrevicius, J. Saulenas,

V. Petraitis 3 įgaliojimai, Kewa- W. Petliauče, J. Gaspare virius, O. 
nee, III ! Žvingiliutė, P. Kaupelis, J. Kerys, R.

D. Berukštis, V. Subariutė, J. Ma^ Bilinskas, K. Šin^evičus, K. Buzas, 
tonis, J. Rinkunas, J. Virbickas, So. A. Ginkus, M.^Bieksas^ J.^ J«ditek^, 
Bethlehėm, Pa.

J. Ploplis, J. Rimutis, Springfield,
Ohio.

A. Zalatorius 3 įgaliojimai, Melro- 
se Park, IL.

N. Winkšnaitis. N. Maksvytis, A 
Liutkus, A Plevokas, P. Kaselis, W. 
Sinkevičius, A Bačiulis, S. čiaupa, 
Montello, Mass.

P. Svirnelis. J. Stočkus, J. Nevir- 
duckas, Stoughton, Mass.

J. Stepanavičius, J. čebanauskas, _ . ■
lhisvuie"1 IlLtlS’ M MetehOMS’ C°1* | Mikšis’, D. Petkevičius, F.”Uždavėnis’ Mylėtojų draugija — iš iždo $10.00.

A. Zvbkus 2 Įgaliojimai, Manches- į- Jakštys, J. BenĮ-us, P. Benkus, P. i
6 Stasvs Zaleskas. J. Nevedomskis, i V. BesiHrskas, R. Baublis V Veng-

K. Sirbikas, O. Žvingiliutė, M. Kra- raitis. J. Bukevicius, P. Bok—ouę 
i-auskiutė. L. Pukinskiutė, W. Lynn, kas, V Dirsa, A. Pakuloms J. Gp-

, ras, v. Ambrazevičius. J. Bareisa,
‘ K Demeikis, Cicero, III. , M. Bareišiutė, S. Neverbiskas, B.

J. Demeikis, Cicero, III. : Kyakevicius I. Bandzeyicius, T.
J. Usnevich, W. Žvingila, Bristol, Gliebus, J Akavicius. J. Liva, J. Su- 

OonrĮ Stauskas. K. Gusevičiutė, O. Janule-
J * A. Kaminskas, J. Klikunas. O. J. viėionė. P. Čebatorius, V. Žukauskas, 

šimoliuniutė. P. Tvarijoniutė, J. Mi- P- Stanafaiče ir A Zaruba po 25c 
Velionis, J. Dzegulskiutė, O. F. Šimo- y.- _20c.; P. Gama 10c.; M.
liuniutė. B. Stubidas, Binghamton, Pasukoms 5 centus.

y j Nuo seniau surinkta buvo 80c.
E. M. Skerstoniutė, B. Kontrimas, Į _ - - p

Julia Lenkaitė. S. Boston, Mass.
K Mitkus, K. Lukšis, J. Vėtą,

Šatas. Norwood, Mass.
P. Pekeraitis, J. Ivonaitis, J.

WEST HANOVER, MASS.
Ponų Čeponių krikštynose L. Šelp. 

Fondan aukavo šie svečiai:
P. Raševičius, D. Tribulauskas, A. 

Iadriliunas po $1.00; P. Varžinskas, 
T. Tribulauskas, K. Kazakevičius, K 
Vavickus, P. Šatas, S. Žaldokas, F.

Rumford, Me.

nee, III.

A. Maziliauskas, G. Landergan, S. 
Pecukonis, S. Levanavičius, J. Pūtis,
J. Keršis, P. Pecukonis, J. Pecukonis,
K. Stadelnikas, J. Demikis, A. Ma- 
raška ir A. Noreika visi po $1.00.

K. šalis 75c. S. čironis, S. Kazo-

po 10c.

COLLINSVILLE, ILL.
Aukos L. Š. F. surinktos per drau

gus: J. čebanauską, M. Trumpaitį ir 
J. Steponavičių. Aukavo sekančiai:

Al. Balsaitis, F. Skamarokas, J. 
Jasaitis, M. Mardosa, L. Žvingilas, 
A. M. Matelionis, V. Tamošaitis, J.

i A. Liaukus po $1.00.
i Star Meat Market $1.50, A. Benes- 
i kis, J. Žilaitis, J. Kurelaits, A. Tere- 
seviče, A. Ačius, J. Brazys, J. Bal
trušaitis, J. Steponaviče — po 50c. 

___________ _  __ I M. Tumas, A. Ponelis, J. Bikneris, 
svis, A. Baguševičius, J. Švenčiunas, K- Krisčiokas, S. Šimkus, H. Šesto- 
V.___________________   ’ •"______________ -------- - *
K. Baumila, 
kevičius, A. Vaicekauskas,

■ lioniutė po 50c. F ’
J. Versackas, V. Norkūnas, J. Bu- • 

M. Sau’.ėnas, J. •

M. Balkus, L. Baryos, M. Jedzevičius, 
' P. Arminiutė, J. Buzas, V. Lebedni- 
kas, V. Ališaukas, P. Liupševičius, A. 
Sekavičius, J. Mazur, M. Pangonis, 
M. Pašukonis, A. Dakaminavičius, T. 
šidiškienė, J. Maišcevičius, J. Pagin-

Ambraževičius, M. Petkevičius, kas, M. Trumpaitis, J. Naujokas, A 
M. Petkevičius, K. Pet- t Petrauskas, J. Dervelis, J. Kmpas, 

;___ ; , A. Palių- A- Dorinąs, A. Žukas, K. Zaldaris, A
R Yucas 30 centų. Dzidolikas, F. Pipiras, J. Zebliackas 
- -- - - - po 25c. Viso $17.75.

LSS. 18 kp. iš iždo $10.00, Laisvės

.Povilonis, V. Ginkiutė, J. Uždavėnis,
— — - ■■ -- --

P. Bakanaus- '

A.

____________ Pil-j
<auskas. B. čemauskas. J. Kasputis, š 
\. Bekešius, K. Andrikis, J. Galva- ! 
«vc' a<?. J. Mvsas, J. Liutkevičius, J.

Mačionis, Gardner, Mass.
J. S ibirdis, P. Ketvirtis, J. P. 

"’.aulinaitis, A. Spurga, M. Balčiūnas, 
To. Boston. Mass.

P. Jonub’ a. A. Ūkelis, J. A. Ge- 
iris. S. Omaha, Neb.
”, Che'una", So. Bend. Wash.
xr. Ja’ imavičius 2 įgaliojimai, Wa- , 
b---- . Conn
' ” 3

V
—

Norwood, 
v R-.lys

as, 
M.

-r-e. Mass.
R-Vv’

įgaiiojimai, Chester,

K. Mit’ us, K. Žurin- 
Mass.
2 Įgaliojimai, Law-

R-;'-v?;t.*5. J. Dovidaitis, Re- 
nečkis, L. Mičiliutė. S. Garšviutė, J. 
Janušionis, M. B?pirščiutė. J. Kaz- 
’austas. A. Damb-auskiutė. A. Bara- 
nauskiutė. M. Olėikiutė. B. Jakubo
nis, J. Baniulis, M. A. Liberis, Brook
lyn, N. Y.

Iš viso $37.75.
Vietinis L.Š.F. sekr.

A M. Metelionis.
Aukas priėmiau, T. L. Dundulis.

Paj ieškojimai
Pajieškau Alizo Šinkūno; Kauno 

gub, Ukmergės pav, Šimonių par, 
Liesnujų viensėdžio. Svarbus reika- 

l las. Meldžiu atsiliepti laišku.
Jonas Savičiunas,

; 502 Joseph avė, Rochester, N. Y.
Išviso surinkta $122.95. 

Delegato M. Adlio lėšos — $15.00.
Lieka $107.95.

LŠF. vietinio skyriaus sekretorius, 
V. Vasiliauskas.

Pinigus priėmiau sausio 9 $25.00 ir 
vasario 22 $82.95. Išviso $107.95.

K. Šidlauskas, LŠF. ižd.

Pajieškau brolio Jono Gulbino; 
Kauno gub, Šiaulių pav, Baisogalos 
vals, Gužupio vienkiemio. Svarbus 
reikalas. Meldžiu atsišaukti

M. Gulbinas,
; BOX 125, Amold, Pa.

I
WILKES-BARRE, PA

Vasario 15 d, 1915 m, D. L. K. Kei- 
stučio Teatrališka Kuopelė, geriau 
Sakant, LSS. 9 kuopos nariai, lošė - ■ -
veikalą "Bomba.” Publikos buvo į 
pora šimtų ir kaip girdėt buvo užga- įjqx 103^ 
nėdinta. Pelnas paskirta šelpimui 
Lietuvos. Kadangi surengimsa va-1

Pajieškau brolio Juozo Janavičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Užvenčio 
miestelio. Pora metų atgal gyvenęs 
Cleveland, Ohio. Taipgi ir Mykolo 
Vitkaus, kuris prieš kelis metus gy
veno Chicagoj. Girdėjau išsimokinęs 

. Kas praneš jų adresą, gaus 
atlyginimą.

Antanas Jonavičius,
, Ladd, III.

, , “,, Pajieškau pusbrolio, Juozo Anzulo;karo daug lesavo, tai pelno liko tik cuvaivu p,,k " ’
'9 00, kuriuos ir pasiunčiamLietuvos Kampinų kain^_ 

si žinoti.Šelpimo Fondo iždininkui K. Šidlau
skui. J. Ažys.

Pinigai priimti. K. Šidlauskas.

Mariampolės pav. 
Norėčiau greit su-

iii Petras Lingis,
1531 Wood str, Chicago, UL

Pajieškau brolio Petro Visockio. 
Paeina iš Pasvalio miestelio, Panevė
žio pav, Kauno gub. Pirmiaus gyve- 
veno Cambridgeuje, o pasKui išvažia
vo į Cleveland, Ohio. Meldžiu jis 
pats ar žinantieji jį pranešti.

Veronika Visockiutė,
545 Main str, Cambridgeport, Mass.

Pajieškau švogerio, Konstanto Ti- 
tiškio; Kauno gub., Šiaulių pav, Ra- 
dvyliškių miesto. Svarbus reikalas. 
Atsišaukite tuojaus. (11)

Mikas Planutis
P. O. BOX 317, Harrisburg, III.

Pajieškau Prano Bukauskio, Kauno 
gub, Raseinių pav, Viduklės par, 
Šarkainio sodžiaus. Taipgi pajieš
kau pažįstamų iš Viduklės apylinkes. 
Meldžiu rašyti. (11)

Izidorius Šimkus,
BOK 2, Roby, Ind.

Pajieškau draugo Juozapo Lau
ciaus; Kauno gub, Ukmergės pav, 
Lieliunų par, Stubulunkių sodžiaus. 
4 metai atgal gyveno Pittsburghe, 
Girdėjau gyvenąs Rochester, N. Y. 
Meldžiu atsišaukti.

Povilas Janulionis, 
10801 Michigan avė, Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Martyno Ba- 
bišiaus; Kauo gub, ir pavieto, Už- 
varčių sodžiaus. 8 m. gyveno Chica
goj. Meldžiu atsišaukti.

Jurgis Babišius,
519 Mills str, Rockford, I1L

Pajieškau švogerio Viktoro Luko
šiaus ir sesers Juzės štaškaitės; Kau
no gub, Raseinių pav. 
Svarbus reikalas.

Pranas štaškus,
P. O. BOX 62,

ir parapijos. 
Meldžiu atsiliepti.

Benbusch, W. Va.

Pajieškau Jono Kamincko, pirmiau 
gyveno Le visto n, Me. Jis atrašo pas 
mane laiškus, bet pamiršta parašyt 
savo adresą. Jis pats ar kas apie j| 
žino malonėkit priduot jo adresą: 

J. Karys,
17 Pleasant st, E. Lexington, Me.

Pajieškau draugo Jono Tamulionio, 
jis pirmiau gyveno Hartford, Conn. 
Paskui išvažiavo į West Virginia. Jis 
pats arba kas apie jį žino, meldžiu 
priduot jo adresą.

L. StachovskU
21 Are h st, Hartford, Conn.

Pajieškau Izidoriaus Šlapelio; Pa
beržių kaimo, Kupiškio parapijos, 
Ukmergės pav, Kauno gub. Girdė
jau, kad tėvas miręs Arizonos valsti- 
’ '. Meldžiu jo paties, giminių arjoj- _ _ .
kas jį žino, pranešti.

227
Adelė šlapelvčia,

First st., Elizabeth, N. J.

Pajieškau savo brolių Antano ir 
Vincento Dirkių; paeina iš M. Klovei- 
nių. Rozalino Vai, Panevėžio aps, 
Kauno gub. Girdėjau gyvenąs apie 
Chicagą. Meldžiu atsišaukti:

S. Dirkis,
1521 Broadway avė., Grand Rapids,

Mich.

