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Serbų sostinė Niš jau bulgarų rankose; Rezignavo visa Graikijos ministerija.
Paėmę Nišą bulgarai susivienijo su teutonais ir užėmė visą šiaurės Serbiją. Dabar vokiečiai turi jau atvirą kelią iš Berlyno 
j pat Konstantinopoli Graikijos žmonės nori eit su sąjungininkais, bet karalius priešingas, rezignavo visa ministerija. Anglija 
jaučia sau pavojų. Per Spalių mėnesį Rusijoj ir Serbijoj vokiečiai paėmė 41,000 belaisvių. Prie Strypos vokiečiai neteko 
28,000 vyrų. Nuo Dvinsko Hindenburgo armija likos atmušta. Iš viso karė prarijo jau $24,801,000,000 pinigų ir 2,000,000 

žmonių. Buvęs Kauno komendantas gavo 15 metų kalėjimo.

Vokiečiai painė 
41,000 belaisvių 

per pereitą mėnesi.
Iš Berlyno oficijaliai pra

nešama, kad per praėjusį 
spalių mėnesį Serbijoj ir 
Rusijoj vokiečiai paėmė iš 
viso 41,000 belaisvių, šita 
skaitlinė dalijama šiaip:

Feldmaršalo Hindenbur
go armija, kuri veikia Kur- 
Handijoj i 
paėmė 98 oficierius. 
kareiviu ir - 
džių.

Bavarijos kunigaikščio 
Leopoldo armija, kuri pa
staruoju laiku veikė dau
giausia Vilniaus guberni
joj. paėmė 32 oficierių, 
4,154 kareivius ir 2 kulka- 
svaidžiu.

Generolo Linsingeno ar
mija, kuri veikia Galicijos 
pakraštyje, paėmė 56 oficie
rius, 8,871 kareivį ir 21 kul- 
kasvaidį.

Gen. Bothmero armija, 
kuri veikia Volyniuje. paė
mė 30 oficierių, 1,525 karei
vius ir 1 kulkasvaidį.

Feldmaršalo Mackenseno 
armija, kuri dabar veikia 
Serbijoj, paėmė 55 oficie
rius, 11,934 kareivius, 16 
kulkasvaidžių ir 23 kanuo
les.

KURLIANDIJOJ VOKIE- ANfil JI AI GRESIA 
ČIAI ĮKŪRĖ JAU DU AllULUrtl

DIDIS PAVOJUS.
Anglijos ministerių pir

mininkas Asąuith pasakė

SAVO LAIKRAŠČIU.
Dabartis” praneša:
Mintaujoj pasirodė vokiš

kas laikraštis ”Mintau- .
ische Nachrichtenblatt” parliamente praklbą, kurioj 
(Mintaujos žinių lapas), ku- nurodė, jog Anglijos padė- 
ris eina tris kartus į sąvai- Jimas kasdiena darosi vis 
tę. Pirmą numerį pardavi- keblesnis. .
nėjant suėjo 70 markių pel- TarP kitko jisai pabriežė,nėjant suėjo 70 markių pel- TarP kitko jisai pabriežė, 
no, kurie sunaudoti labda- kad piniginis Anglijos pa- 
ringiems tikslams. Antras"’- ’ A '... . -ringiems tikslams Antras dėjimas daro labai daug 
vokiečių laikraštis,’ tai jau sunkenybių. Anglijos kar-

ir apie Dvmska, veikiau iš Liepojaus einąs, ve^zl° Frenco armija Fran- 
“* Lri«s, 14,482 „Libauer Zeitung,” (Liepo- cuzijoj dabar skaito apie 

40 kulkasvai- jaus laikraštis), kuris turįs LOOO.OOO vyrų, o tokią ar-
miją kas diena pavalgidinti, 
aprėdyti, aprūpinti amuni- 

Iš LIVŽEMĖS LATVIŲ ciJa k kitokiais dalykais
‘jau daug skaitytojų.

taip toli nuo namų yra ne-; 
lengvas dalykas. Iš rišo gi 
Anglija turi perkėlus tai iš- . 
vienos, tai iš kitos vietos

jm?’

NEBEVARYS.
Latvių laikraščiai Rygo

je išspausdino vyriausiojo 
rusu generolo pranešimą. . o -AA AAA . . .
kuriuo įsakoma Livžemfe ap‘e 
(Lifliand'ijos bei Rvgos gu- Kares nuostoliai vienoj 
bemijos) sodiečių ūrievarta ,F.rancuzį’2.’ sle-
iš ju krašto nebevarvti. Gy- klž!JaH 37'>000 žmonių. _ 
ventojai. kiek galėdami. tū-'. Naujokų. ėmimas neina 
ri likti savo gyvenimuose, a"P len«va1' kalP buv0 tlke- 
kad nesustotu ūkio darbai. ,
t , • i-i -............ Dėl naujoku klausimo ir

Balkanų padėjimo ministe
rių kabinete kilo didelių ne
sutikimų.

Kampanija Dardaneliuo- nyti sulyginus ją su penkių metų vaiku, 
se nepavyko ir ja reikia jau jon žaidžia, 
skaityt nenusisekusia; pra- žmonių, 
žudžius tiek laivu ir žmonių. I 
Dardanelius reikės palikti 
nieko nelaimėjus. Taigi 
prasti pyragai Anglijai.W BULGARAI PAĖMĖ NIŠĄ

Miestas Niš, kur serbai 
buvo perkėlę iš Bielgrado 

i savo sostinę, jau puolė. JĮ
paėmė bulgarai. Paėmus 
bulgarams Nišą, vokiečiams 
pasidaro atviras kelias iš 
Berlyno Į patį Konstantino
poli.

Šitą miestą saugojo stip
rus serbų fortai, kuriuos 
bulgarai bombardavo per 
kelias dienas iš sunkiųjų ka
nuolių su tokiu pat smarku
mu, kaip vokiečiai bombar
davo rusų tvirtoves. Kada 

' Nišo fortai likos sutrupinti, 
viena bulgarų divizija tuo
jaus Įpuolė miestan ir čia 
užvirė kruvina skerdvnė 
gatvėje. Serbai narsiai gy
nėsi, bet buvo apgalėti ir 
miestą užvaldė bulgarai.

Latvių laikraščiai šituo pa
liepimu labai užganėdinti ir 
nurodo blogąjį padėjimą 
Kuršo sodiečių, kurie pri
verstinai turėjo apleisti 
savo namus ir dabar tūks
tančiais bastosi po girias ir 
nakvoja po atviru dangumi; 
o kuriems sekėsi šitą išvary
mą išvengti, tie gali dabar 
ir po vokiečių valdžia ne
kliudomi dirbti ūkio darbus.

1 —

KAUNO KOMENDAN
TAS GAVO 15 METŲ 

KALĖJIMO.
Iš Maskvos atėjo žinia, 

kad už :

Pboto by American Presą Associauon.

Sprogusi vokiečių pojurinė mina, kuri buvo atrasta 
prie danų salos Franoe. Apie jos didumą galit numa- 

kuris įsilipęs 
Nuo tokių minų žuvo labai daug laivų ir

ANGLIJA PASITIKI LAI
VYNU.

PABĖGĖLIŲ VARGAI.

Vilniuje buvo žmonią Teutonai su bulgarais 
sutriuškino Serbiją.
Teutonų armijos iš šiau

rės, o bulgarų iš rytų ir pie
tų užėmė labai svarbų Ser
bijos miestą Cacak, kur su
eina iš trijų pusių geležin

keliai. Buvo tai svarbiau
sias serbų geležinkelių pun- 
i ktas Cacak yra 30 mylių į 
piet-vakarius nuo Kraguye- 
vatzo, kur buvo svarbiausi 
serbų arsenalai ir kurį vo- 

Mieste“ js'teigėSlaUvakiečiaiia? Pirmiau l?uv0 Pa‘
............. ėmę. Bulgarų armija atsi

beldė jau iki pat Albanijos 
pasienio ir serbų armija vra niuo uuvv uauauuuao i r . • j • i t • v •

tuonis apskričius, kuriuos Perskirta į dvi.dali: į pietus, 
valde komisonai, turėdami 
po 200 padėjėjų. Milicijos 
vadas buvo spaustuvės savi
ninkas Zavackis. Milicija 
susidarė iš tūkstančio krik
ščionių ir penkių šimtų žy
dų. Iš rusų tik vienas ko
respondentas laikraščio 
„Golos Moskvy” buvo mili
cijos korpuse. Slaptose pro
klamacijose žmonės buvo 
raginami nebėgti. Vokie
čiai ateiną paliuosuotojais, 
kuriuos reikią sutikti su 
džiaugsmu. Nuo rugsėjo 8 
dienos Vilnius dažnai degė.

Anglų laikraštis „Daily 
Chronicle” praneša, kad ir 
anglai turį interesų Vilniu
je: 1912 metuose Londono

„Dabartis” rašo:
Anot žinių iš Petrapilės, 

pastaromis dienomis prieš 
Vilniaus užėmimą žmonės 
bėgo iš Vilniaus miniomis. 
Pačiame Vilniuje nebepar* 
davinėta traukinio bilietų, 
užtat reikėjo arkliais va
žiuoti iki kitos stoties, iš kur 
traukiniai ėjo nereguliariai. 
Stotyse buvo tiesiog riau
šės. \
norių miliciją, kuri rūpino
si, kad butų tvarka. Vil
nius buvo padalintas j aš-

kur francuzų ir anglų armi
jos stengias serbus sudru- 
tinti, ir į šiaurę, kur serbai 
yra apsupti iš šiaurės vokie
čių ir austrų, o iš pietų ir 
rytų bulgarų. Į vakarus 
yra Albanija, ir manoma, 
jog Serbijos armijai vienin
telė išeiga bus pasitraukti i 
Albaniją, kur Italija galėtų 
jai pristatyti maisto ir amu
nicijos.

I

Atstovas Puriškevičius, kapitalistai skolinę Vilniaus
Anglija nieko nesibijo. Ji kursai _ darbavosi Lietuvos miestui 450.000 svarų ster-j

guli tarp jūrių, o per van- maitinimo punktuose ir da- nnffU (4 milijonus su viršum T* •• •! TV j • 1 — 1*1 ' *W /'k*-. rrn Ii v* t>ii nr /~i MAT m IziYV Ini i * • \

BERLYNO MOTERIS 
KASA TUNELI. ‘

Iš Kopenhageno praneša
ma, kad Berlvne po Friedri- 
cho gatve baigiama kasti di
delis tunelis požemio gele
žinkeliui. Visą darbą dirba 
vienos moteris, nes vyrų 
Berlyne jau kaip ir neliko.
SUOKA LRTS JTRA ŪKTI 

GRAIKIJĄ KARĖN.
Ženevoj, Šveicarijoj, gau

ta žinių, kad Graikijoj su
sekta oficierių suokalbis 
įtraukti Graikija karėn 
prieš vokiečius. Daug ofi
cierių esą suimta.

KARĖ PRARIJO JAU 
$24,801,000.000 PINI

GŲ.
Parvžiaus žinių agentūra 

praneša, kad iki 20 spalių 
Furonos karė suėdė jau 
$24,801.000.000 pinigų. ši
ta skaitlinė tečiaus neofici- 
ialė. Išlaidos dalijamos v* • •šiaip:

Anglija .. $6.163.000.000 
Francuzija 4.128,000.000 
Rusija .... 3,724.000.000 
Italija .......... 43.000.000
Vokietija .. 7.380.000.000 
Austrija .. 2,763.000.000 
Žmonių užmušta jau 2 mi

lijonai su viršum.

SUOKALBIS ANT BUL- 
GARUOS KARALIAUS

GALVOS.
Lausanne, Šveicarijoj, 

gauta iš Bukarešto žinia, priešakyje 
kad Bulgarijoj susekta pla- politika', todėl parliamen- 
tus suokalbis nužudyti ka- tas, kuris skaitosi žmonių 
raliu ir ministerių pirminin
ką Rodoslavovą.

denį prie jos niekas negali 
prieiti, nes ją saugoja ga
lingas laivynas. Jeigu Vo
kietija ir nebus ant sausže- 

  atidavimą vokie- mio sumušta, tai visgi ant 
čiams Kauno tvirtovės ka- jūrių jai bus užduotas skau- 
riškas teismas nuteisė buvu- dus smūgis. Kaip pirmuti- 
si tos tvirtovės komendantą nis Anglijos admiralitijos 
generolą Grigorievą 15 me- lordas parliamente pasakė, 
' ,_________ rr , /'Vokietija steigiasi užvieš

patauti ant viso pasaulio, 
bet prieš toki viešpatavimą 
musų laivynas yra tikriau- varstų ilgose šėtrose, 
šia apsauga. Jau šeši mėne
siai, kaip už Baltijos jūrių 
nepasirodė nė vienas laivas 
po vokiečių vėliava, o pasta
ruoju laiku ir Baltijos jūrė
se vokiečiai negali pasiro
dyt. Musų laivvnas saugo-

Jisai turės

tu kalėjimo. Kauno tvirto
vėj buvę užtektinai maisto 
ir amunicijos ir tvirtovė bu
tų galėjusi ilgai laikyties.

GRAIKIJOJ NERAMU; 
ŽMONĖS NORI 

KARĖS.
Graikijos žmonės norėtų 

eit sąjungininkams i pagal
bą, bet karalius tam griež- V 
tai priešingas. 5 
kad jį draudžia pati, kuri 
yra kaizerio sesuo. Graiki
jos ministerija su Zaimisu 

‘ > rėmė karaliaus

i

RUSAI LUPA VOKIE
ČIUS PRIE DVINS

KO.
Pats Berlynas prisipažįs-

nuomonės reiškėju, apreiš- 'ta. kad rusai prasimušė nėr 
kė. kad jis tokiai ministeri- vokiečių liniją ir IIL.dcr. 
jai neturi jokio užsitikėji- burgąs buvo priverstas nuo 
mo. Dėl tos priežasties vi- (Dvinsko pasitraukti, 
sa ministerija pereitoj są
vaitėj rezignavo. Buvo ma-'nių, kad Dvinsko pietvaka- 
noma, kad dabar Graikija riuose. netoli Ilukštos. rusai 

iš jau turės eit prieš vokie- paėmė daugiau kaip 5 mv- 
Bet karalius taip su- jias vokiečių apkasu ir 1,300 

Strypos upės, kur rusai* ve- suko, kad ir vėl išrinkta Hindenburgo kareivių ne- 
i jam ministerija, laisvėn.

Volyniuje rusai pradėjo 
naują ofensivą.

PRIE STRYPOS VOKIE
ČIAI NETEKO 28,000 

VYRŲ.
Ženevos „Tribūnos” ko

respondentas praneša 
Lvovo, kad Galicijoj, prie čius.

Lapkričio 6 d. atėjo ži-

da ofensivą, vokiečiai nete- prilanki
ko 28,000 vyrų ir 14 kanuo-. Dabar sakoma, kad Graiki- 
lių. 1 joj gali kilti revoliucija.

bar sugrįžo Petrapilėn, lai- rubliu) 
kraštyje „Russkoje Slovo” " ’ -----------
nuo rūgs. 14 dienos aprašo TALKININKŲ APSILE1- 
širdį draskančius vaizdus 
apie pabėgėlių vargus. 
Karštais žodžiais jis reika
lauja pasidarbavimo prieš ...- - ,
užkrečiamas ligas, kurios srnaugti tai anglų ir 
labiausiai tarp vaiku jau ^ncuzų parhamentuo-.e ir 
paėmė auku šimtais. Vien ka5”» mmistenjose eina tik 
Ašmenoje buvo ansieyvene ^tai apie herbuos gelbe- 
anie 40.000 pabėgėlių 20 J,au Jai P?gaIį\ne-|

SUDEGINTI LIETUVOS
MIESTAI IR KAIMAI.
Kaip laikraščiai praneša, 

tai labiausia nukentėjęs 
Trakų miestas: daug namų 
sudegę, sunaikintas didelis 
kalėjimas ir apgriauta baž
nyčia. Žaslių miestelis be
veik visas išdegęs, sugriau
ta ir graži muro bažnyčia. 
Semeliškyj daug trobesių 
sudeginta; taip-pat daug

DIMAS. nukentėjęs Kaunas. Daug
Kada vokiečių, austrų ir sudeginta ir sugriauta na- 

bulgaru armijos baigia Šer- taip-pat Maišiogaloj, Se- 
’ .... v . .nuošė Trakuose ir kitur.

Ir iš Kaukazo tas laikraš- siskusdamas. kad jis 
ris gauna baisių aprašymų. nas” jr jej j0 
Taip vienoj korespondenci- sianti apgalėta, tad ir 
joj sakoma: I pabėgėlius 
Ečmiadsine. kurie vos pana
šus žmonėms, negalima žiū
rėti be ašarų akyse. Daug 
nusivilko toliau, bet anie 
30.000 naliko paskirti mir
čiai. dulkėse bei purvuose, 
be apsaugos nuo degančiųjų 
saulės spindulių. Malaria 
ir (cenzūros išbraukta -----*
iTr>a kasdiena šimtus aukų. 
M’rimas nuolat auga. -----

Hindpn- ^Vėl cenzūros išbraukta.) 
Muqi ansileidimo dėl žmo
nės miršta po musų akių.

”Dab.”

I NUŠOVĖ VOKIEČIŲ 
ORLAIVI.

Baranovičių nietuose, Go- 
rodiščes anielinkėi, rusai 
nušovė žemėn vokiečių or
laivį pereitoj sąvaitėj.

BULGARAI ATRĖMĖ 
FRANCUZUS.

ra. Serbu karalius Petras! Iš Sofijos per Berlyną 
atsišaukė i savo žmones nu- pranešama, kad francuzų __ _ ------ 1 • — * ••kariumenė, kuri buvo įsi- 

jveržusi Bulgarijon, Strum- 
nitzos pietuose atakavo bul
garus didelėmis spėkomis, 
bet buvo atremta. Mūšiuo
se su serbais bulgarai sako
si paėmę pereitoj sąvaitėj 
Čereniką, Planiką ir da ke- 
liatą miestų. Ties Krivivir- 
ski jiems pasisekę paimti da 
500 belaisvių ir šešias ka
nuoles.

MINTAUJOS BURMIST
RAS.

i Advokatas d-ras Richard 
Seraphim paskirtas Min-

”se, 
„tėvynė bu- 

’ jis 
noris mirti su savo tauta.’’ 

iTuomtarpu vokiečiai ir au
strai, sumušę serbus, turi 
jau atvirą kelią i Konstan
tinopoli. kur galės prista
tyt turkams reikalingu gin
klų ir grasinti anglų Egip
tui. Suezo kanalui (kuris v- 

;ra Britanijos širdimijir net 
Indijai. Egipte ir Indijoj 

; Jaukiama mahometonų su
kilimo, kurio tikslu yra pa
dėti Turkijai ir numesti an
glų jungą._______

BOMBARDUOJA BULGA-taujos burmistru. Pirma ji- 
RIJOS POKRAŠTJ. saj darbavosi Suvalkų, pas- 

, Iš Paryžiaus, pranešama, jdau Kuršo civiliniame val
dyme. Jo brolis profesoriuskad anglų ir francuzų lai- 

vvnas vėl bombarduoja , . , _ , . __
Bulgarijos pakraštį iš E^ė- a*ras August Seraphim. Ra
jos jūrių. Anglų kariški raliaučiaus miesto knygyno 
laivai bombardavo ir turkų direktorius, taipgi pašauk- 
uostą Enos. tas Kuršam1



Peržvalga.
KEBLUS "KATALIKO” 

PADĖJIMAS.
"Katalikas" iki šiol jojo 

ant dviejų kumelių. Viena 
jo koja buvo tautininku bal
no kilpoj, kita — klerikalų. 
Bet klerikališkoji kumelė 
dabar pradėjo spardyties. 
Kunigas Kemėšis jam pasa
kė: lipk iš tautininku be
dieviško balno, arba mes 
apskelbsime tave nekatali- 
ku, kitais žodžiais tariant— 
išdrėbsime tave iš savo bal
no.

Iš "Kataliko,” žinoma, 
toks katalikas, kaip iš ožio 
daržininkas, bet visgi jam 
malonu ant klerikališkos 
kumelės joti ir skelbties ka
taliku. nes iš kataliku jisai 
daro bizni. Iš tautininkų 
biznio nedaug, bet su jais ji 
riša kitokie ryšiai: jisai yra 
jų Spaudos Draugijos pir
mininku, jisai dalyvauja jų 
laikraštininkų suvažiavi
muose, valgo sykiu su jais 
kliamsus. geria šlicą ir t.t. 
Taigi nuo tautininku atsi
sakyti jam irgi nesinori. 
Todėl prispirtas prie sienos 
"Kataliko" leidėjas dabar 
rėkia, kad kun. Kemėšis no
ri privirti jam čia "košės." 
Jisai kviečia visus katalikus 
talkon, kad kaip nors užda
rius Kemešiui burną, nes — 

"Jeigu mes. katalikai, leisi
me varyti tokią politiką, kaip 
kad dabar kun. Kemėšis ir jo 
pasekėjai varo, tai katalikiš
koji visuomenė greitu laiku 
pradės kitaip žiūrėti į tuos 
užsipuldinėjimus, boikotus, 
šmeižimus, asmeniškus kan
džiojimus. kurių dabar prisi
leidžia Kemešinės politikos 
vadovai. Kun. Kemėšis nė
ra tikras Amerikos lietuvis. 
Jisai čia. Amerikoje, nesenai, 
musu gyvenimo nepažįsta. 
Mes neturime jokio užtikrini
mo, kad jis čia apsigyvęs. 
Priviręs košės gali dumti sau 
Lietuvon.”
Ir tūlas p. St. Mockus, ro

dos So. Bostono gyventojas, 
tuojaus stojo "KataiiKą' 
ginti. Jisai rašo apie kun. 
Kemešio politiką taip:

”Kun. Kemėšis nesenai at
važiavo Amerikon ir čia nori 
pasidaryti tokiu, kaip Rusi
joje yra caras, visus valdyti. 
Paėmęs 'Draugą’ savo ranko- 
sna. jisai savo gabia plunks
na pradėjo kelti ergelius ir 
krikštyti visus laisvamanius. 
Tas pats darosi ir su jo atva
žiavimu i So. Bostoną. Mass. 
Tuoj sukėlė liarmą. Tuoj vi
si. kurie jo neklauso, drista 
jam pasipriešinti ir išreikšti 
savas nuomones, skirtineras 
nuo jo nuomonių, pasidarė 
bedieviais. Sutvėrė Liet. 
Darb. Sąjungą, pradėjo išlei
dinėti neva katalikišką ’Dar- 
binir.ka.’ nors ištikruji tam 
laikraščiui toli-gražu iki tik
ro kataliko ir darbininku už
tarėjo. Užsidėjo jis tiktai 
gražu vardą, bet gražių dar
bu visai nesimato. Atpenč. 
tik vieni koliojimai. šmeiži
mai. pasikalbėjimai, kurie 
ištikrujų yra apkalbėjimai 
augštos rųšies.

”Iš savo pusės aš pasaky
siu. kad kun. Kemešiui neru-. 
pi artimo meilė, santaika, bet 
rupi skaldymas. gri^mag 
to. kas ne jo rankose. Kas jo 
neklauso, tą apšaukti bedie
viu. boikotuoti. Viso to su
silaukia tie lietuviai, kurie 
nešoka taip, kaip kun. Kemė
šis groja.”
Taigi klerikalų abaze kila 

gana dideli vaidai. "Kova” 
pranašauja, kad "Katali
kas” turės kunigams nusi
leisti. Ji remiasi tuo, kad— 

”Kun. Kemėšis vienas ne
sudaro to klerikalų bruzdėji
mo. kurį matome šiuo laiku. 
Jis yra tik vienas žymesnių
jų to bruzdėjimo atstovu ir 
vadovu. Tat 'Katalikas.’ no
rėdamas užduoti per galvą 
kun. Kemešiui, pataikė ne 
jam vienam, bet visai srovei, 
kuria jis atstovauja. Bet to
ji srovė be palycrinimo ga- 
liniresnė už 'Katalike.' ir jis 
biski anksčiau ar vėliau prie 
jos prisitaikys. Vadinasi, da
bartiniai 'Kataliko' vidai su 
Kemešiu — tai tik šeimyniš
kas nesusipratimas.”
Mums gi rodosi, kad kle

rikalų tarne turės įvykti 
skilimas, šitie vaidai ta^n 
jų kila nevien tik dėl bznio,

bet ir už vadovavimą. Ku-Į 
nigams norisi, kad visi jų 
klausytų. Ir "Katalikas” 
gerai žino, kad prisidėjusi 
galutinai prie kunigų parti
jos jisai balso tenai neturės. 
Jie jau dabar nori ji paža
boti. Kad ir klerikalas ji
sai. bet visgi tiek nusileisti 
prieš kunigus jisai nenori. 
Jis pats nori vadovauti. 
Todėl veikiausia "Katali
kas" nuo kunigų partijos at-

■ sim.es.

PURVINAS KOVOS 
BUDAS.

Kunigų "Draugas” tan
kiai piktinasi iš "šakės,” 
buk ši vartojanti nešvarią 
kalbą. Bet "šakė" nekuo- 
met nėra tokių šlykščių da
lykų prirašius, kokių prira
šė 44-tam savo numeryje 
pats "Draugas." Jis kiša 
nešvarų savo snapą į šeimy
nišką žmonių gyvenimą ir 
dergia ypatas kuobiauriau- 
siu budu.

