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Rusai Galicijoj sumušti ir traukiasi atgal; jie paėmė tenai 125,000 belaisvių.
Serbijai gręsia visiškas išnaikinimas; didesne šalies dalis jau priešų rankose; pereitoj sąvaitėj paimta 8,500 serbų ir 12 

kanuolių. Austrų submarinas paskandino Viduržemės juroj italų laivą “Ancona,” kuris plaukė Amerikon su žmonėmis. Vero
nos mieste austrų orlaiviai užmušė 30 žmonių, sužeidė 49. Pietų Serbijoj francuzai užtvėrė bulgarams kelią į Monastirą. Apie

Rygą ir Dvinską vokiečiai įsikasa zemen ir rengiasi stovėti visą žiemą. Tarp Anglijos valdininkų kįla dideli nesutikimai.

RUSAI SMARKIAI Rusai Galicijoj sumušti.
Bet į 10 sąvaičių jie paėmė 

tenai 125,000 belaisvių. 
Londono ”Daily Mail” ko

respondentas, pasiremda
mas rusų Valdžios skelbia
momis žiniomis, praneša 
savo laikraščiui, kad į 10 
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Beto, Sloko pietuose mes , -. .- , . .atėmėm iš vokiečių OdingaJ Volyniuje dauęau kaip 12o 
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Dvinsko vakaruose mušys 
jau netaip atkaklus, kaip 
diena pirm to.

mą Kolki, siaučia smarkus 
mušys. Visos vokiečių ata
kos ties Gueta Lisovska bu
vo atremtos. Į pietus nuo 
kaimo Budki mes prasimu-j 
šėm per priešininko liniją! 
ir persekiodama bėgantį 

mpriešą musų kariumenė už
ėmė šitą kaimą ir mišką ne
toli jo. Iki pietų mes ture-

ATAKUOJA.
Oficijalis pranešimas iš 

Petrogrado 11 lapkričio sa
ko:

„Kurliandijoj, Šloko apie- 
linkėj, prie upės Aa, musų 
kariumenė pradėjo užpuoli-.

armija paėmė Galicijoj ir

Toliaus Į pietus, apie kai-

i Ar paims vokiečiai 
Dvinską?

”Ar paims vokiečiai Dvin- 
ską ir Rygą?” Tokį klausi
mą dabar plačiai svarsto ir 
Rusija, ir Vokietija. Bet 
didžiuma mano, kad vokie
čiai yra jau persilpni paim
ti šitas rusų drutvietes. Jei
gu jie nebūtų pradėję karės 
Balkanuose, nėra abejonės, 
kad jie butų paėmę ir Dvin
ską, ir Rygą, ir gal da toliau 
Baltijos pajūriu butų nuė
ję. Bet dabar daug spėkų 
reikia Balkanuose. Visa 
Mackenseno armija nusiųs
ta iš Rusijos Serbijon. 
Francuzijoj kareiviai taipgi 
labai reikalingi. Todėl Ru
sijoj vokiečiai priversti tik
tai ginties. O ginantiee pir
myn eiti negalima.

Paskutinėmis dienomis 
apie Dvinską ir Rygą ėjo 
didelė kova, bet kaip rodos, 
nieko nelaimėta. Nors abi
dvi pusi giriasi didelėmis 
pergalėmis, bet ir vienų ir 
kitų kariumenė stovi tose 
pat pozicijose, kaip ir pir
ma. Aišku tik tas, kad vo
kiečiai kas kartas geriau 
apie Dvinską įsikasa ir ruo
šiasi gyventi tuose apkasuo-GETTIN6 CAVALRY HOPSE ASHOPE AT SALONtKI ~ FRENCM SOLDiERS AT SALONIKI —

Vėl žiauri piktadaryste 
ant jūrių.

Dabartinėj karėj yra du 
baisus žvėriškumai, kuriuos 
kiekvienas doras žmogus 
turi pasmerkti.

Pirmas: tai bombardavi
mas iš oro niekuo nekaltų 
miestų ir žudymas ramių 
gyventojų, neišskiriant nė 
moterų nė kūdikių, ir tan
kiausia dagi miegančių, pa
čiam vidurnaktyje. Antras: 
tai skąndinimas ant jūrių 
pasažierinių laivų su visais 
žmonėmis, neduodant jiems 
laiko nė išsigelbėjimui. Ši
tą baisų būdą įvedė vokie
čiai su savo submarinais. 
Suvienytoms Valstijoms 
prieš tą žvėriškumą užpro
testavus, per nekurį laiką 
jau nesigirdėjo tokių žmog- 
žudingų darbų ant jūrių, 
kaip paskandinimas ”Lusi- 
tanijos” ir „Arabiko.”

Bet štai pereitoj sąvaitė1* 
vėl atėjo baisi žinia. Italų 
garlaivis ”Ancona,” kuris 
plaukė su žmonėmis iš Nea
polio į New Yorką, Vidur
žemės juroj buvo austrų 
submarino užpultas ir pa- ; 
leistas jūrių dugnan. Kaip • 
„Anconos” kapitonas tvirti- < 
na, submarinas pradėjo’se per visą žiemą. Dabar iš 
šaudyt į laivą iš kanuolių Vokietijos siunčiama karei- 
budamas nuo jo da už pen- viams Dvinsko frontan dau- 
kių mylių. Laivas tuojaus gybę šiltų drabužių, kaili- 
sustojo, bet submarinas nių čebatų, pirštinių, velti- 
šaudyt nesiliovė. Šoviniai nių ir kitokių dalykų, 
krito ant laivo vienas pas- Rusai skelbiasi tuojaus 
kui kito ir sprogo. Žmonės paimsią Galicijoj Lvovą, 
didžiausioj panikoj prade- Bet tai turbut tik pasigyri- 
io mėtyties iš vienos vietos mas ir priešo bauginimas, 
į kitą, norėdami pasislėpti.

I

tūkstančių belaisvių. Rusai 
veda tenai stiprią ofensi- 
vą ir keliais atvejais jiems 
pasisekę prasimušti per au- 
"“2 ‘ 1 ’ j pozicijas ir 

sulaužyti jų frontą. Tokiuo
se atsitikimuose daugiausia 
paimama belaisvių.

Bet vėliausios žinios iš’ 
Berlyno sako,, kad paskuti
nėmis dienomis vokiečiai su 
austrais padarė visu fron-! 
tu užpuolimą ir nuo vakari
nio Styro upės kranto išvi
jo visus rusus. Rusai trau- 

Į šiaurę nuo 
prie to paties 

Styro, vokiečiams pasisekę 
paimti da 367 belaisvius.

į

LV.l J U. 1A1 picuiį Įlies iuic- , 1- • o t erai
jom paėmę jau 50 oficierių tomarovo’ 
ir daugiau kaip 2,000 karei-įHtv^ vnV'; 
vių, tarp kurių puse buvo 
vokiečių, pusė austrų. Be
to da mes paėmėm 20 kulka- 
svaidžių. Daug priešininko 
kareivių prigėrė Černiavkos 
upėj. Šita pergalė mums 
nusisekė ačiū šauniai mUsų 
artilerijos pagalbai.”

ANGLIJA NEBEIšLEIS
SVEIKŲ VYRŲ.

Pradėjus Anglijoj kalbėti

!
1

ORLAIVIAI UŽMUŠĖ 30 
ŽMONIŲ, SUŽEIDĖ 49.
Praėjusį subatvakarį 3 

austrų orlaiviai padarė ant 
italų miesto Veronos už 
puolimą ir mėtydami iš oro 
bombas 30 žmonių užmušė, 
o 49 sužeidė. Daugiaugiau- 
sia aukų bombos pridarė

apie įvedimą.priverstino ka- ant didelio skvero, kur to-
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Photos by American Press Associauon.
Paveikslėlis parodo, kaip Salonikos uoste (Balkanuose) francuzai iškelia iš laivo 

savo kavaleriją, kurią jie siunčia serbams i pagalbą. Apačioje franeuzų pėstinin
kai eina Salonikos miesto gatve

RUSIJA GALĖTŲ VISKĄ 
IŠGELBĖT.

Londono ’Times” kores
pondentas, telegrafuoda
mas savo laikraščiui iš Bu- 

ikarešto sako: Jeigu Rusija Ant laivo buvo daugiausia 
dabar galėtų pasiųsti Serbi
jon 200,000 kareivių, kuo
met francuzai ir anglai už
ima Egėjos pajūrį, tai tuo
jaus prie sąjungininkų pri
sidėtų Graikija ir Rumuni
ja. Rumunija galėtų su 
200,000 kareivių užpulti iš 
užpakalio bulgarus ir tuo 
pačiu laiku galėtų pastatyti 
400.000 kareivių prieš vo
kiečius. Balkanai butų iš
gelbėti.