Pajieškau pusbrolio, Juozo Butkaus 
ir Julijono Gudaičio; abudu paeina iš 
Kaimelių kaimo, Raseinių par. ir pa
vieto. Meldžiu atsišaukti (11)

Frank Moran,
BOX 44, Loal Lenter, Pa.

Suaugusi mergina ar moteris, rei
kalinga prie naminės ruošos stuboje, 
sugebanti virimo darbą. Mažų vai
kų nėra. Kitų miestų merginas mel
džiame atsišaukti laišku: (9)

Mrs. F. M arti n, 
1209 — 3rd str, Cedar Rapids, Iowa.

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

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

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

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

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

Iždininkas K. Šidlauskas,
226 W. Broadway, S. Boston, Maaa. 

Kasos Globėjai: .M. Čėsna, 56 Markot 

St, Brighton, Mass.; J. Gegužis 28 

Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ger- 

dauskas, New Britain, Conn.
Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 

ney Orderiais, reikia išrašyti vardą 

Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardą 

kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. M. Dunduli, P. 0. Box 511, Wm8- 
ville, III, kuris po kaucija $1,000.

J1EŠKAU DARBO
Bile kokio kad tik galima butą pa

dalyti vidutinis pragyvenimas: bučer- 
nėje, krautuvėje arba prie kitokių 
darbų. Esu 25 m. amžiaus; moku 4 

įkalbas: angliškai, vokiškai, lietuviš- 
i kai, luksemburk (? Adm.). Visomis 
i keturiomis kalbomis pilnai galiu su- 
I sišnekėti, turiu ir paliudym.us (11) 

A. Jarkmonas,
318 Franklin str, Port Washington, 

Wis.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, . Iowa.
Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailius,
1013 S. E. Alien st. Dės Moines, Ia. 

Pirm, pagelb. — P. Mileris,
821 S.E. Marke t st. Dės Moines, Ia. 

Sekretorius — C. Shilling,
1016 S.E. Alien st, Dės Moines, Ia. 

Iždo globėjai — J. Čiapas,
123 E. D. M. st, Dės Moines, lova. 

P. Ašmonas,
217 E. 6th st, Dės Moines, lova.

KEPĖJAS pirmos klesos, mokan
tis kepti visokių rūšių duoną, jieš- 
kau darbo kepykloje už vyriaus; ke
pėją. (9)

W. Kampionas,
4 Cleveland avė., Ipswitch, Mass.

PARSIDUODA FARMOS .
Lietuviškoj kolionijoj tarpe gražių 

ir sveikų vandenų ir žuvingų ežerų, 
kur daugelis lietuvių pelnijasi; nerei
kalauja, prašyti, kad bosas duotų 
darbą, bet jaučiasi pats ant savęs bo
su. Žemė gera ir derlinga, oras toks 
pat kaip musų Lietuvoj. Žemė yra 
lengva įgytie ir galima gauti ne
brangiai ir visokiomis išlygomis: nuo 
12 iki 70 dolerių akras. (10)

Frank Bakunas,
Mason Co, Millerton, Mich.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, III.

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th st, Chicago, DL 

Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,
906 W. 20th PI. Chicago, m. 

Nutarimų Rašt — Ant Tamkevičia, 
1916 Canalport avė, Chicago, DL 

Fin. Raštin. — J. Syker,
5507 W. 25th PI. Cicero, DL 

Iždininkas — L. Kasper,
3131 So. Wentworth avė. Chicagoi 

Organizatorius — Ant. Selemonavičį 
1915 Canalport avė. Chicago, DL 

Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. pe 
pietų, Geo. M. Chemaucko salėj, 1980 

So. Union avė, Chicago, III.

MONTELLO, MASS.
Vasario 14 d. buvo p. F. Gaigalo su 

p-le P. Ruplyte vestuvės, kuriose da- 
" Visi

buvo blaivus, gražiai linksminosi ir 
neužmigo nukentėjusių nuo karės 
viengenčių.

L. Š Fondan au’-avo šie svečiai:
R. Didžiulis $1.00.
F. Gaigalas, P. Ruplytė, M. Liu- 

mas, K. Jakubėnas, K. Ingaunis, J. 
'U Lastauskas, Y. Bertulis, Royal- Sirbikas ir A. Šiliunytė po 50c

pi B. Runlvs ir F. AH-cnims do 25c.
M. Rodavičia, Phiiadelphia, Pa.
J. Viskoška. J. Matuza, V. Dauno- 1 

rančius. Trenton. N. J.
S. Narkis, T. Beleckis, J. Balčaitis,
M. Stalm^kas. J. Rumbutis, J. Cha- 

pas. P. Sadula, Racine. Wis.
M. Dusevich, Worcester, Mass.

“ _ y, . -v* T • • T i * L/ - ’ Ji ■ TV U1) Iv Lt? » v- O U Ui V ŽV U i lvz
New Y?rkaCitv’ JUS’ PiMnlS’ lydavo gražus būrelis _ svečių.

K. Lipskis. B. Radzevičius. S. 
Skrvdulis K. Radzevičius. J. Stadulis, 
A. ši^lausl-as, Great Neck. N. Y.

S. Liutkus, V. Senelis, R. Baraus-!
I vas, B. Burvav«kas, Bronis’ova Bo- ' 
čviutė, Agota Pranskienė. Elezabeth,

i N. J.
i B. Ruplys ir F. 8 ’^^ninis po 25c. 

į Viso suaukauta $5.00.
Patartina, kad ir Kili lietuviai, ku

rie rengia vestuves, puotas, ar šiaip 
kol ias pramogas, neužmirštų savo. 
brolių kenčiančių skurdą tėvynėje.

Linkiu ja"-'->-’edžiams kuolaimin- 
giausio gyvenimo.

Linksmas
Pinigus priėmiau ». II.

K. Šidlauskas,

Vyras.
15. 
LŠK.

Pajieškau giminaičių: Juozo, Sta
sio ir Vinco Baliunų; paeina iš Su
valkų gub, Būdvyčių par. Rudelių 
kaimo. Seniau gyveno Brooklyn, N. 
Y. Taipgi pajieškau Juozo Raškau- 
cko, Moekavos gmino. Meldžiu visų 
atsišaukti.

S. Radžiūnas,
34 Star st, Nev Britain, Conn.

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu- 

vią f ar mas. Jau veik visiems lietu- 
j viams yra žinoma, kad Nason pavie
te, Fountain, Mich., yra geriausi 
kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 
molis ir juodžemis. Aš turiu apęmęs 
išpardavimui 93 dirbamas ir išdirb
tas farmas su trobomis ir didžiausiais 
sodnais. Y’ra 17.000 akrų nedirbamos 
žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrą. 
Fountain yra didžiausis centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 
krautuvių, banka, 2 mokyklos, 3 ja- 

! vų sądeliai. Visoki javai yra perka
mi; išdirbystės produktų ir materi- 
jalo. atvažiuokit pažiūrėti, o aš su 
automobiliu pavažinėsiu aprodyda
mas daug patogių farmų iš kurių ga
lėsit pasirinkt sau patinkamą vietelę. 
Perkant žemę už gelžkelio ti.-vietą su
grąžinama. Žemlapiai (mapos) ir 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo
jaus. (20-5)

J. A. ŽEMAITIS, 
Fountain, Mich.

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 RA1N COAT CO.
3 Harrison avė, & Comer Essex str, 

BOSTON, MASS.

I

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, I1L

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
712 K 17th place, Chicago, IH. 

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

Prot Rašt ir organo užžiurėtojas —— 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicagą. 
Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitis,

3327 Auburn avė, Chicago, DL 

Kasierius — Kaz. Šilas,
3342 So. Halsted str, Chicagą.

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:38 
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:
Pirm. — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė, Chicago, DL 

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

Org. Užžiur, Prot rašt K. A ČiapM, 
244$ W. 46th pi, Chicago, DL 

Finansų Rast. — J. Laucevida,
4637 S. Wood st, Chicago, DL 

Kasterius — K. K. Stryneckis,
4612 S. Ashland avė., Chicago,.

Susirinkimai būna kas trečią no- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vai. 

dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 

neprigulmingos parapijos, 4538 48 
So. Marshfield avė, Chicago, I1L

Pajieškau pusbrolio, Juozo Stasiu- 
konio; Kauno gub., Žeimių par., Skry- 
ptelių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Baltrus Butkus,
422 E. Centre st., Shenandoah, Pa.1

Pajieškau Izidoriaus Raudonio; 
Kauno, gub, Telšių pav, Kretingos 
miestelio, girdėjau gyvena Chicagoj. 
Meldžiu jį patį, ar jį žinančius atsi
šaukti.

A. Lukauskas,
5 School st, Portland, Me.

NEPAPRASTOS DOVANOS
Kas užsirašys pas mane dienraštį 

"Naujienas” ir prisius $5.00, tas gaus 
dovanų "Laisvę” arba "Keleivį,” t 
y. du laikraščiu per metus laiso. Tai
gi pasiskubinkit gauti prie "Naujie
nų” dar pasirinikti vieną iš dviejų 
laikraščių; "Laisvę” ar "Keleivį.” Pi
nigus siųskite šiuo adresu: (9)

J. Braknis,
37 E. 21st str, Bayonne, N. J.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1
Tovn of Lake, Chicago, I1L

Tėvynės Mylėtojų Draugystės Nol 

ant Town of Lake, Chicago, III. at

sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 

nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 

J. B.eržynskio salėje, kampas 46 ir 

Paulina sts.
Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bieržynskis 
4600 S. Paulina st, Chicago, DL 

Vice-prez. — A Kuizinas,
4547 So. Marshfield avė, Chieagou 

Prot. rašt. — K. A Čiapas,
2446 W. 46th place. Chicago, DL 

turtų rašt — A, J. Kareiva,
1805 W. 46th st, Chicago, HL 

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

Užžiurėtojas org. K. K. Strzynedd, 
4612 So. Ashland avė, Chicago, 1DL

PARSIDUODA 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

2 vežimai ir arklys, viskas geri, 
znis išdirbtas gerai, parsiduoda 
giai. Priežastis pardavimo: savinin
kas serga jau trečias mėnuo ir nėra 
vilties pagyt. 
pirktų lietuvis, 
venta lietuviais 
storas yra. 
todėl atsišauk it

Bi-
P»-

Pajieškau darbininko valgykloj, 
kuris galėtų pats valgius virti ir kep
ti visus reikalingus daiktus.

JULIUS KEVA,
30 Short str, Lavrence,

(10)
Mass. Norėčiau, kad nusi

neš apielinkė apgy- 
ir tik vienas lietuvio 
Parduot tunu 
greitai.

D. STRAUS,
70 John st, Hartford,

Pajieškau draugų, Alekso Kisie
liaus ir Igno Gutaucko; Klivenų so- 

i džiaus, Lieliunų par, Ukmergės pav, 
I Kauno gub.

Juozas Šaučiulia,
’ 600 Statė st, Racine, Wis.
i ------------------------------ —

Pajieškau Branislovo Urbanavi
čiaus, Zosės Vainauskienės ir Amili
jos Vainauskiutės. Visi kauniečiai, 
Šiaulių miesto. Turiu svarbų reika
lą. Atsišaukite adresu:

Feliksas Čepulis,
229 S. Green st, Baltimore, Md.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 28 m. amžiaus, kuri mylė
tų apsivesti ir nebūtų priešinga mo
kslui. Geistina, kad atsilieptų iš liu
teroniško tikėjimo arba šiaip pro
taujančios merginos, meldžiu atsiliep
ti sekančiu antrašu ir kiekvienai su
teiksiu sąžinišką atsakymą. (10) 

A S. Sutkaitis,
P. O. BOX 17, Luzerne, Pa.

Chicago, III.
SUSIRINKIMAS.

greit,
(H)

Conn.

ANGLIŠKI ATSIŠAUK TM AL 
K. Žukeuskiutė 3 atsišaukimai, 

Sc^enectady. N. Y.
V. Petraitis 3 atsiš. Kevanee. TT1.
W. Drbendris 2 atsišaukimai, Mon

tello, Mass.
V. Vasiliauskas 3 atsišaukimai, W.

... _10.60 Lvnn. Mass.
T n-nevich 3 ats. Bristol. Conn.
J. Wisvanta 1 ats. Rumford, Me, 
■w. D-”na<!hevich 

St Tx>vis, Mo.
N. J. Meškus 3

V---s.
'L Krakaus’-iutė 1

Mass.
O. Žvingiliutė 1 ats. W. Lvnn. Mass J- Kazlauskis 36c.

Berukštis 2 ats. So. Bethlehem, s- Baranauskas. F. Kuncis, J. Gen- 
drėnas. M. Navickas. M. Talšis, J.

- Šimkūnas. A,. Tvatskienė, J. Lelesie- <lejau Kjvenanu misuurgne, ra. 
....... v L P’ A. Gudonytė, M. La- Svari>us rei’alas. Meldžiu atsišaukti

V A. Zaperiackas 5 ats’. Brooklyn, l Ple1n's’ A- Stukiutė, B. Plikytė, ’

F Žukanskiutė 5 ats. Schenectadv, 
N. Y.