Tik pasiklausykit. kaip 
tas "dvasiškų tėvų" organas 

į pliauškia apie p. Račkaus
ką:

"Jam sapnavosi pavyta jo 
pati, kuri tokiose sunkiose jo; 
gyvenimo valandose butų ga
lėjus jam daug kuom pagel
bėti. Sapnuodamas panorė
jo parsigabenti atgal savo pe
čiuke. bet pasibijojo klerika
lu. kad jie nesijuoktu iš dide
lio veikėjo — silpnybės ariv, j 
tojo. Prisisapnavęs klerika
lus pabudo! Pabudęs gailė
josi. kad nebėgama kataliku 
pasaulyje, kurie suvestų jį į 
krūvą su jo buvusia — labai 
mylima pačiuke. Girdėjau, 
kad p. Račkauskas žada ieš
koti kataliku ir pasirįžęs duo
ti iš 'Tėvynės' iždo penkis 
tūkstančius doleriu tam. ku
ris surastu nors vieną tik’-ą j 
kataliką, kuris jam vardan 
Kristaus mokslo patarpinin
kautu sugrąžinime io pačiu- 
kės. Tki kol tas atsitiks mes 
prinažistame sunku ’Tėvv- 
nės’ redaktoriaus padėjimą.” 
Pripliauškes savo skiltįse 

šitokiu nieku anie n. Rač- 
kauska. "Draugas” imasi už 
drg. Grigaičio. Girdi:

”Jo kakta sukapojo masko- ’ 
]iu kazokai, pa<išravi beei
nanti piiantu nuo Marijam
polės i Kauna. Nung- to su- 
Vsnnjimo išbiro iam plaukai. 
De'tn jisai yra plikas. Besi
švaistant jam tarpu žmonių. 

plovScovo. 
švelniais plaukais krisdama 
art darbininku veid”. Seno-' 
vėie Grigaičio neturėta barz-1 
dos. Barzda jo pradpio di<r-| 
ti for^vviu hnd’1 nno<y laivo , 
kada iam bebūnant šveicarj. j 
ins Berne. Amerikos sociia- 
li«tai nenustatė i laika sida- 
bonin doleriu. Mat. jo pra
usta badauti. Soči i ai i štai-ei 
jphaj rgtai atjaučia cvatimo i 
nibn reikniiis. Grigaičiui 
nn-'idarė pit'+a. Viornm lai. I 
ši-’e i .Amerikoj sooiialistiisj 
jisai tain trrasina. Jeitzu jus1 
pon*”’ cindfo ponrj •
tai aš busiu priverstas sau' 
Cpla ppaidarr-ti fjnįrrni+ic. Į 
kaino soči iaJis+aą nntikė'r. 1 
tx-’i-tr>> savo žodžiams, bet 
rnctebąio. Va d i n borvda j 
dėio smarkiai bujoti: sutar- 
finio n'anVn v^lirrjo n^d**žas- i 
tis buvo d i d oi i s ir, n-i-vti? ant 
savo pusbroliu s^ciinlictn. jp 
abe’nas sielos nuraminimas, 
pnpinonfję iš maąft’mn i
pasaulio nedėkingumą.” 
Ir tokie dah’kai rašomi, 

betuviškuiu klebonu Iri-; 
dyiąmarn laikraštvio. iš ku
rio iie benia žmonėms mo
kytis krikščioniškos doros 
ir meilės artimo. Bet tai 

neviskas. Klausykit to-1 
liau:

"Grigaitis tai 20 amžiaus 
sutvėrimas, kuris piktinasi 
)5 vajVpljn. Iry’-’p envo "'"n- 
dėiui dovanoto duoda. Judas 
tain bekalVo-tornac narikorp; 
kasžin ar išliks gvvas sužv- 
dčies p Grigaiti5?. Vnda šir
dis nė titnago ne verta.*’ 
Vadinas. "Donoras” nra- 

našnuia. kad Grimais "nii 
pasikarti, nos ir Judas (Ju- 
došįns) naeikorė. Tairi ji
sai stato ant- vipnoS
’ontoa su Judošium.

Toliau*? Šitas AT.
omnas lenda iau savo pur
vinom koiom i drg. Grigai
čio šeimyną ir šmeižia io 
moterį. n—onn^a’-'^'""''- 
huk ii antikristą narimdv- 
sianti. Girdi:

"Nekurie pradeda garsiai 
kalbėti apie pasaulio pabaigą. 
Senas žmonių padavimas yra, 
kad prieš pasaulio pabaigą 
atsiras antikristas. Tik visa- 
nelaimė, kad niekas nežino iš 
kokios tautos tas baisus su- > 
tvėrimėlis paeis. Nors tik
rų žinių nėra, bet galima spė
lioti. Musų nuomonė Anti
kristą pagimdys žydų tauta 
(kaikurie sako sena žydei-j 
ka). Ponas Grigaitis, kuris! 
apsivedė su žydelkaite. gal 
galėtų iškvosti iš tos Bere-; 
leibkės, kas antikristą pa
gimdys. Mes visi jam būtu
me dėkingi už to sekreto iš-. 
gavimą. Aš patarčiau lėtu-' 
viams katalikams nesipačiuot 
su žydelkaitėmis, nes... nety-j 
čia gal iš tokios maišytos ra
sės Antikristas gimti. Tai į 
butų juokų Chicagoje! To-j 
ji baisi pasauliui žinia butų! 
pagarsinta Chicagos socija j 
list-i laikraštyje raudonomis! 
raidėmis. ’Iš tikru šaltinių 
"Naujienų” redakcija suži
nojo. kad jau gimė Antikris-i 
tas.’ Kas nori artimesnių 
žinių lai kreipiasi stačiai prie, 
redaktoriaus, arba jo pačios 
žydelkaitės (vardu, turbut,; 
Bereileibkė).”
Nurodykit gi bent vieną. 

"Šakės” numeri, kur butų 
taip biauriojami žmonės?; 
Tokios pamazgų duobės, 
kaip šitas kunigų organo 
numeris, niekur nerasite!

Drg. Grigaitis turėtų pa
sirūpinti. kad už tokį plio- 
vojimą šmeižikai butų pa- 
tuppdyti tinkamon vieton. 
Jeigu jie taip mėgsta apie! 
dorą kalbėti, tai reikia juos 
pamokyti tos doros kalėji-

pasirinkti vieną iš dviejų — 
Rusiją ar Vokietiją — veli
ja sau pastarąją, tai jie ve^ 
lija taip dėl to, kad po Vo
kietijos valdžia žmonės 
daug geriau gyvena, negu 
"Vienybės Lietuvninkų” hu- 
mylėtoj Rusijoj. Vokieti
joj darbininkai gali organi- 
zoties, gali laikyt susirinki
mus ir gali streikuoti: jie 
turi stiprias organizacijas 
ir galingą savo spaudą. Tuo 
tarpu Rusijoj už tokius da
lykus žmones kalėjiman so
dinami ir Sibiran tremiami.

Musų patriotai "Vienybės 
Lietuvninkų" rųšies baisiai 
biiosi Vokietijos militariz- 
mo. Bet kuomi gi Rusijos 
militarizmas geresnis? Jei
gu jis netaip ištobulintas. 
”ai tik dėlto, kad Rusijoj 
viskas netobula, kad visa 
Rusija atsilikus nuo Vokie
tijos. Tegul Rusija pasieks 
tokio kultūros laipsnio, 
kaip Vokietija, ji įsitaisys 
ir tokį militarizmą. kaip Vo- 
kietiios. Nejaugi musų pa
triotai negali to suprasti?

Ir iie da prikiša kitiems 
"politišką trumparegystę!"

APIE LIETUVIUS NIE
KUR NEŽINO.

Nesenai šitose skiltįse 
buvo rašyta, kaip francuzų 
moksliškas žurnalas apie 
lietuvius išsitarė, kad tai 
esanti da laukinė žmonių 
gauja, beveik da žmogė- 
džiai. Dabar "Laisvės” ko
respondentas praneša iš 
Danijos, kad ir tenai apie 
lietuvius nieko nežino. Jis 
rašo:

'■Radikalu dienraštis ’Poli- 
tikeja.’ kuris labai išsiplati
nęs visoje Danijoje, rašyda
mas apie Lietuvos gyvento-; 
jus. vadina juos vokiečiais — 
'šviesaus veido... mėlynakiai, 
jie suvis panašus į Skandina
vijos gyventojus; todėlei jie 
daug kuom skiriasi nuo tam
siaveidžių slavų.’ ” 
Pasirodo, kad visos lietu

vių pastangos išgarsinti sa
vo vardą svetimtaučių spau
doje nueina niekais. Lietu
vos vardas svetimtaučiams 
visai nerupi, nes jis jiems 
nieko nereiškia, Lietuvoje 
nėra nieko Įdomaus. O kle
rikalai da organizuoja "in
formacijos biuro” skyrius!

Ne informacijos biurus 
tverkit, bet mokykit žmo
nes skaityt. Apšvieskite 
liaudį, pakelkit lietuvių 
kultūrą ant tokio laipsnio, 
kad ii galėtų būt pavyzdžiu 
svetimtaučiams, o tuomet 
nereikės skelbti savo vardą 
svetimtaučių spaudoj. Sve
timtaučiai patįs teirausis 
apie lietuvius.

LIETUVIAI AUSTRA
LIJOJ.

"Laisvėj" randam iš Aus
tralijos korespondenciją. 
Pasirodo, kad ir tenai jau 
esama lietuvių. Po kores- 
uendencija pasirašo tūlas 
Gaižunas. Jisai rašo is Bri
sbane miesto:

"Šis miestas yra nemažas, 
sostapilė Queensland’o. stovi 
ant Brisbane upės kranto. 
Lietuvio iame randasi: du 
pavieniai, keturi v?dę ruses, 
vienas — anglę. Pastarasis 
laiko valgomu daiktų ir leng
vu gėrimu sankrovą ir moka 
grynai lietuviškai šnekėti. 
Kiti gi. arba visai nebemoka 
lietuviškai šnekėti, arba šne
ka ruskai-lietuviškai. Be
veik visi yra atsikraustė pro 
Siberi.ia. Laikraščių parei
na: 'Laisvė.’ 'Keleivis' ir 
'Naujienos.' Randasi taipgi 
lenkų r apie pora šimtų rusų. 
Iš rusu, keletas yra pastoję 
armijon.”
Toliaus jis rašo ir apie 

Australijos žmonių ūpą da
bartiniu karės laiku:

"Australija, kaipo Anglijos 
kolionija, duoda pagelba. pa
starajai. šiame laike da ne
ima priverstinai į kariumenę, 
todėl patriiotai varo didžiau
sią agitacija, kad tik dau
giau surinkus liuosnorių. 
Bet, jei sąjungininkams pri
eitu riestai, tuomet, žinoma, 
neklaustu, nori ar ne. Iš ša
lies žiūrint, rodosi, kad vien 
tik patriiotai čia g^’vena. bet 
jiems kaipo patrijotams, pri
tiktu jau senai būti karės 
lauke.

"Tiems, kurie manote tuo
jaus važiuoti į Australiją, 
galima duoti patarimas, pa
silikti dėdės Šamo pastogėj, 
kol audra pereis.”
Matyt, kad koresponden- 

dentas yra nuvykęs tenai iš 
Amerikos, nes jis žino, kas 
vra "Dėdė Šamas.”

Darbai šiuomi laiku Aus-

GAILISI KAZOKIŠKO 
BIZŪNO.

"Vienybė Lietuvninkų” 
jau lieja graudžias ašaras. , 
kad Lietuva pateko vokie
čiams. Girdi:

"Perėjus Lietuvai po vo-; 
kieči” militanška valdžia. iš
sipildė pi”— I
vientaučiu dalies, vadinamos 
’germanofilais’ ir iš tiK os 
širdies besigrožėjančiais ga
lingumu pmriškoio militanz- 
mo. Nėra čia vietos nei rei
kalo ant tų musu vientaučių 
rugoti ar išmetinėti jiems, 
nes mes visi suprantame, 
kad tie žmone’ės virto ger- 
manofilais delei savo politiš
kos tT*umnare<rv«tės.”
Nors ii čia aiškiai nepasa- 

ka ii vadina germanofi- 
lais. bet nesunku cimrosti. 
v-d čia turi omenėj soci- 
i a liet u s. Jeigu tain. tai ii 

vb’gfn Socijalistai 
npm tokia’'' P*ervv,ar,O'f’lf)i<;

— in ’ri — pdncj S*Om in 1 įetaj 

rarr'ipb'n'i fn'n kp’ZPrio '"aL 

1-oin *’V. T,.” ruries 
v5-rni jrarb’nn caro vadžia 
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JIS NORI SUTVERTI TARP RUSIJOS IR 
VOKIETIJOS TARPINĘ VALSTYBĘ.

šiton vaistybėn turi įneiti Lietuva, Lenkija, Ukraina, 
Volynius, ir ji bus didesnė už Francuziją.

Augant su tokiu pat grei- ’ 
tumu kaip iki šiol, už 50 me 
tų Rusija turės 300,000,000 
gyventojų, o Vokietija 100.- 
000,000. Pakol Rusija tam
si, pakol jos žmonės visame 
pasitiki Dievo apveizdai. pa
tui kultūringai Vokietijai ji 
nebaisi. Šita karė aiškiai 
parodė, kad didelis žmonių 
skaičius nieko nereiškia, 
jeigu tie žmonės nėra atsa
kančiai išlavinti. Prieš vo
kiečius jie nė atsispirti ne
galėjo.

Bet tegul toji Rusija apsi- 
švies, tegul .jos žmonės gaus 
daugiau liuosvbės, tegul ji 
išmoks taip sunaudoti savo 
žmonių spėkas ir gamtos 
turtų šaltinius, kaip Vokie
tija, tai su tokia galybe 
žmonhi ji bus didžiausis Vo
kietijai pavojus. Ką dabar 
Rusija bus sumušta ir nuva
ryta į rytus, tai tas nieko 
nereiškia. Už 50 metų ji 
bus 3 syk stipresnė už Vo
kietiją ir sugrįžus atgal ga
lės sutrinti Vokietiją kaip 
slieką.

Gudrus vokiečiai gerai ta
tai supranta ir Todėl, kaip 
Vashingtono "Star" kores
pondentas iš Berlvnu tvirti
na, jie būtinai dabar norės 
sutverti tarp Rusijos ir Vo
kietijos rubežių dide-i bu- 
ferštatą arba tarpinę vals
tybę. kad tokiu budu užden
gus Vokietiją nuo Rusijos 
užpuolimo ateityje.
Durklą taikys carui pašo

nėm
Tečiau tuomi kaizeris ne

mano da pasitenkint. Jis 
ketina galąsti carui durklą 
net ir tuomet, kada Vokieti
ja bus pridengta tarpine 
valstybe. Ir tą durklą kai
zeris visuomet ketina taikvt 
Rusijos carui pašonėn. To
dėl Pabalti jos kraštą, su 
Liepojum, Ryga, Dorpatu ir 
net iki Dvinsko, kaizeris no
ri pasilaikyti sau. Jis labai 
norėtų da ir Revelio. ATsas 
šitas kraštas Vokietijai yra 
labai svarbus ir gana arti
mas: visi stambus žemval
džiai ir buržuazija, tai vis 
vokiečių baronai, buvusių 
teutonų ricierių ainiai; lat
viai ir estai, kurie sudaro 
žemesnįjį to krašto luomą, 
vokiečių nors ir neapkenčia, 
bet išpažįsta liuteronų tikė- 
iima ir nesunku juos asimi
liuoti.

Pabaltiios kraštas su Re- 
veliu vokiečių rankose butų 
amžinas Petrogradui pavo
jus. Finu įlanka tuomet bu-

kija prijungta. Žemdirbys
tės žvilgsniu šita valstybė 
butų turtingiausia visoj Eu
ropoj; ji galėtų pagaminti 
tiek maisto, kad kitoj karėj 
Vokietijai nebūtų mažiau
sios bėdos. Sujungta su 
Turkija naujoji valstybė tu
rėtų apie 200,000,000 gyven
tojų ir didžiausią karišką 
galybę ant žemės.

Kaip dabar siusti 
Lietuvon laiškus.

Šitokių klausimų "Kelei
vio” redakcija dabar gauna 
labai daug. Kad atsakius 
visiems sykiu, atsakvmą-pa- 
aiškinimą dedam laikraštin.

Į Suvalkų ir Kauno gu
bernijas laiškai jau eina. 
"Keleivio” redakcija turi 
laiškų iau net iš Radviliš
kiu. Jie atėio iš Tiriuvos 
iau po vokiečių valdžia su 
vokiečių krasos ženkleliais 
ir antspaudomis. Tas ir pa
rodo mums, kad krasa te^ri 
iau. itaisvta ir laiškus sali
ma siųsti. Adresuoti reikia 
taip-pat. kaip ir pirma, lie
tuviškomis raidėmis tik 
apačioje reikia rašvti iau 
nebe "Lithuania-Russia,” 
bet "Lithnania-Germanv.”

Pinisru t^čiaus patyriam 
niekam nesiusti, pakol ne
ateis iš T ie^u vos atsakymas, 
ne- prali būt. kad žmonės iš 
tenai pabėgę arba išvvti. 
Tn^ėl pirma reikia parašyti 
laiškas. Kaip ateis atsaky
mas. tuomet bus aišku, ar 
iiems galima siųsti ninierus, 
ar ne.

Tai tiek anie Kauno ir Su
valkų gruberniią.

Vilniaus oi enbermioi. 
kain rodos, krasa da neįves
ta. o jei kur ir iveria, tai 
mes nptvrarn da žmm rfQ- 
č^'aus laiškas parašyti ne- 
doiior Iččiioio Tč i P L”-i or> n ą 
gali tatai to; ų<-
nonueis — nedidelis nuosto
lis; o kur kra«a jau įvesta, 
jis ffalės nueiti.

m;v nereikia nieko
pnči’fi verioa i-npippiTi- 
visi JaiSVai vrq Coaznpučia
mi vot^opūi Varmės cenzū
ros. todėl laišką su nepatin
kamu jai turiniu ji visuomet 
^ali sunaikinti.

etnografiškos Lenkijos, bet 
istoriškos Lenkijos, kurios 
jungtinė valstybė buvo ki- Į 
tados išsiplėtus nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrių."

Šitokia valstybė, jeigu vo
kiečiams pasisektų ją su
tverti, butų didesnė už visą 
Francuziją ir galėtų statyt 
Rusijai didelę atspirtį, te- 
čiaus ji butų visgi per silp
na, kad galėtų viena prieš 
Rusiją atsilaikyti. O Rusi
ja, suprantama, nuolatos 
stengtųsi išplėštas jai žemes 
atsiimti. Todėl tokia?tarpi
nei valstybei visuomet butų 
reikalinga Vokietijos ir Au
strijos pagalba ir ji visuo
met jomis remtųsi. Taigi 
tokia valstybė butų labai 
naudinga Vokietijai atra
ma.

Šitas pienas kaizeriui pa
tiko ir jis pradėjo galvoti a- 
pie jo įkunymą. Sakoma, 
kad tuo tikslu buvo nutarta 
išvyti rusus iš Lenki ios, 
Lietuvos. Pabalti jos krašto, 
Baltrusijos. Volyniaus, Uk
rainos ir Besarabijos. Vi
sos šitos žemės, išskyrus tik 
Pabaltiios kraštą ir. gali 
būt. Besarabiją — jei kaize
rio pienas nusiseks — busią 
sujungtos į krūvą ir tokiu 
budu sutverta Rusiios lėšo
mis septinta didelė Europos 
valstybė.
Koks žada būti naujos vals

tybės įturys.
"Šita valstybė apims,” sa

ko korespondentas, "visus 
didžiausius Rusijos pramo
nės miestus, išskyrus tik 
Petrogradą ir Maskvą. Ji 
apims Lodzių, Varsavą, Ry- 
srą. Liepojų, Vilnių. Kauną, 
Baltstogę, Ekaterinoslavą 
ir Odesą, kuriuose sukon
centruota tris ketvirtdalįs 
visos Rusijos išdirbystės.

"Kaizerio pienas yra toks, 
kad septinta didžioji Euro
pos valstybė butų panaši 
maždaug Į Austro-Vengri- 
ią. Butų tai federalė arba 
jungtinė valstybė su lygio
mis teisėmis kiekvienai tau
tai. kad nė viena neturėtų 
viršesnvbės. Visos tris tau
tos tvarkytųsi kiekviena 
sau, kaip tai daro austrai ir 
vengrai, o veiktų bendrai 
tiktai apsigynimo ir diplo
matijos reikaluose.

"Kaizeris svaio.ia patrau
kti savo pusėn da ir Rumu
niją. kurią valdo Hohenzol- 
lemų kunigaikštis. Rumu
nija labai nori austrų valdo
mos Transylvaniios ir rusų 
Besarabijos, nes ir viena ir 
kita anervventos rumunais. 
Todėl Vokietiia tikisi, kad 
Rumunija visuomet ją pa
rems, jeigu ji atiduos jai 
Besarabiją iki Dniestro u- 
pės. O į rvtus nuo Dniestro 
visas Juodųjų iurių pakraš- 
tis per 200 mylių yra skyria- 
mas naujai valstybei. To
kiu budu tas padarvtų nau
ja buferštatą dideliu Rusi
jai konkurentu ir ant Juo
dųjų jūrių.”
Vardas naujai valstybei jau 

paskirtas.
Kaizeris taip toli jau nu- 

ėio. sako minėtas korespon
dentas. kad jis turi jau ir 
varda eratavą nauiai valsty
bei. Vokiškai jis ią pavadi
no: Westslawischer Bund, 
kas lietuviškai butų Vakarų 
Slavu Sąjunga, o angliškai 
— Westem Slav Confedera- 
tion.

Vakarų Slavų Saiunsra 
burianti tuoians pakviesta 
nrisidėri prie Vokietijos ir 
Austrijos ekonomiškos nni- 
ir>q. Gali būt. koresnonden- 
tas sako, kad prie to*? nau- 

Tai butų atbudavojimas ne jos valstybės bus da ir Tur-

SVaitvtoin Pastabos.

tralijoj labai sumažėję ir i tu vokiečių laivyno koman- 
baisiai pabrangęs pragyve- doj.
nimas. Negana to, Vokietija nu

sidriekus taip toli į šiaurę 
Baltijos pajūriu butu užėiu- 
si Rusiiai iš šono. Stovėda
ma šitokioj pozicijoj ii vi
suomet butų pavojumi Rusi- 
ios armijoms, jei ateities 
karėie ios norėtų įsiveržti 
per buferštatą į Vokietiją.
Kaizerio ambicijos istorija.

Šitą ambiciią, korespon
dentas sako, kaizeris auklė- 
io jau senai. Jis nuo senai 
jau svajoja apie sutvėrimą 
tarp Rusijos ir Vokietijos 
buferštato. Pereitą rudenį 
Vokietiios karės ministeris 
Falkenhavn savo prakalboj, 
pasakytoj Mons’e kaizerio 
akvvaizdoi, užreiškė. kad 
"strategiškas Vokietijos 
sauerumas reikalauia nenri- 
<rulmineros Lenkijos. Bet 

į viena Lenkiia butų da per- 
jmaža valstybė, kad užden- 
; mis Vokietija nuo Rusiio*?. 
Todėl prie atgaivintos Len
kijos turi būt da prijungta 

Ukraina.

Margumeliai.
Šiandien buvo rytoj, o ry

toj bus vakar.
♦

Pora čeverykų sudaro du
Čeveryku.

♦

Tarpe "sporto” merginos 
:r vargonų dumtuvių nėra 
skirtumo. Abu pilni vėjo.

♦

Kas pats save vadina iš
mintingu — yra kvailiausis.

♦

Cigaras nepaiso, kas jį 
•*uko. o popiera — kas ant 
jos rašo.

♦

Krajui moteris marški
nius kočio’a su kočinlu ant 
s+?lo boi $”oio n Amerikoj 
j»nt vyro nugaros.

Lipei us.
*

t?k tuomet gerai 
kada jisai at- visa Lietuva ir 

ęii r O "V

t

"Draugo" 44-tame min-o- 
rn--e V] tėvri" ugr-

katalikus, kad nesi- 
načiuotu su žvdelkaitėmis, 
pną <rp]i ič intrigą po n- ”'7_ 

rimfi aą ir

nrisfi-hl tan*-'’i di_
doio o-ėda. Got aš. geriau, 

nL-^-tolilramą. kad 
n<-c’napi,-if)t1i SU kiTcįmi <ras- 
»-od?-r»ėrr>ią ngaH užrimti 

nrčpcni'' v-n i'i’z °VĮ—

kis tė-'-as. toki*: ;r vaikas.”
P. E. Trukas.

♦ ♦ ♦

Nenauda.
Patašiaus laikraščiai an- 

oniipctauia, kad iš nriežas- 
tie-' karė", ant^aklesiai ho- 
fpi;q; ir kabarietai tain ap- 
fi’č^aio kad ne1 manoma su- 

li^dnro’ti iu ir duris... 
Gi a-ngn Gabrv’s savo lanelv 
įpid^iar-om ”klazeto” a- 

riša i tv ii. Rodos,
kad i« to v a **d o garbinto
jam nėra naudos.

* ♦

Tūli stebisi iš rusų bėrimo 
nuo ^mkiečių, o tai visai be- 
rpiVoiinnrni. nes rusai iau 
o-ana cpnpi turi savo nrie^o- 
di ”Po]še jedeš, dalše
budeš.”

Pelgrimas.
♦ ♦ ♦

Gal nors knrta art vioa- 
d<~>c ?r 'WiiVpg_'Rar’’e. Pa.. Fe- 

apstai nabaigs 
vnidng tara caves. nes iau 
ripno*' rnieps intrigantai 

? dpmnkratuc. ta’ 
rririr’s ■»-nrod'’’t duris is 
SoC. Partijos.

Burdingonas



lORESPONDENCldO'
DETROIT, MICH.

Margos žinelės.
Tūlas laikas atgal paskly

do gandas, kad į Detroitą 
atvažiavo geras muzikantas 
— skripkorius. Bet vėliaus 
paaiškėjo, kad ne muzikan
tas, o kunigas, ir tik pavar-, 
dė Skripka.