PASKANDINO KITĄ ITA- ANGLIJOS VALDININ
KAI RIEJASI.

Kada karė pradeda kryp-
kiu laiku paprastai būna 
turgus, suvažiuoja iš apie
linkės daug kaimiečių su 
prekėmis ir susirenka mies-__  r________ , - ...______ __
to gyventojai. Viena bom-ini submarinas paskandino džiausi nesutikimai, 
ba čia užmušė 19 žmonių, 

• daugiausia moterų. Orlai
viai metė bombas ir kitose 
miesto vietose, bet nė viena 
bomba nenupuolė arti mili- 
tariškų įstaigų.

Tai jau antru kartu aus-

|nos miestą. Pirmas užpuo
limas buvo liepos mėnesyje.

Paskutinis užpuolimas 
baisiai sujudino Italijos 
žmones. Romos laikraštis 
’Tdea Nazionale” reikalau
ja, kad visi vokiečiai Itali
joj butų sutraukti į kariš
kus centrus, austrų-vokie- 
čių turtai konfiskuoti, o 
35,000 austrų belaisvių bu
tų laikoma užstovais ir už 
kiekvieną užmuštą ar sužei
stą ateityje italą, sušaudyt 
kelis austrus.

reiviavimo, daugelis jaunų 
vyrų pradėjo bėgti iš tenai 
Amerikon. Valdžia tatai 
patėmijus tokią imigraciją 
sulaikė. Pereitoj sąvaitėj 
jau pranešta visoms laivai 
kompanijoms, kad be val
džios pasportų žmonių vež
ti nevalia. Pasportus gi 
valdžia išduoda tik tokiems, 
kurie netinka kariumenei. 
Sveiki vyrai nuo 19 metų ...
amžiaus jau nebegali iš An- trų orlaiviai užpuola Vero- 
glijos išvažiuot.

PASKANDINO DU VO
KIEČIŲ SKRAIDUO-

LIU.
K Stokholmo pranešama, 

kad Švedijos pakraštyje pe
reitoj sąvaitėj anglų sub
marinas paskandino apsau
gotą vokiečių skraiduolį 
„Frauenlob.” Keliom die
nom pirm to ten pat buvo 
paskandintas toks pat vo
kiečių skraiduolis „Undine.” 
Abudu jie turėję po 275 ka
reivių ant savęs.

LŲ LAIVĄ.
Nespėjo išplaukti į kraš

tą išsigelbėjusieji ”Anco- ti blogon pusėn, tai Anglijos 
nos” pasažieriai, kaip aust- ministeriu tarpe kila di- 

. ; ' . . \ -___ - __ 2/ Kiek-
kitą italų laivą Viduržemės vienas vis kaltina kitą, o sa- 

. juroj — ”Bosnia;” tik pasta- ve skaito neklaidingu. Dau- 
rasis buvo tavorinis. giausia tenka karės minis-
T.ionvnTVA AvrmT teriui Kitcheneriui. Sir 
PASKANDINO ŠVEDŲ Markham pasakė parlia- 

LAIVĄ. j mente: ”Pakol Kitchener,
Iš Londono pranešama, kuris neprisiima jokių pata- 

kad švedų garlaivis ”Wa- rimų, bus karės ministeriu. 
cousta,” kuris plaukė iš No- mes karės nelaimėsime.” 
va Scotia į Vladivostoką, Ii- Kitcheneris gi kaltina bu- 

'kos paleistas jūrių dugnan.'vusį laivyno ministerį 
Keno submarinas tatai pa- Churchill’ą. o šis sakos esąs 
darė, nežinia.

i
I

JUODKALNIEčIAI AT
REMIA AUSTRŲ ATA

KAS.
Iš Juodkalnio sostinės 

Cetinie pranešama, kad vi
su parubežiu austrai smar
kiai bombardavo juodkal- 
niečiu pozicijas, paskui aus
trų pėstininkai ėjo prieš'jas 
šturmu. Visas atakas juod- 
kalniečiai atrėmė.

• •

GU-TUKSTNČIAI ŽYDŲ 
LI PO ATVIRU 

DANGUM.
Petrogrado žydų komite

tas gavo telegramą iš Niž- 
niojo Novgorodo, kad ten 
daug vargingų žydų šeimy
nų nakvoja jomarkų būdo
se, tūkstančiai guli po atvi
ru dangumi. Daugelis mie
stelių nebegali sutalpinti 
pabėgėlių.

RUSU NUOSTOLIAI 
OFICIERIAIS.

Bukarešto laikraštis ”MoI- 
dawa,” Petro Carpo orga
nas, praneša, kad pirmais 
karės metais rusai neteko 
223,270 oficierių negyvais, 
sužeistais ir paimtais nelai
svėn. Šita spraga bando
ma užpildyti menkesnėmis, 
dar negana išlavintomis jė
gomis.

GEN. RENENKAMPF 
PETRAPILfS GUBER

NATORIUS.
Anot pranešimų iš Petra- 

pilės, gen. Renenkampf, ku
ris pastaruoju laiku buvo 
Kaukazo fronte, dabar yra 
paskirtas Petrapilės guber
natorium.

visai neklaidingas, tik visi 
kiti darą klaidas. Pagalios 
Churchill rezignavo.

CARUKAS KARĖS 
LAUKE.

Pereitoj sąvaitėj ir caru- 
kas išvažiavo karės laukan. 
Jisai buvo su tėvu Dvinsko 
tvirtovėj, važinėjosi apie Vi
tebską, aplankė Rygą ir Re- 
velį. CaTas pasakė karei
viams keliatą prakalbų ir 
dėkavojo jiems už... narsu
mą.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
DAUG GROBIO SERBŲ 

MIESTE.
Berlynas praneša, kad 

Serbijoj vokiečiai paėmė 
Krušavo miestą, kur tarp 
kitoko jiems pateko 7,000 
belaisvių ir 50 kanuolių, tų 
tarpe 10 sunkaus kalibro.

TURKAI LAUKIA KAI
ZERIO.

Romoj gauta žinių, kad 
turkai daro didelį prisiren
gimą kaizeriui pasitikti, ku
ris neužilgo ketina atvažiuo
ti Konstantinopolin.

ITALIJA PADĖS SERBI
JAI.

Iš Romos ateina pusiau- 
oficijalių žinių, kad Italija 
rengiasi siųsti Albanijon sa
vo kariumenę, kuri galėtų 
tenai duoti serbams pagal
bą. Pačios Italijos reika
lams butų labai nenaudin
ga. jeigu bulgarai užimtų 
Albaniją.

moterų su vaikais, kurios 
’ažiavo Amerikon pas savo 
vyrus. Šaudymas tęsėsi 
pusantros valandos. Sumi
šimas, moterų ir vaikų klik- 
'imas per tą laiką buvo toks, 
kad žodžiais negalima to nė 
apsakyti. Paskui submari
nas prisiartinęs paleido į 
laivą torpedą. Pasidarė 
baisi ekspliozija, kuri išme
tė laivą virš vandens, per
plėšė jį pusiau ir jis tuojaus 
nuskendo. Pakol submari
nas šaudė, nuo „Anconos” 
buvo leidžiamos valtįs. Bet 
šoviniams plyštant, daug tų 
valčių buvo sudaužyta ir 
daug žmonių jose užmušta 
bei sužeista. Austrai šaudė 
da ir į nuleistas ant vandens 
valtis. Viso ant laivo buvo 
428 žmonės; išsigelbėjo 225, 
o 203 žuvo.

Iš Londono atėjo kita ži
nia, kad vokiečių submari
nas paskandino anglu gar
laivį ”Rhineland.” Išsigel
bėjo tik vienas žmogus.

PAĖMĖ 8,500 SERBŲ.
Berlynas praneša, kad 

pereitoj nedėlioj paimta 
8.500 serbu ir 12 kanuolių. 
Iš to skaičiaus 7,000 belais
vių ir 6 kanuolės paėmė bul
garai.