K Chesunns 5 ats. Bend. Wash. 
p P“trasinnas 5 ats E’izabath. NJ. 
M. Rodavičia 1 ats. Philadelnhia. 
T.. lAstauskas 2 ats. Royalton, III. 
T •’ Kuršas 6 at’ Ls’v’-ence. Mass. 

Cnvage 2 sts. Pravidenee. R. I. 
'*arka 2 ats., Racine. Wis.

P.
Pa.

J.

Ižd.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
V aldy ba:

’rezi entas — Pranas Hendersonaaį 
2112 137th st, Ind. Harbor, Ind. 

,'ice-Prez. — Pranas Andnjauskis, 
3730 Elm st, Ind. Harbor, 

’rot Rašt. — Pranas Rudis, 
room 22, Palace Hotel, 

Indiana Harbor, 
časierius — Antanas Mikalocz, 

2fI2 137th st, Ind. Harbor, 
•’inansų rašt — St Simonas, 

2207 137th st, Ind. Harbor, 
Maršalka — Motiejus Drungilas, 

3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind.

Susirinkimai atsibuna nedėli' mis 

po 15 d. l.iekvieno mėnesio. 1-mą va- 

lant’ą po pietų. Antano Mi^oiacz sve
tainėj, 2112 137th str, Indiana Har
bor, Inu.

Ind.
L. T. Tėvynės Mylėtojų dr-jos No.

Ant Tjwn of Luke, Chicago, iu
Bertainynis su.-i cirna . :b 

nedėlioj, kovo 7 d. š. *n. 12 vai. A. 
:ter:'’ns- svetainėje, 46 ir Paulinu 
gatvių.

Pribūvi.nas nari-.i būtinai reikalin 
gas, nes yra svarbių reikalą apsvar 
-tynn,:. norintiems įstoti dr-jon da

Pajieškau pusbrolio Antano 
liaus; Kauno gub. ir pavieto, 
kijos par, Gailiunų kaimo, 
svarbų rekalą.

Ger- 
Vil- 

Turiu 
Malonėkit atsišaukti. 

O) 
Marijona Jocytė, 

1110 S. Church str, Rockford, 1111.

Ind.

Pajieškau dėdės, Prano Kaminsko; 
Remeikių sodž, Suvalkų gub, Kal
varijos pav. Svarbus reikalas. Lau
kiu atsišaukiant.

Ignas Karniauskas,

ROCHESTER, Ni Y.
Vasario 14 d. buvo G. Baraąsko .

P D. Šiliniute vestuvės. Sve- p. 0. BOK^Šl, E^t“ Vandeiįrift, Pa. 
ciams besilinksminant radosi du

_____ _ ___ smarkesni vyrukai, kurie sumanė 
atsišaukimai, parir’ ti L. Š.‘ F. aukų.

■ mgų er-.-ai tam priešr.osi ir ėmė
ats. Worcester,1 v*sa’s pakampiais ūžti, vienok jų ne

paisyta, pradėta aukos rinkti.
ats. West Lynn, ’ Aukautojų vardai:

A. Sabeika. J. Baltakis — po 50c.

su

5

VJsknjl-a 3 ats. Trenton. N. J. 
Krolis 5 ats. Chestcr. Pa.

Ind.

Ind.

Pajieškau dėdžių Valinskų: Domi- 
_ Nekune ku^, ninko, Adomo ir Aleksandro. Visi su

valkiečiai, Kalvarijos pav, Pakruopi- 
škių kaimo. Girdėjau gyvena Wor- 
cester, Mass. Malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

Anastazija Aidukaičiutė,
102 Tayler str, Newark, N. J.

Pajieškau sesers Marcelės Šlams- , 
kienės, pusseserės Onos Sudžius- ; bar yra geriausia proga, nes sum i- 
Simonaičiutės, gyveno Philadelphijoj;' žintas įstojimas. Dabar naujai tai- 
pusbrolių SimonausKų, Antano, Juozo koreli či a ir vėliau įstojimas
ir Miko. Suvaltų gub, nuo Katau- bus padidintas. Todėl kurie prie 
čiznos. Ir visų savo draugų Vinco ir šios dr-jos neprigulite, p esi naudoki-i 
Antano Kasiliukų iš Vaitų, taipgi ir te proga ir skubinkite pri. 'rašyti. 
Antano Oželio, Ant. Sembriaus, siu- L T T Myl. dr-jos rašt.
v- jo, Jono Jokubaucko, Antano Šuo- K. A. čiapas. ■
čiuno. ........................

Lelešius — po 25c.
A. šešelgytė, P. Rimkus, J. Man- 

- ’ Vv- U SaMlia ;s’-*iutė, po 15c.
Smul'-esnių aukn surinkta $ 1.20c. 

'Viso $6.85.
Aukos pridu' ta vietinio L. Š. F. 

styrinus iždin.-f -’i. Vietiniu L. Š. F. 
skyriun nrikla^’o 7 pirmeivškos 
draugijos bei kuopos.

J. Mankus.

Pajieškau Magdė’’ šumbriutės; gir
dėjau gyvenanti Pittsburghe, Pa.

. W. V .—. ! ■ • ............. w..... U I. .1
K- arba kas ją žino pranešti.

Juozas Bucevičius,
P. O. BOX 38, Simsbury, Conn.

Meldžiu atsišaukti. (9) 
R. Regenevič,

P. O. BOX'2843, Montreal, Canada. J

J1EŠKAU DARBO
Esu su šeimyna, norėčiau gauti 

prie ūkės, arba ūkę parandavoti. Ge
rsi suprantu ukininkystės amata. nes 
turiu ilgų metų pr^ktl’ -; ukininkavi-

r

bRALGlJo*
KCRIOb TURI 

ORG A ?

■ ri ■
*. V /

f i

Pajieškau pusbrolių Jono ir Povi- me ir vėla norėčiau gauti darbo pas 
lo Kiršu; Kauno gub, Zarasų pav, [ūkininką dėl savęs ir dėl savo mote- 
Daurrailių par, Salinėnų sodžiaus, nes. Vaikų neturime. Ūkininkus ir 
Svarbus reikalas. Norėčiau susižino- žinančius panašų darbą, meldžiu ra- 
ti. (9) išyti: _ (12)

Ciprijonas Mazolis,
65 Hudson avė, Brooklyn. N. Y

i

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis.
P. O. BOX 373, Two Rivers. Wis. S Halsted st, Chicago, Ū!.

T. M. Hocolth,

Lietuvii Pašelpinė Draugystė 
LAISVĖ, EASTON, PA

Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 «*- 
1 are, Anglų Socijalistų ruime. 439 
Northamptor. str.

VALDYBA 
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Packson st, F rton JS 
Vice-Prez. — A. Me5kaui>l.as.

34 So. Locust str, Ersy n, Pa 
Prot. raštininkas ir organo ūžt’ T#- 

tojas — J. Katiais, 1113 Ferry -t, 
Fin. raštininkas — J. I ociu- 

1218 Chidsey st, Easvon, Pr» 
Kasierius — J. M. Jankauskas.

”.20 So. llth str, Easton. P»
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l

Vž PINIGUS.
Už pinigus — kunigs meldžias. 
Už pinigus — žmonės skerdžias, 

pinigus — 
pinigus —
Be pinigų ir mokytas — 
Vergo pančiais suvaržytas, 

pinigus — viską gausi. 
Už pinigus — dangų pirksi. 
Už pinigus — paragausi 
Ko norėsi, ko tik geisi.

Be pinigų — protingiausis 
Lieka visur paskučiausis. 

Už pinigus — reik žinoti — 
žmogus viską gal dastoti: 
Net ir paiki, nemokyti 
Pusę svieto gal Įgyti.

Velnių Ponaitis.

mergos myli, 
teismas tyli.

KELEIVIS

Svetimas Fondas” išva
žiuos ant Gustaičio i 

Lietuvą.
"Draugo" No. 7-tam, ant 

pirmo puslapio, tilpo grupa 
kunigų, tarp jų viena gra
žioji lytis, o apačioje šitoks 
parašas: 
mo Fondo 
Amerik os

Žemiau, 
raidėmis, seka 
mas. iš kurio išeina, kad tas 

išvažiuos
Gu-

"Lietuviu Sveti- 
100 100.000 

Komitetas.” 
smulkesnėmis 

paaiškini-
• — — — — — — ———— — — 

"svetimas fondas" 
ant gerbiamojo kunigo 
staičio i Lietuvą.

Nuostabu.
— Ne!... aš ilgiau pasilikt 

i tamstos viešbutyj negaliu... 
I Ten už sienos yra mažas 
vaikas, kuris per kiaurą na
ktį verkia ir verkia ir galo 
jam nėra, o aš akių negaliu 
sumerki..

— Nuostabu man tai gir
dėti... Tame pačiame kam-, 
baryje gyvena to vaiko tė
vai ir jie niekad nesiskun
džia man. nesako nė vieno 
žodžio. R. O. Kas.

KAS NORITE TURĖTI 
BRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
kuonogrei- 
su pagalba 

sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

(10)

L. J. PAULAUSKAS
(.barzdaskutys)

152 Millbury Street. Dept. 12, 
TVORCESTER,

nuslinko, tai atsišaukite 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimų ir nuplikusius 
į labai trumpų laikų, 
taipgi išgydau.

I

Teisingiausia ir Geriausia

■A P T I E K A
Sut&isom Receptus su di

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

EDVARD DALY, savmmkas
13 8roadffav> S Boston, Mms

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o mes per ekspresų gyduoles at
siųsim.

«*** i

į (JAKU RAS F
AI/IICAfI/3 Studijuoja Nei
f\ KUo Vi 11 U J I Už kiek laiko grj ' 1 <»UV V 1 I1U J , Varais tam 7 ir 9

(
Pabaigusi kursų VVotnans Medical 

Coilege, Baltimore, Md. J 
Pasekmingai atlieka savo darbų j 

-iA Btsjtoins i3dtw} ‘oiuKptupi »ud| 
šokias rodąs ir pagelbų įvairiose j 
’; moterų ligose.

i į SO. BOSTON, MASS |

6 Loring str, 
arti E ir 7 st.

MATULAITIS
New Yorko Klinikose, 
grįžš į Bostonų. Va

karais tarp 7 ir 9 vai. Driima ligonius 
po ■ —numenu

BROOKLYN, N. Y. 
229 Bedford Avė.

Dr. B. 6. WERNIGK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas

6GZ Hannover st, Boston, Mass

1 Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metų BK»kiyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didiiansl* LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. D.Al NOROS. kurio* tikslu yra apsaugoti savo vientaučiu* 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių rued.kaineotų ir lal»i pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitu aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: *

Dei išvarymo soliterio........... $3.00
Dėl lytiškų ligų........ 50c. ir 81.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis........
Antiseptiškas muilas 
Antiseptiška mostis . 
Nuo dusulio...............
Proškos dėl dantų .. 
N uo kosulio dėl vaikų 
Kastorija dėl vaikų 
Nuo viduriavimo .”.

•r ėOe kraujo Stiprintojas
. Gumbo Lašai........
Į Nuo plaukų žilimo

,.o<. j j£arp^ jfaikintojas

O-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 Harrison avė. Boston.

Trumpai ir aiškiai.
Ligonis

re. esu nesveikas;
giui tuojaus jaučiu didžiau
sius pilvo skaudėjimus.

Gydytojas:—Hm... na. tai 
geriau tamsta nustok val
gyti

Ponas dakta- 
po val-Jis jai neprieštaravo ir kas 

iš to išėjo-
Pati ris pyko, kad vyras 

jai kalboje tankiai priešta
rauja. Iš to kildavo šeimy
noj daug ginčų ir nesutiki
mų. Vieną gražią dieną ji 
savo A*yrui tarė:

— Klausyk. Petrai, aš no
riu, kad daugiau tu man ne
prieštarautum. Ką aš sa
kysiu, tu visuomet turi pa
tvirtint.

— Gerai! — atsakė vyras- 
— Nuo šios valandos aš tau 
neprieštarausiu.

Už valandėlės ji sako:
— Petrai, tu manęs nemy

li.
— Nemyliu — patvirtino 

vyras.
— Tu mane apgaudinėji.
— Apgaudinėju — patvir

tino jis.
— Tu biauryoe!
— Taip, aš biaurebė.
— Tu vaikščioji pas kitas 

moteris.
— Teisybė.
— O. aš nelaiminga!
— Taip, tu nelaimniga.
— Tu nori mane papiaut.
— Teisybė — atsakė \y- 

ras.
Ji šoko nuo kėdės ir lei

dosi policijos nuovadon rėk
dama:

— žmogžudys! žmogžu- 
-Jis nori mane paniau-

M. Gallivan Co
R. 0. Kas. Mokykla Angliškos Kalbos.

Jis girdi.
Griaustiniui griaudžiant, 

motina išbėgusi šaukia Jo
niuką. kuris buvo medyj Įsi
lipęs:

— Lipk, šeima, greičiau 
žemėn, matai, kad dievulis 
barasi.