Dabar tasai naujas kuni
gas užragino visus parapi
joms prie statymo naujos 
bažnyčios. Ir parapijonįs, 
nors ir badauja, nors jų vai
kučiai verkia nevalgę, o bet
gi paskutinius savo centus 
aukauja ant pastatymo ku
nigams bizniško namo. Dar
bininkai! Ar dar ilgai duo-įi

VVATERBURY, CONN. [tenai tris senberniai moki-
"Užburtas Kunigaikštis” ir 

"Jono širdis” scenoje.
Spalio 17 d. 

kuopos choras statė M. Pe
trausko operetę "Užburtą 
Kunigaikštį.” Vaidinimas 
nusisekė pusėtinai. Verti 
yra paminėjimo šie lošėjai: 
A. Kušliutė (Gertrūdos ro
lėje), J. S. Pruselaitis (Če- 
batoriaus rolėje) ir P. Pri- 
cevičiutė (Margaritės rolė
je). Jie savo roles atliko 
stebėtinai gyvai; kiti visi Io- pavyzdžiui: 
šė vidutiniškai. Tiktai

— Susimildamas, kunige-tenai tris senberniai moki- JOHNSTON CITY, ILL. ---- ------------- , -----
nas į kunigus, tai gal^už ga- Sodoma ir Gomora lietuvių pskavok vyrą kuo-

šeimynose.
Paskutiniais laikais musų 

vietiniai lietuviai taip nu-! 
puolė doroj, kad net šlykštu 
iš šalies žiūrėti. Štai kelios 
dienos atgal likos areštuota 

; už daugvyrystę tūla O. Š— 
_______ Mat jos vyras me
tai atgal buvosusirgęs ir da- 

1 išvažiuot 
į Michigan valstiją. Š—di- 
nienė to tik ir laukė, nes 
nuo senai turėjo sau 1 
meilužį. Vos tik vyras pra
sišalino, ji tuojaus su savo 
vaikinu išvažiavo į Missouri 
valstiją ir tenai paėmė su 
juo šliubą. Dabar sugrįžo 
pasveikęs vyras ir savo pa- 

" čia areštavo. Žada įkišti
--------------- - —--- -------- ---O į

sitės jus savo vilnas kirpti? kos buvo ir iš 
♦ ♦ ♦

Detroite susitvėrė dar 
nauja draugystė, 
"Dailės Mylėtojų,” 
visus 
girdamosi, kad ji didžiau
sius kalnus nuversianti, t.v. 
apšviesianti visą liaudį. 
Bet-gi nieko tokio panašaus 
nėra, kaip tik varymas kon
kurencijos su LSS. 116-ta 
kuopa.

Reikia pasakyti, kad toj 
draugvstėj priguli ir 
socijalistų pabėgėliai.

♦ ♦ ♦

Tūli taip vadinami 
"sportai," rezignavo iš so
cijalistų kuopos dėlto, kad 
buk Masys apšmeižė jų 
akuliorius ir baltus "šiu
šius.” Ačiū "dievui," kuo
pa jau pradeda apsivalyti 
nuo negeistinų elementų.

♦ ♦ ♦

Tūlas D. J. K., norėdamas 
apsivesti, pabėgo nuo soci
jalistų. Manoma, kad jam 
h'enė tai padarvti busiančio- 
ii jo draugė. Pirmiaus jis 
buvo geras socijalistas-agi- 
tatorius.

Tokis pasielgimas, 
daugiau negu juokai.

* ♦ ♦

Dar vienas keistas apsi
reiškimas. Kada tūli Detro
ito pirmeiviai, darbuoda
miesi andai Lietuvos sušel- 
pimui, nuėjo kuniginių pė
domis, tai vienas LSS. 116 
kuopos narys. K. T., karštai 
juos nėr "Laisvę" kritikavo 
ir reikalavo, kad pinigus 
siustu į Lietuvos Šelpimo 
Fondą. Bet dabar, kada j 
vi°u Detroito draugysčių 
centralinis komitetas nuta
rė ką nors veikti dėl sušel- 
pimo Lietuvos, tai ir tas 
pats K. susidėjo su kunigi
niais ir veikia atžagareiviš- 
kai. Pirmiaus reikalavo, 
kad visos draugystės aukas 
siustų į L. Š. Fondą, o dabar 
naf-s paliko tam priešingas. 
Jr kamgi taip veidmainiau
ti?

Socijalistų kuopa turėtų 
ansižiurėti, kad tie delega
tai nenuvestu ir jos "be- 
partyvišku” keliu.

♦ * ♦

Detroito lietuviai labai 
pamėgo "bepartvviškumą" 
ir balius su indijoniškais 
šokiais. Visi rengia tik šo
kius ir šokius. Net ir musu 
dailininkai rengia tik "dai
lės" šokius.

Štai ir 24 d. lapkričio at
sibus ganą "iškilmingas” 
”bepartvviškas”bananių ba
lius su šokiais. įžanga ypa- 
tai tik $3.00. Nedaug.

Neiš rodytų taip keistai, 
jeigu tą "balių” rengtų ko
kie katalikėliai, bet-gi da
bar rengia tokie, kurie save 
vadina sociialistais, ir tik 
rengia tą "balių” dėl savo 
ypatiško biznio.

Aš jums, draugučiai, pa
tarčiau štai ką: Geriau jus 
savo centus, kuriuos atiduo
site sah’uninkui. paaukauki
te darbininkiškai organiza
cijai, arba pasiųskite į Liet, 
šdp. Fondą, tai bent sušelp

ėte badaujančius savo 
Į viengenčius Lietuvoje.

Genių Dėdė.

>

spadines paims. Bet pir
meivių choras dėlto nepa- 

LSS. 34-tos irs; žada jieškoti kito moky
tojo.

Spalių 24 "Birutės” drau
gijos (moterų) buvo pra
kalbos. Kalbėjo drg. F. J. T •» v. • a • uautBagočius apie moterų rei- Hini^np 
kalus, kalba tęsėsi porą va- t - 
andų ir klausytojom pati- ktarai u am 

ko. Bet man rodos, kad ; MiMdo-an vkUti 
gerb. kalbėtojas per daug 
garbės suteikė bažnyčiai;

: "Bažnyčia kan- 
or- kino žmones, bet ji daugiau 

kestra buvo silpnoka ir sce- gero nuveikė, negu blogo, ir 
nerija nebuvo atsakanti vei- dabar ji reikalinga." 
kalui. Žmonių buvo pilnu- rodos, ’ " 
tėlė svetainė ir daugeliui serumai 
prisiėjo grįžti da atgal, nes jos nuveiktų blogumų; 
truko vietos.

pigiausia... Palikau su sep
tyniais vaikais, o pinigu nė
ra, ką aš nelaiminga dabar 

1 pradėsiu ?!...

miestų. Pusė pelno skyria- 
ma Lietuvos nukentėju---------- ----------~-------~ j —

vardu siems nuo karės; pertrau- 
ir per koše taipgi buvo kolektuo- 

laikraščius triubija jama tam

visi

tris

tai

” Man
bažnyčios nuveikti 

nranvksta tarpe 
; ir

Kunigas atsakė:
— Aš matau, kad tu bėd- 

na. Aš tau pakavosiu pi
giau, užmokėsi tik $25. 
giau aš jau negaliu, ba pa- 
kavojimas tiek kaštuoja.

O Rybinskas nebuvo be
dievis, neprigulėjo prie "be-i 
dieviškų" draugysčių, ne- 

** skaitė "Keleivio,” bet už jį 
reikėjo užmokėti tiek pat, i 
kitk ir už bedievi.

Pi-I

Kurgi čia artimo meilė.
Kunigo familijantas

SPRINGFIELD, ILL.
Karčiamos nedėldieniais už

sidarė — ir bažnyčia iš
tuštėjo. "Gyvieji Na- 
bašninkai" scenoje.

, Teatrališka kuopa "Ban
ga" statė šiomis dienomis 
scenoje komediją "Gyvieji 
Nabašninkai."

Sulošta neblogai, išskyrus 
tiktai vieną aktorių, kuris 
kalbėjo labai žemaičiuoda
mas ir prie to da nemokėjo 
atmintinai savo rolės. Ne
gana to, nuolatos čiupinėjo 
savo barzdą, pakol toji ne- 
nupuolė; pametęs barzdą 

[čiupinėjo usus. Tas labai 
prastai išrodė žiūrint iš ša
lies. Kiti irgi silpnokai lo
šė, bet galima buvo nors su
prasti, ką jie kalba. Mergi
nos E. Buskevičiutė ir E. 
Batviniutė paskambino ant 
piano ir padainavo.

Publiką irgi reikia 
peikti. Sporteliai laike vai- darbių gyvenimas, 
dinimo negali nusėdėt ant 
vietos: šlama, ūžia, vaikš
čioja, kojomis trypia. Sar
mata !

Publikos buvo nedaug, 
nes senesni visi beveik sėdi 
nedėldieniais prie bačkučių 
tuštinimo. Nors buvo tikė
tasi, kad užsidarius nedėl
dieniais saliunams girtuok
lystė sumažės, bet taip nė
ra. Net ir kunigas sykį pa
tvirtino tatai per pamokslą. 
Girdi: "Tikėjausi, kad kaip 
karčemas šventadieniais už
darys, tai bažnyčion žmo
nės netilps. O dabar visai 
atbulai: bažnyčia patuštė
jo.” Tą galima išaiškint 
tuomi, kad pirma katalikai 
norėdami išsigert turėdavo 
išeiti miestan, o išsigėrę ir 
bažnyčion nueidavo. Da- į 
bar gi parsirita subatoj ba
čkutę ir per visą nedėldienį Pa. 
sėdi prie jos.

Laisvas Lietuvys.
■

ROCKFORD, ILL.
Revoliucijos paminėjimas. 1 
Kun. Mockaus prakalbos. į 

Vietos socijalistij kuopa!

apsieina taip, kaip jiems pa
tinka. Ir aš negalėdamas 
tų ponų žvėriškumo bepa- 
nešti, turėjau mesti darbą, 
o matydamas, kad kito grei
tai negalėsiu gauti, suma
niau važiuoti į rytines vals
tijas. Išvažiuojant nuva
žiavau į Oregon City, Ore., 
atsisveikinti su draugais. 
Užėjus ant tilto, kuris eina 
per geležinkelį, 
kad pasigerėti gamtos gra
žumu. Žiuriu, ateina būrys 
vyrų. Priėję prie stoties 
nusiėmė savo naštas ir su
sėdo. Tada aš prisiartinau 
ir užkalbinau, klausdamas 
iš kur ir kur jus einate. Jie 
man papasakojo, kad eina 
iš San Francisco, Cal., dar
bo jieškodami, o kur tą dar
bą ras, tai ir jie patįs neži
no. Tokių žmonelių čionai 
yra daugybės, kurie nežino 
ką valgys, kur nakvos ir kur 

nu- eina. Tai toks čionai be-

apsistojau,

t Iš ARGENTINOS. 
Berissc, F. C. S.

Pastaruoju laiku pradėjo 
ir Berisso lietuviai veikti. 
Draugija "Vargdienis" nu
pirko šėpą dėl bibliotekos 
knygų už $30. Nusamdė 
butą ir t.t.

Reikėtų dabar tiktai dau
giau knygų ir laikraščių iš
rašyti, nes pagal tokios 
draugijos mažai tėra. Be 
knygų ir laikraščių tokiai 
draugijai gėda butų. Rei
kėtų kuodaugiau praplatinti 
moksliškos literatūros: kny
gų, ir laikraščių. Prapla
tinti reikia šie laikraščiai:! 
"Socijaldemokratas," "Ko
va," "Rankpelnis,” "Laisvė," ■ 
"Keleivis” ir "Jaunoji Lie
tuva." Taipgi knygų: Bele
tristikos, Gamtos mokslai, iš 
Higienos, Istorijos, Biogra
fijos, Literatūros, Etnogra
fijos Ir šiaip visuomenės 
mokslai iš Ekonomijos, So
ciologijos, Politikos ir Filo- 
zofijos. Nes tik tuos laikraš
čius ir knygas skaitydamas 
— studijuodamas, žmogus 
išsidirba tikrąją sau pasau- 
liažvalgą.

Skapagirio Juozas.

Daug publi- dabar ji tiek reikalinga dar-,.lviH J • * iau'niki J iiu 
s aplinkinių bininkam. kiek skylė kiše- di , k kur-e nudij0 prienn cVvria. B;„k oininhus, Kurie nuoijo pne

apsivedimo, kad ji mergi
na.

Bet tai dar neviskas. Yra 
ir daugiau čia tokių porų. 
Tom porom gręsia tas pats 
pavojus. O kaip čia gyve
na "burdingieriai” su "bur- 
dingmisiomis!” Jeigu kas 
nutrauktų uždangą nuo vie
tinių sportų ir kūmučių, tai 
pamatytų ko nematęs. Var
giai kur kitur randasi kitas 
toks miestukas, kaip čia, 
kad iš tokio skaičiaus lietu
vių butų tiek doriškai nu
puolusių. o ypač moterų! 
Pora mėnesių atgal vietos 

1 j našalpinė Simano Daukan- 
■ to draugystė buvo surengus 

balių, čia kūmutės irgi iš
kirto šposą. Tūla M. š. su 
kita kumute atsiplėšusios 
andarokus liki kaklo tarpe 
publikos pradėjo šokt rau
doną kazoką. Žinoma, tą 
visa padaro degtinė. O mu
sų kūmutės degtinę traukia 
net apsilaižydamos. Nebū
tu nieko įstabaus, jeigu taip 
darytų kokie bedieviai arba 
"cicilikai,” bet taip daro 
karšti katalikai, kurie kas, 
šventą dieną bėga i bažny-Į 
čia ir ten mokinasi Dievo 
orisakvmų: "šeštas nesveti
moteriauk,” "devintas ne
geisk moteries artimo ta
vo.” Tie. kurie rytas ir va
karas kalba "penktas neuž
mušk,” daugiausia laiko 
praleidžia bedaužydami gal
vas bonkom vienas kitam. 
Bet nieko nėra panašaus pa
darę laisvamaniai, nei soci
jalistai.

muie. Žmonėms reikalin
gas teisingas mokslas, o ne 
klaidinamas jų nebūtais 
daiktais, kaip tai daro baž
nyčia. Žmonių buvo pilna 
svetainė.

t pačiam tikslui; 
sukolektuota 16 dol. su cen
tais.

Spalių 27 d. LSS. 34-ta 
kuopa statė, scenoje Br. 
Vargšo drama "Jono Šir-Į 
dis." *“ 
sakomos deklamacijos, bet 
išėjo silpnokai. Lošimas! 
taip-pat išėjo nepergeriau- kuopos parengtas vakaras, 
šia, nes svarbiausios rolės Pirmučiausia sulošta A. J. 
buvo atliktos silpnokai. Pu- Karaliaus išversta martiro- 
blikos buvo neperdaugiau- logija "Katargoje.” Veika- 
sia, nes buvo seredos vaka-ĮIas atvaizdina Lietuvos 
ras, tai kurie dirba krautu- politiškų prasikaltėlių iš- 
vėse bei kitokiam biznij, tie tremtųjų gyvenimą Sibire, 
negalėjo lankytis.

Šiek tiek kruta čionai ir tų 
taip vadinami "rimskiejie," 
nesenai jų teatro draugija, bos išgvildenime raudonos 
"Varpas" statė veikalą "Ka- socijalistų vėliavos spalvos, 
rėš metu.” Bet o tu, vieš- " 
patie! Ką jie ten lošė, ką 
kalbėjo, tai tik jiems žinoti, 
nes svetainėje nieko nesi
girdėjo. Lošimas buvo be 
jokio gyvumo. Publika pa
mačiusi tokį "teatrą," pas
kui jau nebenori lankytis 
ant lietuviškų perstatymų.

Mačiau "Lietuvoje" tūlas 
Aušrietis lieja graudžias a- 
šaras, kam socijalistai reng
dami koncertus įsileidžia l 
ant estrados Džian Bambą 
su "spyčiais” bei kitokias 
"nedorybes” papildo. Bet 
ieigu jau musų aušriečiai 
bei kiti kiltos dvasios tau
tiečiai nori pataisyti sceną, 
tai aš patarčiau jiems at
kreipti daugiaus domos į 
savuosius, nes čion yra klie- 
rikalų net tris teatrališkos 
draugijos. Viena iš jų, bū
tent "Aidas,” da lošia 
blogiausia, bet kitos 
"Aušra” ir "Varpas." 
tik darko sceną.

Čionai manoma greitu 
laiku sutverti L. D. L. D. 
kuopą; susirašiusių yra jau 
per 30 žmonių. Bet kažin 
kodėl ypatos, kurios šią kuo
pą organizuoja, nešaukia 
susirinkimo ir nepradeda 
gyvuot faktiškai.

Pilviškių Muitininkas.

Mergaitė.

CHICAGO, ILL.
Tarpakėiuose buvo Vėliavos įgijimo apvaikščio- 

jimo vakaras.
Spalių 24 d. buvo LSS. 81

I Gerai lošiant, veikalas bu- 
‘'] tragiškas, tinkamas 
nrie sujudinančios prakal-

ne- 
dvi, 
tai

Sulošta bet-gi silpnai; ypač 
iš pradžios. Turbut akto
riai lošė ne publikai, bet pa
tįs sau, nes viduryje svetai
nės negalima buvo girdėti, 
ką iie ten kalbėjo. Į pabai
gą lošė geriau.

Vėliaus kalbėjo M. X. Mo
ckus. Trumoai apibriežė 
raudonos vėliavos spalvą, 
Drisilaikvdamas veikalo tu
rinio. Išgvildeno irgi ne
kaip. Matomai, rengimo 
komitetas aprubežiavo kal
bėtojui laika; turėjo būt 
leista prakalbai daugiau lai
ko. kalbėtojas butų pasiren
gęs plačiau dalvka išaiškin
ti.'

Toliaus buvo dainos. Cho
rai, po vadovyste J. Kati
liaus ir J. Mereckio. sudai
navo po keletą dainelių.

Reikia pasakyt, kad uk
rainiečių choras, tai jau ne 
lietuvių chorai: 18 vienų 
merginų, vvrų irgi apie tiek 
pat. o dainavimas tikrai 
malonų Įspūdi daro. Gali
na sakvti. kad ukrainiečiai 
tik ir puošė visą vakarą. 
Vakaras užsiba’gė šokiais.

P. čereška.

LAVVRENCE. MASS.
Moterų balius. Socijalistai 

pasisamdė sale. L.Š.F. 
prašalino raštininką.
Moterų Progresyviško 

Susivienijimo Amerikoj 8-ta 
kuona buvo parengus 30 
spaliu balių dailioj vokiečių 
svetainėj. Baliuje dalyva
vo visa socijalistų kuopa.

LSS. 64 kuopa jau pasi
samdė mieste salę žiemos 
veikimui, o savo namą par
ke apleido, nes tenai jau per 
šalta.

Šiomis dienomis likos pra
šalintas vietos L.Š.F. rašti
ninkas Sekevičiukas (Da- 
gis.) Jis buvo užsispyręs, 
kad surinktos- Lietuvos su- 
šelpimui pinigus būtinai 
siųstų per p. Ramanausko 
štorelį, bet komitetas išsiun
tė per kur jam rodėsi pa
rankiau. Suririnkime kilo 
dėlto triukšmas. Sekevi
čiukas užpykęs, kad jo nie-

MONTELLO, MASS. 
Koncertas. Prakalbos.
Spalių 28 d. lietuvių cho

ras surengė koncertą su pa- 
marginimais. Dalyvavo ir 
Bridgewater lietuvių "Spin
dulio” choras. Abu chorai 
no vadovyste p. S. Turskio 
gana gražiai sudainavo: 
"Lietuva Tėvynė musų,” 
"Darbininkų giesmę,” "Svei
ki Broliai" ir Marsalietę. 
Pagiedojus Marsalietę, pu
blika delnų ploiimu iššaukė 
antru kartu pakartoti. Po-! 
tam kvartetas sudainavo 
"Paukšteliai Mieli.” Cho
ro mokytojas Turskis pasa
kė trumpą prakalbą apie 
dailę ir atsisveikino su mon- 
felliečiais. nes išvažiuoja ki
tur. Dabar "vyčių" bažny
tinis choras džiaugiasi sa
kydamas: "pirmeiviškas kas neklauso, trenkė knygą
choras mokytojaus neteko, 
tai ir pakriks; ateis į musų 
chorą gerų dainininkų.” 
Dvi merginos jau ir nubėgo: 
J. Čel—tė ir V. Put—tė. Mat

ir pradėjo rėkti. Už toki 
negražų pasielgimą komite^ 
tas prašalino Siekevičiuką 
iš sekretoriaus vietos.

Mažoji Varguolė.

M

žuvelė.

PLYMOUTH, PA.
Kasykloj užmušė du lietu

viu.
Nesenai čia buvo užmuš

tas kasykloj Antanas Simo- 
nauckas. Nors jis buvo ne
vedęs, bet labai bėdinas 
žmogus ir jo palaidojimu 
rūpinosi jo teta, kuri yra ti- į 
kra parapijonka ir priguli I 
prie "Moterų Čistatos"i 
draugijos. Kada ji nuėjo 
pas kunigą, tarp judviejų! 
įvyko šitoks pasikalbėji
mas:

— Kiek rokuosi už paka- 
vojimą, prabaštėli?

— Už žemę turi užmokėt 
$25, o $2 ką bažnyčion šven- 
ton priimsiu. Tai išviso bus 
tiktai $27.

— O Jėzau! Bijok Dievo,
1 1* f T 1 •• — •

YOUNGSTOVV N, OHIO 
Mašinistai laimėjo.

Wm. Tod. Co. nuo 16 d. 
spalio įvedė 8 vai. darbo 
dieną su ta pačia niokestimi, 
kaip ir už 9 valandas.

Mat čia mašinistai orga
nizuoti, tai kompanija ne
laukus streiko, įvedė su
trumpinimą darbo valandų. 
Sulyginus pirmesnę užmo
kestį su dabartine, ant va
landos užkelta 12 ir pusė 
nuošimčio. Tas pagerini
mas sąlygų paliečia 800— 
900 darbininkų. Aiškus da
lykas, ką reiškia organiza- 
cija-unija.

Vietos socijalistai dar
buojasi pagirtinai: literatū
rą ir laikraščius platina iš 
visų spėkų. Lapkričio mė
nesyj žada kun. Mockus ap

lankyt Youngstown’ą.
S.L.A. kuopa ir progre

suoja gerai. Prog. Kliubas 
nutilęs kažko — nežinia.

Klerikalai irgi aptilę. 
Kažin da, ar parengs kada 
"Tautos dieną."

J. S. M.

MONTELLO, MASS. 
Apsisaugokit neteisingų 

kolektorių.
28 d. spalių atėjo į mano 

prabaštėli! Juk jis neturė- dirbtuvę viena moteris ir 
jo nė vieno cento prie du- pasisakė kolektuojanti pi- 
šios. nigus dėl fėrų Tautiškam

— Aš nekaltas. Jis nemo- Namui. Man atsisakius au
dėjo ant bažnyčios šventos kaut, ji skundėsi, kad lietu- 
ir spavednin nėjo. Beto. jis viai nenori nieko duot. Kas 
pri^lėjo_ prie bedieviškos kita esą su svetimtaučiais: 
draugystės ir turbut da viena diena ji surinkusi net 
"Keleivį” skaitė. .30 dol. iš svetimtaučių.

Taigi dabar vietos žmonės Teisybė, Taut. Namo D-ja 
kalba, kad už Simanausko rengia fėrus ant 12 d. lap- 
palaidojimą kunigas paėmė kričio ir yra išrinkta tam 
taip brangiai dėl to, kad jis 
gyvas būdamas nemokėjo 
kunigui "dešimtinės" 
kad "Keleivį" skaitė.

Bet štai 14 spalių kasyk
loj ištinka kita nelaimė: už
muša Joną Ribinską. Jo 
žmona palieka su 7 kūdi
kiais didžiausiam varge. 
Eina ji pas kunigėlį ir mal
dauja:

ir

tikra komisija, bet tos mo
teries toje komisijoje nėra.

Kiek man yra žinoma, tai 
toji ”kolektorka” yra labai 
karšta davatka, priguli prie 
"švenčiausių panelių’’ drau
gijos ir nėra pirmeiviškų 
draugiių šalininkė. Taigi, 
montelliečiai. duodami au
kas apsižiurėkit.

A. Liutkus.

Aš apleidžiau Oregono 
valstiją ir išvažiuoju į Pitts- 
burgą, Pa.

Malonėkite, "Keleivio 
skaitytojai pranešti, kur 
darbas bus galima gauti, 
šiuo adresu:

Adomas Glodenis,
217 Atvvood st., Pitts

burgh, Pa.

n

SCRANTON, PA.
Užmušė kasykloj.

Anglių kasykloj, nupuolęs 
iš aūgštumos akmuo, užmu
šė Domazą Galinį, 30 m. am
žiaus. Tapo palaidotas tau
tinėse kapinėse.

Velionis buvo draugiškas 
ir teisingas žmogus* paėjo 
iš Žemaitkiemio, Trakų pa
vieto. Prigulėjo prie Lietu
vos Sūnų Dr-jos, Throop, 

Paliko našlę su trejetą 
j vaikučių.

J. Petrikys.

Kas mums rašoma.
Vietos socijalistij kuopa Rochester, N. Y.— Spalių 

• buvo surengus 17 spalių 29 LSS. 7 kuopa būva suren- 
. prakalbas didžiajai Rusijos gus čia prakalbas. Kalbėjo 

, revoliucijai paminėti. Kai- drg. Klinga. Jis aiškino, 
bėti buvo pakviestas iš Chi- kas surengė šitą karę ir, iš 
cagos drg. Grigaitis, "Nau- 1 
jienų” redaktorius, kuris vargai. _
vaizdžiai apibriežė Rusijos knygučių ir jubilėjinio "Ko- 
ir Lietuvos žmonių sukilimą vos" 
ir kovą su kruvinąją <... 
valdžia. Jis nurodė, kaip 
žiauriai toji valdžia pasiel
gė su žmonėmis, kurie iš
drįso pareikalauti sau lais
vės ir piliečio teisių. Jau 10 buvo surengus 24 spalių 
metų praslinko nuo to laiko, prakalbas. Kalbėjo drgg. 
o ir šiandien pilnas Sibiras Akelaitis iš Norwoodo ir M. 
revoliucijonierių.