Tiesa, gen. Ivanov, kuris 
buvo užkariavęs andai 
Przemyslių ir kuris dabar 
vėl eina ant Lvovo, yra ga
bus karvedys, bet šiandien 
visuose karės frontuose 
matyt didelis nuvargimas ir 
spėkų išsisėmimas; beto da, 
rusų armija perdaug yra 
nupuolus dvasioj, perdaug 
jau sudemoralizuota, kad 
galėtų savo pergalėtojui 
nuveikti. Pagalios, kaip ži
nios skelbia, dabar Rusijoj 
prasideda revoliucijos ju
dėjimas, o tas jau yra bli- 
gas ženklas caro valdžiai

GRAIKIJA PRIŽADA SĄ
JUNGININKAS DRAU- 

G IšKUMĄ.
Francuzijos valdžia gavo 

iš Graikijos premjero pra
nešimą, kad Graikija nenori 
kišties į karę ir pasilieka »e- 
utrale, tečiaus jos sąjungi
ninkams ji bus visuomit 
draugiška.

KITCHENERIS PAS 
GRAIKIJOS KARA

LIŲ.
Anglijos karės ministeris 

Kitchener nuvažiavo pas 
Graikijos karalių. Anglai 
mano, kad dabar tai jau tik
rai Craikija padės sąjungi
ninkams. >



Peržvalga. GABRYS ATVAŽIUOJA 
AUKŲ RINKTI.

Klerikalų laikraščiai pa
skelbė, kad jų Gabrys vėl 
atvažiuoja Amerikon aukų 
rinkti nukentėjusiai nuo ka
rės Lietuvai. Ir atvažiuoja 
ne bile kaip, bet su Rusijos 
valdžios paliudymais. Apie 
šitą jo atvažiavimą praneš-

„KATALIKYBĖS AR 
CHULIGANYSTĖS 

LAIKRAŠTIS?”
Šitokiu antgalviu „Lietu

va” rašo apie „Draugo” už
sipuolimą ant p. Račkausko 
ir drg. Grigaičio. Apie šitą 
užpuolimą buvo plačiai jau 
rašyta šitose skiltįse perei
tam „Keleivio” numeryje, 
bet paminėsime da ir „Lie
tuvos” nuomonę, kad skai
tytojai matytų, ką apie ku
nigus mano ir artimi jų kai
mynai. „Lietuva” rašo taip:

"Kiek mums žinoma, kata
liku tikėjimas draudžia už
puldinėti ant žmonių, veržtis 
Į jųjų namus, griauti šeimy
nos ramybę. Tą draudžia ne 
tiktai katalikų tikėjimas, bet 
taipogi kiekvienos civilizuo
tos šalies Įstatai ir tiesiog 
paprastojo padorumo jaus
mas. žmogų, kurisai neboja 
šios drausmės ir Įsiveržia i 
svetimą namą, vadinama plė
šiku, piktadariu, chuliganu 
arba panašiu vardu. Už drau
smės sulaužymą valdžios Įs
tatai baudžia ir visuomenė 
pasmerkia.

"Dar bjauresnės rūšies 
chuliganai yra tie. kurie vie
šai spaudoje, per laikraščius. 
Įsiveržia i svetimą, privatiš- 
ką gyvenimą. Į šeimynini gy
venimą. išvelka šeimyninius 
reikalus viešumon ir stengia
si juos pajuokti, purvais ap
drabstyti. stengiasi kaip ga
lint bjauriau apipurvinti ne- 
kuom nekaltas moteris, ap
šmeižti jas. žmonės, kurie 
taip elgiasi, turi būti priskai- 
tyti prie ištvirkėlių skait- 
liaus. prie žmonių, kuriuos 
kiekviena susipratusi visuo- 
menė pasmerks.

"Kaip sykis panašiu darbu 
pradėjo pastaraisiais laikais; 
užsiiminėti 'Draugas,’ kurioį 
leidėjais yra regis 61 kunigas 
ir keli svietiškiai.”

Apipasakojus, kaip tas ku
nigų organas apšmeižė tų 
dviejų žmonių ypatas, kaip 
išniekino jų šeimynas, „Lie
tuva” tęsia toliau:

” 'Draugui' pradedant vis 
daugiaus praktikuoti chuli
ganiškus kovos budus prieš 
tuos, kurie ne su juom eina, 
kįla pavojus, kad ir kiekvie
nas Amerikos lietuvis, neiš- 
pažistantis kemešinio tikėji
mo. gali būti kaip ir augš- 
čiaus minėtieji, taip pat. jei
gu dar ne bjauriau, apšmeiž
tas ir apibjaurotas. 
dant 'Draugui' 
nei vienas 
rintas, kad 
laikraščio 
pats nebus 
jojo žmona, 
brangi ypata nebus apibjau- 
rota ir šlykščiai pajuokta. 
Matant, kaip 'Draugas' iki 
šiolei 'progresavo,' reikia ti
kėtis, 
šiuom paču keliu 
nebus 
kytas.

"Akyvaizdoje tokių faktų, 
mes klausiame tų suvirs ka
pos lietuvių kunigų, kurie 
leidža 'Draugą,’ kam tasai 
laikraštis yra j uju leidžia
mas: ar katalikybės apgim- 
mui ir skleidimui, ar jųjų, 
kunigu, luomo apginimui, ar 
chuliganystės platinimui 
tarp Amerikos lietuvių? Įdo
mu butų žinoti, su kuom rei
kalą turi. Jeigu tasai laik
raštis yra chuliganystės var
dan leidžiamas, tai tegul taip 
ir pasako.”
Tas viskas gerai. „Lietu

va” kalba apie „Draugą’’ tei
sybę. Bet ar „Lietuva” at
simena, kad nelabai senai 
da ji pati biauriai apšmeižė 
Konkolauską? Galbūt, kad 
ji tai darė ne su tokiu bjau
riu tikslu, kaip „Draugas;” 
galbūt, kad ji manė, jog 
Konkolauskas ištikrujų bu
vo šnipas. Tečiaus vėliau, 
kada jai buvo prirodyta, jog 
ji apšmeižė jį neteisingai, ji 
savo šmeižimo neatšaukė. 
Negana to, ta pati „Lietu
va” tvčia platino melą, buk 
„Keleivio” leidėjai yra žy
dai. gerai žinodama, jog tas 
neteisybė.

Bet jeigu „Lietuva” dabar 
taip piktinasi 
chuliganiškais darbais, tai šitą nesutaikomu 
reikia manvti, jog ji su- kombinaciją suprasti? Kaip 
pranta tų darbų biaurumą Gabrys bei Yčas, eidami ,su 
ir ateityje gal vengs jų pati, caro

mais, mano įneiti dabar 
Lietuvon, kurioj viešpatau
ja vokiečiai? Čia kvepia 
kaž-kokia slaptinga, tamsi 
politika. Rusijos valdžia, 
kuri užeinant vokiečiams iš
degino Lietuvos kaimus, su
naikino miestus, išdraskė 
fabrikas, išskerdė gyvulius, 
išvarė vyrus, — šita valdžiašitą jo atvažiavimą praneš- — s>*u*

ta prielankiems jam laikra- dabar rašo Gabriui paliudy-

Jis mano, kad šita KAS RUPI KUNIGAMS.
Šiomis dienomis atvažia

vo Amerikon kun. Makaus
kas aukų rinkti, tik ne ba
daujantiems Lietuvos žmo
nėms, o kunigų organui 
„Vilčiai.” Jisai išsireiškęs, 
kad jeigu šitas kunigų laik
raštis žus, tai ir visa Lietu
va žus. Chicagos „L.” tuo
mi pasipiktinus rašo:

"Suprantama, kiekvienas 
laikraštis turi pilną teisę sių
sti savo agentus pas Ameri
kos lietuvius aukoms rinkt. 
.Jeigu yra tokiu, kurie prajau
čia ir aukauja — tai jųjų 
asmeniškas reikalas. Tačiaus 
vienas dalykas, pro kurj ne
galima tylomis praeiti, tai 
tas, kad nesusipratusiems 
musų žmonelėms, kurie atei
na to kunigo prakalbu pasi
klausyti, stengiamasi Įkalti i 
galvą, kad su tuo dienraščio 
likimu yra surištas ir visos 
Lietuvos likimas.

"Ypač dabartiniuoiu mo
mentu. kuomet visa Lietuva 
papludusi kraujais, panaši 
agitacija yra nedoras pasity
čiojimas iš Lietuvos ir Lietu
vos žmonių vargų. Rinkite, 
vyrai, aukas savo laikraš
čiams. Jeigu atsiras tokių, 
kurie jums aukaus, tai justi 
laimikis. Bet nesityčiokite 
iš lietuvių tėvynės nelaimės 
ir nesistengkitė iš tos nelai
mės pripildyti ištuštėjusi 
klerikalu 'Vilties’ iždą. Ne- 
prigaudinėkite žmonių, saky
dami. kad Lietuva žus. jeigu 
jūsų laikraštis žus. Tai yra 
tiktai akių monijimas nesu
sipratusiems lietuviams.” 
Reikia stebėtis, kad „Lie

tuva” turėjo drąsos pasaky
ti taip aiškiai teisybę.

mas.” <’■ 
teorija yra labai tvirta ir 
teisinga, nes ji priešinga 
marksinei teorijai.