— Taip mama, bet aš ir 
čia būdamas girdžiu — at
sako vaikas. Al. Sherbin.

i
 Kraujo Valytojas ...........
Gyvasties Balsamas ....
Nervų Stiprintojas.........
Vaistas nuo vidurių ....
Nuo kosulio.....................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skiivinės proškos ...... 

j Pigulkos dėl kepenų ...
Nuo galvos skaudėjimo 

j Nuo kojų nuospaudų ... 
j Nuo dan'u gėlimo............
j Nuo
Pi

...........  81-00 

................. 75c
50c irSl.OO 

50e. ir $1.00 
. 25c. ir 50c

25c. ir 50c 
...........81.00 
............. 25c 
................. 25c 
. 10c. i r 25c

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityt: ir 
rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliaso*. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 West 47ih Stresi Chicagc. III. i

1

I

Užlaiko geri ausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimų.

362 2nd st., So. Boston.>__________________ ___ ____ L

Kuomilai

“ r.” t» F t . -T ’ - - T

mo-

ber-

R. O. Kas.

Į 
i

kvailes-

pat 
bet 

tam 
lan-
ne-

Taip, turiu

mo ................................... 25c
• Plaukų stiprintojas........... 25c. i.
I i.limentas arba Expelleris .... 25c
Aaatharyaas plovimui..................... 25cį Pla“KVIum°’j Nuo kirmėlių*.......................................25c I Kaktų Na.kinkas

ivarpu Naikintojas.
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BRUKUOJAMA MASZIKUKE
I

nes

on
i

jau kur nors į kitą nties-

O ne, da 
vis ’-ia 
gyvenu, 
senis’ 
'.rašte 
□aus ir 
andu JONO 
KULBOKO.

O. brolau, 
jau iis persi
kėlė į kitų 
vietų, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
Wvthe «ve 

jis ten įtaisė visokius paran- 
ir gražius kambarius nakvy- 
Vasarų kambariai vėsus, o 

Todėi visiems gali pa-

gaut' DYKAI dvi /eras šbukas

JUOZAS J. SZLiKAS
(NCAGIKAS)

£

Kareivių argumentai.
Karės įauke, mušiui pasi

baigus. guli ant šono alkū
nėmis sau pasirėmę sužeis- 

Lietuvos 
savo laiku 

pa- 
lietuvis.

Bend- 
juodu

tieji: Didžiosios 
lietuvis, karšias 
"Šaltinio" ir "Vilties" 
triotas ir Prūsų 
kaizerio apgynėjas, 
ra nelaimė suartino 
prie savęs. Abu kareiviu 
apžiurėjo viens kitam žaiz
das ir pagelbėjo apsitverti. 
Pagaliaus Didž. Lietuvos 
lietuvis tarė i prusą:

— Žinai ką. brol, jus pru
sai kvaili esate, kad einate 
pagalbon savo kaizeriui, pa
dėtumėte jus musų carui, 
pasiduotumėte po ruskiu, ot 
tai butų gvvenimas. Mums 
katalikams Rusijos caras 
prižadėjo, kai prusus nu
veiksime, netik visas su
griautas bažnyčias naujai 
atbudavoti, bet žadėjo Vil
niuje pastatyti bažnyčią, i 
kurios varpinyčią Įkels toki 
varpą, kad jei varpo šerdis 
suduos varpo briaunon Ve
lykų lytą, tai iki kitai briau
nai turės lėkti ištisus metus, 
kol vėl nesuduos kitų Vely
kų rytą antron varpo briau
non. Ot, tokiam tu tarnau
tum, o ne kokiam ten žmog
ėdrai kaizeriui — ir kaip 
tau negėda!

— Et, koks tu paikas — 
atsako Prūsų lietuvis — mu
sų šriesiausis kaizeris tris 
sykius daugiau prižada. O 
žinai — musų kaizeris pri
sakė padaryt tvKią didelę 
armota, kurioj, kad užkimšt 
pasaką, reikia čielos kupe
tos šieno. Ir žinai, sykį pri- 
mušėrne armotą ir užkimšo- 
me paraką kupeta šieno. Ži
notumei. toje kupetoj šie - 
no butą šunio. Mes apie tai 
nežinojome. Kai mes iššo
vėme. tai tas iššautasis šu
va bėgdamas... taippat lojo 
kaip ir tu!

dvs!
t

Karės lauke.
Oficierius:— Ei. tu vėpla, 

ar tai šitaip tu šaudai?... 
Taikyk Į priešą, o ne augš- 
tyn!... Ir koks iš tavęs asi
las.’ Ar turi tu da daugiau 
brolių?...

Kareivis: 
vieną.

Oficierius:— Ar ta 
gi toks pat kvailas, 
tu?

Kareivis:— Dar 
nis.

Oficierius :- 
jis yra?

Kareivis: - 
jūsų mylisto. 
trečiam

i taip- 
kaip ir

Atsiprašau 
oficierium 

te pėstininkų pulke.

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

•.•. . 50c 
50c ir 81.00

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai nu

ėmęs, gal f*“ ’— —---
* persikėiisi ?

Nesuranda šventės.
— Vincai, ko tu ten tame 

kalendoriuje vis jieškai. gal 
dienos savo mirties?

— Šarap! Aš noriu rasti 
kelintą dieną mėnesio bus 
angelcka šventė fordžula- 
jus: man rodosi, kad liepos 
mėnesyje. R. & P.

J. W. B.. Meištų Tamošė- 
lis. Gud., S. Voverys, Ten 
esantis. Svečias. Paukštu
kas. O. Beprotis.— Negali
me suvartoti.

A. Booben. —Apie to kei
kūno kunigo pasižymėjimus' 
bus jau gana; antros nebe- 
talpinsime.

Adomo Sunui.— -Jus netik 
neužginčijate, kad Penn av. 
lietuviai butų neteisingai 
aprašyti, bet ir kitu miesto 
dalių lietuvius aprašote, kai
po tamsuolius ir girtuok
lius. Kam tad tuščiai 
Čyties.

Mainerys (F armingtor., 
W- Va.).— Vis dėlto nežino
dami kas jus per vienas, dė
ti negalime.

K. Balčiūnas. L. Rinkus.- 
Laiškuose nieko svarbaus— 
nedėsime.

K. A. S.— Sunaudosime. 
Ačiū.

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
: . r i :š Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Saknįs ir L L, kokios 

ūk yra žiaomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo sa mūsų gyduolių aprašymais. J 

Krtlpia’.Lvms.ems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisinsią 
patarimus kiekvienoje L^oje.

Jeigu jums brangi yra jusu sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

INC AS ~J7 DAUNORA^.
APT1EKORILS

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y

AR NORI. KAD MYLSTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

^abar
namus
įoms.
iemą šilti. _
art atsilankyti j

JONO KULBOKO CAFE
SSl Wythe ave^ Brooklyn, N. Y.

(21-5)

UREST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus, 
kerdžių gardumas priverčia jųljl 
jus mylėt. Reikalaukit visur irllj 
visada Lovneys Crest Kendžių.Jį 
•Jeigu negali gaut kitur, tai pri-m 
c’ųsk mums dolerį, o gausi vie- |* 

, nų svarą geriausių Amerikoj iš- įf' 
Į Į dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Ger.erališkas agentas Bostonui į|

226 Broadway, 
ĮL, So. Boston, Mass.

LABAI GRAŽIAI BRUKUOJA. Ji 
turi 30 raktų su visais ženkleliais ir 
numeriais, taipgi labai puikaus me
džio bakselis. JOS KAINA $10.00.

Tokios pat mašinėlės puikesnio iš
darbio NUO $15.00 iki $25.00.

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

Vaiko išmintis.
Traukiny j sėdi stora 

teris su 4 metų vaiku. Tuom 
laiku Įeina dvi merginos. 
Moteris, sako vaikui:

— Tu, vaikei, pasikelk, o i 
tavo vietą atsisės viena mer
ginų.

— Tai ir tu pasikelk, tai 
abidvi galės atsisėsti — at
sako motinai vaikas.

Vienas iš tuksiančios.
Ką tik apsivedęs liuterų 

kunigas surengė bažnyčioj 
visų savo vedusių parapijo
nų susirinkimą ir atsistojęs 
prieš publiką prabilo:

— Mieli klausytojai ! Visi, 
kurie turėjote šeimyniškus 
nesutikimus su savo moteri
mis, atsistokite.

Tuojaus visi buvusio baž
nyčioj vyrai atsistoja, išsky
rus tik vieną. Kunigas nu
sistebėjęs klausia:

— Tai tik tu vienas iš tuk- 
stančios?

Sėdintis tuojaus kunigui 
atsako:

— Aš negaliu atsistoti, aš 
esu suparaližuotas.

V. Gumbas

Uetimszkas D-ras M. Zisete
7 Parmeuter St
Boston. Mass 

Visokias ligas <ry 
dau pasekmingia- 
asiai. Ateikit, ne
šiok pas mane i 
trepais į virių tik 
neikit į aptieka: 
mano <iuryi! bal
tos arba telefoną 
iuok o aš arėsiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo i iki 2 ir 6 iki 
S vakare Telephone 1967—3 RiCi.mc .i-

g.ską štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, c 
nežinai ku ų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiš’ 
6 centus sterr

ir už

ii J-

iiįnuLib
L u

------------------- uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau nosių* 
sim DYKAi. Adresuok:

J ANDRIUŠIS
Geriate s 
tuvjs 

Fctfgrcfislcs 

Traukiu pa
veikslus gra
žiai ir piriai 
nežiūrint, skir
tumo oro. Adi 
kiekviero iu 
žino paveikslų 

prid^dam BOVANŲ vieną didelį.;
r Esant reikalui einam fotografuoti į T i 
4- namus. Paveikslai artistiški!

J. AX DP.IUŠIS 

Broadway. Se. Bo »len. Mass. J
I

I

1

32S1 S. Eaisfed St. Ghioaga, III. j 8 vakare. Telep’n. Richmond 2622-R.
Gvv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

A V CLEAR HAVANA :
AvOtO iMlTATiONS ;

\'-"‘j (W0!1$tPPiY(I.s-
'S sote oiSTs-a^jToos ;A r4 2 I

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

važiuojantiems 
visuomet 

žinoti. Gvarantuotas 
Ypatingas pasiulvji-

10 GRAŽIŲ DOVANŲ DUODAM DYKAI SU 
KIEKVIENU BA KSU CIGARŲ.

Kad supažindinus visus rūkytojus su musų naujais Havana cigarais, ant pa- 
.-rikalav.mo mes nns ųsim tj-'tą “UNION HAVAVAS” cigarų psž nrėiimnj dy
ku:, Kiekvienas cigaras po l(>c. arba i-viso 10.00 vertes, r et męs rosuosim olselio 
kaina $5.59, r prie to d% duosim visai dykai vyri ką aukso laikrodėlį, gražų rete
žėlį. spdtą. galionikus, britvą, papulta, budę, puoduką, šepetuką ir 38 arba 32 
kalibro gvarantuota r volverį, padarytą iš geriausio kanuolių plieno. Iš viso 10 
daiktų v sai DYKAI.

Jei nor iš musu pasiūlymo pasipelnyti, tai iškirpk apgarsinimą ir pridėjęį 
a>5kų sa*o ’resą priaiusk jį mums, įdedamas už 45c. itempų (arba popierins 
dolerį) ;>» mes nor m būt užtikrinti, kad tamsta nori tuos daiktus pirkti, o mes 
tuojaui its;L«im<-100 tų c;garų $10.0'1 vert“S ir 0 anų dovaių pažiursimai už. : 
DYK^. K>,da viską pe'žiūrėsi ir persitikrnm apie gerumą tų dovanų, tuomet 
užmokėsi erpresui už cigarus likusius $5.50 ir nedidelės persiutimojėšas. Jei ne- 

Atsiminkite ' *rali nieko nemokėt ir mes sngraž.insitn tamsios rankpinigius._ a. i.   i „ a ; j >' t * _ . i — a_________ __ _ * *  -- i.;i L .<T»n L .... *.*^4

Per daug jausmu.
— Kodėl ponas redakto

rius netalpini mano straip
snelio? Juk ten tiek daug 
jausmų.

— Taip... per daug jaus
mų ir jei patalpinčiau, tai 
tamista liktum pilnas džiau
gsmingų jausmų, aš turė
čiau gėdos jausmus, skaity
tojai gi suerzintų jausmus,

Nekaltas.
Daržininkas, sugavęs 

niuką obelyje, suriko:
— O tu, ieliau, su kokiu 

reikalu laipioji po medžius?
Berniukas:— Ar aš?... 

hm... aš... aš nieko! Aš no
rėjau tą obuolį, kuris buvo o man tuomet ir-gi būt per 

ant daug jausmų.nukritęs, pakabint vėl 
jo pirmutinės vietos.