Paskui sekė iš programo 
"svečiai iš So. Bostono” — 
tai Maikis su savo tėvu. Po 
plynių jie puikiai sulošė ir 
prijuokino publiką. Paskui 
buvo "svečiai iš Brooklyno” 
— tai Rožytė su savo moti
na. Jos taipgi gerai atliko 
savo užduotį. Beto da bu
vo ir deklamacijų.

Pereitą mėnesį čia lankėsi i 
ir kun. Mockus su savo pra
kalbomis. Jis sujudino vi
sus šio miestelio katalikus. 
Dabar kur tik pasisuksi, ten 
kalba apie šventų raštų žy
diškumą. Mat Mockus nu
rodė, kad biblija ir kiti 
šventi raštai, kuriais remia-

drg. Klinga. Jis aiškino,

kur paeina visi darbininkų 
Išparduota nemaža

numerio. Aukų su- 
caro rinkta lėšoms padengti $3.

P. R. Laisvūnas.

Cambridge, Mass.— Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų D-ja

1 Račiutė-Herman iš New 
Yorko. Pastaroji kalbėjo
2 valandas ir pasakė daug 
ko naujo apie moterų teises.

Brolis ir sesuo.

Bayonne, N. J.— M. Tra
kimo ir J. Juselio rupesniu 
čia buvo surengtas dailus 
šeimyniškas vakarėlis, ku
ris susidėjo iš vakarienės, 
dainų, muzikos ir kitokių 

• pamarginimų. Svečių buvo 
ir iš toliau. Buvusieji išsi
nešė labai malonų įspūdį.

X.

Hilcrest, Altą, Canada.—
Septyni mėnesiai atgal čia 

____________ lietuvių visai nebuvo, o šian- 
si visas musų tikėjimas, tai dien jau yra 2 šeimynos ir 7 
niekas daugiau, kaip tik žv- pavieniai. Laikraščių pa
dų pasakos. Daugelis jau ir reina 3 "Keleiviai,” 2 "Nau- 
bibUją įsitaisė, kad persitik-.iięnŲ," 1 "T — 1
rinus, ar teisybę Mockus sa- kė-” 
kė. 0 kunigas rėkia, bau- 
gina, išrišimo neduosiąs 
tiems, kas tikės Mockui.

Senas kareivis.

Laikraščių pa- (

gina,
i

1 "Laisvė” ir 1 "Ša- 
Kaikurie skaito po 

tris, o kiti nė vieno.
Bobos vaikas.

VV'estfield, Mass.— Spalių 
28 d. čia buvo areštuoti už 
muštynes du "sporteliai” ir 
užsimokėjo po $25 ”faino.” 
Nors kunigėlis barasi, kad 
"Keleivio" žmonės neskai
tytų, bet kurie "Keleivį" 
skaito, tie nesimuša ir poli
cija tų kalėjiman negabena. 
Taitri aš velvk skaityt "Ke
leivį," o neklausyt tokių ne-

PORTLAND, ORE.
Sunkus bedarbių padėjimas.

Turbut niekur nėra tiek 
daug bedarbių, kaip Port- 
lande. Ir visai negirdėt, 
kad kur pradėtų koki naują 
darbą, bet vis tuos pačius 
uždaro. Bosai matydami,__ „ _______ „ _ .
kad dauo'vbė darbininkų y-protingų pamokslų, 
ra be darbo, su likusiais Dvasiškas vaikelis.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

— Vistiek, Maike, ką tu užsiima. Ar tu matei kur- 
nesakysi, bet aš balsavau nors, kad moterįs stovėtų 
prieš bobas. Aš žinau, kad prie baro su paraudusiomis 
už tai tu pavadinsi mane nosimis iki vidurnakčiui? 
kvailiu. Bet aš galiu tau Ne! O vyrams tai paprastas 
prirodyt, kad aš labai pro- dalykas.
tingai padariau.

— Žingeidu, kaip tu ga- taip nedaro! 
lėtum tatai prirodyt, tėve?

— Aš galiu tatai prirodyt 
tuo faktu, kad bobai negali
ma duot lygių teisių su vy-

nes ji netaip sutverta, vyčiais už baro įsitvėręs iki 
U-tai valandai nakties.

— Neteisybė’
— Kaipgi tai neteisybė? 

Tu. tėve, išėjęs iš saliuno at
simušė! nosimi Į stulpą ir 
sakei da: "Ekskiuz mi. mis
teri” Aš stovėjau ant kam- 

Ir da 
sakai, kad neteisybė.

— Jei aš susimušiau Į 
stulpą savo nosį, tai ne tavo 
biznis, vaike.

— Bet tas parodo, tėve, 
kaip tu buvai nusišnapsa- 
ves. O tokių vyrų juk yra 
labai daug. Kitų šeimyna

— Meluoji, vaike! Vyrai

— Matai, tėve, jau tau 
sarmata. Bet išsiginti ne
gali. Juk tu pats pereitoj 
subatoj stovėjai su keliais

rais, 
kaip 
ksta

tą?

vyras. Jai. vaike, tru- 
daug daiktų.
Kokių gi daiktų truks-

— Visų pirmiausia, jai 
neauga ūsai ir barzda. Pa
skui, ji nerūko pypkės. To
liaus, ji nenešioja kelinių ir po ir viską mačiau, 
negali būt policmanu. Šitie 
faktai, vaike, aiškiai paro
do, kad bobai negalima 
duot lygių teisių su vyrais.

— Tavo faktai, tėve, labai
menki. Kad tau auga po 
nosia plaukai, tai tas da ne
reiškia, kad tu gali turėt________o. __ w ____..._
daugiau teisių, negu mote- laukia namie alkana, o jie 
ris, kurios veidas yra neap- savo uždarbi palieka saliu- 
žėlęs. O kad moterįs neru- ne. Todėl moterįs ir reika- 
ko pypkių, tai tas parodo, lauja sau balsavimo teisių, 
kad jos yra švaresnės už vv- Jos tuojaus nubalsuotų, kad 
rus ir švelnesni turi skoni, -aliunus uždaryt. Girtuok-

— Vaike, tu perdaug už- liams, žinoma, tas nepatin- 
sistoji už bobas. Tas paro
do. kad tu nežinai, kas tai 
per sutvėrimai. Kaip už
augsi, tai tu pats balsuosi, 
kad boboms neduot lygių 
teisių. Ar tu matei, ką rašo 
laikraščiai apie pereitos są- 
vaitės rinkimus? Visur bo
bų reikalavimai buvo atme
sti didžiuma balsų. O kas 
tą didžiumą sudarė, ar tu 
žinai? Aš galiu savo seną 
galvą duot nukirst, kad tai 
buvo vis ženoti žmonės. Jie 
balsavo prieš bobų reikalą- kas tuomet vyrui nančekas

=ulonvs? Kas burdingieriui 
šolderį išvirs?

— Matai, tėve, koks tu 
gudrus! Tu nori, kad tik 
vyrai galėtų visur vaikščiot, 
o moteris tegul būna jų ver
gėmis. Joms niekur nevalia 
išeiti. Juk toks moteries 
gyvenimas, tai ne gyveni
mas. bet kalėiimas.

— Boba ant to sutverta, 
vaike. Ji negali vi«ur vaik- 

azgoti, ir nečių šveist ščiot, ba ir drąsos ji tiek ne
ri vaikų cėdėt. o jos su- turi. Ji rištai galvos negali 

kur-nors parsi- nukristi, o kaipgi ji galėtų 
rri+u bačkutę ir karasinką būt kareiviu? 
luptų.

— Niekus kalbi,

vimą. O jeigu jie taip bal
savo, tai turbut jie žino, ką 
darė. .Jie, vaike, geriau ži
no. negu tu, ba jie bobas ge
rai pažįsta. Ir kas tik yra 
ar buvo kada-nors ženotas, 
nė rienas už jas nebalsuos. 
Dabar jau vyras negali bo- 
boc suvaldyt, o kas butų, 
jeigu ios gauti] da balsavi
mo teisę! Jos nubalsuotų 
tuomet, kad vyrai turi di- 
šius r"‘

akių, kada ji mato, kaip ūki
ninkas galanda peilį. Bet 
jis to visai nejaučia. Per
plauti jai kaklą jam tik juo
kai. Moteris negali to pa
daryti. Bet tas moteries ne
pažemina, tik išaugština. 
Tas parodo, kad ji turi švel
nesnius jausmus, jautresnę

Taip Kauno ir Vilniausšiol dar negalėjau nusi
ti miltų, ir duonos prisiėjo 
pasiskolinti. Ir taip, su 
duona šiaip-be-taip bus ga
lima verstis, jei tik bus pi- čio 
nigų ir jei kas nors (pade- d-ras Paul Michaelis iš Žie

do nauja ištremtųjų partija, kim. austrijokas) nepaga- žmarių rugpiučio pabaigoje 
taip tuojaus kaimiečiai pra-,dys kainų, tai pusbadžiai rašo:

Prisiėjo apsigyventi ne
dideliame kai mėly j Yarki, 

__  * kuris stovi ant kairiojo An- 
širdi ir daugiau atjaučia ki- garos kranto. Yarki — Pin
to skausmą. O tas, tėve, pa- čugos valsčiuj. Šis valsčius 
stato moterį jau truputį vienas iš blogesnių Jenise- 
augščiau už vyrą.

— Tfu! Aš nenoriu dau
giau kalbėt su tavim, Maike.

I ____________ ___________________

■ Dalykas, kuris turėtų apeiti kiekvienų L.D.L D. kuopų ir pavienius.

jaus paviete ir gubernijoj. 
Kur geriau, tenai nesiun- 
čiama!

Prieš savo išvažiavimą iš 
Pskovo aš prižadėjau regu- 
liariškai rašinėti į "Keleivį.” 
Bet dabar stačiai nežinau, 
ar paiiegsiu išpildyti savo 
prižadėjimą. Pirmučiausia

deda klausinėti, ar nėra au-1 pragyvensiu. Daug blo- 
strijokų. Panašiai buvo ir giaus su kitu valgiu. Pieno 
man atvažiavus, geriau pa- sunku gauti. Nors pas čel- 
sakius — atėjus — atplau- donus (bent mus kaimo) ir 
kus. Bet kada pasirodė, kad daug karvių, bet iš jų maža 
austrijokų nėra, tuoj prade- naudos. Jų negano, bet sta- 
jo klausinėti, ar tuoj bus čiai išveja į taigą (taip vadi- 
nauja partija, ar didelė ji, iš naši Sibiro girios) ir jos pa
ko ji susideda ir t.t. Čios tenai ganosi. Karves

namon ret^i grįžta: pasitai- 
Vis laukia jarkiečiai aus- ko, kad jos po keletą dienų 

trijokų, ir nebenori duoti ir net daugiau sąvaitės po 
mums, ] ....... ’

ko ji susideda ir t.t.
i

Korespondentas laikraš- 
"Berliner Tageblatt”

Taip greitai einama tolyn, 
kad Kauno apgaiėtojai net 
laiko neturėjo, pamatyti šio 
miesto gražumą, o dar ma
žiau juomi pasidžiaugti. Jie 
tik tematė uždarytas krau
tuves ir apleistus namus, 
todėl kad Rusai Žydus ir 

•’ Vokiečius buvo išvarę jau 
balandžio ir gegužės mėne
syj. Pirkti nebuvo gauna-

............. ...... ' politiškiems, butų, mišką braidžioja Nemaža ™av_ USjIU. 
turiu pnsskvti jog novi^kn Ivns seninu npsigjveno Jm** jų zustn. tm meška sudras-

turi uuuj, uuuną *0, tai Stabai piapuvm. . nrndpir> atc'i
ir pieną už 5 rub. Bet tokių Žiemos laiku karves laiko mire? • P.a.eJ° .

kaič čeldonai nebenori toliau lai- ne tvartuose, bet beveik ant £ayn’ bailiai atsnere v^tia, 
kaiI) krii, ir visokiais budais juos gryno lauko.’ Prie tokių są- k^utn’

nkr; lv^ii knr nnr« ir ašimi Valgomųjų daiktų krautu-

čia radau taip, kaip maniau. 
Vieni dalykai pasirodė ant 
vietos daug blogesni, I 
apie tai maniau ištolo; kiti 
nors neva ir geriau išėjo, 
bet visgi netaip, kaip reikė
tų, kaip turėtų būti. Padė- 
kim, nors ir turiu kišeniuje 
keletą kapeikų, bet visgi al
kanas, sušalęs, galvą skau-

> savo 
reikalauja). Tiesa, kaime 
gal ir butų kas pavalgyti, 
bet kaimiečiai nebenori par
davinėti. Viena, jie dar 
neturi gero supratimo apie 
pinigų vertę, antra — jie

Rodos, nieko naujo tuomi 
' nepasakysiu, kad konstitu
cija yra draugijos pamatu

■ ir draugijos nariai gali bal
sų didžiuma ją pataisyt, pri
imt arba atmesti. Bet kei
stoka atrado žiūrint į da
bartinę L.D.L.D. Centralinį

■ komitetą, kuris sau vienas
: ar gal su pritarimu kokios------- - ——
vienos kuopos sutaisė kon- da (gal tuščias^pilvas 

įstituciją ir nė neklausė, ar 
didžiuma kuopų su ja su
tinka, ar gal mato kokius 
nedateklius bei netobuly
bes. Ji t. y. Cen. Vai. jau 
ragina kuopas prie nomina-,. .

irimo komitetų ir organo, patįs beveik nieko neperka, 
I Matu, tas jai labiaus parų- ir užtai arba griežtai atši
po, negu patsai draugijos sako šį-tą.parduoti, arba už- 
branduolis — konstitucija, gieda tokias kainas, kad 11

Tūlas draugas gal paša- derėtis negalima. Seniau 
kvs: ko čia užsivarinėti ? kainos buvo šiek-tiek maže- 

; Jeigu kas tavo nuomone snės, ir gana pigiai galima 
į konstitucijoj nepraktiška, buvo čionai _ pragyventi, 
j tai rašyk į organą, o kuris Bet kaip pradėta į Jenise- 
Į su ja visiškai sutinka, 1__ 
;kam jiems ginčytis?

Taip. Bet man rodos, 
kad jeigu konstitucija 
tų ir kuogeriausia ir 

įsiems ji tiktų, tai visgi 
V. turėtų leisti ją kuopų 

: balsavimui.
Mes. 9-tos kp. nariai.

kuose, tas turi butą, duoną ko, tai stačiai prapuola. 
• • w r* 1 a i t • Pt• “ “ —

davė, tai prašė begėdiškas 
kainas. Pamaži vienok ap-

bet beveik ant «auli’ b,aiUa> at?ivarė vi,e,na’

nori išmesti iš butų. Taip, lygų, jei kur nors ir gauni 
pas tūlą Čeldoną gyvena po- uienn tai už mažmoži (užpieno, tai už mažmoži (už vės, barzdaskučių ir skait-pas tuia unuuiia gvveiia pu- pienu, u z. nituauvij yuz. :i
litiškas ir moka jam 5 rub. nedideli uzbonėlį) moki 10 f/ t^k kol visjškaJ 
Celdonas neblogas žmogus Apie mes, augšėiau «?
‘rJlnb,U ® k , ........  talio rusų valdžios veikimo.

ka ir jie balsuoja, kad mote
rų prie balsavimo neprileis
ti. Taigi šita didžiuma, ku
ri balsavo pereitoj sąvaitėj 
prieš moterų reikalavimą, 
išrašė nekokį sau paliudy
mą.

— Kalbėk sau kaip nori, 
Maike, bet aš su tavim ne
sutinku. Bobos rietą turi 
būt namie. Ji turi žiūrėt, 
kad puodai butų išmazgoti 
ir stuba išluota. O jeigu< 
pradės Iakstyt po mitingus, |

nekelia. Tas nepatinka ki-! 
tiems čeldonams,— ir pasta
rieji įvairiu budu stengiasi 
priversti tą čeldoną savo bu
to kainą kelti. Vėliau apsi
gyvenę gavo jau vien butą 
(be duonos ir pieno),.
sienas, 

ko. 
sekė, 
trijokas ir nemokėsiu, kiek 
pareikalaus, — ir buto dėl
to man nenorėjo duoti. Pir
mučiausia visi atsisakė duo
ti butą su duona ir pienu 
(butas su duona ir pienu 
skaitosi butu su valgiu; mė
sa gi čia retas dalykas; 
prieg to šviežia mėsa labai 
retai pasitaiko, o čeldonai 
sūdyt jos nemoka: vieton 
sūdytos mėsos išeina supū
dyta. pasmirdusi). Jieškau 
buto be duonos ir pieno, t.y. 
jieškau sienų. Ką-tik ra
dau : prašo tai 3r., tai 3 r. 50 
kap. Sulyg vietinių kainų 
tai neišpasakytai brangiai. 
Pagaliaus radau "sienas" už 
du rubliu. Butas blogas. 
Stubos pastatytos blogai: 
sienose plyšiai; grindyse 
lentos nesuglaustos: plyšiai 
taip dideli, kad vietomis ne
tik pirštai, bet ir ranka len
da: žemiau grindų skiepas 
bulvėms. Žiemos laiku bus 
labai šalta. Nors dar nėra 
šalčio nei vieno laipsnio, 
nors pečius tik-ką pakurtas, 
rašyti gi šalta ir sunku ko
teli rankoj laikyti; kojas 
gelia. Žiemą, kada ateis 
šalčiai 40—50 laipsnių, neži
nau ką reikės daryti, ką pri
sieis beveikti. Gal susitrau
ksiu, kaip pipiras, ir nenu
imdamas tupėuu ant pe
čiaus. Be to visko butas pil
nas bambatierių: ne šimtais, 
bet tūkstančiais prisieina 
juos skaityti. Nespėji duo
nos gabalėlį ant stalo padė
ti, kaip ią apspiečia nepra- 

, mano nuolati-

t. y. 
kaip čtldonai sa- 

Man dar blogiau pasi- 
Aš ne piniguotas aus-

Tuomi viskas dar nesibai
gia. Juk reikia išvirti. Virt 
prisieina pačiam: 
labai nešvarios ir jų virtą 
valgį biauru valgyti. Pasi
taiko, kad stiklą arbatai 
mazgoja savo seilėmis: 
spiaus : 
ištrina, 
nas,” 
tas pats sau virti, 
dar tame, kad ne tik nėra iš 
ko, bet ir kame virti. Vir- 
tuviškų indų nusipirkimui 
pinigų nėra. Maža to. Čia 
viskas labai brangu; arti
miausia krautuvė už 14 var
stu (kaime Pinčuge, o į tą 
kaimą politiškiems uždrau
sta keliauti; nepaklausysi— 
už geležinių langų ir durių 
atsidursi). Pradžiai, jei 
kas samdo vien sienas, bū
tinai reikia apie 20—30 rub. 
— o jų tai ir nėr. Yra to
kių. ką gyvena jau mėnesį 
ir dar nieko neturi. Man 
pasisekė šį-tą nusipirkti. 
Nusipirkau ir misinginį 
puodą: bet kaip pasirodė, 
jame virti negalima. (Kur 
trumpa, tenai ir trūksta.) 
Tiesa, aš da ir neturiu ką 
virti: mė-os nėr, bulvių nėr, 
pieno nėr.— ir prisieina pa
sitenkinti... geresniu laikų 
laukimu. Bet kada jie bus? 
O gal čia ir nebus? Bent 
taip išrodo... Privarys dau
giau austriiokų ir germanų 
(o varo jų be saiko, ir be 
mieros) ir viskas liks dar 
aršiau. Beto įtariamų šni- 
pininkystėi tarpe labai daug 
vagių, plėšikų, Varšavos 
Alfonsu ir panašių naujų 
"adminiriratvrišku." Jie vi
są politišku ių ištremtųjų 
gvvenimą pablogvs. Dabar 
tik alkana^, dabar tik ko
joms ir rankoms šalta, o kas 
toliau bus?— stačiai neži
nau...

Tai toks musų gyvenimas

Tillmanno didžioji sriubų 
čeldonės fabriką yra visai sunaikin

ta. Rusai dar tebenaikino 
fabriką, kada musų būriai 
buvo įsiveržę į miestą. Tai- 
pojau ir viena didelė bru- 

į stiklą ir pirštais žė (bravoras) yra iki pama- 
Kas samdo "šie- to išgriauta. Rusai nuodu- 

tas sąlygomis privers- gniai pasirūpino, kad Kau- 
Dalvkas nas dar ilgus laikus atsimin. 

‘j tų karės nelaimes. Nei vie- 
. šosios trobos, nei bažnyčios 
į nebuvo saugojamos, o voač 
, rusų cerkvė ant rinkos. Man 
. ją aplankant, ant grindų gu- 
. Įėjo brangus kaurai, dodu 
, keDurės. sidabriniai žibintu

vai (liktoriai), paauksuoti 
krvžiai ir kitokie brangus 
daiktai. Jr Žydų svnagoga 
buvo išplėšta, bet šiaip ne
sugriauta. Katalikų baž- 
nvčioi jau vėl sakoma pa
mokslai. tain-nat protesto- 
nų Gertrūdos bažnytėlei.

Iš Kauno į rvtus toliau 
važiuoti buvo labai sunku, 
tenai labai blogi keliai, o jei
gu dar ir lyja, tai visai iš
važiuoti negalima. Kareiri- 
jos ate-al traukimas bei ba
gažų kelionės išardo iuos 
dar daugiau. Labai stebėti
na. kad tarp tokiu miestu, 
kaip Kaimas 100.000 ir Vil
nius 250.000 gyventojų, tik 
vienas smėlių kelias teeina, 
ant kurio nemaxrii jokios 
žymės taisymo, šiaip kraš
tas da^o nebloga ispndi. 
Ruęai tur-but nemanė, kad 
vokiečiai tain Jtreitai ateisi 
ta kraštą. O Kaunui nuolus, 
iau priliko rusams laiko jį 
sunaikinti. Todėl sulyginus 
su. kitais, šitas kraštas ne- 
da11? yra nukentėjęs. Be
rods, rusai bandė pavežti 
da?ą (javus), bet dar yra 
gana iavų. ir gvvulių ne
trūksta. Gyventojai buvo 
kažin-kur nasidėnę, bet pa
mažu grižta atgal. Ūkinin
kavimas čionai yra cmresnis, 
nevu Lenkijoj: didžiausioji 
dalis nuvalytuiu laukų jau 
vėl aparia. Žemė vra įvai
rios rūšies, bet iš viso gana 
derlinga. Pastebėtina, kad 
trobos yra apsodintos me
džiais. o vnač geltonų slvvų 
begalės, bet aurinama ir di
džiai daug daržovių.

Rusiškumas visai tik na- 
____________________  riešutinis. Aš manau, iog 

lietuvių ir lenkų skaitlius 
Kun. A. Yanušas rašo Rusijoj vra daug didesnis, 

”Ka-ke,” prakeikdamas sa- kaio valdiška statistika tat 
liuninkus ir kalbindamas paduoda. Anie tai. kad ru- 
draugijas prašalint juos iš sų kalba bei dvasia butų 
savo tarpo. Na, jei jis būt persunkusi Baltiios provin- 
nors šį-tą sužinojęs apie p. ciiu bei Lietuvos gvvenimą, 
Branduką-Tumasonį, to lai- negali būti nei kalbos. Visa 
kraščio redaktorių, jis ne- Kauno gubernija yra grv- 
butų tain smarkiai šukavęs, nai lietuviška, bet Vilnius 
Antra vėl, apsaugok Vieš- tai yra vyriausias Lietuvos 
patie, jei Chicagos saliunin- mieštas. Lietuva vėl visai 
kai perskaitę tą straipsnį skiriari nuo Lenkuos. Jos 
sustreikuotu ir neduotų p. darbštus gyventojai arčiau 
Brandukui išsigert, mes nė stovi vokiečiams, negu ti- 
nemąstę galėtume pasakyt krieii lenkai. Bet kad jie 
iš anksto, kuris lietuviškų mus mvlėtu. ta piriai nega- 
laikmščiu Chicagoj liktų be Įima reikalauti. Rusais jie 
redaktoriaus.______________ i taipgi bjaurisi.

Fritzas. "Dabartis.”

tai jaus parietą administraty- 
jrišku keliu grūsti Austrijos 
ir Vokietijos pavaldinius, 
o taiuogi įvairias įtariamas 
(tankiausiai šnioininkystėj) 
ypatas iš Pabaltiios. Lietu
vos. Lenkijos ir kitų rietu, 
taip viskas ir pabrango. 
Tarp Austrijos ir Vokietijos 
pavaldinių atsiranda gana 
turtingų: jų tarne randasi 
fabrikantų, dvarponiu, in
žinierių. prekėjų, grafų, ku
nigu ir panašiu ponelių, ką 
be derybos moka tiek, kiek 
čeldonai (tain vadinasi Si
biro valstiečiai) prašo. Ačiū 
tam. mums, politiškiems, 
čeldonai atsisako pardavi
nėti. ”Visviena. austrijo- 
kai arba germanai nupirks,” 
mano jie.