Jeigu taip butų, jeigu dai
ktų kainos butų nustatomos 
sulyg jų naudingumo, tai 
visi turėtume tikėti, jog dei
mantinis žiedas, kuris kai
nuoja $300, yra 6 kartus 
žmogui naudingesnis, negu 
$50 vertės karvė. Tuo tar
pu gi visi gerai žino, kad 
taip nėra. Be karvės pieno 
ir mėsos Markso „kritikai” 
negalėtų nė „kritikuoti,” o 
be deimantinių žiedų jie ga
li gyventi kuopuikiausia. 
Reiškia: karvė yra naudin
gesnė, bet žiedas daug bran
gesnis. Tai kurgi čia tos 
teorijos teisingumas, kad 
daigtų kaina priguli nuo jų 
naudingumo?

Vadinas, jie “neakli.”

rinkėjų,” „paikšų,” etc.
Ot, „sampelis” rimtos lie

tuviškos politikos ir „visuo
meniško darbo!”

♦ ♦ ♦

Kada Peabody sudegė šv. 
Jono parapijos miniškų mo
kykla, kur Dievui auka kri
to suvirs 20 nekaltų kūdikė
lių, tad kardinolas O’Connel 
nuvažiavęs ten, kaip ir po
licija, atkartotinai teisinosi: 
„Čia niekas nekaltas, ištik
rujų čia niekas nekaltas!” 
Nu, ne, nekaltas! Kas-gi 
tyčia norės mirties kelių de- 
sėtkų mažutėlių? Bet jei 
kardinolas butų atidavęs 

i nors pusę tų pinigų, kurie 
kaštavo jam važinėt į Romą, 
arba nors tuos pinigus, ku
riuos jis yra išleidęs ant au- 

. tomobilių, pastatymui nau-
Lietuvių Socijalistų Są- jQ5 „fireproof” mokyklos, 

junga ruošiasi leisti teorijos arba nors uždėjimui ’’fire 
žurnalą. Literatūros Komi- escapes,” suvirs 29 mergai- 
tetas dabar svarsto žurnalo čių tarp jų ir lietuvaitė Pe- 
formatą, vardą ir t.t. Žur- tronėlė Čebatorius, nebūtų 
nalo redaktorium-vedėju žuvusios ir suvirš 20 namų 
bus drg. Grigaitis. Be re- nebūtų ašaromis paplūdę.

Krikščionybė? Bah...
♦ v ♦ ♦

„Katalikas” sako, kad 
j "Draugas” nekrikščionškas, 
o „Draugas” 
„Katalikas”

Aš gi patvirtinsiu, 
abudu jie kalba teisybę.

♦ ♦ ♦

„Vienybė” yra didelė 
vyduolė. Matydama, 
„Keleivis” į keliatą metų 
įgavo keliolika tūkstančių 
skaitytojų, jog "Laisvė” ir 
„Naujienos” į vieną-antrą 
metą turi po dešimtį tūks
tančių skaitytojų, o ji per 
suvirš dvidešimtį metų „dir
busi,” dabar turi tik pusę, 
ką turėjo 1905—7 metais, iš 
piktumo neriasi iš kailio. 
Lai „Vienybė” ir ant toliau 
dar kolioja, šmeižia ir ap
meluoja kiekvieną neširvy- 
dinės doros žmogų, lai dar 
daugiau skandalų kelia,— o 
už metų skaitytojų skaičius 
ant pusės sumažės! Mat 
dabar žmonės žengia prie- 
kyn, o ne atgal. <

♦ * ♦

Amerikos lietuvių katali
kų spauda plusta liberališ
ką savo bendre už tai, kad 
ją vadina klerikališka. Kaip 
tą pavadint, nesumanau! 
Tveria juozapines partijas, 
organizuoja katalikišką mi
liciją (vyčius), gimdo ro
miškas draugijas viena po 
kitai, ir vis — ne klerikaliz
mas. Paimkim nors ir L.R. 
K. Federaciją. Jos valdy
ba: pirmininkas kun. Mi- 
sius, raštininku kun. Kemė
šis, iždininku kun. Pankau- 
skas. Visur o visur vado
vauja Romos kleras. Jei 
tas nėra klerikalizmu, tai 
kas juomi yra? Ag kunigų 
tikėjimiškos užduotis — al
torius ir sakramentai. Kam 
tas lindimas į politiką? Bet 
pagaliaus, kam taip purty
tis nuo klerikalų vardo? Ag 
tame nieko blogo nėra. Ar
gi jau gėdijąs savo partiji- 
nės dezignacijos.

♦ ♦ ♦

Kad musų klerikalams 
kalbant ariie socijalistus 
tuoj protiški ratukai sukas

PRANAŠAUJA BEDAR
BĘ PO KAREI.

Amerikos spauda vis tan
kiau ir daugiau pradeda kal
bėti apie bedarbę, kuri turė
sianti įvykti Amerikoj Eu
ropos karei pasibaigus. Tas 
pranašavimas remiama tuo
mi, kad dabar Amerikos ka
pitalistai sudeda labai daug 
pinigų į naujas fabrikas ka
rės amunicijai daryti. Bet 
anksčiau ar vėliau karė pa
sibaigs ir tos fabrikos turės 
užsidarvt. Sudėti pinigai 
žlugs. Iš tos priežasties ga
lės kilti pinigų rinkoj didelė 
panika ir pagimdyt didelę j 
bedarbę.

į mus ir žada padėti (per savo 
. konsulį VVashingtone) rink- 
; ti Lietuvai aukų — Lietu- 
. vai. kuri jau užimta vokie- 
. čių! Kaip šitą komediją su- 
. prasti ?

„Ateitis" pastebi da vieną 
misteriją, surištą su ta tele
grama — tai ”centralį lietu-1 
vių komitetą.” kurio vardu 
Yčas pasirašo po telegrama. 
Ji sako:

"Tasai parašas mums me
tėsi Į akis išsyk, nes žinome, 
kad p. Yčas yra pirmininkas 
tik Lietuvių Draugijos nuk. 
nuo karės šelpti, o apie ’cen- 
tralini lietuvių komitetą’ gir
dėjome tik pernai rudeni iš 
to paties p. Yčo laiškų, pa
siustu taipgi iš to paties 
Stockholmo. Bet kaip paskui 
pasirodė, tie visi p. Yčo pra
nešimai apie ’centralini lietu
vių komitetą.’ savo laiku a- 
merikiečiuose net triukšmo 
pridarę, pasirodė visiškai ne
teisingais.”
Apie šitą "lietuvių cent

rą.” kaip rodos, niekas dau
giau ir nežino, išskyrus tik 
nati Yčą ir jo sėbrą Gabrį. 
Todėl nėra abejonės, kad 
tik jiedu šitą „lietuvių cent
rą” ir sudaro. Tai, matyt, 
naujas būdas aukoms rink
ti. nes "informacijos biurui” 
žmonės jau nebenori aukau
ji. Kaip telegrama sako, 
į tai šitas misteriškas „lietu
vių centras” ir siunčia da- 

ibar Gabrį Amerikon aukų 
rinkti.

Todėl amerikiečiai 
I būt atsargus. Kas 
Lietuvos žmonėms savo cen
tu pagelbėt, tas gali aukau
ti Lietuvos šelpimo Fondui. 
Kas nenori šitai įstaigai au
kauti. gali aukauti Lietuvos 
Gelbėjimo Fondui, arba sta
čiai Lietuvos Šelpimo Drau
gijos atstovams, kurių A- 
merikoj yra jau net keliatas. 
Visos šitos įstaigos ir at
stovai yra visuomenės už
tvirtinti ir kontroliuoja
mi. Beto da jos yra po 
kaucija ir padėti tenai pini
gai negali prapulti. Bet 
kas kotroliuoja tokį ''lietu
vių centrą.” kas už jį atsa
kytų, jeigu pinigai žutu?— 
mes nežinom. Kas kontro
liuos Gabrį, kur jojo kauci
ja?— taipgi niekas nežino. 
Nežinia net ir kas jį išrinko, 
kas jį įgaliojo ir kas ji čio
nai siunčia. Vienu žodžiu — 
paslaptis.