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems reikia 
tikras laikas 
ant 20 metų, 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už. $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento, i 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00. jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(9) 
FKCELSTOR WATCH rn.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

S s d;d‘li« piMti’vmav v a tik tnimp-m lajini, todėl sių-kit užsakymus tuoj 
Buk ‘‘np- ” vyras ir rūkyk gvarant-otus "rynus “UNIriN HAVANAS’"
cigarus. (Pastaba; Visi užsakymai iš Kanados turi būt siunčiami su pilna už- 
tnok’-s’ m ). Užsakymus siųskit šiuo adresu: 9

UNION SUPPLY CO., °rrt. «t. Mo'■* t



KELEIVIS
i

J.

i

darytų klaidų!
Kas link tų nelemtų "ra

gų,” turiu pasakyti, kad gal 
ir ne "ragai,” bet labai pa- 

vi- našus į juos, nes toji ponia

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarą.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Brcadway ir 259 0 Struti 
SO- BOSTON, MASS.

nuo- 
nuo- 
pro- 
mir-

suėję 20

K u pisk ietis. Mass. ir kitose 
valstijose yra taip vadinamas 
Įstatymas ”Workingmen’s Com- 
pensation Act.” pagal kurį dirb
tuvių savininkai apdraudžia sa
vo darbininkus, ir laike susižei- 
dimo jie negali skųst dirbtuvės 
savininkų, jei pirm sužeidimo 
jie raštiškai nedavė jiems ži-

Miseregaga. negali
gaut atgal pinigų nuo pačios, 
kuriuos jis davė jai prieš apsive 

. dimą. Jei ji išdavė jam raščiu
ką, ir jei ji mirtų ir paliktų 
savybę atskirai nuo vyro 
savybės esančią (separate 
perty), tad jis gali po jos 

jčiai gauti, jei nebus 
metų nuo laiko paskolinimo.

Laiškas iš
Lietuvos.

davo mūsiškių kareivių pa
sielgimu, jie visuomet atsa
kydavo: "RAZ VOJNA,
TAK VOJNA VSIEM!” 
(sykį karė, tai karė 1 * 
siems). Apart to, buvę dar netik socijalistus, bet ir jus 
gana žiauresnių atsitikimų pačius prie kiekvienos pro- 
apie Garlevą, kame atvykęs gos gerai bado, jeigu jus 
mano giminaitis štai kaip 
pasakoja apie patį atsitiki
mą: Kuomet vokiečiai įėję 
į Suvalkiją ir ėjo Nemuno 
link, gyventojus arčiau gy
venančius nuo Kauno pradė
jo musų kareiviai varinėt iš 
gyvenamų vietų, sakydami, 
kad čia galį įvykt smarkus 
mūšiai. Žinoma gyventojai 
išbėgiojo ir namus paliko tu 
ščius. Rusų gi kareiviai pa
sinaudodami ta proga plėšė 
apleistus namus, vadovau
jant oficieriams. Sugrįžę 

j gyventojai ir radę veik .tik 
vienas sienas savo gyveni
mų, pasiskundė vyriausybei, 
kuri ir pradėjo tyrinėt pa
tį dalyką. Einant tyrinėji
mui, dalyvavusieji plėšime 
oficieriai, jodinėjo lydimi 
kareiviais per tuos apiplėš
tus gyventojus ir katras ge
ruoju nenorėjo pasirašyti, 
kad jis rado sugrįžęs savo 
namus tokioj tvarkoj, ko
kioj jis apleido, tai su dur
tuvais privertė pasirašyt.
Žmonės kalba, kad laike to 
tyrinėjimo vienas ūkinin
kas, kuris aiškiai pažino 
vieną iš oficierių dalyvavu
sių kartu su kareiviais plė
šime, neišdavė jo, bijodams, 
kad vėliau jam neatkeršytų 
jo draugai.

"Paskutiniu laiku pasirodė 
daug prūsiškų gyvulių po 
Lietuvą ir šiaip visokių dai
ktų, kuriuos rusų kareiviai 
parvedą iš Vokietijos. Ka
reiviai tuos daiktus parduo
da vietos gyventojams pus
dykiai. Pavyzdin, už pui
kų arklį, bričkutę, dvi siuva
mas-mašinas su koja ir dvi
ratį prašė 35 rub., o už 20 
galima nupirkti.

"MušyjeVaršavos link da
lyvauja mano vienas drau
gas, kuris gana tankai pa
rašo laiškus ir tvirtina, kad 
vokiečiams nepavyksią pa
imti Varsavą ir pirmutinis 
jų pasikėsinimas ant Varša- 
vos vokiečiams atsiėję 70 
tūkstančių kareivių. Sako, 
kad jie čia turi laikini pasi
sekimą ačiū jų gerai techni
kai, o pagaliaus greitai 
iėms pavyksta pristatyti 

kareiviai ten kur pati ope- 
’aciia to reikalauja. Pasak 
:o. išmušam jau rodos, žiu- 
•ėk iau ir vėl naujos dalys 

kariumenės stoja prieš."

_ _ jeigu jus
pasipriešinate ir nesėdate į! 
jos sterblę.

Vietinis Lietuvos šelpimo 
komitetas nors aukų ir ne
renka dėl nukentėjusių 
vientaučių Lietuvoje, bet 
užtai "veikimas” eina milži
niškais šuoliais! Netikėtai 
teko išgirsti, kad 17 d. sau
sio komitetas susirinkime 
pasivelijo sau suminti visuo
meniško susirinkimo nuta
rimus, ir atmesti visus bu
vusius seimų užtvirtintus 
fondus, nepripažindami nei 
vieno teisingu. Tokiu budu 
padarė milžino šuoli "pir
myn," kad sutvėrė iš eilės 
jau ketvirtą "fondelį,” Į ku
rį kaip iš gausybės rago au
kos plauks. M- B. V.

Naumiestis, Suv. gub.
(Rašytas ”Kel.” leidėjui,
G. Gegužiui).

Gerbiamas Jurgi:—
”Nors jau praslinko gero

kai laiko, vienok pas mus 
pakol kas nieko tokio svar
baus neatsitiko, vientik ka- 
nuolių šūviai girdisi netik 
dienomis, bet ir naktimis, 
na, o klausytis kanuolių mu
zikos, nelabai koks malonu
mas. Žmonės įbauginti ka
rės metu nekartą perduoda 
tokias nepamatuotas ži
nias, taip, kad ir nors kiek 
protaujantis žmogus turi 
arba juoktis, arba tylėt. Pa
čios gi žinios apie karės bė
gį gaunamos išimtinai tik 
nuo vyriausio štabo koman- 
duotojaus, kuriomis ir nau
dojasi visi čionykščiai laik
raščiai. Teko persitikrinti, 
kad nekurios skelbiamos ži
nios apie karės bėgį gauna
mos nevienokios, ir suvis ne
atsako savo tikslui, mat iš
syk skelbiama, kad priešų 
tiek ir tiek paimta nelais
vėn, o čia žiūrėk praslinkus 
kokiam mėnesiui laiko ran
di. kad paimta išviso nelais
vėn kur kas mažiau, negu 
buvo skelbiama apie tai po
rą mėnesių anksčiau. Pats 
dešinysis rusų sparnas, 
kaip teko patirti iš privatiš- 
kų žinių, kuris paskutiniu! 
laiku veikia Mozūrų ežeruo
se (8 mylios atstu nuo rube- 
žiaus) jau bus porą mėne
sių kaip nieko nerašoma lai
kraščiuose. Tiesa, Kalėdų 
laike jau pas mus nebuvo 
girdėt šūvių, bet tai tik tas 
ramumas buvo laikinis (a- 
pie 2 sąvaites) vienok pas
taruoju laiku šuvius girdim 
kaskart garsiau ir gar- • 
siau. Prasidėjus karei, 
Kaune, tai yra apie fortus 
pradėjo stiprint tvirtovę ir 
nors man neprisiėjo tenai 
būt, bet teko patirti, kad ap
link Kauną iškirsti visi au- 
gusieji medžiai ir net pačios 
■valdžios likos išdegfritas 
Pyplių kaimas ir iškasti o- 
kopai, kurie yra pritaikyti 
specijališkai prie dabarti
nei karės technikai; taipgi 
kasami apkasai dabar apie 
Višakio Rudą ir kertama gi
ria, juos kasa privatiniai 
žmonės artimųjų valsčių, 
kuriems apmoka po 1 mb. 
kiekvienam už darbo dieną. 
Įėjus vokiečiams rudeniop 
Į Suvalkiją likos nuo šūvių 
išdeginta gana daug kaimų, 
ypatingai Marijampolės 
link-
"Abelnai imant vietos laik

raščiai gana gerai atsiliepia 
apie pačią karę ir tikimasi 
greit ar vėlai laimėti, bet 
tai jau jų priprasta taktika 
to reikalauja, kad tik ne- 
nupuldžius drąsos kaip liau
dies, taip ir karei vi jos tar
pe. Lietuviams, kaipo ar
čiau gyvenantiems nuo Vo
kietijos sienos, ištikus karei, 
prisieina taipgi pernešti ne- 
kuriuos sunkumus surištus 
su pačia kare. Ūkininkams 
prisieina vežti prie pozicijų 
reikalingus karei provijan- 
tus. Vienas man gerai ži
nomas ūkininkas bevežda- 
mas karei kokius ten daik
tus buvo paimtas vokiečių, 
kuris paskui nekuri laiką 
važiavo prie vokiečių abazo. 
Toliau vokiečiai jį su jo ar
kliais nusiuntė prie abazo 
po Francija ir kaip ten pa
kliuvo pas franeuzus į nelai
svę ir parašė namiškiams 
laišką, kad jis yra Francu- 
zijoje, ir kad jie nesirūpin
tų apie jo likimą, kadangi 
kaip jis, taip ir jo arkliai, 
gerai užlaikomi. Pasirodo, 
kad jis su savo arkliais ir 
vežimu iš Lietuvos atsidūrė 
net Francuzijoj. Ramus gy
ventojai nukentėjo kaip nuo 
vokiečių, taip ir nuo rusų 
kariumenių ir jeigu drąses
nieji ūkininkai pasipiktin- dabar gėdyjatės savo pa- būna) persikeliant, turėtų

I

l\ lemika
ir Kritika

mainyti savo pažvalgas, nes 
vieną sykį dirba tautiškoj, 
kitą sykį socijalistiškoj ir 
dar kitokioj spaustuvėj.

Ir lai nemano jis, jog aš 
buvau socijalistu tik kolei 
dirbau "Keleivio” spaustu
vėj.

Kaslink M. G—nės, nors
ji yra mano sesuo (tą pri-:nios- ->ie nesutinka pasiduot 
verstas esu pasakyti, nes su jtam istatymui- Pagal tą įsta- 
tUO viskas surišta), aš juk itvmą už pirmas dvi sąvaites li- 
peštis nenoriu: ir pats M. ^os darbininkas nieko negali 
B. V. turėtų pripažint kož- 1xa*P daktaro lėšas, o
nam savo liuosą dalykų per- P° tam P61" 000 sąvaičių (pirma 
matvmą ir savotiškas na- buvo P61- 3(>0) P° Puse algos, 
žvalgas — visi vienoki ir ne-: il^ai> kol sirgs^ arba pusę
gali būti, — tai ji, jeigu ra
šo "Vienvbėn Liet." ir jei-, 
ten patinka — lai taip ir da- ‘ da1rb^: 
ro.

Bet, pažinojant tas visas 
eisenas Providence, kaip ir 
augščiau mnėjau: kad vis
kas — dėl garbės, taipgi pa
žįstant tuos ten esančius 
garbės geidėjus, neįstabu, 
kad taip darosi: juk jie pra
dėjo atakuoti "Birutės" 
draugiją vien tik dėl to, 
kad... ne jie ją sutvėrė. Ar 
ne juokai ir ką apie juos 
sakyti daugiaus? žinoma, 
jie nesirėmė nei per laikraš- 

________ 7 __________ __  tį atakuoti nei gintis, bet 
— manau, jog gerk Redak- ant vietos (nes menkai tie 
cija leis man atsakyti nors patįs pirmieji tegali rašyti), 
keliais žodžiais į M. B. V. 
priekaištus.

Beskaitant "Kel." No. 4 
korespondenciją iš Provi
dence, R. I., užėjau nemalo
niai skambantį sakinį, ku
rį, matyt, rašė negeromis 
akimis žiūrintis, ar dar ne
pamatęs, Providence sve
čias, drg. M. B. V. Ten 
skamba:

"Iki šiolai čia nebuvo gir
dėti užsipuldinėjimų ant so
či jalistų ir pirmeivių, bet 
dabar, tūlai M. G—nei stai
ga išaugo ragai, kuri per 
"Vienybę Lietuvninkų,” re
daguojant kokiam tai zece- 
riui (ex-socijalistui), išliejo 
visą puodą pamazgų ant so- 
cijalistų."