Seniau politiškiejie iš
tremtieji buvo įvede kainas 
butams, valgiui.— ir čeldo- 
nams prisieidavo tų kainų 
laikytis.— mat jiems gerai 
žinoma buvo, kad nė vienas 
neduos nei skatiką daugiau, 
kaip paskirta. Nauji gi po
neliai tų kainų nesilaiko ir 
tankiai tyčioms nermoka. 
kad kitiems už akių užlisti. 
Ir ištrėmime jaučiami visuo
meniškų sluogsnių skirtu
mai!

i Ačiū įvairiems poneliams gvtį svečiai,
niai kambarininkai-draugai. ?nt„An.^?,Fos brantų.

bu-
vi- 
C.

nu-

pa- 
tėmiję vieną-kitą nuomonę, 
kad į L.D.L.D. socijalistų 
priešai nebus priimami, 
vienbalsiai išnešėme prieš 
tai rezoliuciją ir pasiuntė
me ją "Laisvei,” kaipo lai
kinam L.D.L.D. organui. 
Bet tas liko balsu tyruose. 

Rezoliucijos pamatinė 
mintis buvo štai kokia:

Kadangi darbininkų ide
alas yra vienybė, tad mes 
ią ir rodykime, kur tiktai 
vardan darbininkų gerovės 

i ką-nors veikiame. Skirsty- 
jmą gi darbininkų į priešus 
ir nepriešus palikime tiems, 

į kurie iš to tik ir gyvena. 
Juk mes, darbininkai, risi 

Ijieškome geresnio būrio ir 
i visi siekiame geresnės atei
ties. tik. deia. nerisi lygiai 
i tą pati dalvką suprantame. 
L.D.L.D. gi kaip tik ir bus 
tuomi kelrodžiu ir žibintu
vu. kuris nevieną apšvies ir 
pakreips i ta puse, iš kurios 
užtekės darbininkų gerbū
vio vilties aušrinė.

žodžiu. pageidaujame, 
kad į L.D.L.D. butų priima
mi

1C

taksos kainoms nyksta, 
skas eina brangvn. 
kim, kiaušinių desėtką 
niau galima buvo gauti 
15 kap., bet dabar nė vienas 
čeldonas neparduos dešim
ties kiaušiniu pigiau, kai 20 
kan. Panašiai darosi su bu
tais. duona, pienu, mė-a ir 
t.t. Viskas brangsta, o nini- 
mi nėr kur gauti. Už laukų 
darius čeldonas moka 30 k. 
ant dienos. Politiški ir ši
tais darbais negali nasinau- 
doti: laukų darbai už 15 
varstų nuo kaimo: politiš
kiems gi iš kaimo išeiti už
drausta — mat gali pabėgti.

Kai kuriuose kaimuose 
dar galima gauti butą ir net 
butą su šiokiu-tokiu valgiu 
(su duona ir pienu, varške). 
Yra kaimai, kur už 4 rub.50 
kap. turi butą, duona ir pie
ną. Atskirai perkant pieną 
ir duoną prisieitu mokėti 
5—7 rb. Tš šio atžvilgio kai
mas Jarki, kur man prisiė- 
io apsigyventi, vienas iš 
bloriauriu čionai čeldonai 
stačiai serga austriiokų lau
kimo liga. Kaip tik pasiro-

Vi-
Padė- 

se- 
už

ir "laisvi" mes čionai, bet 
šioji laisvė — netikroji lais
vė. Kas nori dirbti, darbo 
nėr... Kas nori toliaus, ne
galima...

Prisieina baigti šį laišką, 
toliau rašvti pirštai neklau
so — perdaug sušalo...

Žigas Angarietis. 
K. Jarki, 9—IX—1915.

Vienok visgi butą turiu. 
Nors ir blogas jis, bet ne
reiks po krūmais miegoti, 
kaip prisieidavo man prieš 
suėmimą. Daug blogiaus 
su valgiu. Tik duonos ga
balėlį turiu, ir daug jos val
gyti negaliu: reikia laukti, 
kol šviežios iškeps. Nors 
vakaras netoli, o į pilvą pa
kliuvo tik apie ketvirta dalis 
svaro duonos. Na, galėjo 
būti ir blogiau! Ret manau, 
kad su duona šiain taip bus 
galima verstis. Nors pa
čios duonos pirkt ir negali
ma (vieni visai ios nenar- 
d”oda. kiti uždeda kainas 
didesnes, kaip miestuose), 
bet radosi kitas i5ėiimas: 
tie. ka camdo rinn sienas (o 
kad iuos šimtas! bambatie- 
riai ir rašvti neduoda: len
da ant nonierns. ranku...), 
tain padarė: sušaukė kaimo 
sueigą ir paskvrė kainas 
mikams (nudas 90 kao., — 
seninu prieš « u eigą buvo 1 r. 
20 kap.): duona gi duoda 
kepti tūlai moterei. Aš lig-

viri be skirtumo.
Pirm. T. Skaizgiris, 
Tžd. P. Bataitis. 
Sekr. J. Pakarklis.

Kada tokio straipsniuko 
"Laisvė” neįdėjo, tad anuo
du draugu pasakė: ”Et. te
sižino sau! Ko čia šokinėti 
prieš didžiuosius?” Aš-gi 
nematydamas čia jokių di
denybių. darau šitą patėmi- 
jimą. O jeigu aš tame klys
tu, tai tegul man kas-nors 
nurodo. Rimtą kritiką vi
suomet su noru priimriu. 
Anie konstituciios taisykles 
šiuom syk nieko 
siu. n^s manau, 
tam tikras laikas, 
joja L.D.L.D.

J. Pakarklis,
9-tos kp. sekr. 

Norvood, Mass.

i

20

nekalbė
ki d ateis

Lai bu
— Tas parodo, kad pas 

tėve, moterį nėra tiek žiaurumo, 
Tau. matvt, baisu, kad mo- k;ek nas wrą. Ji negali nu

kirsti vištai galvos, nes ii 
žino, kad ir vištai gyvastis 
v^a miela. ’ZZ______./

rėk, kaip višta dreba, kada 
na"1 a to savo pavoiu. Arba 
nrisižiurėk į surištą avį, 
kaip triška ašaros iš jos

t"ri" nenuvarvtu vyru nuo 
bačkutės. Gali būt. kad ios 
trio nadarvtu. Ret aš neti
ki" kad ios načios prie tos 
bačkutė* susėstų. Netikiu 
dė’to. kad moterįs tokiais 
žemais dalykais ir dabar ne-

Tik tu nrisižiu-1 Paveikslus geriausia ka
rinti ant varinės rielos 
(dmtos). nes ji ant sienos 
nelabai įžiūrima ir daug sti
presnė, negu šniūras.

\



IO 1r n IV R C tuojaus negyvas. Žmonės
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------  * atėmė revolverį. Saliunas 
likos uždarytas ir pašaukta 
policija.

Taip rašo ”Worcester Te- 
legram,” kurio iškarpą pri
siuntė mums vienas skaity
tojas. Abudu buvę dievuoti 
vyrai.

GIRTUOKLIŲ DEMON
STRACIJA.

Nelabai senai Illinojuje 
įnėjo toks įstatymas, kuriuo 
uždaryta nedėldieniais visi 
saliunai. Saliuninkams ir 
bravominkams tas labai ne
patiko ir jie pradėjo viską 
daryti, kad privertus val
džią tą įstatymą atšaukti. 
Tuo tikslu pereitoj nedėlioj 
jie įtaisė Chicagoj milžiniš
ką demonstraciją, kurioje 
dalyvavo apie 100,000 žmo
nių. Kaip anglų laikraščiai 
praneša, toj demonstracijoj 
dalyvavo netik atskiri žmo
nės, bet ir draugijos: lietu
vių, lenkų, švedų, vokiečių,1 
čekų ir kitų. Sakoma, kad 
32,930 žmonių ėjo pėsti, o 
68,540 važiavo automobiliais 
ir kitokiais vežimais.

Šitą bravorų biznį pri
dengta skambiais obalsiais, 
kurie buvo išrašyti ant dide
lių plakatų ir nešami de-________ ______
monstracijoj. Pavyzdžiui: i išrinktas majoru. 
„Darbininkai turi teisę ne-į P—"y1"—
dėliomis pasilinksminti;” sumuštos 150,000 
”Jei visi kvaili Įstatymai Philadelphią 
butų pildomi, tai pusė žmo- publikonai. 
nių butų kalėjime;” ”Tuli 
žmonės i 
skaito prasižengimu;” ”Ne- 
dėldieniai yra padaryti 
žmonėms, o ne žmones ne- 
dėldieniams” ir t.t

Tinkamiausis gi obalsis 
šitai demonstracijai butų 
buvęs toks: ”Nedėldieniai 
duoda bravorams daugiau
sia pelno, todėl bravorai rei
kalauja, kad nedėldieniais 
saliunai butų atidaryti.”

RINKIMŲ PASEKMĖS.
Pereitos sąvaitės rinkimų 

pasekmės buvo šitokios:
Massachusetts valstijoj 

demokratai sumušti. Gu- j 
bematorium išrinkta repu-j 
blikonas McCalL Kiek ga-! 
vo socijalistų kandidatas,' 
da nesužinota; kapitalistų 
spauda neskelbia. Moterų 
balsavimas atmesta 138,383 
balsu didžiuma.

New Yorke laimėjo repu- 
blikonai. Moterų balsavi
mas atmesta 200,000 bal
sais. Nauja konstitucija at
mesta.

Schenectadv, N. Y., užka- daugiau platint „Keleivį 
riavo socijalistai. Lunn vėl

Pennsylvanijoj moterįs 
balsais, 

nusinešė re-

jos iškėlęs iš namų, kada tas 
, te* 

čiaus suėmė mane ir išvežė 
į Manchesterio, N. H., kalė- 

Teismas, sako, bus 
įtik 3 sausio, 1916 m., taigi

I itAFlltlimC H91111PHnc ^os iškėlęs iš namų, kad LHeraiUrUi naujienos* skebas buvo sumuštas,
Su sekančiu "Keleivio”/’”"’ 

numeriu pradėsim spaus-jf-. 
dint labai įdomų veikalą,

(bepatystė).” Visi, kurie 
mano musų kunigus esant 
„nekaltais aniuolėliais,” tu
rėtų šį veikalą perskaityt. 
Ypač jis rekomenduojamas 
kunigams, klierikams ir da
vatkoms.

Taipgi turim prirengę į 
spaudą didelį veikalą „Vel
nias Bažnyčioj” („The De- 
vil in the Church”), 
mas iš anglų kalbos. Kaip <__ _____ _ ___
tik sis apleis spaudą, tuoj dies draugams, 
pradėsime spausdint Inger- 
sollio raštus ir didelį origi- 
nalį veikalą „Popiežiai.” Vi
si šie raštai yra labai reika
lingi musų visuomenei, kai
po proto amunicija kovoj 
su augančiu klerikalizmu. 
Todėl gerbiamųjų „Kelei
vio” skaitytojų pareiga turi 
būt stengties kiek galima 

jo leidžiamus raštus, nes tai 
bus pasekmingiausias gink- žmonės neatvažiavo, prane- 
las prieš išsidrąsinusią lie- 
tuviškų jėzuitų govedą.

verti-

- ... , . . . Williamsporte, Pa., soci-
pasilmksminimą jajistas Harris išrinktas 

miesto komisijonienum.___
Marvlandą užkariavo de

mokratų partija.
Ohio valstijoj prohibicija 

sumušta. Daytono mieste 
socijalistas Barringer iš
rinktas miesto komisijonie- 
rium, o Hamiltone, toj pat 
Ohio valstijoj, du socijalis- lygas ir didesnę užmokestį, 
tai išrinkti aldermanais.

i
I '

I

uždarytą. Labai nuobodu. 
Jei butų ko pasiskaityt, to 
nuobodumo tiek nejausčia. • 
Čia yra angliškų knygų, bet. 
aš angliškai nemoku. Jeigu 
kas iš ”Keleivio” skaitytojų 
skaito ”Jaunają Lietuvą.” 
tai melsčiau, kad prisiųstų 
kokį numerį. Geistina butų 
gauti ir kitų pakraipų laik
raščiai. Išėięs iš kalėjimo 
gal atsilyginčiau geros šir-

Mano adresas: 
Karolis Barauskas, 

Box 56, Manchester, N. H.

Pranešimas “Keleivio” Agentūros.

Pajieškau pusseserių: Onos, Marės, į Pajieškau apsivedimui 
Uršulės ir Bronislavos Kataržaičių, I nuo 21 iki 27 metų ami 
Kauno gub, Telšių pav. Salų parap, 
Derkintų sodos, gyveno Chicagoj, jos 
pačios ar žinantieji malonės pranešti.

Antanas Katarzis,
252 Cardoni avė, Detroit, Mich. [ kreipkitės šiuo adresu:

Simonas Slederis,
Rt. N. 1, Box 76. P.O. Herrin, III.Pajieškau pusbrolio Petro ir pus

seserės Katarinos Žukauskų, Suval
kų gub, Kalvarijos pav.. Padovinio 
valsčiaus, Daukšių parap. Plynių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Elzbieta Stankevičienė,
99 Foster st, Meriden, Conn.

Pajieškau Jurgio Nuckuniuko, 
Kauno gub, Veliuonos parap, Ant- 
kalniškių kaimo; gyveno bene Mont- 
real, Kanadoj. Yra svarbus reikalas. 
Jis pats ar žinantieji jį malonės pra
nešti.

A. K. Masaitis,
BOX 159. Westfield, Mass.

Pajieškau Kazio Šimansko (Char- 
les Shuman) iš užsiėmimo audėjas. 

(Jis pats ar žinantieji malonės pra
nešti iki 1-mai d. gruodžio š. m. Ne
gavęs jokios žinios, jo pas mane pa
liktus daiktus atiduosiu į šteito globą. 

A. Jankauskas,
101 Oak st, Lavrence, Mass.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Petro 
Jurčiuko, Suvalkų gub, Kalvarijos 
pav, Simno parap, Kalesninkų dva
ro, 8 metai Amerikoj. Jie patįs, 
kas iš žinančių malonės pranešti. 

Andrius Janciukas, 
1335 Arindol avė, Galido, Ohio.

ar

Kadangi karės pabaigos 
dar nematyt, tad prašom vi- . . .
C11 crprh «avn draucni knrip Vinco šrubo ir Kaz10 Stockaus> Kur- sų gero, savo araugų. Kurie kaimOr oobeikių parap, visi 
laikot laivakortes, ant kūnų Kauno gub. Jie patįs ar žinantieji, 

malonės pranešti šiuo adresu:
Paul Dagis, 

sklt mums, O mes pareika- 2401 Dace avė, Siuox City, Iowa. 
lausim nuo kompanijų pini
gų sugrąžinimo. Po prane-

Pajieškau Konstancijos Budinčios, 
Narbučių kaimo, Svėdasų par, ir

A fciČailLimni Šimui truks 8—12 sąvaičių, 
į. ALSlSaUKimai. kol pinigus gausim. 
^3 ---------- j Kurie iš mus gerb. drau-

Branrus Broliai ir Seseris, gų gauna laiškus iš VokietiBrangus Broliai ir Seserįs, 
Darbininkai!

Mes, audinyČių darbinin
kai iš Nashua Manufactu-, 
ring Co. ir Jackson Mill, jau 
penkta sąvaitė, kaip kovo
jam su savo ponais kapita
listais už geresnes darbo są-

Pajiešaku dėdės Juozapo Stasionio 
ir kaimynės Marės čekanavičienės, 
abu Vilniaus gub, Trakų pav.; pas
taroji Stakliškių par, Gailekiemio 
kaimo, gi dėdė Butrimonių par, Gri
škonių kaimo. Jie patįs, ar žinantieji 
juos malanės pranešti šiuo adresu: 

Miss Katrina Kaminskiutė,
P. O. BOX 128, Simsbury, Conn.

Pajieškau sesers Jievos Jenulienės, 
_ Mariampolės pav, 

Barbieriškio gmino, Ažuklės (Ašju- 
Turiu svarbų reikalą,

merginos, 
nuo 21 iki 27 metų amžiaus. Turi 

> būt laisvų pažiūrų, rimto budo, maž
daug apsipažinusi su šeimyniško gy- 

j venimo reikalais. Aš esu 28 m. am- 
' žiaus. Dėl platsnių žinių meldžiu 

(46)

|

CICERO, ILL.
MASKARADINIS BALIUS.

Rengiamas Lietuvos Seserų Taut. 
Dr-stės, atsibus Subatos vakare. 20 
d. Lapkričio-November, 1915, Lau- 
terback svetainėje, po nr. 4819 W. 
12th st. Prasidės 7 vai. vakare. Bus 
dovanos. įžanga 25c. ypatai.

Kviečia Komitetas.

LIET. DARB. BROL. PAAELP. 
DRAUGYSTĖ. COURTNEY, PA. 
Valdyba:

D. Lekavičia — pirmininkas,
P.O. Box 138, Courtney, Pa.

B. Kirstukas — fin. sekretorius, 
1205 Cresty avė., Charieroi, Pa.

V. Gamulis — kasierius.
P. O. Box 400, Courtney, Pa.

Su visokiais Draugystės reikalais 
reik kreiptis šiuo adresu:

S. D. B. P. Dr-stž,
Box 64.............. ...Courtney, Pa.

KUNIGAS LIETUVIS
Švento Katalikų tikėjimo, noriu 

gaut tautiškos bažnyčios parapiją, t. 
y. kad bažnyčia butų užrašyta ant 
parapijos vardo, o ne ant vyskupo. 
Norintieji tautiečiai sutveri tokią 
parapiją arba reikalaujant kunigo, 
kreipkitės prie manęs šiuo adresu:

Rev. S. K. Buzow, (45)
170 North 4th st, Brooklyn, N. Y.

Gera proga lietuviui.
Parsiduoda čeverykų storas už pu

sę kainos. Geroje vietoje, tarp Lie
tuvių ir lenkų, biznis išdirbtas per 
29 metus. Jeigu turi 3,000 dolerių, 
tuojaus atsišauk dėl platesnių žinių 
į drabužių krautuvę pas (45)

S. MORK1S,
719 Main str, Cambridgeport, Mass.

PARSIDUODA HOTELIS 
(Saliunas)

Puikioje lietuvių apgyventoje vie
toje, gerai išdirbtas biznis ir puikus 
muro namas. Biznis eina gerai, nes 
tik vienintelis lietuvių saliunas yra. 
Platesnių žinių norėdami kreipkitės 
šiuo adresu: * (47)

FELIX PALILON,
(Savininkas),

30 Hazel st, Binghamton, N. Y.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJOS,

Dės Moines, Iowa.
Valdyba:

Perezidentas — A. Gailius,
717 E. M ark et st.. Dės Moines, Ia. 

Vice-Prez. — S. Kairys,
217 S.E. 9th st.. Dės Moines, Iowa. 

Turto Raštin. ir organo užžiurėtoja®,
J. P. Shepetis, 702 E. 5th str.,

Dės Moines, Iowa. 
Prot. Rašt — J. P. Šileika,

217 S.E. 9th st, Dės Moines, Ia. 
Kasierius — J. Bindokas,

809 E. Lyon st. Dės Moines, Ia.
Susirinkimai būna 1:30 vai. po pie

tų, Columbia salėje, 409*4 E. Locust 
str., Dės Moines, lova. Kiekvieną 
antrą nedėldienį mėnesio.

BROOKLYNO GAISRE 
ŽUVO DAUG LIE

TUVIŲ.
Iš Brooklyno, N. Y., „Ke

leiviui” praneša:
„Bairi nelaimė buvo čio

nai. 6 d. lapkričio, 2 valan
dą po pietų kilo gaisras ta
me name, kur randasi lietu
vio Bučinsko dirbtuvė. Spė
jama. kad namą uždegė ka- 
žinkas iš apačios ir iš vir
šau*?, nes kartu užsidegė 
viršus ir apačia. Merednos 
ir vaikinai, neturėdami iš 
dirbtuvės išėiimo, pradėio 
šokt* pat lanans. todėl daug 
susilaužė rankas ir kojas, o 
kiti sudegė. Kiek išviso nu- 
ke^pio. ra=ont man ši+ą 
pranešimą tikrų žinių da 
nėra, bet an^lu laikraščiai 
sako, kad 50 žmogių nuvež
ta li^onbutin andetrusių ir 
su sulaužvtais kaulais, 13 
išėmė visiškai sudegusių, o 
7-niu da trūksta. Visa su- 
ba^os vakarą ir n^kti buvo 
neišnasakytas triukšmas ir 
sujudimas tarp lietuvių, 
mat lietuvių apgyventam 
kamnelvje ta baisi nelaimė 
atsitiko. Ugnacresiai suva
žiavo iš viso miesto. Polici
ja neloido žmonių artin per 
3 blokus.”

nes beveik visur žinoma, 
kad čia darbininkai apmo-j 
kami pigiausia, o darbo va- 

I NASHUA STREIKIERIAI landos yra ilgesnės kaip ki-
ATIDARĖ NEMOKA

MĄ VALGYKLĄ.
Nashua, N. H.— Pereitoj 

nedėlioj streikuojančių au
dėjų komitetas atidarė čia 
valgyklą, kur bus dovanai 
maitinama apie 2,000 neve
dusių streikierių. Šeimy
noms manoma pristatyti 

(valgomųjų daigtų į namus. 
[Milicijos užlaikymui mieste
lis išmokėio jau apie 11,000 
dolerių. Tai kapitalistų rei
kalų auginimui. O kiek 
miestelis išleido darbininkų 
reikalams? Nė cento. Ke
liolika darbininkų da sužei- 
ta. Tai, ką reiškia, kada 
’abininkai neklauso sociia- 

’istų ir renkami iš kapitalis- 
iškų partijų valdžią.

I

tose New England valstijo- 
Įse.

Mes pareikalavome tik 15 
nuošimčių ant dol., ir gėrės-1 
nių darbo sąlygų; bet kom
panijos žiauriai į mus atsi-j 
iienė: apstatė dirbtuves po
licija ir milicija, daužo 
mums galvas buožėmis, ba-‘ 
do mus ir šaudo be jokio 
susimylėjimo; areštuoja 
kuodaugiausia ir baudžia be 
mielaširdystės.

Šiandien turime sužeistų 
18; nuteistų po S100.00 bau
smės ir 30 kalėjimo 6, o pa
statytų be parankos 2, kurių 
teismas atsibus sausio 11,1 
1916.

Taigi, broliai ir seseris, 
meldžiame Jūsų visų pagal- 

j bos, kiek kas galėdami pa
remkite mus šioje kovoj, 
nes esame priversti šauktis 
Jūsų parėmimo. Mes ma-, 
nėme, kad išsilaikysime čia ra iesKau 
remdami viens kitą, ir per ’ pa™£SsioS 
4 savaites

SUSILAUKĖ 20-to VAIKO.
Pullman, Wash.— R. B. 

’Tatley, 76 metų amžiaus 
earTrervs. šiomis dienomis 
-usilaukė jau 20-to vaiko. jUSų pagalbos, bet kurie ga- 
Kudikis sveria 10 svarų.

jos nuo karės belaisvių, ar
ba iš užimtos Lietuvos, mes 
noriai patamausim, kaip Suvalkų gub. 
vokiškų laiškų perskaitv- j^T^mo. ‘ 
me arba parašvme, taip ir. ji pati lai atsišaukia arba kas ją ži- 
pinigų pasiuntime. į

Tuo tarpu nusiunčiame 665 w. saratčga st, 
pinigus pabėgėliams į Rusi
jos giluma, jei kurie gavo 
nuo ių laiškus.

Laivakortes galima pasių
sti tik moterims ir mergai
tėms. kurios gyvena išbėgu- 

i sios iš Lietuvos i Rusiją, Si
birą arba Finlandiją.

„Keleivio” Agentūra,
28 Broadwav.

So. Boston. Mass.

ke)no meldžiu pranešti.
Juozas Laukaitis,

, Baltimore, Md.

Pajieškau sesers Onos Urbanavi- 
čiukės, po vyro Jaunienės, gyveno 
po No. 917 33rd st, Chicago, III. 
Ji pati lai atsišaukia arba kas apie 
ją ką nors žino, malonėkit pranešt, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

Petras Urbutis, (45)
81 Pearl st, Chelsea, Mass.

A TTT<O« 
LIETUVOS ŠELPIMU!

SPRINGFIELD. ILL.
Priėmiau nuo K. P. Šimkonio auku 
L.Š.F. $2.00.

K. Šidlauskas. Ižd. LŠF.

Pa j ieškojimą i
Pajieškau Prano Jurevičiaus, vadi

nas Frank Yurevich, iš Kibartų mie
stelio, Suvalkų gub. Apie 30 metų 
Amerikoj. Girdėjau, kad dirba mai- 
nose ir yra "formanu,” ir Aupisto 
Musevisko. Turiu svarbų reikalą, 
malonėkit pats atsišaukti arba kas 
juos žino meldžiu pranešt šiuo adre
su: (46)

Julė Auskaičiutė-Klemencienė, 
97 St- James Rd, West Crovdon, 

England.

A. KAWAITIS
Geriausia lietuviams užeiga, nes 

visados gardus ir geras alus ir kito
kie gėrimai. Be to, visokiame reika
le patarimas ir patarnavimas šir
dingiausias.
15 Diamond St, Union City, Conn.

PALAIMINTOS LICTUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, III.

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th str., Chicago, DL 
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PU Chicago, DL 
Nutarimų Rašt.— Ant Tamkeviėia.

1916 Canalport avė., Chicago, Ett. 
Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PU Cicero, DL 
Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth avė., ChicagOu 
Organo užžiur.— A. Selemonavič, 

1956 Canalport avė., Chicago, IR.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. pe 
pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1908 
So. Union avė, Chicago, III.

Pajieškau dėdžių: Klemenco Alek- 
sariau ir Ignaco Norušaičių, Kauno 
g., Šiaulių pav, Joniškės parap, An- 
driušiunų kaimo. Jie patįs malonės 
atsišaukt arba kas apie juos žino 
meldžiu pranešt. (46)

Jonas Mankus.
P. O. BOK 118, Sunderland, Mass.

Pajieškau dėdžių Jono ir Juozapo 
Ignatavičių iš miesto Raseinių, Kau
no gub. Pirmiau gyveno Bayonne, 
N. J. Kas žinot ar patįs malonėkite 
atsišaukti. (45)

Antanas Ščepavičius,
420 Grand Avė, Hew Haven, Conn.