ščiams telegrama. Ir šita 
telegrama ėjo neprastais ke
liais. Ji buvo išsiųsta iš 
Stokholmo, su Rusijos kon- 
sulio parašu, ir adresuoja
ma Rusijos konsuliui Wa- 
shingtone. su prašymu, kad 
pastarasis perduotų ją 
„Draugo” ir „Lietuvos” re
dakcijoms. Ji skamba taip: 

Stocholmas.
Spalio 24 d. 1915 m. 

Imperatoriškam Rusų Amba
sadoriui \Vashingtone. 
Meldžiama pasiųsti sekan

ti kabelgramą Dr. Rutkaus
kui. per Lietuvių Savaitraštį 
"Draugas.” 1800 \V. 46th st.. 
Chicago. ir Balučiui, redak
toriui Lietuvių dienraščio 
"Lietuva." 3252 So. Halsted 
st.. Chicago:

"Lietuva, 
kiečiu;
priežasties stokos 
(dėlei) ligų.
gelba 
linga. 
tarp 
zuokit 
rengkit maistą, drabužius. 
Centralinis Lietuvių Komite
tas siunčia i Suvienytas Val
stijas speciali Delegatą. Dr. 1 
Gabrį, su įgaliojimais ir re
komendacijomis. reikalingo
mis kolektavimui pinigų tarp 
anglo-amerikonų ir susinėsi
mu! su Amerikos Komitetu 
gelbėjimui nuo karės nuken
tėjusių.

(Pasirašo) Yčas, atstovas. į 
Prezidentas Centralio 

Lietuviu Komiteto.
(Pasirašo) Imperatoriškas 

Rusu Ministeris Šve
dijoj. Nechliudow.

Kiek pirmiau buvo pa
skelbta. kad Amerikon ke
tina atvažiuot aukų rinkti 
lemaitė su Bulota, todėl 
„Naujienos” spėja, kad Ga
brys čia skubinasi užbėgti 
jiems už akių. Jos rašo: 

"Aišku, kad p. Yčui rūpė
jo ne vien tiktai duoti žinia 
apie p. Gabrio važiavimą, bet 
ir daugiau. Jis. visu-pirma 
norčio paskelbti anie tai kuo- 
greičiausiai: ir tam nepasi- 
gnUėta pana daug pinieu. nes 
tokia telegrama tralėjo kaš
tuoti apie 100 rubliu, jei ne 
daugiau. Skubinn=i-<ri d. Y- 
čas su Gabriu skelbti prane
šima. nenašiom Uėdami nini- 
gu. tur-but dėlto, kad jiems 
buvo svarbu idant anie Ga
brio važiavima patirtu ame
rikiečiai pirmiau, neeru su- 

čionai atvažiuoti augš- 
čiaus minčt.ieii žmnnė= 
žemaitė. Bulota ir Vileišis 
atstovaus progresyviškas 
Lietuvos organizacijas, o Ga- 

l-oliania. Voino kl°rika- 
ln ęr]nbiaTrn« ’Lietuvi” D^au- 
giios.’ Kažin ar snklvsime 
tad. spėdami, kad tiktai dėl 
konkuroncims ti«*ms vvnn- 
n^ms jisai čionai ir važiuoja. 
'Lietuviu Draugija’ i”k turi 
Amerikoje jau du atstovu — 
p. Šimkų ir ši^^ri dinomis 
atvrku«i kun. Milišau^ka.

"Toliaus. iriotvt. kad Yčas 
norėjo ne tiktai prritai pain
formuoti amerikiečiams, bet 
ir narpklamuoti Gahri. nada- 
rvti žinia apie ji kuotriuk.š- 
min<mme. Apie tai liudija 
n. Nekludov’o parašas ant 
telecn-amos. anie tai liudija 
siuntimas telegramos Į Wa- 
shingtnna ir naga'ios p. Ga
brio titulavimas 'Dr.' Tas 
klerikalu dinlomatas iš Pary
žiaus da niekuomet nėra bu
vęs nė daktarai, nė šundakta
riu. todėl 'daktaro' titulas 
jam yra pri«orH-nq Hpl ’hluf- 
fo.’ Dėl ’blufFo’ tiktai tele- 
vrafunįa ir p. Rutkauskui su 
Balučiu per Wasbingtona. 
nes telegramos siuntėjas ži- 
noio iu adresus (jis net nu- 
r<>dė juos pačioje telegramo
je) ir neturėjo reikalo kreip
tus j pnciios arnbasadori*.’ 
Bet keisčiausia yra tas, 

kad Gabrvs atvažiuoia rin
kti Lietuvai aukų su Rusi
jos valdžios rekomendaciio- 
mis, O Lietuva no Vokie
ti jos valdžia. Yčas, Gabrys, 
Ruriios-valdžia ir užimta 

„Draugo” vokiečiu Lietuva! — Kaip 
‘ ” daiktu

SĄJUNGA LEIS TEORI
JOS ŽURNALĄ.

Prade - 
taip elgtis, 

negali būti užtik- 
sekančiame to 

numeryje jisai 
išpurvintas arba 

duktė ar kita

i Vi

kad jisai ir toliau 
eis, jeigu 

kokiu nors budu sulai-

užimta per vo- 
kenčia nedateklių iš 

maisto ir 
Greičiausia pa- 

neišvengiamai reika- 
Kolektuokite pinigus 

amerikonu, suorgani- 
štabą gydytojų; pn- 

maista.

!

i

turi 
nori

IRGI „KRITIKAI.”
Vienas lietuviškųjų kleri

kalų organas „kritikuoja” 
Marksą. Girdi:

"Markso vertės ir viršver- 
tės teorija yra kertiniu ak
meniu viso socijalizmo mok
slo. Pagal tos gi teorijos 
mainomoji kiekvieno daikto 
vertė saikuojama tik pagal 
to, kiek tan daiktan yra in- 
dėta žmogaus darbo. Tiesa, 
Marksas visą tą savo teori
ją išdėsto taip neaiškiai ir 
su tokiais matomais priešta
ravimais, kad. sakysime tai 
ką jisai parašė savo pirma
jame 'Kapitalo’ 
daiktų vertę 
žvilgsniu priešinasi tam, ką 
jisai rašė jau trečiame tome. 
Bet šiaip ar taip pamatinė jo 
mintis apie daikto vertybę 
liekasi ta pati.”
Klerikalų laikraštis sukri

tikuoti šitos teorijos negali, 
bet jis sako, kad kiti —

”ta teoriją sumušė ir davė 
pradžia kitai, dabar beveik 
visų ekonomistų priimtai te
orijai. jog daikto vertybę nu
sprendžia galutinai jo nau
dingumas. Bet dar ir šian
dien daugelis, jei ne didžiuma 
socijalistų aklai anos teorijos 
laikosi.”
Vadinas, jisai, tas kleri

kalų organas, ne aklas ir to
dėl jisai Markso teorijos ne
silaiko. Jisai laikosi Mark
so kritikų teorijos, kad: 
99 “ - -

tome apie 
daugeliu

SUPUVIMAS TURČIŲ 
DRAUGIJOJ.

Kunigai ir kitokie "doros 
mokytojai” nuolatos rėkia, 
buk socijalistai yra „laisvos 
meilės” šalininkai ir jei įvy
ktų socijalizmas, tai šeimy
na visai nupultų.

Bet nemato tie "doros mo
kytojai.’’ kad kuomet socija
lizmas įvyks, tai tos šeimy
nos gali jau ir nelikti. Tur
čių draugijoj ji eina jau vi
siškai iš mados. Apsivesti 
ir gyventi poroj visą amžių 
pas juos jau nemada. Jie 
beveik kas metai veda ir 
kas metai ima ”divorce.”| 
štai ką rašo apie tai žinoma 
rašytoja Ella AVheeler Wil-I 
cox:

"Į keturiasdešimts metu, 
tarp 1867 ir 1906. Amerikoj 
persiskyrė 2.500,000 su vir
šum suaugusių žmonių ir 
tais persiskyrimais paliesta 
daugiau kaip 4.000.000 gy
vasčių. Ir tų persiskyrimų 
skaitlius kas metai auga su 
pasibaisėtinu greitumu, 
vyzdžiui: 1867 metais 
9.000 persiskyrimų su 
šum. o 1906 metais 
72.000 su viršum.”

Taipgi įra šeimynos pama
tai ne tarpe bedieviškų soci
jalistų. bet tarpe "dievobai
mingųjų" Amerikos turčių, 
dabartinės tvarkos palaiky
tojų.