Čia noriu tik save patei
sinti, nes aš jaučiuosi ir esu 
tuomi zteeriu, kurį M. 
B. V. turi omenyje. Kas 
privertė M. B. V. rašyt vir
šui mano pabrauktuosius 

Įžodžius: "redaguojant ko- 
■ kiam tai zeceriui (ex-socija- 
ilistui)," — iš kur gi jis ži- 
' no? — Juk jis nei to zecerio 
nepažįsta, nei tos, M. G-nės, 
dar rašant savo korespon
denciją, nebuvo matęs.

Aš gyvenau Providence ir 
: iš tenai išvažiavau į Brook- 
: lyną, prie "Vienybės Lietuv
ninkų" už zeceri. Tuomi 
laiku, lyg grybų po lietui, kaip ir paprasta ypata, jei

Keistos akis.
Į (Atsakymas drgui M. B. V.) 

Nenorėčiau bereikalingai 
j užimti laikraštyje vietą, bet 
■ kad reikia, tai ką padarysi

Na, ir betvarkė- Lai drg. 
M. B. V. neskaito manęs ex- 

’ socijalistu, nes aš esu tikras 
socijalistas.

K. S. Karpavičius.

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.

I

Z. Mergaitė. Jei jus gyvenot 
pas tetą, kuri ką tik mirė, dirbot 
jai ir gavot užlaikymą ir drabu
ži, negalit nuo jos vyro gaut už- 
mokesnį už darbą, jei negalėsit 

. darodyt, jog teta buvo prižadė
jusi mokėt.

Motina. Tamista buvot pa- 
i davę kūdikį pas kitą moterį, ir 
ėjot dirbt. Dabar negalit jai 

: užmokėt. Ji negali jums užlai- 
Ikyt dėlto kūdikio. Kūdikį bile 
kada galit atsiimt, nors ir lik- 

i šit jai skolinga už užlaikymą.
Sabas M. Nors vyras ir pirm 

apsivedimo turėjo namsu, bet 
dabar be pačios parašo negali 
parduoti, nes kaip tik apsivedė, 
taip jos interesas ”prikibo” prie 
jo nepajudinamos nuosavybės. 
Jei ji negyvena su juo sykiu, 
tai reikia paduot prašymą

įProbate Court, o teismas 
duos pavelinimą parduot be jos 
parašo.

Illinojietis. Miestas negali su- 
kolektuot skolos po šešių metų.

į 
iš-

! ten išdvgo apie ketvertas ženklas tos skolos nėra su žy- 
I mano vpatiškų priešų iš 197 ™ <seal) arba Jei skola nė- 
| LSS. kuopos vien tik dėl to, ra pripažinto ir ”judg-
! kad aš juos "subytindavau.” 
Jie norėjo veikt, bet neišga
lėjo (o ir pats M- B. V. juos 
visus tuojaus pažins — pa-

! matys, ką jie "gali.") Pirm 
dar mano ten apsigyvenimo 
tai, tiesa, buvo "veikėjai-va- piliečiu, nežiūrint kokios tautos 
dai," bet kas iŠ to — ką jie tėvas yra, nors ir chinietis.

i nuveikė? - vos tik iš apie [ j. c Mass. valsti.
< narių kuopą teturėjo (^s — reįkia moįėt miestui taksas 
palikau net 20 suvirs įsva- į (-0 HŪestai tam tikrą procentą 
ziuodamas) • Ir aiskiausis valstijai) ne tik nuo

[dalykas, jų mano pnesais h- nepajudinamo turto, ir nuo 
v. ^ai Sa^be. pajudinamo: šėrų, bondu ir net

’ Išvažiavo pas tautiečius ini Suprantama, assesso- 
dirbt - juk Jis jau dabar riams s(mku sužinot kiek ■ 
gjvas tautiety jie taip pa- turit pjnig|J.
sake drg. M. B. V. Jis gi kaksos yra m0Įtam(>s nu0 turto, 
tam pilnai patikėjo. Ne, jis 
tenai savo koresp. mane ir 
pavadina "ex-socijalistu.” 
Kaip man tai nemalonu ma
tyti, tik aš tai vienas teži
nau... Bet čia noriu primin- 

[ ti M. B- V. tai, kad juk dar 
: žmogaus nepadaro žydu, 
i jeigu jis pas žydą dirba; 
[taip lygiai ir mane niekas 
[ nepavertė tautiečiu, nors aš 
j iš jų "duoną valgau." Ir aš 
: to viešai nebijau parašyti, 
į kad matytų ir tie, kurie ma
ne jau nuo senai pažįsta ir

’ LmzvrvM nniTnu

PROVIDENCE, R. L
Reikalauja atšaukimo

"Keleivio" No. 4 tilpo ma
no pranešimas apie L. P. P. 
kliubo nekurtus "politikie
rius," kurie satyriškus mo
nologus atakuoja. Sekančia
me susirinkime tie patys 
’.’politikieriai" pakėlė di- 
džiausį liarmą reikalauda
mi, kad korespondentas at
šauktų visa tai, kas buvo 
rašyta mano koresponden
cijoj. Jokiu budu negaliu 
atšaukti jūsų padarytos 
klaidos, ir negaliu užginčy
ti, kad to Įnešimo nebuvo, 
nes ir protokolų knygoje y- 
ra tas įrašyta. Mano ko
respondencija buvo parašy
ta dar sušvelnytoj formoj 
apie jūsų tąjį Įnešimą. Jus 
netik žodžiais išsireiškėte 
savo neužsiganėdinimą lin
kui tų juokų straipsnelių, 
bet jus žadėjot pavaišinti ir 
supuvusiais daiktais tą ypa- 
tą, kuri drįs pasirodyti su 
Džian Bambos spvčiais. Ar 
netiktų jums toji lietuvių
patarlė, kur sako: "ne
spiauk į šulnį, iš kurio pa-; žino, kuomi buvau. Ištikro,
tiems reikės atsigerti!” tai zeceriai turėtų būt visai
Kaip tik panašiai ir jus pa- be pažvalgų, < , ‘ ’

1
Kaip tik panašiai ir jus pa- be pažvalgų, o ne, tai kas 
sielgėt su savo įnešimais, o metas, kožnon vieton (taip

i

po tam per 500 są vaičių (pirma

II »
Visus musų draugus, skaitytojus ir simpatizatorius, 

maloniai meldžiame platintisavo pažįstamųjų tarpe 
"Keleivį,” kaipo darbo žmon ių laikraštį, karštai ginantį 
darbininkų reikalus!

I to, ką jis iš priežasties susižei- 
1 dinio mažiau uždirbs ir gavęs 

Bet tas įstatymas ne
paliečia namų darbininkų ir 
tarnaujančių pas ūkininkus. 
Jei susižeidimas atsitiko pas 

i pastaruosius, ir geruoju nenori 
' atlygint, reikia skųst teisman. ;

Politikui. Panamos kanalas 
yra iškastas ant žemės priklau-į 
sančios Suvienytoms Valsti- i 

i joms. Tą žemę S. V. nupirko 
nuo mažiukės respublikos Pa
nama. Ta republika pirma bu
vo dalis kitos pietinės Ameri
kos republikos — Colombia, bet 
kadangi ši pastaroji nenorėjo 
S. V. parduot žemės dėl iškasi- ‘ 
mo kanalo, tad S. V. valdžia ir 
kapitalistų slapti tarnai, 
Roosevelto prezidentavimo, 
kėlė Colombijoj revoliuciją, 
atskyrus jos dalį, sutvėrė 
priklausomą Panamą. 
S. V. kongresas už tą aiškią va
gystę nutarė užmokėt Colombi- 
jai §25,000,000 atlyginimo.

J. J. V. Mass. valstijoj per
siskyrimą galima gauti už se-

I kančius dalykus: lytiškas su- 
j sinešimas su kita ypata, impo
tencija (lytiškas negalėjimas), 
[apleidimas per tris metus, dide
lis ir nuolatinis girtuokliavimas, 
žiaurumas. ir jei moteriškė 
skundžia, prie viršuj paminėtų 
žiaurus ir tyčia nedavimas už
laikymo. Bet reikia atmint, 
jog impotencija nereiškia nega
lėjimą turėt vaikų.

Skirgaila. Namų savininkui i 
už randą ir gydytojui už patar
navimą turit užmokėt. Jei da
bar už syk negalit, vistiek jei 
jie patrauks jumis į teismą, tei
smas išklausinės kiek uždirbat 
ir kiek šeimynos ir išlaidų 
rit, o paskui palieps mokėt 
kiek nors, dalimis.

M. L. Namų savininkai, 
taipgi ir randauninkai, turi pa
duot pranešimą, kad išsikraus
tytų arba kod žada išsikraustyt, 
raštiškai, toj dienoj, kada ran
da yra mokama, ir per toki lai
ką, per kokį randa mokas: sa
vaitė. mėnuo, trys mėnesiai etc. 
Kitokis pranešimas (note) yra 
be jokios vertės.

K. Levutis. Mergaitė B. tu
rėjo namus, ir apsivedė. Ji mi
rė be vaikų, o jos vyras apsive
dė su kita. Jo pati mirė ir da
bar jis mirė. Kam priklauso 
namai ? Jei tas vyras turėjo vai
kų su antra pačia, vaikams, o 
jei ne, tai tos B. pa veide jams: 
tėvas yra pirmas, paskui moti
na, broliai ir seserįs, brolių vai
kai, etc.

J. Klabauskas. Jei turtas yra 
abiejų vardu, vyro ir moters, 
ir juodu persiskyrė, bet teismas 
nieko tame paskyrime neturėjo, 
juodu gali eit į ”equinity” teis
mą, kuris paskirs žmogų padali
nimui judviejų turto, jei ge
ruoju negali.

F. Sutkus. Aš nieko negaliu 
pasakyt apie jūsų teises ir ką 
jus galit daryt, o ko ne, ant tos 
randavotos žemės, kol nematy
siu popierų pagal kurių jus 
tą žemę valdot. Su popieromis 
prisiųskit ir §1.00 kaštų, jei no
rit, kad aš jas peržiūrėčiau.

Jurgutis. N H. valstijoj tes
tamentas nėra geras pakol ant 
jo nėra parašo trijų liudininkų, 
kurie matė testamento darė ją 
pasirašant. Kad jis savo ran
ka rašė nedaro skirtumo — jis 
negeras, tiesos taip sako. Be
veik visose valstijose po testa
mentais reikalauja trijų liudi
ninkų, kitose pakanka dviejų. 
Savo ranka rašyti testamentai

I

I

ment” išduota. Tada gal suko- 
lektuot per 20 metų.

Citizen. Ypata gimusi Su-; 
vienytose Valstijose iš tėvų, ku
rie nėra piliečiai, ir pragyvenu
si čia iki 21 metų amžiaus, yra

laike 
su- 
ir 

ne-
Dabar

bj.
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JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 

AISOPO 
PASAKOS

GALIMA GAUTI* 

“UUlOSItt LIETUVOS” KIY6TIE 
“Aisopo Pasakos” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiekvienam įgyti 

"Aisopo Pasakas” tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. “Aisopo Pasakas” surinko ir 
lietuvių kalbon išvertė U10LIS VAISAS. Kai
na be apdarų $1.25, su apdarais $1.50. Per- 
kupčiamsir agentams duodame gerų nuo
šimtį. Reikalaukite "Jaunosios Lietuvos” 
knygyno kataliogą. -> -:- -:- -> ->

‘JAUNOJI LIETUVA’
♦611 St. Pauliu St.. Cllcaci, III.

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATS1ĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms supa- 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą 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. SPECIALU 
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 
dien, o sutaupysi pinigų. (9)

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

Graži Dovana
DĖL LABO VISUOMENĖS 
K n yyp* sveikatos l*i naujausio 
mokslo išradimai ir ką reikia daryti ap
sirgęs, tai p pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodo, 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų apsi
saugoti .

OOCTOfi

OOCTOK
doc tor
OOCTORDOC 7Qc?

taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą 
patirsi, ko čia negalima parašyti.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijami' 
skaityti apie nervu, kraujo, inksttj, romatixnx>, 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, broch i tis ir limpan
čias ligas: ta* p-pat apie moterų nesveikumus ir 
kitas visokias ligas, sėklos nubėgimo ir 1.1, f-

JEI SERGI, tai pirmiau re kaip manai vartoti 
kokias ners liekarstns ar kreitis prie gydytojo, 
reikia būtinai perskaityti knygą "DAKTARAS’* 
Davg žmonų išgijo nuo rodos ’ 'D AKT A RO”.