Pajiešvau draugo Petro Stepulio- 
nio, Kauno gub.. Panevėžio pav, Pod- 
biržės parap, Usnonių sodos. Apie 
5 metai Amerikoj, pirmiau 
Brockton, Mass. Kas jį žino 
pranešt, nes turiu svarbų 
arba lai pats atsišaukia.

Edward Karsak,
; 41 Factory st, Nashua, N. H.

gyveno 
meldžiu 
reikalą.

(45)

Paješkau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 24 metų amžiaus. Aš esu 
28 m. amžiaus kalnakasis. Geistina, 
kad su atsišaukimu prisiųstų savo 
paveikslą.

Joe Pažėra, 
Savanna, Okla.

Pajieškau savo vyro Prano Tolušio, 
,__ _______ 1> Antanas Skrinskis,

nereikalavome mėgstąs kaziriavimą. Paliko mane 
17 d. vasario, 1913 m. paimdamas iš

- _ _ , bankos mano sutaupotų 125 dol. Pa-
lėjome jau pavargom Šelp- liko mane vargingiausiame padėjime, 

įsu dviem maižais kūdikiais. Jis pats dami pimglškai, valgiu, dra- ar žinantieji susimvlėkite ant nelai-

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metu amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Aš esu 25 metų amžiaus, 
blaivas ir myliu gražų gyvenimą. At
sišaukiančios malonės prisiųsti ir 
savo paveikslą.

J. Kurkis,
29—31 Bridge Avė, Red Bank, N. J.

DIRBK ALŲ NAMIE.
Nes sutaupysi daug pinigų. Alus 

yra skanus, jis turi gardų kvapą ir 
labai paranku namieje padaryti. 
Parsisiųsk bonkutę ”Rod Beren,” jis 
kainuoja tik 1 doleris, o padarysi 5 
"keisus” alaus. Gali lengvai pada
ryti vyras ar moteris. Rašant su 
bent kokiu reikalu įdėkit už 2c. kra- 
sos ženklelį, (45)

J. VITAITIS.
P. O. BON 17, Luzerne, Pa.

Lietuvių Paielpinė Draugystė, 
"LAISVĖ.” EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 488 
Northampton str.

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st, Easton, P*.
Vice-prez.— A. Meškauskas,

34 So. Locust st, Easton, Pa. 
Prot. raštininkas ir organo užžiur#- 

tojas — J. Ratinis,
1113 Ferry st, Easton, Pa. 

Fin. raštininkas — F. Vyturis,
139 S. Bank st, Easton, Pa 

Kasierius — J. M. Jankauskas,

MAGIC SCHOOL
Ar nori būti magiku? Ar nori 

dirbti teatruose? Tai mokykis ma- 
! giją, yra lengva išmokti. Dykai pir- 
1 ma lekcija ir magijos štuka. tik pri- 
l siųskite 25c. Jei nenori štukos, tai 
i prisiųskite 10c, tai gausite katalogą 
l ir lekciją.

Su pirma magijos štuka ir lekci- 
' ja jau galėsi padaryti didelę nuosta
bą (stebuklus) tarp žmonių. Kitos 
moterįs mislys, kad tu turi velnią.

J. STANKUS, (47)
42 Vine st, .. Montello. Mass.

Nuo $5 iki $60 už akrą žemės dėl 
kolonistų; 30 metų laiko išmokėji
mui; visai nereikia pinigų per 3 me
tus; mes duosim jums progą pama
tyt ką galima padaryt su Californi- 
jos žeme. Žemė lygi, daug vandens, 
geri javai; mes duosim jums medžių 
ir tvorai dratų dykai. Rašykit: (46) 
Nevada-California-Oregon Railway.

212 Sheldon Bldg,
M. Kelson, Gen. Colonization Agent, 

San Francisco. Cal.

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

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė, Chicago, IIL 
Pirm, pagelb.— Stf. Morkūnas,

2459 W. 46th PI, Chicago, DL 
Org. užžiur, Prot. rašt. K. A. čiapas, 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

4644 So. Paulina st, Chicago, HL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė, Chicago.
Susirinkimai būna kas trečių 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petre 
neprigulmingos parapijos, 4538 
So. Marshfield avė, Chicago, IIL

L1ETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersonaa, 
2112 137th st, Ind. Harbor, Ind.

Vice-prez.— Pranas Andrijauskis, 
3730 Eim st, Ind. Harbor, IndL 

Prot. rašt.— Pranas Rudis, 
room 22, Palace Hotei,

Indiana, Harbor, Indiana 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

2112 137th st, Ind. Harbor, Ind. 
Finansų rašt. — St. Simonas,

148 W. 4th stt, Lima, OMou 
Maršalka — Motiejus Drungnas,

3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind.
Susirinkimai atsibuna nedėlioute 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą tb- 
landą po pietų, Antano Mikalocz sve
tainėj, 2112 137th st. Ind. HarborJnd.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ NoJ 
Town

Tėvynės 
ant Town 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pinn< 
nedėldienį mėnesio 12 vai. diu* 
A. J. Bieržynskio salėje, kampu t* 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržinskis, 

4600 S. Paulina st, Chicago, IBt 
Vice-prez — A. Kuizinas,

4547 So. Marshfield avė, Chicago. 
Prot. rašt.— K. A. Čiapas,

4619 S. Washtenaw avė, Chicago. 
Turtų rašt. — A. J. Kareiva,

1*05 W. 46th st, Chicago, UI 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
’jžžiurėtojas org. K.K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė, Chicago, IIL 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 no- 

iai. kurie dėl kokių nors kliūčių na- 
•iuna laikraščio, kreipkitės pa* 

Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
’uojeus laikraštis bus siunčiama®. 
I redakciją rašyt nereikia, nes too 
valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
mes negalim.

of Lake, Chicago, I1L 
Mylėtojų Draugystės NoJ 
of Lake, Chicago, III. Sn-

III.
MIRĖ HERMAN RIDDER. irtaiP toliau,. o_už ™w^.pjeistęJ|Sei»y„»s 1, p„„.š.

Herman Ridder, redakto
rius pro-kaizeriškos ”New 
Yorker Staats Zeitung,” 
įtekmingiausio vokiečių or- 
gano Suvienytose Valstiio- pagalbos, nes musų laimėji- 
se, ir buvęs iždininkas De- mas priklauso nuo*Jųs.

, * ' • Čia vra sutverta nuo spa-1
re inkstų liga Neteko Vo- lio 11 š. m. United Teztile 
kietija savo didelio ir ga- Workers of America Unija, 
baus užtarėjo.

suareštuotus streikierius — f? “2. 
jau visų vietinių lietuvių ir 139 Baltimore st.

P. Tolušienė.
, Dayton, Ohio.

mokratų Partijos, urnai mi-LIETUVIS NUŠOVĖ SA
LIUNE LIETUVI.

Tarp Worcesterio, Mass., 
lietuvių pereitoj sąvaitėj 
buvo papildyta biauri pik- 
tada*-vstė. Ketvergo vaka
re Jokūbas Bučkunas nušo
vė saliune Viktorą Savicką, 
žrrogžudvstės priežasties 
niekas tikrai nežino. Tik 
tiek vra žinoma, kad abudu 
jie dirbo skerdykloj ir, sa
koma. kad jau nuo ilgo lai
ko tarp judviejų buvęs koks 
tai piktumas. _
Savickas buvo su savo su- nuo $5.50 iki $2.75 dienai, 
numi saliune ir iau rengėsi) _______
eiti namo, kaip inėjo Bučku- _ „ q 'VAnrAT
nas. Jisai anMdaires aplin- I 18 MeNESIŲ 9 VAIKAI, 
kui, Ivg ko jieškodamas, ir Lexington, Ky.— Tūla 
pamatęs Savicką tuojaus Mrs. Drewry, kuri vos tik 
prie jo prisiartino. Trunutį 18 mėnesių kaip už vyro, tu
su juo pasikalbėjęs. Bučku
nas išsitraukė revolveri ir 
prikišęs Savickui prie kru
tinės šovė. Savickas krito

NEW YORKE SUSTREI
KAVO ŠOFERIAI.

Pereitoj i
Yorke sustreikavo dviejų 
kompanijų šoferiai. Tos 
kompanijos laikydavo savo! 
automobilius prie visų di
džiausių hotelių. šoferiai

lenkų savastis yra užrašy
tos policijai.

Dar syki meldžiame visų

Streiko komitetas:
S.L. Zapėnas viršininkas,

42 High st., Nashua, N. H. 
W. Beliewicz, pagelbin.
J. Treinavičia, fin. rašt.,

III.Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Aš esu 27 metų amžiaus, 
turiu 2,000 dolerių ir gerą darba. ap
mokamą po 20 dol. į sąvaitę. Kalbu 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir 
angliškai. Geistina su atsišaukimu 

i gauti paveikslas.
Joseph Jankowski,

, Chicago, III.

Pajieškau Marijonos Auškalnaitės, 
Kauno gub, Raseinių apskr, šilelio 
parap, Guobrių kaimo. Ji pati, 
žinantieji malonės pranešt. 

Simonas Sudžius.
343 8th st, Cloąuet, Minn. 1727 So. Union avė,

Pajieškau švogerio Kazimiero Mi- j Pajieškau doro ir blaivo vaikino 
apsivedimui. kuris norėtų linksmo 
šeimyniško gyvenimo. Aš esu jauna, 
dailios išvaizdos, širdis meilės pilna. 
Vaikinai atsišaukdami prisiųskite 
savo paveikslėlį ir pažymėkite am
žių. Aš platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

Francis Jasinskiutė,
30 Hazel st, Binghamton, N. Y.

ar

vals.. Keturakiškės kaimo. Turiu 
: svarbų reikalą, meldžiu paties atsi- 
: šaukti arba kas jį žino, malonėkit 
pranešti. (47)

Kazimieras Ruseckas.
3431 So. Emerald avė, Chicago, III.

sąvaitėj New 41 School st., Nashua, N. H.. 
Pikavo dvipiu J- Overka, kasierius.

Pajieškau Bronio Januškevičiaus, 
Kauno gub, gerai grajina ant armo- 
niko. Kas apie jį praneš, gaus 5 dol. 
dovanų.

K. Jeskevičius,
BOX 573, Maynard, Mass.

I
i

III.

III.

III.

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa. 

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA, 

Waukegan, III.
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirmininkas — St. Rybelis, 
1415 Jackson str, YVaukegan, 

Pirm, pagelb.— K. Vaitiekūnas,
822 8th st, VVaukegan, 

Protokolų sekr — A. F. Sabecki, 
802 8th st, Waukegan, 

Fin. Sekr. — A. Bitrinskas, 
1330 Sheridan Rd, Waukegan, 

Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st, Waukegan,

Kasos globėjai: — A. Malinauskas, 
1343 Victoria st, ir J. K. Dimša, 

812 8th str, Waukegan, III. 
Knygius — V. Gabrys,

1027 8th st, VVaukegan, Iii. 
Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas 

1421 Lincoln st, VVaukegan, III 
Maršalka — P. Norkus.

919 Rth str, VVaukegan, TP 
Susirinkimai atsibuna pas utii 

’edėldienį kiekvieno mėnesio, pirm 
'>1. po pietį. Lietuviu svetainei' 

1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės 
Vaukegan, III.

mėnesio 12 vai. dina*

ATSJŠAUKTMAS Iš 
KALĖJIMO.

Draugai darbininkai ir
Tą vakarą reikalauja pakėlimo algos šiaip geros širdies žmonės!

- Atsišaukiu aš į jus. ar ne- 
sušelptumėt manęs laikraš
čiais ir knygelėmis, jei kas 
turi perskaitytų ir atlieka
mų. Aš esu labai nelaimin- 
kas šiandien žmogus. Kaip 
žinot, Nashua, N. H., yra 
streikas. Būrys streikierių 
sumušė vieną streiklaužį ir 
tas ligonbutyje mirė. Nors 
aš tą dieną nebuvau nė ko-

ri jau devynetą vaikų. Pir
mu syk ji pagimdė penkis, o 
šiomis dienomis keturis. Ir 
visi gyvi.

Pajieškau brolio Tamošiaus Alvtos, siųsiu paveikslą. 
Suvalkų gub, Vilkaviškio pav. Bar- rašinėt. 
tininkų kaimo. Jis pats ar žinantieji 
malonės pranešti šiuo antrašu:

J. Alita,
R. F. P. BOX 185,

% Shaffer, Pu-Bois, Pa.

Pajieškau apsivedimui doros mer
ginos, prusu' ės, arba lietuvaitės, 
kad tik mokėtų lietuviškai, nuo 17 
iki 26 m. Aš esu 22 metų. Atsaky
mą duosiu kiekvienai, o reikale pri- 

Vyrų meldžiu ne-

Jess E. C. (45)
P. O. BOX 1514, East Rockford Sta, 

Rockford, III.

Petronėlės 
Telšių 
bei

Pajieškau pusseserės 
Saušdravaitės, Kauno gub, 
pav, Plungės parap. Ji pati 
nantieji ją malonės pranešti. 

M. Soblinskas. 
P. O. BOK 177, Bradley,

ži-

m.

Pajieškau savo duktės Marcijonos 
Stanevičaitės. Kauno gub, Raseinių 
pav, Kvedainių parap, gyveno prieš 
du metu Chicagoj. Ji pati, ar žinan- 
tijei malonės pranešti.

Ludvikas Stanevičia,
S. P. Camp 3, Myrtl® Point, Oregon.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis,
1640 S. Halsted st, Chicago. III 

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

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

Susinėsimų Se’r. 2) J. Neviackas,
183 Roebling st, Brooklvn, N.Y. 

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

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
229 N. <th st, Philadelphia, Pa. 

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

Kasos Globėjai: M. čėsna. 56 Market 
st, Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28 
Broadvay, So. Boston, Mass.; J. Ger- 
dauskas. New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 
Orederiais, reikia išrašyt vardu

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką. 
T. L. Dunduli. P. O Box 511, West- 
rille, III, kuris po kaucija S1.0O0

PITTSTON, PA.
DIDELIS BALIUS!

Mikas Kalauskas ir Marė Žilins
kienė parengė balių, kuris bus "pa
de avonės dienoje," 25 lapkričio 
(Nov.), 1915, prasidės 2 vai. po pie
tų, K. Rudaičio svetainėje, po nu
meni 193 N. Main st. Balius ren
giamas sušelpimui bėdinos našlės, li
kusios su aštuoniatu mažų vaikų. _______ _____
Pasilinksminimas bus smagus, o pa- Lithusnian Nationsl Relief Fund. 
silinksminant sykiu padarysime ir; 
labdaringą darbą. Ant išlaimėjimo 
yra statoma karvė. Nepraleiskit 
progos. Rengėjai.

KeL” Adi

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, IIL

Prezidentas — Sal. Vasaitia,
721 W. 21st place, Chicago, DL 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gruzinska®,
923 W. 33rd pi, Chicago, OL 

Prot. rašt. ir organo užiiarėtojM — 
Petras Keniutis,

3336 So. Halsted s t, Chicagou 
Finansų rašt — F. Sandarga,

5418 Princeton ava., Chicago IIL 
Kasierius — Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted st, Chicagou 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę s ubą ta kiekvieno mėnesio, 7:88 
valandą vakare, "Aušros” svetainė
je. po No. 3001 S. Halsted st Meti
nis -<unirinkimas pripuola sausio m#- 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn Pusmetiniai Liepos mėn.
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LINKSMYBĖS PRIEŽASTIS.

Jis:— Visada buk tokia, ko
kia dabar esi — kalbėjo jis mei
liai — ir tai yra viskas, ko aš 
prašau nuo tavęs, mano mieliau
sia.

Ji:— O jei aš busiu, ar visa
dos mylėsi mane? — klausia ji 
glausdamos.

Jis:— Taip, visados! — atsa
kė jis giliai atsidusęs.

Bet ji žinojo, kad neužilgo ji 
bus visai kitokia, nes ji ėjo sto-| 
ryn — tuko. Po valandėlės, šyp
sodamosi ji vėl klausia:

— Ir kuo daugiau mane ma
tysi, tuo daugiau mylėsi

— Taip, prisiekiu! — tarė jis. 
Ir ji nusiramino...

KELEIVIS

Revoliucijos nebus
Iš Berlvno telegramos 

praneša, kad šiomis dieno
mis buvo susiėję kaizeris su 
Austrijos karalium Fran- 
cišku Juozapu. Tarp kitko 
Franciškus užklausė kaize
rio:

— -Jeigu mes šioje karėje 
butume sumušti, ar-gi tu ne. 
bijai revoliucijos, kurią 'ga
li pakelti sugrįžę iš karės 
lauko tavo kareiviai?

— Nesirūpink, Pranciš
kau — tarė kaizeris — ma
no kareiviai iš karės lauko 
nesugrižš. P.

Darbšti policija.
Paleidžiant iš kalėjimo 

tūlą prasikaltėli, policija ji 
šešis sykius iš Įvairių pusių 
nufotografavo ir tas foto
grafijas išsiuntinėjo polici
jai keliuose miestuose. Vie
no miesto policijos viršinin
kas. po kelių dienų pasiuntė 
sekantį pranešimą:

”Nepersenai gavau nuo 
jūsų šešis prasikaltėlių pa
veikslus. Penkis iš tų niek
šų jau suareštavau, o šeštas 
yra žinomas ir neužilgo bus 
mano rankose.”

Audinių krome.
— Kiek už tą musliną? — 

paklausė skaisti mergina.
— Tik vienui vienas buč- 

kys už aršiną — atsakė par
davėjas čiaupydamasis.

— O, tai labai pigiai! 
Duok man dešimti aršinų.

— Tai bus dešimts pabu
čiavimų.

— Be abejonės! — atsakė 
mergina, paimdama pirki
nius. — Už viską tamistai 
užmokės mano močiutė. Nu
siųsk jai bilą.”

; t

(Iš "T.J.”)

TAI BENT KIRTO.
I kaimynas:— Tavo šuva 

daugiau neis prie mano kralikų 
nei artyn.

II kaimynas:— Kodėl?
I kaimynas:— Aš jam 

degą nukirtau.
II kaimynas:— Ar tau 

dos, kad be vuodegos šuva 
gali vaikščiot?

I kaimynas:— Bet aš jam 
kirtau iki kaklo.

vuo

nu-

VIRĖJAS PAMIRŠO.
Valgytojas Į patarnautoją:— 

Mano mielas, šiandien man da
vėt visą mažą porciją. Argi ne
žinai, kad aš visuomet gauda
vau po du šmotu mėsos, o šian
dien tiktai vieną!

Restorano patarnautojas: — 
Tiesa, tiesa. Tas liurbis virėjas 
šiandien užmiršo jūsų porciją 
perpiaut pusiau.

Motina besirengdama gult 
šgirdo savo dvynukų kambary

je lerma: vienas garsiai juokė
si. o kitas plyšo bebliaudamas.

”Kas čia daros? Ar 
susimušėt ?” teiravosi 
pravėrus duris.

”Mama. mama!” 
šaukė besijuokiantis

vėl jau 
motina

linksmai 
vaikas. 

”žiurėk. kas atsitiko: auklė šį
vakar mus sumaišė, todėl Ale- 
kui jau antru kartu išpėrė 
IĮ. o man da nė karto.”

kai-

TIKRAS AKTORIUS.
Poni B. vaikščioja po parką, 

kaip štai du nuplyšę, purvini, 
vaikučiai sustabdo ją.

”Ar girdi, poni” — tarė vy
resnis — ”mano brolis yra ge
ras aktorius-pamėgdžiotojas. 
Duok jam dešimtuką, o jis per
statys vištą.”

”0 ką jis darys — kudakos?” 
— klausia poni B.

"O ne. nieko tokio pigaus. Jis 
rys sliekus.”

SKIRTUMAS.
Sūnūs:— Pasakyk, tėve, 

reiškia politikoj niekšas?
Tėvas:— Niekšas yra toks 

žmogus, kuris apleidžia musu 
partiją, o Įstoja kiton.

Sūnūs:— Na. o kaip vadina
si toks žmogus, kuris apleidžia 
savo partiją, o prisideda prie 
jūsų?

Tėvas:— Toks žmogus 
rimtas vyras.

ką

yra

BIJOJO.
Airys:— Aš takar turėjau 

eit per girią, kurioj Casev buvo 
užmuštas praeitą savaitę, sako, 
kad ten vaidinas, todėl aš ėjau 
atbulas visu keliu.

Kitas:— Tai kodėl?
Airys:— žmogau! kad- galė

čiau matyt, ar neseka paskui 
kokia baidyklė.

PRAKALBOSE.
Kalbėtojas (pabaigęs 

prakalbą i vieninteli iki galui li
kusi klausytoją):— Aš norėčiau 
padėkavot tamistai už toki ati
dų klausymosi mano prakalbos 
iki galui I

Žmogus:— Nėra už ką. Aš 
esu antruoju kalbėtojum ir lau
kiau savo eilės.

savo

PRIGAVO.
žmogus, matyt iš kito miesto 

atvažiavęs Į Bostoną, priėjo prie 
vaikėzo ir klausia, kur yra Tre- 
mont gatvė.

— Aš parodysiu, bet ką aš už 
tai gausiu?

—Še tau dešimtukas!
i — Ačiū. Bet tamista esi 
kvailas, kad duodi, nes stovi ant 
Tremont gatvės.

ABIEJŲ KEBLUS PADĖJI
MAS.

Jisai:— Jei aš pakalbinčiau 
tamstą būti mano gyvenimo . 
drauge, ar tamsta pasakytum 
”taip?”

Jinai:— O jei tamsta žino
tum. kad aš pasakysiu "taip.” 
ar tuomet tamsta mane kalbin
tum ?

KARĖS GROBIS.
I anglų kareivis: ”AIe tavo 

pypkė graži. Džim. Kur tu ją 
gavai ?”

II anglų kareivis: ”0gi vie
nas tų kaizerio ulonu norėjo pa
imti mane nelaisvėn, tai aš jam ; 
atėmiau pypkę.”

ŽINOVAS.
Ji:— Jonai, ar skaitei straip

sni "Kaip būti laimingu, nors 
ir apsivedus?”

Jis:— Tai, buvo čia kas skai
tyt!

Ji:-
Jis:

Aš ir be skaitymo žinau.
— O kaip?
— Persiskirt.

LIETSARGIŲ KRAUTUVĖJ.
— Aš manau, kad lijant tam- 

' ęta darai puiku bizni.
— Aš nematau skirtumo, ar 

lija. ar ne — atsakė krautuvi
ninkas.

— Bet brangiau gauni.
— Kodėl
Nes

ar ne?
lijant lietsargiai pakila.

TAS NESUNKU.
(verkdama):— Tu

stiasCHUs diS<iXyiiia<.
X

J. A. D.— Peržiūrėsime 
ir, jei tiks, sunaudosime.

Nekaltam Avinėliui. — 
Netalpinsim. Raštelis nie
ko nepamokina, nieko neiš
aiškina ir prie to da pilnas 
nenuoseklumų.

Apuokui. — Gvildenant 
tokį painų klausimą, reikė
tų būti gerai apsipažinu- 
siam su draugijiniais moks
lais. Tamistai gi, kaip ro
dos. to apsipažinimo trūks
ta ir raštelis išėjo pilnas 
klaidų. Nespausdinsime. 
Bandykit išpradžių lengves
nėmis temomis rašyt.

J. Nevedomskiui.— -Jūsų 
rašteli grąžinant, nes o<>le- 

’mizuoti su tais žmonėmis, 
tai butų perdaug jiem gar
bės. Geriau visai nepaisyt. 
Tegul sau loja. Antra ver
tus, tą laikraštuką da ma
žai kas žino, todėl pradėjus 
su juo polemizuoti tik išgar- 
sintumet jo varda. Jie to

IS1 
sintumet jo vardą. Jie 
tik ir nori.

F. Levinskui.— -Jeigu 
radvillės. Pa., parapijos 
dorius sako, kad "Žmogaus 
Išsivystymas” ir “Mokslas 
apie žemę ir kitus svietus” 
yra mytai, o ne mokslas, tai 
jis nežino kas yra mokslas 
ir ką reiškia mytai.

Teisingam.— Nedėsime, 
nesvarbu.

Aš kvailas

Gi
du-

I

i

T sokias rodąs ir Jį moterų ligose.*F. Stropiene

reisingiauaia ir Geriausi*

A P T I E K A
Sutaisom Receptus su 

džiausi* atvda, nežiūrint ar
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, savininU
8roadwaj S Bostan, Ma»

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

Užlaiko fenauiį

Kliy. Vyną, Likieriun ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taha> 

ko Cigarus
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

cražų patarnavimų

162 2nd st, Se. boston.

6 Loring str., 
Arti E ir 7 et.

* SO. BOSTON. 1
MC*^10iC10<ei(KCrML<Ct JOK )** » w w

( Akušerka i
5 Pabaigusi kursą VVomana Medical ' 

College. Balti mūre, Md. * 
i Pasekmingai atlieka savo darbų J 
f prie gimdymo, taipgi suteikia vi- * 

pagelbą įvairiose ♦
f 
t

“ “ ' ’*■ t MASS į

| LIETUVYS FITCGRIFAS ii
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LMATUUfe 
Geriausia* Lietuvū 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
skandžiai. Patarnavimas prie 
ankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.

J. MATHUS
‘42 Broadway, So. Boston, Mase

Or. 8.6. WERNICI
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų ir 

vaikų ligas; net ir chroniškas liga*
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.
Telefonas. (11-6)

259 Hannover st, Bosbn, Mass

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas
1210 S. Broad St, Philaddphia, Pa.