Prieš šitą supuvimą buvo 
ir tebėra siūloma visokie 
vaistai. Pirmoje vietoje siu- 

įloma vaikai. Bet statistika 
neparodo, sako minėta ra- 

‘švtoja. kad vaikų turėjimas 
ar neturėsimas turėtų su tuo 
ką nors bendra. Statistika 
parodo, kad turčių poros 
«kvriasi taip pat bevaikės, 
kaip ir tos, ką turi vaikų. 
Wilcox sako, kad —

"Svarbiausia persiskyrimų 
priežastis yra dvkas gyveni
mas ir turtu perteklius, ku
riame r.ardosi 'smarkioji A- 
merikos draugija’ (smart so- 
cietv). Stoka užsiėmimo ir 
turtu perteklius nupuldė mo
terystės idealus ir sumažino 
jos pareigų sąmonę.” 
Ji nurodo skaitytojui visą 

eilę šeimvniškų skandalų, 
kur kitokios priežasties per
siskyrimui visai nebuvo, 
kaip tik ištvirkimas, ir pri
duria, kad —

"Amerikos turčių draugija 
dideliais žingsniais eina prie 
to supuvimo, koksai viešpata
vo senovės Romoj prieš pat 
jos nupuolimą.”

Pa- 
buvo 
vir
iau

KUNIGAS ĮSISKOLINĘS 
Už DEGTINĘ.

”Milwaukee Leader” ra
šo:

"Miręs balandžio mėnesyje 
kataliku kunigas J. F. šukal- 
skis paliko nemokėtos skolos 
svaiginančiu gėrimu firmai 
Andrzejewski and Sons už 
$157.00. Dabar šita firma 
prisikabino prie paliktojo ku- 
nivo turto ir teisėjas Karei 
pripažino, kad tie pinigai tu
ri hut jai užmokėti.”

Tai paliudvmas, kaip 
katalikų kunigėliai „naiki
na” svaiginančius gėrimus. 
Ištikrujų, jiems tik blaivi
ninkais ir vadinties. Jeigu 

daikto vertybę galutinai visi taip gertų, visą degtinę 
činauninkų paliudy- nusprendžia jo naudingu- išgertų.

PERDAUG REKLAMUO
JAMI SAVO PRIEŠUS.
Musų draugai socijalistai 

darodidelę klaidą reklamuo
dami savo spaudoj klerikalų 
laikraščius, ypač tokius, ku
rie vos tik pradeda eiti ir jo
kios svarbos, jokios įtekmės 
lietuvių gyvenime da neturi.

Pavyzdžiu gali būt kad ir 
Kemešio leidžiamas popierė
lis. Nespėjo jis pasirodyt, o 
musų spauda jau piškina il
giausias kritikas, kad jis 

i neteisingai kalba apie soci- 
■ jalistus.

Nejaugi draugai socijalis
tai nori, kad klerikalai rašy
tu anie socijalistus prielan
kiai? Juk to negalima iš jų 
nė reikalauti. Ir kam tad 
reikalingos visos tos kriti
kos? Juk klerikalų, ypač 
tokių klerikalų kaip Keme- 

į šis. nepertikrinsi. Jie tyčia Į 
erzina priešingų persitikri
nimų laikraščius, kad tik 
daugiau apie juos kalbėtų 
ir tuomi reklamuotų jų laik
raščio vardą.

Taip neturėtų būti. Apie 
tokius juozapinių zokonų 
organus reikėtų kalbėti kuo_ 
mažiausia arba ir visai juos 
ignoruoti. Jeigu jie ant so
cijalistų loja — te sau loja! 
Pamatys, kad to lojimo nie
kas nepaiso — ir nutils.

I

"MOTERIS IR SOCIJA
LIZMAS’’ TUOJ BUS 

GATAVA.
Sąiungos administrato

rius V. Jakštvs praneša pa
skutiniame „Kovos” nume
ryje. kad—

’’knyga ’Moteris ir Socia
lizmas’ už dienos, kitos bus 
gatava. Kurie turite užsi
prenumeravę ta knygą keli 
metai atgal, teiksitės prisiųs
ti mums tas prenumeratos 
korteles ir kaip tik knyga 
bus gatava, tuoj gausite ją...

"Knyga turi 430 puslapių. 
Brutuose apdaruose kaštuos 
$1.50, paprastuose apdaruo
se — $1.00.”
Taigi kaina tokia pat, 

kaip ir anglų kalboj toji 
knyga parsiduoda. "Mote
ris ir Socijalizmas” yra pa
rašyta Augusto Bebelio, 
narsaus Vokietijos sociialis- 
tu vado (dabar jau miru
sio), o lietuviu kalbon vers
ta p. Račkausko.

LENKU SOCIJALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Amerikos Lenku Sociiali- 
stu Pildomasis Komitetas

daktoriaus manoma sutrau
kti da geriausias bendra
darbių spėkas iš Europos ir 
Amerikos. Vardas žurna
lui siūlomas „Naujoji Gady
nė.” Norima, kad pirmas 
numeris išeitų da prieš nau
jus metus.

"ŠILTOS VIETELĖS.”
Šitokiu antgalviu „Kova 

rašo:
"Kai-kurie sąjungiečiai, 

duodami už ką-nors pipirų 
savo redaktoriui, sekretoriui 
ir kt.. primena 'šiltas viete
les.’ Bet kaip tikrybėje tos 
vietelės yra šiltos, galima nu
manyti iš to, jog Į pirmuo
sius redaktorius ir sekreto
rius yra tik po vieną kandi- 
data. Nėra daugiau norinčiu 
'sušilti.' ”

99

NEPRIPAŽĮSTA ZECE
RIŲ UNIJOS.

"Laisvėje skaitom, kad 
lietuvių zecerių unija nėra 
tikra unija. Anglų tarptau
tinė unija jos nepripažįsta. 
„Laisvė” rašo taip:

"Kilo ginčai dėl Lietuviu 
zecerių 
netikra 
pabėgo 
pusė bėdos, bet kad ją nepri
pažįsta internacionale anglu 
unija. Musų zeceriai, tver
dami uniją, žadėjo tuoj susi- 
iungt su anglais, bet prižado 
neištesėjo išpildyt.”
Na. matai! O keliama 

triukšmas, kad „Keleivis” 
jos "nepripažįsta.”

ginčai
unijos.

unija.
su pinigais, tai

dėl Lietuvių 
Bet kad ji 

Kasierius 
dar

Skaitytoju Pastabos.

i

atsako, kad 
nekatalikiškas, 

kad

pa- 
jog

"Vienybė Liet.” rašo savo 
komentaruose apie Žemai
tės atvažiavimą: „Mes esam 
amžini priešai tų žmonių, 
kurie dėl savo siaurų partv- 
viškų siekių pjudo žmones 
vienus prieš kitus ir neša 
musų visuomenėje suirutę.” 
Na, o kas-gi, mieloji „Vie
nybe” atrado mus tarpe pin- 
kertonus, Rusijos šnipus, 
raudonrankius? Kas pada
rė „dėl savo siaurų partvvi- 
škų siekių’’ iš paskutinio 
Brooklyno seimo jomarką, 
kada dėl „siaurų partyviškų 
siekių” Šidlauskas nepatiko i antrą pusę, nėra apie tai 
iždininku, vietoj ”V. L.” re- jokios abeionės. Štai ”Drau- 
komenduojamo „juokdario” gas” pasakoja savo skaitv- 
Paukščio? Kas ardo, dras- tojams, jog socijalistai 
ko ir skandalus kas sąvaitę Kovoia 
kelia musų tautiškame judė
jime ”dėl savo siaurų party
viškų siekių,” jei ne „Vieny
bė?” Na jau akys, tai akys.

♦ ♦ ♦

Iškilo naujas incidentas: 
Račkausko su Gabriu. Ga
brys iškoliojo Račkauską 
„grakščiu gyvanašliu,” „kū
mučių plepalų” rinkėju, 
šmeižiku, melagiu, etc. Ra
čkauskas nutraukė Gabriui 
nuo galvos „babkos lapų” 
vainiką, prilygino Lietuvos 
„gelbėtoją’’ prie šiaučiaus, 
Rusijos „izvozčiko” ir t.t. 
„Draugas,” kurio skiltįse 
tas visas jomarkas telpa,

i

t

”ne- 
_ už tautos laisvę.” 
Padėkim sau, kad ne. Soci- 
ialistų organizuotų iš 100 
lietuvių yra gal 1, o pritarė
jų — 10. Lai soči i alintai 
„nekovoja,” bet jų lašas ju- 
rėj. kureri po perkūnais yra 
ta katalikų kova už „tautos 
laisvę?” Socijalistai 1905 
m. anot kun. Laukaičio, 
nors „Kramola” sukėlė, o ką 
katalikai veikė? įvairias 
”swinstwas” socijalistams 
darė.