YPATINGA I serganti, nusilpėję, sukliurę, p*- 
siedinę per jaunystės klaidas ir varginami viso
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsenės- 

! Tusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro-

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuomenės iš
duota. tai kiekvienas apturės įą DO VA NAI. ku- 

1 ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimui.
REIKALAUK DAR ŠIANDIEN. iškerpant » 

tą apgarsinimą ir adresuok teip:

TOJE KNYGOJE "DAKTARAS" gražiai pa
mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas būtinai 
reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir 
seniems, ženetiems ir nežer.otiems.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra la
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai 
naudinga jr reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gvvonti.

ŠiTA KNYGA "DAKTARAS" aprašo visokių 
' v rd»’s. k'd-» jos prasideda, kaip apsireiškia' 
kai p išrodo i- kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išstgyc’vfi.

TA ! N ' ’-’bai plačiai aprašo apie vyrą pa
slaptybes).. ii^as ir taip pat apie moteris telpa 
“ "š-OJ KNYGOJ "DAKTARAS" dikčiai aprašo, 
atidengiant daug paslarč’ų apie geriausius sma
gumus žf-nvbinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip

KNYGA "DAKTARAS" yra paveikslais ilius- 
•ravota. parodo i- giliausias kūno dalis, išaiškr 
įa p«i'?pjybes. J’ reikalinga kaip sveikiems,

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Alba. Nors randauninkas ir 
išsidangino nedavęs pranešimo 
bet jei vietą tuoj kitam išran
da vo jot, negalėsit gaut nuo to 
randauninko randos už vieną 
mėnesį, nes neturėjot nuosto
lių. Kad būt" vieta buvusi neiš- 
randavota, būtumėt galėję per 
teismą gaut.

B. Ma—skas. Aš gaunu kas 
savaitė apie 300 laiškų su Įvai- 
rių-įvairiausiais klausimais. 
Daugelis dalykų prisieina jieš
koti po knygas kol galiu atsa
kyt. Todėl suprasit, kodėl aš 
negaliu per laiškus davinėt at
sakymo, kol nėra apmokama — 
$1.00. Kitaip aš turėčiau visą’be liudininkų, yra geri tik ka
sa vo laiką ”pašvęst” dėl kitų. reivių ir jurininkų.

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso 
kias ligas gvdo.

Taukiniai lietuviu 
pirko pas mus gramofonus ir 
visi jie užganėdinti taip iš gra
mofonų, kaip ir iš rekordu, ku
riuos mes duodam DYKAI su 
kiekvienu GRAMOFONU.

Jeigu norit būt užganėdinti, 
pirkit pas mus gražius gramo
fonus, kuriuos parduodam len- 
gviomis išlygomis, nes tik po

$1.00 į MĖNESį.
Bandymas per 8 mėnesius 

DYKAI. Rašykit mums tuo
jaus, o mes tuojaus jums iš
siųsim dykai savo gra:: .: iliu- 
su uotą kataliogą gramofonų ir 
kataliogą rekordų. (9)

Royal Phonograph Co^ 
91 E. 4th st., DEp. 95, 

NEW YORK, N. Y.



PAČJOS^U ŽMUŠĖJĄS MI- SKANDALAS^ VOKIEČIŲ i sekė, kuris iš lietuvių galiu- DIDELES PRAKALBOS
Rengia Draugystė Šv. Ka

zimiero R. K., So. Boston, 
Mass., nedėlioj 7-tą Kovo
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IS AMERIKOS.
AMERIKA ANT KARĖS 

SLENKSČIO.
Jau keliatas mėnesių, 

kaip Amerikos socijalistų 
spauda ragina darbininkus 
protestuoti prieš karę, i ku
rią rengiasi Amerikos kapi
talistai. Daugelis iš to juo
kėsi. Bet šiandien pasiro
dė, kad Amerika jau ant ka
rės slenksčio. Ir tai dėl A- 
merikos kapitalistų biznio. 
Mat VVilsonas reikalavo, 
kad Anglija su Vokietija 
taip susitaikytų, kad ant jū
rių nebūtų Amerikos pir- 
klybos laivams pavojaus ir 
kad tie laivai nebūtų truk
domi. Vietoj išpildyti šitą 
reikalavimą, Anglija paskel
bė. kad ji visiškai atkerta 
Vokietiją nuo pasaulio, ne 
vieną tik Vokietiją, bet ir 
jos talkininkes: Austriją iri 
Turkiją. Nė vienas laivas! 
prie šitų trijų valstijų nebus 
prileistas nė išleistas. Vadi
nas, Amerikos trustai nega
lės išsiųsti Vokietijon nė * 
vieno svaro mėsos, nė vieno 
bušelio kviečių.

Amerikos žmonės galėtų 
iš to tik pasidžaiaugti. nes 
tuomet čia turėtų atpigti 
prag\-venimas. Bet žmonių 
čia niekas nepaiso. Trustai 
nori didelio pelno ir jų at
stovai (valdžia) Washingto- 
ne rengia jau milžinišką 
protestą prieš Angliją ir 
Francuziją, kam jos "naiki
na tarptautinę pirklybą." 
Anglija su Francuzija šito 
protesto, žinoma, nepaisys. 
Amerikos valdžia tuomet, 
be abejonės, duos karišką 
laivyną apsaugojimui’ savo 
kapitalistų biznio ant jūrių, 
o tas jau reikštų karę suAn- 
glija, Francuzija ir Rusija. 
Su Anglija eina išvien Japo
nija. todėl ši tuojaus griebtų 
Filipinus. Tokiu budu Ame
rika gali atsidurti tarp dvie
jų pavojingų priešų.

Suvienytos Valstijos šitoj 
karėj gali būt labai lengvai 
sumuštos. Nors jų laivynas 
ir nemažas, bet jam reikėtų 
išsiskirstyt, kad apsaugojus 
visus savo Pakraščiu mies- -. r ą.
tus. Susidėjus anglams. į 
franeuzams ir Japonams tas' 
laivynas gali būt labai leng
vai sunaikintas. Armijos 
Suvienytos Valstijos neturi. 
Tas šimtas tūkstančių ka
reivių nieko nereiškia, kuo
met Japonija, sunaikinus 
Amerikos laivyną, galėtų iš
sodinti Californijoj milijono 
kareivių armiją.

LIETUVIS PERŠOVĖ PA
ČIĄ IR BURDINGIERĮ.
Easton, Pa.— 26 vasario 

čia buvo toks atsitikimas. 
Valgant pietus Antanas An- 
ckaitis susipyko su i 
burdingierium Jonu Po-; 
cium. Sakoma, kad ginčai 
kilo dėl šeimyniško neužsiti- 
kėjimo ir Anckaitis liepė 
Pociui išsikraustyt. Pocius 
tuomet pareikalavo savo pi
nigų, kuriuos jis buvo pas
kolinęs Anckaičiui, kada tas 
pirkosi namus. Anckaitis iš
sitraukė revolveri ir pradė
jo šaudyt Į savo pačią ir Po
cių. Paskui nuėjęs sklepan 
išgėrė nuodų ir atsukęs ga- 
zą atsigulė. Bet ant triuk
šmo subėgo kaimynai ir ji 
rado da gyvą.

Pocius ij Anckaitienė su
žeisti nepavojingai ir išgys.

Anckaičių du vaikučiai 
paimti sykiu su tėvais Į li- 
gonbuti. Anckaitis, pavy
dus vyras, yra jau 40 metų 
amžiaus, o Pocius dar jau
nas vaikinas.

Praneša apie tai anglų lai
kraštis, kurio iškarpą mums 
prisii ntė p. J. Ratinis.

RĖ ELEKTRIŠKOJ 
KĖDĖJ.

Bellefonte, Pa.— Westem 
Penitentiarv kalėjime,4 my
lios nuo šito miestelio, pra
ėjusioj sąvaitėj buvo nužu
dytas elektriškoj kėdėj Jo
nas Pulap, kuris užmušė sa- i 
vo pačią. Prie elektriškos 
kėdės ii palydėjo kun. Ūla-' 
niekis. Pulap labai bijojo 
mirties. Jis buvo nubalęs, 
kaip lavonas ir visą laiką 
verkė, o pamatęs elektrišką 
kėdę apalpo. Mirties namo 
sargai ji užkėlė ant kėdės. 
Tuojaus ji prisegė diržais ir 
žmogus atsistojo 
tros prietaisų, 
šiam kalėjimo 

Į švistelėjo balta
Tai buvo ženklas, kad viskas 

Ijau gatava ir tuojaus i tą 
žmogų paleista vielomis 
perkūnas, kuris galėtų pa
vežti didžiausi požemio 
traukini. Vienok silpno 
žmogaus gyvasties tas ne
užmušė. Už 3 minutų duo
ta kitas ženklas ir vėl 2.300 
voltų trenkė i Pulapą. Po 4 
minutų daktarai apžiurėjo 
Pulapą ir pasirodė, kad jis 

. ris dar gyvas. Tuomet ske
petaitė švistelėjo trečiu sy
kiu ir per nelaimingo žmo
gaus kūną paleista trečias 
perkūnas, kuris ir užgesino 
paskutini gyvasties pulsą.

ty- išėjo namo, 
žo- 
tik

prie elek-
Pritemu- 

kambaryje 
skepetaitė.

Visa tai atsitiko baisioj 
loj. netariant nė vieno 
džio. vaduojanties vien 
ženklais.

Apie tą atsitikimą rašo 
"The Evening Bulletin," ku
ri mums prisiuntė iš Phila- 
delnhiios p. J. Urbonas.

Kokios tautos buvo Pu- 
lap, tas laikraštis nesako, 
bet sprendžiant iš to, kad ji 
lydėjo kun. Ulanickis, jis 
turėjo būt lenkas arba ru
sas.

Reikia da pridurti, kad 
Pulap buvo pirmutinis žmo
gus Pennsyivanijos valsti
joj nužudytas elektriškoj 
kėdėj. Iki šiol pasmerktus 
myriop prasižengėlius Pen- 
sylvanijoj kardavo, bet da
bar naujas Įstatymas kartu
ves pakeitė elektriškąją ke- 
^e-

W. HANOVER. MASS.
Kovo 7 d.. LSS. 150 kuopa 

rengia prakalbas, kuriose ’ 
kalbės žymus lietuvių veikė
jas ir kalbėtojas. Prakal
bos rengiamos Librarv Hali 
svetainėje. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Laukiame skait
lingo publikos atsilankymo. 

Kuopos organizatorius.
NUBAUDĖ GRINIAUS 

KLINIKĄ.
Mums prisiųsta iš Phila- 

delphios 17 vasario numeris 
i dienraščio "The Public 
1 Leadger," kuris praneša. 

s??o;kad taip vadinamoji "Phi- 
i ladelphia Medical Clinic,” 
kurios "agentu" ar "mena- 
džerium" yra žinomas lie
tuviams J. Grinius, buvo nu
bausta teisėjo Sulszbergerio 

. teisme daugiau, kaip $2.000.
Buvo taip. Tūla poni 

i Mullen nuėjo ton klinikon 9 
gegužės. 1912 metuose, su li- 

i ga. J. Grinius, kuris nėra 
; jokiu daktaru, davė jai bon- 
kas gyduolių ir liepė gerti 

i jas kas dvi valandi.
1 Moteris Įsakymą pildė. 
Bet paėmus jai porą sykių 

Į tų "gyduolių,” jai pradėjo 
įdeginti tr skaudėti bumą. 
'"Paskui ji turėjo atsigulti 
lovon, kur ji išgulėjo dvi są- 
vaiti, kentėdama dideli 
skausmą nuo vidurių degi
nimo.
Per ištisą mėnesĮ poni Mul

len negalėjo valgyt kitokio 
maisto, kaip tik pieną. Pa
sirodė. kad tuose vaistuose 
butą nuodų, žinomų kaipo 
"cresol.”

Poni Mullen tudmet ap
skundė minėtą kliniką ir J. 
Grinių ir minėtas teismas 
pripažino nukentėjusiai mo- 
terei $2,000. Beto, jos vy-

:

PRIEGLAUDOJ.
Yonkers, N. Y.— Čionai 

yra vokiečių prieglauda, 
vardu "The German Odd 
Fellovvs Home," kur buvo 
daug ir džiovininkų. Dabar 
išsiaiškino, kad tos prieg
laudos prižiūrėtojas Frede- 
rięk Mors nunuodijo 8 džio
vininkus, prie ko jisai ir 
prisipažino. Jisai sako da
ręs tai iš mielaširdystės. Iš- 

1 gyli tiems žmonėms vilties 
1 jau nebuvo, o jie labai kan- 
1 kinosi. Kad paliuosavus 

juos nuo tų kančių, jis už- 
' pylęs chloroformos ant va

tos prikišdavo jiems i nosi, 
i bumą, i ausis ir ligoniai 
užmigdavo 
ant visados.
tatai su pasididžiavimu, kai
po didelis labdarys. Tečiaus 
iš tos "labdarybės" kilo bai
sus skandalas. Valdžia da
ro tardymą. Pats Mors pa
imtas i New Yorko Belle 
Vue ligonbuti, kur daktarai 
tyrinėja jo proto stovi.