»-n a. m.
S—» P. M.
7-8 P. M.
9—11 A. SI.
1-4 P. M

Valandos *
l

Nedegiomis. Į

%

Taip sako kiti agentai, už tai. kaa 
aš tai pigiai parduodu laikrodžius, 

i žiedus, lenciūgus, branzalietus ir ki- 
. rus auksinius daiktus ir ant labai 
Į lengvų išmokėjimų. Eidamas pro ša
lį. užeik į mano naują krautuvę, o 
persitikrinsi, jei nepatiks, nereikia 
pirkt.

Taisome laikrodžius, žiedus, bran
zalietus, lenciūgu: . 
bas gvarantuojamas. 
snius ir kitus patarnavimus 
rom dykai.

P. KETVIRTIS JEMLERY
Kampas Broadway, 324 E

SO. BOSTON.
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NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

galima gaut tik

CHAS. URBONO ir PUVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musy Gramofonai su naujausiais pagerinimais
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS įdainuotus garsiau
sių dainininkų ir chorų. Tarpe 
lietuviškų rekordų geriausi y r* 
šie: Kur bakūžė samanota, kom
pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė 
musų. Darbininkų Marsalietė, Bi
rutė. Tykiai Nemunėlis teka. Kur 
banguoja Nemunėlis 
M. Petrausko. T _ _ _
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki

mi prisiųskit 4c., o mes prisiųsiu! 
kataliovą.

MES TURIME GRAMOFONŲ 
NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie 
tik norėsit turėt gražią muziką 
savo namuose, visupirmu ateikit 
pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo 
Bostono toli gyvenaate ir negali-

Taupinimo kasa 
po priežiūra Bra- 
slawskio ir Co. 
priima depozitus 
ir moka 3-čių 
nuošimtį. Išsiun
čia pinigus pagal 
žemiausį dienos 
kursų. Taipgi pa
dedam pinigus į valdiškas Rusi
jos kasas ir apskaitliuojam nuošim
tį net nuo didesnių sumų, kaip tūks
tančio rublių. Visokias bylas, per
vedimus ir kitokius dokumentus pa 
darom. Laivakortės. Galima va 
žiuot į Rusiją ir iš ten be jokio pa 
vojaus. 145 1

Russian-American Bureau
Viršiausis Biuras: 160 N. 5th Avė 
Fili jų Biuras: 507 W. 12th St_

CHICAGO. ILL.
Atviras iki 8 vai. vakare.
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J. Valeika F* Rgulinadis Co.
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co. 
street.

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau.

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

7 

)!> 

(lt 

»>

Peter J. Akunevich
AUTOMOBILIU IR REAL 

ESTATE LIETUVIŠKA 
AGENTŪRA

labai pigiai, dar- 
Šliubinius lai- 

pada-

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprosi- 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija

;(< So. Bostone, kur visame duoda !() 
į;; gerą ir gražų darbų už prieina- ' 
į;* mą kainą.

) PASIŪDINK
O NEŠIOSI
Todėl, kurie

I

mėlis — įdainuot* | 
Be tų turime gra- j į 

ziausių maršų, polkų, valcų ir ki- . 
tokių šokių ir operečių. Rašyda-

PAS MUS SIUTĄ 
IR DŽIAUGSI ESI. 

norit pasisiudint 
Igerą siutą, išvalyt arba suprosit. 

kreipkitės pas mus.

SOUTH BOSTON CISTOM 
TAILORING CO.

jjj 278 Broaduay, So. Boston. Mass. i.j

\ 1 C IVgV.

Pardavinėjam: Namus, Farmas Į!;

I 250 4th SU S. Boston. Mass
p? naujus ir antrarankius (secondC_______________________________________

■ hand) ant lengvų išlygų užmo- !;!
({( kant arba ant išmokesčio. Lie- į

(' patarnavimas ir patarimas viso- i ( v 
kiame reikale. Taipgi paranda- T 
vojame stubas visose miesto da- M — 

■į'dalyse. 4
Musų ofisas atdaras nuo 9 vai. (u

J ryto iki 9 vai. vakaro.
Su visokiais reikalais kreipkitės <(<

S)] 
PETER J. AKUNEVICH.

362 Broadway. So. Boston. Mass.

1

I
<o. Boston, Mass.

I
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DUOKIT PASIŪT MUMS
I

38

I

Taipgi išvalom ir išpro*inam et 
tokias Vyrų ir Moterų drapana*.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

j

Musų firma randasi ir Califomijo). 
todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI. 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Užtikrinant, kad Jus aučėdyaite 
pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Mes imam materijų iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbų pagal žmo
gų. todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni

SPECl-.L.o PASIŪLYMAS ŠiĄ SĄVAiTŲ.— kie< vienas l.uns pirks nuo mus laikrodėli, galės gaut dykai 
sekančias dovanas: 6 šūvių revolverį, geriausia plieno; žiūronų, britvą, diržų, puodukų, šepetukų, žirkles, pei
liuką. zerkolėlį su šukoms, budinantį laikrodį, fontaninę plunksną, ventrilofoną, spilkutę, guzikėlius mankie- 
tams ir kalnieriui ir laikrodėliui lencutrėlį su deviska. Atsiųsk mums vien šį apgarsinimą su 25c, o viską išsių
sime t rasa arba ekspresu. Laikrodėlių turime vyriškų ir moteriškų, kuriuos gvarantuojame 20 m. Tie laikrodė
liai Paauksuoti, su gerais viduriais ir gerai eina. Jų specijalė kaina $6.95. Kiekvienas pirkėjas iš musų 
dovanų užsiganėdina, nes musų siul »mos dovanos yra tokios, kaip mes garsiname. Jei busi neužganėdintas, 
tai pinigus sugrąžinsime. PasinaudV- ta j a proga. Siunčiant užsakymus iš Kanados, reikia kartu ir pinigus 
prisiųsti. Adresuok:

UNION SUPPLY CO. Dep. 23. ST. LOUIS, MO.

GERAS PRIRODYMAS.
Mokytojas:— Jonai, kaip tu 

man prirodysi, kad žemė ap
skrita?

Mokinys:— Mano čeverykų 
užkulnys visuomet nusinešioja 
apskritai.

JONAS A. ANDRUŽIS. į;
453a Broadway, S. F« ston, Mass|

)»

VALEIKA Kaina $35.00 ir 12 dainų dykai; at
siųskit $5.00, o mes prisiųsim gra- 
mafoną.

te ateiti, UŽTIKRINAM, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visa- j’J 
dos busit užganėdinti. Viską gvarantuojame.

CHAS. URBON ir PILVINIS |
233 B r 08 d y, So. Boston, Mass.

FOTOGRA FtSTAS MYKTU

Traukiame visokius paveikslus 
giai. Meldžiam visus atsilankyti, 
tikrinam kiekvienam, kad busit musų 
darbu užganėdinti.

-istu n<»n. 'ad oaaipiHc

Keliaujantis Knaucius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriau
šiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstijų ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. ŠIMKONIS,
7 Uoiumbia st Holyoke, Mass.

: ; tuviai, naudokitės proga. Geru-(į! T. > , . . xt . - T
- mą gvarantuojame. Teisingas ^Advokatas ir N OtaTlJUSaS..

Kazis Krauczunas, 1
Veda provas visuose teismuose S i 

ir atsilanko į visas valstijas ant :■ 
pakvietimo. Taipgi duoda patari- V 
mą per laiškus. Į i
403 Lyon Build.,

T> Seattle, VVash.f
* * 
t---’—'-1 i j-*---:---s2T-- i r**-*

aekad .epamira jus, ne
ndžių gardumai priverčia jt 

.s mylėt Reikalaukit visur i> 
isada Lovneya Creat Kendžių 
eigų negali gaut kitur, tai pri 
ųsk mums doleri, o gausi vie 

ą svarą geriausiu Amerikoj iš 
H rotų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
. a- urenta- Bostonui

226 Broadway,

Siutus ir kitokius Kubus
■i (

/f Įk Naudingy Dovany, duodam su kiekvienu 
musy geru I aikrodėliu

GERUS VYRAMS SIU 
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

!< •i 
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i 
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PIRMIEJI TĖVAI.
Kunigas:— Juozuk, kas buvo 

tavo pirmiausiais tėvais?
Juozukas:— Tie patys, kurie 

ir dabar yra: Jonas Kupstas ir 
Barbora Kupstienė.Pati

laužei visus prižadėjimus, 
kius man darei.

Vyras (bučiuodamas):— 
niekis, brangiausia. Neverk! sakyk man, koks skistimas 
Aš tau padarysiu daugiau pri- užšąla? 
žadėjimų. Mokinys:— Karštas vanduo.

su- 
ko-

Tai
TAS TIKRAI NEUŽŠALS.
Mokytojas:— Na, Povil, pa-

ne-
222 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

TVIsfonas: So. Boaton. 21013.
”&====

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO. MASS.

i
J
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SALOMĖJA
Herodienės duktė

DRAMA VIENAME AKTE.

PARAŠĖ OSCAR WILDE.
Iš anglų kalbos vertė

NEGEISTINAS.

(Tąsa).
Herodienė.— 0 kas tai per vynas yra,

tas Dievo vynas? Iš kokių vyndaržių jis 
paeina? Kokioj vyninyčioj jį galima rasti?

Herodas.— (Nuo čia jis visą laiką prade
da žiūrėti i Salomėją).— Tigelinus, ar bū
nant tamistai pastaruoju laiku Romoj ka
ralius kalbėjo su tamista apie....?

Tigelinus.— Apie ką, mano viešpatie?
Herodas.— Apie?... O! aš rodos tamstos 

klausiau ko, ar ne? Užmiršau ką norėjau 
sakyti.

Herodienė.— Tu vėl jau užsižiūrėjai į 
mano dukterį. Nežiūrėk į ją, aš jau pir
ma tau sakiau.

Herodas.— Daugiau tu nieko nesakyk. 
Herodienė.— Aš vėl tą patį sakysiu.
Herodas.— O kaip ten su tuo bažnyčios 

atnaujinimu, apie kurią taip daug kalbama, 
ar bus tenai kas daroma? Sakoma, kad 
šventinyčios uždanga kur tai dingo, ar ne?

Herodienė.— Juk tu pats ją pavogei. 
Kalbi be jokio apmąstymo, lyg proto nete
kęs. Aš nenoriu čia daugiau būti. Eikime 
į vidų.

Herodas.— Salomėja, pašok man. 
Herodienė.— Aš jai neleisiu šokti.
Salomėja.— Tetrache, man nesinori šokti.
Herodas.— Salomėja, duktė Herodienės, 

pašok man!
Herodienė.— Liaukis! duok jai ramybę. 
Herodas.— Salomėja, aš liepiu tau šokti 1 
Salomėja.— O aš nešoksiu, tetrarche.
Herodienė.— Cha! cha! cha!... Matai, 

kaip ji tavęs klauso.
Herodas.— O ką tas man reiškia, ar ji 

tjšoka, ar ne? Man tas lygiai kaip zero. 
Šiąnakt aš esu linksmas, be galo linksmas. 
Aš nekuomet nebuvau taip linksmas, kaip 
šiąnakt.

Pirmas kareivis.— Tetrarchas turi apsi
niaukusią išžiūrą. Ar ne tiesa, kad jo iš
žiūra apsiniaukus?

Antras kareivis.— Tiesa, jo išžiūra rusti.
Herodas.— Ir kodėl man nebūti links

mam? Cezaras, kuirs yra pasaulio viešpa
čiu, Cearas, kuris viską valdo, taip širdin
gai mane myli, štai, kad ir dabar, jis man 
prisiuntė puikiausių dovanų. Negana to. 
ris man da prižadėjo pašaukti į Romą Ka- 
padokijos karalių, kuris yra atkakliausiu 
mano priešu. Gali būt, kad Romoj jis lieps 
iį nukryžiavoti. nes jis gali padaryti viską, 
kas tik jam ateina į galvą. Ištikrujų, Ce
aras yra viešpats. Todėl ir aš toks laimin
gas. Niekas pasaulije negali mano laimės 
užtemdint.

Jokanano balsas.— Ir jis bus pasodintas 
ant šito sosto. Jis bus aprėdytas škarlatais 
ir purpurais. Savo rankoje jis laikys aukso 
taurę, pripildytą jo paties piktžodžiavi
mais. O aniuolas Dievo nutrenks jį ir kir
minai suės jo kūną.

Herodienė.— Girdi, kaip jis kalba apie 
tave? Jis sako, kad tave kirminai suės.

Herodas.— Tai ne apie mane jis kalba. 
Jis niekados apie mane blogai nekalba. Jis 
čia kalbėjo apie Kapadokijos karalių, kuris 
yra mano priešu. Tai jį kirminai turės su
ėsti, o ne mane. Tas pranašas prieš mane 
niekad blogo žodžio nepasako, išskiriant 
tik tą vieną atsitikimą, kada aš atėmiau iš 
savo brolio žmoną ir paėmiau ją sau už pa
čią. Ir gali būt, kad jis tame neklysta, nes 
ištikrujų tu esi nevaisinga moteriškė.

Herodienė.— Kas, aš esu nevaisinga? Ir 
tu taip kalbi; tu, kuris nuolat žiopsai į ma
no dukterį; tu, kuris liepi jai šokti dėl savo 
smagumo?... Tu kalbi, kaip kvailas. Aš 
turiu dukterį. Bet tu neturi, nė vieno ne
turi su savo vergėmis. Taigi tu esi bergž
džias, o ne aš!

Herodas.— Nutilk, moteriške! Aš sa
kau. jog tu esi bergždžia. Tu man da ne- 
pagimdei nė vieno kūdikio, ir todėl prana
šas sako, kad mano apsivedimas su tavim

yra negeras apsivedimas. Jis sako, kad džiu. 
maišyti kraują tarp artimų giminių yra 
nuodėmė ir kad tokis apsivedimas veda 
prie pikto... Man rodos, kad jis ir neklys
ta; aš žinau, kad tas teisybė. Tas man bu
tų smagu. Ištikrujų man ir yra smagu. 
Man nieko netrūksta.

Herodienė.— Labai malonu, kad šiądien 
tu esi taip geram upe. Tai ne tavo būdas. 
Bet jau vėlus laikas. Eikim į vidų. Atsi
mink, kad su saulės tekėjimu mes jau me
džiojam. Viskuo turim parodyti Cezaro 
pasiuntiniams, kad mes mokam juos pa- ■ 
gerbti, ar ne?

Antras kareivis.— Tetrarchas turi apsi
niaukusią išžiūrą.

Pirmas kareivis.— Taip, jo išžiūra apsi
niaukus.

Herodas.— Salomėja, Salomėja, pašok 
man. Meldžiu tavęs, pašok. Man liūdna 
šiąnakt. Taip; liūdną turiu naktį! Kaip 
tik čia inėjau, tuoj ant kraujo paslydau, 
kas reiškia negerą ženklą; paskui girdėjau 
ore sparnų plasnojimą, plasnojimą didelių 
sparnų. Ką tas reiškia, aš nežinau... Man 
labai nesmagu šiąnakt. Todėl pašok man. 
Pašok man, Salomėja, maldauju tavęs! Jei 
pašoksi, galėsi prašyti manęs ko tik nori, 
aš viską tau duosiu, kad ir pusę mano ka
ralystės.

Salomėja (Keldamosi).— Ar tikrai, te
trarche, duosi man ko aš tavęs prašysiu?

Herodienė.— Nešok, mano dukra.
Herodas.— Ko tiktai manęs prašysi, kad 

ir pusės mano karalystės.
Salomėja.— Ar prisieki tai, tetrarche?
Herodas.— Prisiekiu, Salomėja! 
Herodienė.— Dukra mano, nešok. 
Salomėja.— Kuo prisieki, tetrarche?
Herodas.— Prisiekiu savo žmona, karū

na, dievais. Ko tik tu reikalausi, aš viską 
tau duosiu, kad ir pusę mano karalystės, 
jei tik tu man pašoksi. O Salomėja, Salo
mėja, pašok man!

Salomėja.— Tetrarche, tamsta jau pri
siekei.

Herodas. —Taip, aš prisiekiau.
Herodienė.— Dukra mano, nešok.
Herodas.— Kad ir iki pusės mano kara

lystės. Tu busi maloni, kaip karalienė, Sa
lomėja, jei tik tu teiksiesi pareikalauti pu
sės mano karalystės. Ar gi nebus ji taip 
maloni, kaip karalienė? O! čia šalta. Vė
jas kaip ledas, ir aš girdžiu... iš kur čia aš 
girdžiu tą sparnų plasdenimą ore? O! ga
lėtum net įsivaisdint, kaip virš terasos*) 
skrenda didelis juodas paukštis. Bet kodėl 
aš jo nematau, to paukščio? Jo sparnų 
plasnojimas yra stačiai baisus. Ir daromas 
tų sparnų vėjas baisus. Šaltas vėjas. Bet 
ne, tas vėjas nėra šaltas; jis karštas. Oi, 
mane smaugia! Pilkit ant mano rankų 
vandens! Duokit man sniego valgyt. Pa- 
liuosuokit mano ploščių... Greičiau! grei
čiau paleiskit ploščių!... Bet ne, tegul taip 
bus. Tai girlianda man taip spaudžia, ro
žių girlianda. Gėlės degina kaip ugnis. 
Jos sudegino man kaktą. (Nuplėšia nuo 
galvos vainiką ir meta jį ant stalo.) A! da
bar galiu kvėpuot. Kaip tos gėlės raudo
nos! Kaip kraujo lašai ant baltos drobės. 
Bet tai niekis. Juk ir neprotinga kiekvie
name dalyke matyti simbolus. Tas padaro 
gyvenimą pilną baimės. Geriau butų pa
sakius, kad kraujo lašai yra taip malonus, 
kaip rožės lapeliai. O da geriau butų pasa
kius, kad... Bet ne, mes apie tai nekalbėsi
me. Dabar aš laimingas. Aš labai gerai 
jaučiuos. Ar aš neturiu teisės būti laimin
gu? Tamstos duktė tuojaus man pašoks. 
Ar nepašoksi, Salomėja? Juk tu prižadėjai 
man pašokti.

Herodienė.— Aš jai neleisiu šokti. 
Salomėja.— Tetrarchui aš šoksiu. 
Herodas.— Tamsta girdėjai, ką ji sakė? 

Ji pašoks man. Gerai darai, Salomėja, kad 
neatsisakai man šokti. O kada pašoksi, 
neužmiršk manęs prašyti ko tik nori. Ko 
tik tu pareikalausi, aš viską tau duosiu, kad 
ir pusę mano karalystės. Aš prisiekiau tai, 
ar ne?

Salomėja.— Prisiekei, tetrarche.
Herodas.— Ir aš niekados nelaužysiu sa

vo žodžio. Aš ne iš tų, ką laužo savo prisie- 
kas. Aš meluoti nemoku. Aš esu vergu 
savo žodžio, o mano žodis yra karaliaus žo-

i

*) Terasą čia reikia suprasti kaipo didelį 
atvirą balkoną arba galeriją.— Vertėjas.

Tiesa, Kapadokijos karalius visuo- turi. Aš reikalauju Jokanano galvos sida- 
met meluoja, bet jis juk netikras karalius, briniame bliude vien dėl savo smagumo. 
Jis yra bailys. Jis taipgi skolingas man Tamsta prisiekei duoti man, ko aš reika- 
pinigų, kurių negali atiduoti. Jis dagi ma- lausiu. Neužmiršk, Herode, kad prisiekei.

• • • • • v • i • — • • I
Herodas.— Aš tą žinau. Aš prisiekiau 

savo dievais. Aš žinau tai gerai. Bet aš 
meldžiu tavęs, Salomėja, reikalauk kitokio 
daikto. Reikalauk iš manęs pusės mano 
karalystės ir aš tau tai atiduosiu. Bet ne
reikalauk iš manęs to, ką tavo lupos buvo 
ištarę.

Salomėja.— Aš reikalauju iš tavęs Joka
nano galvos.

Herodas.— Ne, ne, aš tau to neduosiu. 
Salomėja.— Herode, tu prisiekei. 
Herodienė.— Taip, tu prisiekei. Visi tai 

girdėjo. Tu prisiekei visų akvvaizdoj.
Herodas.— Nutilk, moterie. Ne su tavim 

aš kalbu.
Herodienė.— Gerai padarė mano duktė, 

kad pareikalavo Jokanano galvos. Jis ap
dengė mane apšmeižomis. Jis kalbėjo ant 
manęs neapsakomus dalykus. Matyt, kad 
ji myli savo motiną. Nenusileisk, mano 
duktė. Jis turės tavo reikalavimą išpildyt, 
jis prisiekė, jis prisiekė.

Herodas.— Nutilk! Nekalbėk į mane!... 
Salomėja, meldžiu tavęs, nebūk taip užsi
spyrus ! Aš visuomet buvau tau geras. Aš 
visuomet tave mylėjau... Gali būt, kad aš 
mylėjau tave perdaug. Todėl nereikalauk 
to iš manęs. Tai yra baisus, pasibaisėtinas 
dalykas reikalauti to iš manęs. Ištikrujų, 
aš manau, kad tu tik juokauji, žiūrėti į 
galvą, kuri yra nukirsta nuo žmogaus kū
no, yra labai biauru, ar ne? Negalima su
tikti, kad mergaitės akis galėtų į tokius 
dalykus žiūrėti. Ir kokį tu smagumą galė
tum tame turėti? Tu nerasi tame jokio 
smagumo. Ne, ne, tu to nenori. Klausyk, 
ką aš tau pasakysiu. Aš turiu didelį sma
ragdą! Tokį smaragdą, ką pats Cezaras 
nešioja, kada jis eina į cirką. Bet mano 
smaragdas yra da didesnis. Aš gerai ži
nau, kad jis yra didesnis. Tai yra didžiau- 
sis smaragdas visam pasaulyje. Tu jį im
tum, ar ne? Taigi reikalauk jo iš manęs, 
o aš tau jį atiduosiu.

Salomėja.— Aš reikalauju Jokanano gal
vos.

Herodas.— Tu neklausai. Tu neklausai. 
Leisk man pasakyti, Salomėja.

Salomėja.— Jokanano galvos.
Herodas.— Ne, ne, tu to nenori.

kai taip, bet tai tyčia, kad tik mane kanki
nus, nes aš perdaug šiandien į tave žiurė
jau. Tavo gražumas mane sudrumstė. 
Tavo gražumas giliai mane sudrumstė ir 
aš perdaug į tave žiurėjau. Bet ne, dau
giau aš į tave nežiūrėsiu. Į nieką nereikia 
perdaug žiūrėti. Nė į daiktus, nė į žmones 
nereikia žiūrėti. Vien tik į veidrodį gerai 
žiūrėti, nes veidrodis parodo mums vien tik 
kaukes. O! o! atneškit vyno! Troškulys 
smaugia... Salomėja, Salomėja, bukime 
draugais. Apmąstyk... 0, ką aš norėjau 
sakyt? Kas tai buvo? A! atsimenu... Sa
lomėja — bet ne, ateik prie manęs arčiau; 
aš bijau, tu gali neišgirsti mano žodžių — 
Salomėja, tu žinai mano baltuosius povus, 
gražius baltuosius mano povus, ką vaikš
čioja darže tarpe mirtų ir cyprų. Jų nuga
ros yra auksu auksuotos; grudai, kuriuos 
jie lesa, auksu išmarginti, o kojos purpuru 
dažytos. Kada jie ima rėkti, lietus ateina, 
o kada išskečia savo vuodegas, mėnulis pa
sirodo ant dangaus. Jie vaikščioja vis 
poromis tarpe cyprų ir juodųjų mirtų, o 
kiekvienam jų prižiūrėti yra tam tyčia pa
statytas vergas, kuris skaitosi povo vergu 
Kartais jie skrenda per medžius, o paskui 
slepiasi žolėj ir apie vandenį. Visam pa
saulyje nėra taip stebuklingų paukščių. Aš 
žinau, kad Cezaras neturi tokių gražiu 
paukščių. Aš duosiu tau 50 šitų povų. Jie 
seks paskui tave, kur tik tu eisi, o tu išrody- 
si tarpe jų kaip mėnulis tarpe didelio, bal
to debesio... Aš juos visus tau atiduosiu. 
Aš turiu jų šimtą ir visam pasaulyje nėra 
tokio karaliaus, kuris turėtų tokių povų,! 
kaip mano. Bet aš tau atiduosiu juos visus, i 
Tik paliuosuok tu mane nuo prisiekos ir 
daugiau iš manęs to nereikalauk, ką jau iš- ’ j 
tarė tavo lupos. (Jis išlenkia taurę vyno.) j j 

Salomėja.
Herodienė.— Protingai sakai, mano dūk 

te. O tu su savo povais tik juokus darai.
(Toliaus bus.)

no pasiuntinius išniekino. Jis priėmė juos 
tokiais žodžiais, kad žeiste žeidė. Bet ka
da jis nuvyks į Romą, Cezaras jį nukrvžia- 
vos. O jeigu jis jo ir nenukryžiavos, tai 
vistiek jis turės žūti, nes jį kirmėlės suės. 
Pranašas jau išpranašavo tai. Na, kodėl- 
gi nešoki, Salomėja?

Salomėja.— Laukiu, pakol vergės atneš 
man kvepalų, septynius šydrus*) ir nuaus 
nuo mano kojų sandalus.

(Vergė įneša kvepalus, septynius šydrus 
ir nuauna Salomėjai sandalus.)

Herodas.— A! tu šoksi basom kojom. 
Tas puiku! Tas puiku! Tavo mažos koje
lės virpės kaip balti karveliai. Jos bus kaip 
tie balti žiedai, ką šokinėja ant medžių... O 
ne, ne, ji šoks ant kraujo, čia kraujas ant 
žemės palietas. Po kraują ji negali šokti. 
Tai butų negeras ženklas.

Herodienė.— O ką tau reiškia, kad ji 
šoks po kraują? Tu braidžioji po jį gana 
giliai.