Fritzas.
« • •

Ko patįs žmonės nežino, 
tai sako, kad ateitis naro- 
dvs. Man iau ir akis pa
vargo bežiūrint j ta „Atei-šaukia XIH suvažiavimą, dar nuo savęs prideda Rač-

kuris bus 25 ir 26 lapkričio, kauskui porą „melagių” ir,tį,” o nė ji parodo, nė ką. 
New Yorke. "šmeižikų,” „bobų plepalų Lukšių Juozas.



KORESPONDENCIJOS
DE KALB, ILL.

Spalio 17 d. įvyko prakal
bos, surengtos vietinės Šv. 
Petro ir Povilo draugystės. 
Kalbėjo drg. Petraitis iš 
Chicagos. Kalbėtojas išsi
reiškė, jog kalbėsiąs 2-jose 
temose: Lietuvos istorija ir 
apie katalikystę, socijaliz- 
mą, laisvamanybę ir tauty
bę, pridurdamas: "kalbėsiu 
mandagiai, pamokinančiai 
ir neužgausiu nei katalikų, 
nei tautiečių, nei socijalistų, 
nei laisvamanių." Kadangi 
laikraštyje vieta brangi, to
dėl tiek tik tepasakysiu: gal 
draugas Petraitis yra žmo
gus labai gerų norų, daug 
žinantis, kitur ir kitose te
mose geras dalyko aiškinto
jas, bet kaip čia kalbėjo, tai 
apsaugok viešpatie! Pra
deda argumentuot apie vie
ną dalyką, neužbaigęs, šoka 
ant kito, (nes dviems vieš
pačiams nieks negali sykiu 
gerai tarnauti. Red.). Kiek 
pakalbėjęs vėl skundžiasi, 
kad perdaug toli nuo temos 
nuėjęs (lyg publika tam bu
tų kalta). Kada panašiai 
kalba koksai mulkintojų 
abazo asmuo, tai nei dyvo 
nebūtų. Bet Petraitis kuris 
yra senas sąjungietis, tai 
prasta! Minėta draugystė 
yra nevaržanti laisvės: na
riai gali eit ausinės, gali ir 
neti, — jų valia. Reiškia, 
draugystė pasirengusi eit 
pirmyneigos plačiu ir tiesiu 
keliu. O kad Petraitis savo 
kalboj reklamavo katalikys
tę, pasmerkė Danvin’o teo
riją ir niekino laisvamany
bę, tai jau kiekvienas per
manė, kad katalikiškas so
cijalistas nesutinka su mo
kslu ir negali būt revoliuci- 
jonieriškas socijalistas, ko
kiu privalo būti. Dėkaibie- 
čiai labai įdomauja prakal
bome — jas rengia prie 
kiek- ienos progos, bet veid
mainiavimo neapkenčia!

Praeitą žiemą ta draugys
tė buvo parengusi prakalbas 
”Ka-ko" redaktoriams: Ta- 
nanevičiui ir Gudui. Jiems 
panašiai kalbėti ir po prie
tarų pelkes klaidžioti gal ir 
leistina, bet niekad negali 
būt leistina tai daryti dar
bininkiškos organizacijos 
nariui, kuris savo prakalba 
griauja visa tai. ką darbi
ninkai su taip dideliu vargu 
ingy ja.

Žmonių prisirinko pilna 
didelė svetainė. Jeigu A. 
Petraitis butų pasisakęs 
esąs "ex-socialistas" — gal 
iš jo kalbos susipratusiems 
nors juoko butų, bet dabar 
tik koktu darosi.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta apie $3.15. Tas paro
do, kad prakalba susirinku
siųjų didžiuma buvo neuž
ganėdinta, panašiai kaip ne
buvo užganėdinta Tanane- 
vičiaus ir Gudo prakalba. 
Šv. P. ir P. draup'stė turėtų 
taipgi tai sau įsidomėti.

C. D.

I

bombarduot. Pirma ataka-, 
vo rankinėmis bombomis, o J 
paskui šoko su durtuvais. 
Nabagui "sąjungininkui" 
supiaustė visą mundierą. 
Nelaisvėn tečiaus nepateko 
nė vienas.

Bet "sąjungininkai" atsi
mokėjo. Spalių 23, apie 11 
valandą naktį jie sumobili
zavo savo armiją, apsirūpi
no saliune amunicija ir nau
jomis spėkomis išėjo atako
mis ant "teutonų.” Susirė
mimas įvyko ant Pine stry- 
to, ties Staškevičiaus saliu- 
nu, po No. 112, ir Martino 
Martuševičiaus stuba, po 
No. 110. Didžiausia kova 
buvo ant šaligatvio. "Są
jungininkai” pirma atakavo 
akmenais, kuriuos jie var
tojo vietoj rankinių bombų, 
o paskui prispyrė "teuto
nus" prie sienos ir šoko ant 
"ura!” Mušis buvo toks, 
kad drebėjo visas namas, 
sukilo visi žmonės iš miego. ■ 
Muši laimėjo "sąiunginin-1 
kai.” Vienas "teutonas" li
kos sunkiai sužeistas, o ke- 
liatas lengviau. Nelaisvėn 
ir vėl nė vienas nepapuolė.

Dabar vėl laukiama dide
lio mūšio, nes "teutonai" 
mobilizuoja savo spėkas ir 
rengiasi į didelį ofensivą 
prieš "sąjungininkus."

O paklauskit, už ką tie 
žmonės mušasi? Jie patįs 
nežino. Gėda jums, gėda!

Susipratęs Darbininkas.

KENOSHA, WIS. 
Prakalbos.

Spalio 17 dieną atsibuvo 
"Lietuvos Balso" draugijos 
surengtos prakalbos. Kal
bėjo drg. D. Klinga apie 
Lietuvos padėjimą. Antru 
atveju kalbėjo apie karės 
priežastis ir pačią karę. Ant 
galo nurodė kenksmingumą 
kunigijos politikavimo ir 
parapijinių mokyklų įtek
mės į vaikų auklėjimą. Pra
kalba abelnai žmonėms pa
tiko. Buvo keletas užklau
simų, į kuriuos kalbėtojas 
atsakė. Literatūros par
duota už $7.30. aukų surink
ta nukentėjusiems nuo ka
rės šelpti $17.25. Pirma 
buvo suvienytųjų draugijų 
suaukauta ir surinkta 8208. 
38c.. pridėjus prie tų dabar 
suaukautus pasidaro išviso 
1225.63. Nuo tų atėmus iš
laidų 30c (sekretoriaus lė
šas) "First National" banke 
nuo karės nukentėjusiems 
šelnti pinigų randasi $225. 
ir 33 centai.

Ta pati draugija "Lietu- , 
vos Balsas" rengia vakarą 
(teatrą) 27 d. lapkričio. 
Taipgi SLA. kuopa rengiasi 
sausio mėn. 1916 m. pasta
tyt scenoje veikalą "Meilus 
Svetys ir Brolžudys," vers
ta iš gudų kalbos ir pirmu 
kartu pasirodanti lietuvių 
scenoje. Taipgi nutarta su
vienytomis spėkomis suren
gti teatras nuo karės nuken
tėjusių naudai. Linkėtina 
veikėjams energijos.

Aukavusiems, kalbėtojui 
ir susirinkusiems į prakal
bas reikia tart varde ren
gėjų ačiū, išskiriant tuos, 
kurie dar vis negalima pri- 
skaityti prie civilizuotų 
žmonių, ką ir prakalbų sve
tainėje mano esą karčiamo- 
je. K. Braževičius.

I

I rė, nes panašus gaivalai tar
pe musų negali būt geistini. 

Kas yra republikonai ir

WEST HAZLETON, PA. ' GRAND RAPIDS, MICH. 
žuvo anglių kasyklose.
Spalių 19 d. Lehigh Vai- zas Kevefa su Uršule Armi-

LAWRENCE, MASS. 
Kas buvo veikiama.