APIPLĖŠĖ LIETUVĮ.
Montello, Mass.— Stepo

nas Rustikas išsiėmė iš ban
ko $415. Jo kamarotas pa
sikvietė ji i savo namus ka- 
ziruot, sakydamas, kad te
nai bus bačkutė. Rustikas 
nuėjo ir rado tenai da 3 vy
rus. Jis išlošė iš jų $75. Jie 

. Paskui išėjo ir 
Rustikas. Jo draugas ji pa
lydėjo. Priėjus prie krū
mų "palydovas" kirto Rusti- 
kui galvon. Iš krūmų iššo
ko ir anie 3 vyrai. Rustiką 
sumušė ir atėmė visus pini
gus — $495- Policija jieško 
plėšikų.

GINKLUOTAS UŽPUOLI
KAS APIPLĖŠĖ LIETU

VIU DIRBTUVĘ.
Lavvrence. Mass.— Vasa

rio 27, 9 vai. 45 min. vakare 
prisidengęs kauke plėšikas 
Įpuolė rubsiuvių, J. Jurgai
čio ir T. Strazdo, dirbtuvėn 
ir atkišęs revolveri sušuko: 
''Atiduokite pinigus, kitaip 
mirtis 1" Matydami pavojų 
siuvėjai atidavė šimtą su 
viršum dolerių: plėšikas 
skubiai pasislėpė. Policija 
jo nesurado. Reikėtų būti 
atsargesniems, nes bedarbės 
metu plėšikų dauginasi. 
NUTEISĖ~36šVINORIUS.

Dės Moines mieste, Iovva 
valstijoj, pasibaigė didelė 
švinorių (plumberių) byla. 
Buvo kaltinama 36 žmonės 
už sudarymą švinorių sryti- 
je trusto su mieriu išsmaug
ti smulkesnius šrinorius. 
Visi 36 vyrai likos pripažin
ti kaltais, bet bausmė da ne
paskelbta.

r

— užmigdavo 
Mors pasakojo

LOVOJ UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Providence, R. I.— Čia 

buvo nepaDrastas atsitiki
mas. Nakčia likos užmuš
tas lovoj G. Rustingian. 

į žmogžudžiai sulaužė jam 
nugarą ir sudaužė gal
vą. šalia jo gulėjo pati iri 
visai nejuto, kaip tas baisus 
darbas buvo atliktas. Poli
cija spėja ant trijų žmonių.

v

nų liks pergalėtoju.
Žilinskas su Kundrotu, iš- 

tikro, tarpe svetimtaučių ri
stikų svarumu ir dydžiu iš

mis nemažai ir svetimtau
čiai indomavo. Tūli pirmą 
syki išgirdo, kad ir lietuviui 
tarpe esama tokių stiprų 
drutuolių.

Kundrotą su Žilinsku an
trą syk imsis kovo 20 Grand 
Opera House. Imtynės tę
sis neapribuotą laiką, kol 
vienas kitą neparsivels.

Reporteris.

LSS. 60 kp. nedėlioj, kovo 
7 d. rengia dideles diskusi
jas temoj "Ar trustai 
visuomenei nauda, 
di?" H ' ‘j ' 
listų salėje. Pradžią 
vai. vakare.

MEKSIKOJ KVtjo 1,500 
ŽMONIŲ.

Vila praneša, kad mūšyje 
su jo kariumene ties Zayula, 
1,500 Carranzos kareivių ’___ ______ ___ , „„
buvo užmušta ir daug paim- (nu klinika turi užmokėt 
ta nelaisvėn. smo c-<^rTnA Įė*as.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

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

Materijalistiškasis istorijos suprato 

maa. Jei nori žinoti, kas gimdo pa

sauline įvairius nuotikius, tai pa

skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 

ir labai aiškus išvedimai.......................20e

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Alekaoa, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ............. 25t

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži soauda ...........lia

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

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. l®e

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 

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

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

I
1■
Dievo žmogus. Labai užimantis ir 

_ naudingas papasakojimas iš dar-
meldžiame atsilankyti. Kai-! bininkų gyvenimo ....................... i5c

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak- 
Komtietas. komedija, pajuokenti amerikie- 

, cjų lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui ......................10c

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

i Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Ž. Aleksa. Kiek- 

I vienam darbininkui, kuris nori pla- 
' čiau suprasti dabartinį surėdimą 
I reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

į šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš- 
I

LIETUVIŠKA MUZIKOS

K O N S E R VAT O RIJ A

karę, bažnytinėj salėj, ant 
5-tos gatvės, So. Bostone.

Visus gerbiamus lietuvius 
]_____ __________________±1_______________1_____Li TT —1 I

bet ojai bus žymus.
Su pagarba

I

neša 
ar blė- 

Diskusijos bus socija-
7:30 

j 
i 

ryto

L MATH US
Geriausias Lietuvi*

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai įj 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, Mass

Kautskį parašė Ž. Aleksa. Riek

čiau suprasti dabartinį surėdimą

Kovo 7 d. 11 vai. iš „ 
bus LSS. 60 kp. ekstra susi
rinkimas, apkalbėjimui rub- 
siuvių streiko ir streiklau
žių incidentų.

Liet. Dukterų ir Sūnų 
draugija, kovo 7, 2 vai. po 
pietų. Lietuvių salėje rengia 
prakalbas. Kalbės St. Mi-'395 
chelsonas. "Birutės Kank-' 
lių" choras dainuos naujai 
išsimokintas dainas. Įstoji
mas d raugi j on bus papigin
tas.

Mokslas Muzikos prasidėjo
26 d. Sausio, 1915.

Bus mokinama: <' 
jos muzikos, kompozicijos, piano,I 
smuikos, čellos ir kitų muzikos “ 
strumentų.

Dainavimo ar kompozicijosy i -- . ’ ’ ..
Už smuiką, pianą ar kitus instrumen- 
f .....................................7 2.-. “.I
viena lekcija tęsiasi po pusę valan
dos. Pinigus reikia įmokėt iškalno 
už dešimts lekcijų.

Adresas: 
BROADH'AY, SO. BOSTON.

Room No. I,
Direktorius M. Petrauskas.

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

Ta pati apdaryta

So. Bostono lietuviai ste
bisi, kodėl nuo airių Broad- 
way bažnyčios nugriauta 
bokštas. Šitą bokštą nu
griauti liepė miesto valdžia, 
nes jis buvo peraugštas ir 
vėjui užėjus labai susiūbuo
davo.

D. L. K. Vytauto draugi
jos susirinkimas Įvyks kovo 
7 d., 1:30 vai. po pietų, Lie
tuvių svetainėje. Bus svars
toma svarbus reikalai.

Neužmirškit, kad 14 kovo 
bus So. Bostono ir apielin- 
kės draugijų konferencija 
draugijų sąjungos reika
lais. Konferencija atsida
rys 10 vai. iš ryto, Labdary
stės Draugijos svetainėje.

dainavimo, teori- ’

in-
Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 

_________ ___ r___ lėkei-1 Sandro II. Tragedija trijose veik- 
jos, — už dešimt lekcijų — 10 dol. j mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
Už smuiką, pianą ar kitus instrumen- I *r nelabai sunkus perstatymui. Iš 
tus, už dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek-; viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c;

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
, kur atsirado ant žemės žmogus? 

Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų .
Ta pati apdaryta

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ta. Su paveikslais. ....................... £7

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pDietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystėt 
•>r>iprps .....................................................   15.

Džian Baubos Spyriai ir kitos fonėa. 

Daugiau juokų negu saliune alaus. 

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu

sipirk tą knygą ..........................  25c

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba

i

ry . tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
wc ' turėtų perskaityti šitą knygutę— 10c 

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

Iš

M. ANDRIUŠIUTĖ

I

I

i
f
I
I

35c
50c

i

25c Davatką padzinkos. Padidinta ir pa-
I .. erinta 6-ta laida juokingų daine

lių, pašiepiančių davatkas ir kitos
j prietarus .......................................... 10e

Reikalaudami knygų kreipkitte
i šitokiu adresu: 

“KELEIV IS”
i ?S BROADWAY. S. BOSTON, MASS

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

\

\

<£

MOTERIŠKĄ KLUę oicVĖJA. 
Siuva Visokius Kubus pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą ii 

siuvu tik vien moterims rubus, todė 
. — - .. , j visame yra parankiau ir smagiau užAtstovų draugijos tegali SI- eit. Naujas adresas: 

ton konferencij’on skirti nuo 217a d su so. Boston. Mas>
vieno iki dviejų. j Ant kampo ith st.

D.L.K. Vytauto draugijos]
Komitetas.

Į scenos mylėtojus.
Bostono LSS. 162 kp. ru- Į 

peštingai ruošiasi prie vai- i 
dinimo didelės istoriškos 5 
veiksmų tragedijos "Živilė," į 
kurią manoma perstatyti i 
pabaigoje balandžio mėne
sio š. m. Prie lošimo reika-' 
lingi yra liaudies scenon ak-I 
toriai. Jaunimas, kuris my- ■ 
Ii lošt.kriečiamas yra prisi-i 
dėti. Dėlei informacijų' 
kreipkitės pas P. KurkuIĮ 
"Keleivio" redakcijon. Kas 
pirmesnis, tas gaus geresnę 
rolę.

LSS. 162 kp. Komitetas.

—
' Žilinskas su Kundrotu ne- j 

parsirito. .
• Tarpe kitų pagarsėjusių 
pasaulio ristikų, imtynėse 
Mechanics Buildinge, vasa
rio 25 d., dalyvavo ir du žy- 

1 miausiu lietuviu drutuoliu, 
P. Žilinskas (Michailoff) ir 

,A. Kundrotas. Jiedu, vie
nok, per pusę valandos lai
ko nė vienas neparsirito. Iš
rodė. kad P. Žilinskas A. 
Kundrotą butų suvoliojęs, 
jei imtynės butų buvę kelia- 

. tą minučių pratęstos. Kun
drotas visą laiką traukėsi Į 
šalĮ pagrindų ir stengėsi, 
kad tik greičiau paskirtąjį 
laiką praleidus.

Imtynėsna atsilankė dau
gybė ir lietuvių; visi akyvai
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V A V A D A T dabar labai madoj, bet Kas iš tų I n l\ n Ii A I vakaru, jeigu tenai nėra 1 Džian Bambos?
LEIDĘS IR VYRAI-KYP KVAIT!

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
i|

J. VALEIKA

I

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius p veikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinant 
kiekvienam kad busit mus darbu užga
nėdinti.

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

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinisrus salima prisiųsti per tnonev orderį arba suvyniot kvoterį į popie- S 

rėię ir įdėti į primatą. Adresuokite taip: j

“KELEIVI^”
28 8ro^dway, So. Boston, Mass. į

*

Žieminis kosulys, 
kuria kartais jokiam gydymui nepa
siduoda, arba jei toksai kosulys pa
eina iš neprisidabojimo — gali būti 
greitai ir pasekmingai palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika
tą, jeigu ims vartoti

Severa’s 
Balsam 
for Lungs 

(Severos Plaučių Balsamą). daugely
je atsitikimuose šioji gyduolė parodė 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matome iš sekančio laiško:

“Mano dnkterį labai kankino koduiya nuo 
pat pradžios žiemos. Apturėjome Severos 
Plaučiu Baisam^ ir pirm suvartojimo dvieju 
bonkučiu. tasai kosulys vūUkai iinyko. Pas 
mus namieje visuomet randasi Severos Prepa
ratai. kaip tai: 8evero« Reguliatorua. Severos 
Gyvasties Balaamaa. Severos Nervotonaa, ~ 
veros Skilvinis Bittoria Severos Pigulkoa 
Kepenų ir Severos OotbardUkas Aliejus, 
iltie visi vaistai lsbai gerai veika.“ 

Joaephine Ratajetak.
24 E. Stanton St.. Hudson.

kosulio,
orinių t įdubėlių 

užkimimo ir 
pamėginkite Se- 

Balsamą.

Nuo 
kokli uiio, 
uždegimo, 
smaugulio
veros Plaučių

Kaštuoja 25 ir 50 centų.

Jei turi Šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
Severą’b Cold and Grip Ta- 
bl#»ta (Severo® Plot kelius 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

PtnsariuMi imamai
arba kitokios niežtsnjios 
odinės liros palengvinama 
ir pasekmiasai odoms su 
8*vera’s Skin Ointment 
(Bot-ros Odine Mosčia.) 

Kaštuoja 50 eenti}.
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W. R SEVERĄ CO„ CEDAR JUROS 
jowa

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

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu. i’’rFrr'U 1 j

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

k Clhl Al ICL AQ 226 BROADWAY. ft. OlULAUolvvJ kampas c STR.
SO. ROS TON, MASS.
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