Herodas.— Ką tas man reiškia? A! žiū
rėk į mėnulį! Jis pasidarė raudonas. Rau
donas, kaip kraujas. A! pranašas teisin
gai pranašavo. Jis sakė, kad mėnulis pa
raus, kaip kraujas. Ar jis to nepranaša
vo? Visi jus girdėjot jį tai pranašaujant. 
Ir štai mėnulis jau raudonas, kaip kraujas. 
Ar jus to nematot?

Herodienė (Pasityčiodama).— O, taip, 
ir aš tai matau. Ir žiūrėkit, kaip žvaigždės 
krinta, lyg nenunuokusios figos, argi ne
krinta? Ir saulė užtemo, ir žemės karaliai 
persigando. Taip, taip, pranašas įspėjo; 
ypač paskutiniai jo žodžiai išsipildo, kad 

i karaliai nusigaąs. Vienas jau persigan
do... Eikim į vidų! Tu sergi. Svečiai par
važiavę Romoj pasakys, kad tu iš proto jau 
išėjai. Eikim į vidų, sakau tau!

Jokanano balsas.— Kas jis per vienas, 
kuris atėjo iš Edomo? Kas jis per vienas, 
kuris atėjo iš Bozros, kurio rūbai raudonai 
dažyti, kuris blizga savo rūbų grožybėj, ku
ris vaikščioja galingas savo didybėj? Ko
dėl tavo rūbai škarlatu dažyti?

Herodienė.— Eikime į vidų. To žmogaus 
balsas varo mane į pasiutimą. Aš neleisiu 
savo dukterei šokti, pakol jis nuolatos šū
kauja. Aš neleisiu jai šokti tavo akvvaiz- 
doj taip pasirėdžius, žodžiu, šokti aš jai 
neleisiu.

Herodas.— Nesipriešink, mano karalie
ne, tas nieko tau neužkenks. Pakol ji ne
pašoks man, aš neisiu į vidų. Šok man, Sa
lomėja, šok!

Herodienė.— Nešok, mano duktė.
Salomėja.— Aš jau gatava, (šoka.)
Herodas.— A! puiku! puiku! Tamsta 

matai, kaip ji man pašoko, tamstos duktė? 
Ateik čionai, Salomėja, ateik arčiau, kad 
galėčiau tau atiduoti užmokestį. OI aš už
moku karališkai tiems, kurie šoka dėl ma
no smagumo. Aš ir tau užmokėsiu kara
liškai. Aš tau duosiu, ko tik tavo siela tro
kšta. Sakyk, ko tu norėsi?

Salomėja (Klaupdama).—Aš noriu, kad 
dabar man atneštų sidabriniam bliude...

Herodas.— Cha! cha! cha! Sidabriniam 
bliude? Taip, žinoma, sidabriniam bliude. 
Ji žavėjanti mergina! Na, kas-gi tai tokio 
galėtų būti, ką tu nori sidabriniam bliude. 
O saldi ir daili Salomėja, tu gražesnė, negu 
visos dukterįs Judajos? Tai ko-gi tu no
rėtum sidabriniame bliude? Sakyk man. 
Visviena kas tai nebūtų, tu gausi. Tau pri
klauso mano turtai. Sakyk tad, ko nori, 
Salomėja? '

Salomėja (Atsikeldama). — Jokanano 
galvos.

Herodienė.— A! tai gerai pasakyta, ma
no dukrel!

Herodas.— Ne, ne!
Herodienė.— Tai puikiai pasakyta, ma

no dukrel!
Herodas.— Ne, ne, Salomėja. Tu to ne

nori. Tu neklausyk savo motinos balso. Ji 
tau visuomet duoda blogą patarimą. Ne
klausyk jos.

Salomėja.— Motinos balsas čia nieko ne- 1 
------------*) švdrai, tai permatomos gazos, 
kuriom Salomėja apsisuka išeidama šokti. 
Bešokdama, viena po kitai iš tų gazų jinai 
išsivvnioia ir palieka beveik nuoga. Šoka 
basa.— Vertėjas.

■
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Tu sa-

Duok man Jokanano galvą.

In “Keleivio” 
Skaitytojus.

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti "Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkiškų 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus, 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima. Mainant ad
resą geriausiai parašyt at
virutę, nes tas pigiau ir pa
rankiau.

Daugelis skaitytojų mai
nydami adresą arba klaus
dami ko nors parašo laišką, 
bet neužlipina ir uždeda tik 
už lc. markę. Persergime 
visus, kad tokių laiškų 
niekados nesiųstų, nes Ame
rikoj ar laiškas užlipvtas ar
ba neužlipytas, turi būt pri
dėta markė už 2c., kitaip tą 
laišką numeta arba reik už 
jį primokėt adresatui.

Su pagarba,
”Kel.” Administracija.

To

SKAITYKIT SI) ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ 'Viseon- 

sin valstijoj, su naujoms trioboma, 
žemė išdirbta ir apsėta; galima pirkt 
su gyvuliais ir visoms mašinom*, 
taipgi galima imt ant randos arba 
ant pusės. Dabar laikas žemę apžiū
rėt, nes pati žemė pasirodo kokia 
yra. Jau keliolika lietuviu turi pir
kę nuo musų Farmas ir visi dėkavo- 
ja. Klausk platesnių žinių per laiš
ką įdėdamas už 2c. štampą, o gausi 
plačius paaiškinimus, musų adresas: 

(l-«)
K. MARCINKEVICIA.

1324 So. lOth st., Sheboygan, WTs.

Reikalingi Vyrai
prie visokių darbų.

Atsikreipkite pas (46)
UNITED STATĖS 

EMPLOYMENT OFFICE 

43 Portland Street, 
BOSTON, MASS.

Uetuvfezkas D-ras M. Ziseiinak
7 Parmenter St
Boston, Mass.

Visokias Ilgas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
■iok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit i aptieks: 
mano durva bal
tos arba telefoną 
duok o aš a tęs i u.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir Č iki
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok 
ii Angliška kalbą, labai trumpame laike, šios mo 
tykios naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at» 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ai 
rašyk platesnių žinių.

731 W. 18th si., Chicago, III.
» ■ .7

O-RASST. ANUR/EJĖWSKI
Vienatinis lenkiškai-

DANTŲ DAKTARAS
Užtaisau pasigadinusius dantis b 
dedu naujus. Laiką gvarantuojv 
ištraukiu dantis be jokio skausme.

238 Harrison av. ’«

Ei. Vyrai, Viri Pa.

YUDEIK O’ 
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vt- 
«olcoa rūšies Alau., Degtinės.

Vyno ir Cigan>.
Pirmiausia ir parankiausia 

v’eta lietuviams

304 Broaiaaj ir 259 D Strasts 
30 BOSTON, MASS.

’

Telephone: Cambridge 4806-M.
Rusiškas Daktaras Cambridge

Dr. !VA.dlebow
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos i 

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

Valandos:
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6 
ir nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlio- 

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge. Mass.

I
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5,000 japonų 
mokina rusus.

Šiomis dienomis atvažia
vo New Yorkan amerikonas 
Abbot A. Thayer, kuris vi
są pastarąjį laiką praleido 
Rusijoj. 
Japonija 
8,000,000 
daugiau 
oficierių lavina po visą Ru
siją rusų naujokus, o tam 
tikri žinovai 
artileriją 
75-milimetrinių 
padarytų Rusijai 
franeuzų stvliaus. j 
nuolės taipgi iš 
pargabentos.

Beto Thayer 
kad Singerio siuvamų maši
nų fabriką Maskvoj rusų 
valdžia paėmė į savo rankas 
ir pavertė ją į amunicijos 
dirbtuve.

Iš ”St. Louis Globė,”
J. K. Dečkus,

Jisai sako, kad 
parūpino rusams 

šautuvų ir kad 
kaip 500 japonų

mokina rusų 
šaudyt iš naujų 

kanuolių. 
sulyg 

Šitos ka- 
Japonijos

praneša.

KELEIVIS
~ . V

Teatras ir Šokiai. Atvažiavo drg. Smelstorius.
i šiomis dienomis atvažia-l 
vo dirbti prie "Keleivio" re-

i dakcijos drg. Smelstorius, 
buvęs "Kovos” redaktorius. 
Taigi Bostono lietuviai vėl 
susilaukė seno savo veikėjo.

Kada persisaldaiSuvienytų LSS. kuopų kon
certas.

Subatoj, 6 d. lapkričio bu
vo LSS. (So. Bostono ir Bo
stono) suvienytų kuopų su
rengtas koncertas. Koncer
no programas buvo gana 
platus ir turtingas. Apart 
jrkestros muzikos buvo 
dainos: duetai ir solo. Iš
pildė p-lės Aldona ir Juzė 
Skiraičiutės, Ona ir Pr. 
Zvingiliutės ir kitos. Dia
logą. "Oficierius ir kareivis” 
atliko drgg. R. Alizara ir P. 
šolomskas. Bet daugiau
siai publikai juokų pridarė, 
labai realiai atvaizdinda
mas girtuoklį P. Bolis, su- 
lošęs monologą "Ant bačku
tės." šiame monologe kiek
vienas. rodos, taip ir mato 
typišką girtuoklį, musų bro
lį, kurio augščiausiu gyveni- 

irno tikslu yra "bačkutė..." 
Taipgi trumpą prakalbėlę 
pasakė ką-tik atvykęs Bos
tonan J. B. Smelstorius. 
Publikos buvo nemažai, 
nors ir vertėtų būti jos dau
giau. Rodosi, keletas dole
rių liko ir pelno.

Publika išsinešė malonų 
įspūdi. Ypač nemažą įspūdį 
padarė savo puikiu sudekla- 
mavimu "Patrijotas” "Bijū
nėlio" narys Znotų vaikas. 
Po koncerto buvo šokiai.

Tik vienas dalykas nema
lonų Įspūdį daro, tai policis- 
tų ”karaulas.” Nejaugi 
Lab. Svetainės ”janitorius,” 
turis policisto teises tokia
me susirinkime, negali pats 
pridaboti tvarkos, jeigu jau 
to reikalauja "tiesos?” 
Siuntimas dviejų policistų 
daboti daug civilizuotesnių, 
negu patįs policistai žmo
nių. tai tiesiog žemina pa
čius lietuvius. Pasirodo, 
kad Į ne-socijalistų sureng
tus vakarus siunčiama po 
vieną policistą, gi Į socijalis
tų po du. Ar tai daroma 
dėlto, kad iš socialistų kiše- 
niaus bereikalingai ištraukt 
keletą dolerių apmokėjimui 

jkaraulninkų?

i

TAIKOS PRAKALBOS.
Nedėlioj, 7 d. lapkr. Lie

tuvių svetainėje įvyko visų 
musų visuomenės trijų sro
vių atstovų surengtos "Tai
kos prakalbos.” Tų visų tri
jų srovių organų redakto
riai žadėję laikyt prakalbas, 
bet kaž-kodėl ant galo kle
rikalų srovės organo re
daktoriai atsisakė dalyvau
ti. Sakoma, kad "Darbinin
ko" redaktoriams nesimato1 
reikalo reikalauti žmonių 
skerdynės užbaigimo.

Pirmininkaujant p. M. 
Petrauskui, kalbėjo "Kelei
vio” redaktorius drg. St. 
Michelsonas; savo ilgoj kal
boj išaiškindamas karės 
priežastis. Sekantis kalbė
jo p. A. Rimka, nurodinė
damas taikos reikalaujan
čiųjų judėjimą. J. Baniu
liui atsisakius, kalbėjo J. B. 
Smelstorius, demaskuoda
mas kunigijos krikščioniš
kumą. Tūliems kunigijos 
vergams pastarojo prakal
ba nepatiko, bet abelnai 
kuonevienbalsiai priimta 
rezoliucija, reikalaujanti iš 
Suvienytų Valstijų prezi
dento, idant tasai stengtųsi 
susižinoti su neutralių ša
lių valdžiomis ir prisidėtų 
prie reikalavimo taikos, ši
ta rezoliucija nutarta taipgi 
išversti ir paskelbti anglų 
spaudoj.

REZOLIUCIJA.
Kas diena darosi vis aiškiau, jog 

kariaujančios valstybės jau nuvargo 
ir gali būt norėtų iau šitą baisią žmo
nių skerdynę baigti, bet nė viena ne
nori pati to pasakyti, nes tas reikštų 
lyg ir prisipažinimą prie silpnumo ir 
negalėjimo toliaus taikyties; todėl 
galima tikėties. kad visos jos sutiktų 
taikyties. ar bent nebūtų tam griež
tai priešingos, jeigu neutralės vals
tybės joms tokį pasiūlymą padarytų.

Tfcigi šitas susirinkimas ir meldžia 
Suvienytų Valstijų prezidento, kad 
jisai susižinotų su kitomis neutralė- 
mis valstybėmis, kartu su jomis pa
sitartu pas kiekvieną kariaujančių 
valstybių apie išlygas, kokiomis kuri 
galėtų taikyties, ir paskui visoms 
kartu padarytų tinkamą pasiūlymą, 
kaipo pamatą, ant kurio jos galėtų 
pradėti taikos derybas.

Mes, kaipo dalis lietuvių tautos, 
jaučiamės turį teisę reikalauti, kad 
taikos konferencija atsižvelgtų į su
naikintą musų tėvų šalį — Lietuvą 
ir pasirūpintų, kad ji butų pilnai at
statyta ir už nuostolius gyventojams 
atlyginta.

Beto mes išreiškiam pageidavimą, 
kad Lietuvai, kaip ir kitoms iki šiol 
pavergtoms tautoms, po šitos karės 
butų duota teisė spręsti apie 
reikalus pačiai.

Prakalbos ir diskusijos.
Lapkr. 7 d. vakare LSS. 

. 60-tos kuopos svetainėje 
Įvyko socijalistų prakalbos. 
Žmonių susirinko pusėtinai. 
Kalbėjo J. B. S. Po prakal
bų buvo diskusijos. Iš te
mų bene tinkamiausia buvo 
klausimas: ar "švento Juo
zapo Darbininkų Sąjunga 

' yra naudinga darbinin
kams, ar ne?” Diskusuota 
plačiai. Išvedimas parodė, 
kad minėtoji sąjunga yra 
darbininkams kenksminga, 
nes joje vadovauja žmonės, 
mokinantie darbininkus 
nuolankumo ir broliško su
gyvenimo su kapitalu, per 
tai aišku, kad darbininkai 
vedami prie pasidavimo va
liai savo didžiausių neprie
telių kapitalistų. Susirinki
mas tai vienbalsiai patvir- 

i tino.

savo

Mirė Antanas Kučas.
Panedėlyj, 8 d. lapkr. šir

dies liga staiga mirė apie 50 
metų amžiaus vyras, Anta
nas Kučas. Jis laikė S. Bo
stone ”pool ruimį” nuo dau
gelio metų. Žmogus buvo 
ramaus budo. Apsivedė tik 
prieš 4 metus. Paliko mote
rį su dviem mažais kūdi
kiais.

Prekių krovėjų streikas 
ant Bostono geležinkelių 
nesibaigia.

I

Protesto mitingas prieš nu
žudymą Hillstromo.

Bostono Common sode 
pereitoj nedėlioj buvo dide- 

• lis mitingas, kurio tikslu bu
vo protestuoti prieš nužu
dymą Hillstromo, kuris yra 

! nuteistas Utah valstijoj su
šaudymui 19 lapkričio. 
Hillstrom yra I.W.W. poe
tas. rašinėdavo kalnaka
siams karštas eiles ir todėl 
sakoma, Utah’o mormonai 
nori ji nužudyti. Kalbėjo 
Ettoras. Jis ragino rašyti 
Wilsonui, senatoriui Smoot 
ir Utah gubernatoriui Spry 

■ protestus prieš nužudymą 
to vaikino, kuris tik tiek nu- 

, sidėjęs, kad buvo karštas 
darbininkų užtarėjas. Au
kų tam tikslui policija nelei
do rinkti. Tuo tarpu viso
kiems Dievo "atstovams” 
tas leidžiama.

Ateinantį nedėldienį, 3 
valandą po pietų, tenai bus 
kitas toks mitingas.

Bus suk-ta Žemaitės trijų aktų tom■ ii: v
•9“TRYS MYLIMOS

RENGIA VAIKU DRAUGIJOS “BIJŪNĖLIO NARIAI, 
Po globa LSS. 60 kuopos

Subatoj, 13 Lapkričio-Nov. 1915 m.
LIETUVIŲ LABDARYSTES SALEJE

kampas E ir Silver Sts., South Bodon, Mass.
. Pradžia perstatymo prasidės nuo 7:30 valandos vakare.

’'Bijūnėlio" Draugijos artistų kuopelė
Kad >i komedi a ;u ><:nga, tai jau pats vard is jau a^iė tai daug ką pasako, 

o taipz: ir gabus aktoriai los kaip tai F. Z notas ir -siti:
Pu teatrui sostai ir skrajojanti krasa su puikiausiomis dovanomis

Maloniai visus kviečia "BIJŪNĖLIO” VALDYBA.

Nelaimė.
Nedėlioj, 7 d. lapkr., apie 

2-rą valandą po pietų, žino
mas lietuvis, Mikolas Kara- 
nas, atvažiuodamas turbut 
Į prakalbas savo "Fordu"' 
(automobiliu), ties Lietuvių 
sale suvažinėjo airių mer
gaitę. Ratas perėjo per abi 
mergaitės kojas, bet sužei
dimas nepavojingas ir mer
gaitė pagis, bet visgi nesma
gumas.

”Gabijos” vakaras.
Pėtnyčioj, 5 lapkričio va-! 

kare "Gabijos” draugija 
statė scenoje K. Jasiukaičio 
dviejų veiksmų farsą ”Eks- 
proprijatorius.” Veikalas 
gana juokingas. Gerai 
lošė J. Keraiejus — Kazabu- 
ckio rolėj; Ona Navinskiutė
— Juozienės, ir Nežinomas
— žydo rolėj. Po teatro bu
vo šokiai. Publikos buvo 
visai mažai. Rokelis.

Nuogas žmogus ant gatvės.
Ant River gatvės, AVest 

Ende, ugnagesiai sugavo 
aną rytą visiškai nuogą 
žmogų, kuris bėgo pro ug- 
nagesių stotį. Jie apsupo jį 
blanketais ir padavė polici
jai. Policija nuvežė jį li- 
gonbutin, nes jis buvo labai 
peršalęs. Policija sužinojo, 
kad jis yra John Hanson, 27 
metų amžiaus, ir gyveno po 
No. 83 Charles st. Kas su 
juo pasidarė, kad jis atsira
do ant gatvės nuogas, nieko 
nesakoma.

nuvežė jį li-

Ex-gubematoriaus Fosso 
byla su Driscoll’iu panaikin
ta. Sakoma, kad Fossas 
Driscoll’iui pusėtinai užmo
kėjo ir susitaikė.

Ateinančioj nedėlioj soci
jalistų salėj vakare bus dis
kusijos: "Kokiais budais ge
riau prieiti prie žmonių.”
REIKALINGA MERGINA.

Dirbt restorane patarna
vime prie stalų. Kreipkitės 
tuojaus pas

S. Rainard,
204 Broad\vay, So. Boston.

v"Adomas ir Jieva
bus statoma scenoje

Pėtnyčioj. 12 d. Lapkričio-Nov_ š. m. 
Pradžia 8 vai. vakare.

LIETUVIU SVETAINĖJE,
kamp. E ir Silver st., So. Boston.

"Adomas ir Jieva" yra dviveiksmė 
operetė, muzika M. Petrausko. Arti- 
stus-dainininkus ir orchestrą diriguos 
pats veikalo g. kompozitorius ir Ga
bijos mokytojas-vadovas.

Grajįs J. Dragašiaus orchestra.
Po atvaidinimui veikalo bus

ŠOKIAI.
Šokių mėgėjams bus gera proga 

pasilinksminti, pasišokti
Todėl širdingai užprašome kaip Bo

stono taip ir apielinkės miestelių lie
tuvius atsilankyti ant šio rengiamo 
puikaus vakaro, kuriuo busite visi 
užganėdinti.

DRAUGIJA "GABIJA” 
rengia vakarus su teatrališkais vai
dinimais vieną kartą kiekvieną są- 
vaitę.

Su pagarba — Dr-ja "Gabija.”

M. M. ANDRIUšIUTĖ

įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 
Dro Rkjbter lo

PA!N-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

T ikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliuku vix>as apttvkoao arba 
su.Ciai nuo

F. AO. RICMTf.’R & CO.
♦ -8O Wa>bingtoa Street. New York. N. Y

PARSIDUODA STUDIJA

i n’

Ii

Telephone: Bark Bay 4280 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINTUS.

Išdirbtas biznis per 15 metų, vieta 
apgyventa lietuviais ir lenkais.

Kreipkitės vpatiškai ar laišku.
A. B.

28 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
S ui t e 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

H. S- Stone, Oph. D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS 18

F. J. BAGOČIUS
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai 

Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas 
Pinigų. Teismiški Reikalai.

BROCKTONE:
Panedėliais ir Pėtnyčiomis. 
Barristers Hali, 45—46, 
kampas Main ir Belmont Sts.

Tel. Brockton 1875.

SO. BOSTONE:
L’tarninkais ir Subatomis, i 

28 Broadway.
Tel. So. Boston 93» W. |

Republikonai grasina 
saliunams.

Demokratai paskelbė, kad 
republikonų gubernatorius 
ir kiti urėdininkai buvo iš
rinkti dėlto, kad jie remia 
saliunus. Republikonams 
tas nepatiko ir jie dabar sa
kosi risi balsuosią prieš sa- 

______  liunus, kad tuomi paro- 
---------- ________ i džius, jog demokratai me- 

Sudegė 5 arkliai. luoja. Saliunai persigandę.
Anksti pereitos subatos| 

rytą Somervillėj, po No. 55a 
Springfield st., sudegė ar- 
klydė ir 5 arkliai, verti po 
200 dolerių.

LIETUVIŠKA SIUVĖJA 
Siuvu visokias Dresias ir užlaikau 

gatavas. Darbas gvarantuojamas.
£ Street, kampas Broadway, 
(vienais trepais augštyn), 

SO. BOSTON. MASS.
Kita Šapa:

N. MAIN ST.. MONTELLO. 
H. Stankaus Name.

Primieravimo dienos:
So. Bostone — Utaminkais. 
Mnntelloj — Pėtnvčiomis.

Everetto policija suėmė 
du plėšiku, kurie buvo už
puolę ir apiplėšę Bostone ki
nietį Liu-Sing.

<rr» ca - -z z .a ■

Kosulio i? Užkimimas
paprastai apsireiškia 

pagydomi. Jie

Yra tai gera 
Mes labai ją rekomenduo- 

vaikams 
Kainos 25e. ir 50c. 

kosulį,” rašo Frank Vacha iš Eik 
aš gavau buteli severa’s Balsam 
Degu suvartojau visą butelį, kosu- 
Aš esu

J >

S*-
u— —.Ui.

Hammond. 21 akmens, žinomas kaipo 
geležinkelio laikrodis, teisingiausias 

su patentuotais pagerinimais.

Verta 35 dol. Pas jokį auksorių ne-

(uaveres Calsamcs Flauticms)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronclii- 
tj. krapus ir kokliušą uuo 35 metų, 
ir švelni preparacija.
jame vartojimui — jauniems ir seniems, 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisu 
River, Mino, “tai 
for Lr.ngs ir pirm, 
lis visai prapuolė, 
iiuosi gana sveikas.

Csdt Sireres gyhfą pspuadjas 
p:s savo aptieunialą.

Nepriimk kitokių. Jei jur; ap- 
tiekininkas jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iš

VA F. SEVERĄ CO

Š#* -

v.

jus pamėgsite jj. T* 
HAMMOND SALES CO.

324

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 75e. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1-00. Kraujo Valytojas $1.04.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų M.80 

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

Gydanti mostis nuo pučlcų 60c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.

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

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

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

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

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokią 
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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
JI

63 metę amžiaus ir jau-

Uzkietejirres, f .Č"' 
itin. jakrij tm’ •lesiai, re’:- :
nerviškumas greitai pagydoma.

Severa’s Lšvar Fi’is 
rsev res Piąulkos tuo kepentt!

Vartok pagal nurodymus. 25<

Cedar Rapids, Iowa

h

Garsus 
geriausis 
laiko rodytojas, 
pilnai gvarantuojamas ant 20 metę, auksu lieti 
viršeliai. “ - - - - - -
gausite pigiau. Ateikit pažiūrėti. Musų numa- 
’«nta fabrikos kaina tiktai $5.75. Prisięsk šitą 
apgarsinima ir 20 centų depozito, o mes tuojaus 
išsiųsime krasa ar ekspresu ištyrimui. Jei bu
site užganėdinti ir tikri, kad tai geriausias ir 
gražiausias Auksinis Laikrodėlis, kokį tik jęs 
matėte, nežiūrint kainos — tada pasilaikyk jį. 
Jei, ne, tada gražink jį musų iškaščiais, o mes 
grąžinsime pinigus. Pamatyk šitą laikrodėlį 
pirma, negu pirksi kur kitur. Mes žinome, kad 

Naudokis, kolei šita9 pasiūlymas tęsiasi.
~ CO-. Dept. 125, ST. LOUIS, MO.

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

AŠ noriu susipažinti su kiekvienu ser- 
ranCiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo 
tere pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geredari — 
kad žinotų kas aš esu —kuomi aš esu—ka aš 
čsu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus sralite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį. daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri* 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
nas chroniškas, giliai įsisėdusias tipas, taip 
sunkiai pydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyra* bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Krvgą ir skaitykite 
neftima viltie®.

226 BR0ADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažti užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie mustj 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senę laikę svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigu—siuskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jęs patirsite savo 
kentėjimu priežastis ir kaip jusę negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilna vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l. nei—ios n. stb Avė., chicgo.m ,u.s.a.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

paėta jūsų brangią medikali.šką knygą.

Vardas ir pavardė....................................
Gatvė ir No..............................................................................................

Miestas Valstija
j