Socijalistams įgijus savo 
parką ir svetainę, nors dar 
pirmi metai ir daug įvairių 
trukdimų ir trukumų buvo, 
tečiaus to svarbaus žygio 
pasekmėmis visgi pasi
džiaugt galima. Iš raporto 
matosi, kad atsibuvo šešeri 
piknikai, ketvertas prakal
bos (dvejas surengė kempės 
bendrovė, vienas LSS. 64-ta 
kp. ir vienas Birutės Kliu
bas). Be to buvo per ketu
ris subatvakarlus šokiai, 
taipgi diskusijos, nekalbant 
kad išvažiavimai į nuosavą 
parką buvo kiekvieną nedėl
dienį, ir kad tuose išvažia
vimuose nemaža pašalinių 
žmonių dalyvavo, arčiau su
sipažindami su socijalis- 
tais. Tarp tų svečių buvo ir 
parapijonų, kurie gal žin- 
geidaudami pamatyt "soci- 

I jalistų parką" ir patirti, ką 
j ten socijalistai išvažiavę be- 
I veikia, važiavo ir pamatė 
kaip gražiai ir dvasiai nau
dingai socijalistai pralei
džia liuosą valandą. Tokie 
socijalistų pasilinksminimus 
mačiusieji žmonės jau ne- 

; tikės savo dvasiškų tėvelių 
į pasakoms apie socijalistų 
ištvirkimą.

Orui atvėsus socijalistai 
ir kempės bendrovė dar
buojasi, kad ateinantiems 
metams dar geriau įrengus 
vasarinio pasilinksminimo 
vietą, gi kultūros darbui 
taipgi aukauja triūsą ir 
skatiką, 
mokinasi 
gi LSS. 
energija 
apšvietos darbą tarpe vietos 
lietuvių. Dėlto visi geros 
valios žmonės kviečiami pri
sidėti prie tų darbų. Jauni
mas kviečiamas prisidėti 
prie Liaudies Choro, gi dar
bininkai prie LSS. 64 kuo
pos. Bendromis spėkomis 
stumsime kultūros darbą 
pirmyn, ir skleisime darbi
ninkišką susipratimą.

J. Skebeniauskas.

I

HANOVER, PA.
Lietuviai mušasi, kaip teu

tonai su sąjungininkais.
Kas "pėdė” daro 

ofensivą.
Šis miestelis stori netoli 

Nanticoke, Pa. Lietuvių 
yra apie 100 šeimynų ir keli 
desėtkai pavienių; stato 
jau ir bažnyčią, šitoj apie- 
linkėj yra 3 "breikeriai" ir 
darbai, eina gerai. Saliunų 
yra 16, tų tarpe 5 lietuviški 
ir visi daro gerą biznį.

Tie saliunai, tai kaip ir 
kokie amunicijos arsenalai. 
Kaip lietuviai tenai sueina 
— tuojaus ir karė. Po kiek
vienos ”pėdės" daro vis 
dfensivą ir r 
Butonai su sąjungininkais, pakvietė seno tėvo į savo 
PC anądien apie 12 vai. vestuves, todėl senukas vai- 
T ,tį "teutonai" užklupo kšiojo aplinkui, ašaroda- 
B-t gonkų vieną "sąjungi- mas ir keikė, 
lunką" ir tuojaus ėmė jį Rygos ponaitis.

K. Braževičius.

lie-

LIMA, OHIO.
Tėvo ašaros pigios.

Spalių 26 d. čia buvo 
tuvių vestuvės. Šliubą ėmė
bažnyčioj, bet jokių iškilmių 
nekėlė. Muzikos visai ne
buvo ir svaigalų beveik ne
buvo, todėl ir galvų vieni ki
tiems neskaldė.

- ----- Keista buvo tiktai tas,
mušasi, kaip kad duktė su žentu visai ne-

19 d. spalio apsivedė Juo

kam tarnauja tas partijas . °Pdl * J? ,Vdl_ njute.
remianti žmonės — aiškinti ^7 Co. kasykloje tapo
nereikia, nes perdaug ge- justas Keras. Laido- ™J- 
rai darbininkams jau yra “ 0OT„ ų LSS.
žinoma.

Taigi Rochesterio unijų 
susivienijimo prezidentas, 
Z. Kavalevski, atvirai agi
tavo ir gynė republikonų 
partiją, liepdamas darbinin
kams balsuoti už tos parti
jos kandidatus. Patarlė sa
ko: "iš jų darbų pažįsite 
juos." Darbininkams ne
reikia to užmiršti.

žaibas.

Lietu-

inėjo
scenos

DETROIT, MICH.
Sausio 22 dienai, 1916 m., 

vietos pirmeiviškos draugi
jos sujungtomis spėkomis 
rengia Dom Polski svetai
nėje vakarą su perstatymu 
dramos: "Gairės," kurią su- 
loš D. M. D. Pelnas nuo va
karo eis sušelpimui 
vos gyventojų.

Pas detroitiečius 
madon perkrikštinti
veikalus. Pav.: LSS. 116-ta 
kp. lošė Tolstojaus komediją 
"Iš jos visi blogumai." Ap
garsinimuose pavadino, kad 
"labai, labai juokinga dra
ma"... Dabar Dailės Myl. 
Draugija suvaidins vieno 
veiksmo juoką — pavadino 
kad "puiki, puiki dramukė." 
Lauksim kuomet pradės loš-

■ , ’ i jas pava-

Velionis buvo 27 metų am
žiaus, paliko moterį. Buvo 
laisvų pažiūrų, prigulėjo 
prie SLA. 114 kuopos. Pa
laidotas protestonų kapinė
se. Palydėjo visi minėtos 
kuopos draugai, taipgi ke- 
liatas pašalinių žmonių. L. 
S. S. 80 kp. narys drg. S. 
Pempė ant kapo pasakė pra
kalbą. Tūliems "dievotiems 
žmonėms" tas nepatiko. 
Girdi pirma reikėjo nors 
"aniuolas dievo" sukalbėti, 
o paskui apie kitką šnekėti. 
Tie žmonės vienok neatkrei
pia į tai atydos, kad velionio 
moteriai nuėjus pas vietos 
lietuvių parapijos kleboną 
prašyti, kad palaidotų lietu
vių kapinėse, kunigas nelai
mingos našlės suraminimui 
atsakė: "kur gyvu būdamas 
prigulėjo, tegul ten ir miręs 
lieka.” Girdi, "su mulais 
gyveno, tegu mulai ir palai
doja"... Nejaugi katalikai 

į nepasipiktina tokiais savo 
| dvasiško tėvo doros, žmo- 
į aiškumo ir krikščioniškumo 
pavizdžiais? Kur jų moky
mas: mirus palaidok?...

Protestonas.

Šliubą ėmė bažny- 
Reikia pasakyti, kad 

drg. J. Keveža yra narys 
LSS. 51 kp. ir da sekreto- 

' rius, daug pasidarbavęs so
cijalizmo labui. Jo dabarti
nė moteris irgi, rodos, buvo 
laisva, nesibijojo atsilanky
ti į socijalistų parengtas 
prakalbas, teatrus ir t.t.

Betgi, kuomet susitarė 
apsivesti, tai abiejų minčių 
laisvumas aptemo, prietaras 
paėmė viršų.

Šiaip ar tain kalbant, bet 
jeigu socijalistas eina šliu
bą imti bažnyčion, eina savo 
klesiniam priešui išpasakoti 
savo "nusidėjimus," tai jo
kio pateisinimo negali būti. 
Jeigu šliubą imti eina baž
nyčion vien tiktai dėl patai
kavimo kitiems, tai prastas 
socijalistas. Man labai ste
bėtina, kad nekurie socija
listai ir nariai 51 kp., be
veik pritarė Kevežai ir ne
papeikė tokį prietarų palai
kymą. Bet nekurie tos pat 
kuopos nariai visai nesilan
kė nei į vestuves.

V. M. Rinkevičius.

Liaudies Choras 
gražių dainelių, 

64 kuopa su visa 
pasiryžusi veikti

EAST ST. LOUIS, ILL.
Spalio 26 d. vienuos "aug- 

štybės namuose" buvo kata
likiškas pasilinksminimas. 
Žinoma, pirmą vietą užėmė 
bačkutė, o antrą armonikas. 
Linksminosi smagiai, kaip 
tik musų dievą mylinti — 
tik jo nebijantie — žmone
lės linksmintis moka. Bet 
po linksmybių užstojo verk
imas ir dantų griežimas. 
Kad visai iš makaulių su- 

' pūdytas protas neiškristų 
daugeliui tų dievą mylinčių 
žmonių prisiėio jį užsiūti 
galvose, o įsilinksminimus 
atvėdinti belangėse.

Liūdni tai paveikslai mu
sų katalikų gyvenimo, bet 
jie pas juos paprasti, nes 
tik tiek juos išmokina jų 
dvasiški vadovai.

Bedievis.

ti dramas, kuomi 
dins.

Gal ne venoj 
taip gyvenimas 
liuoja, kaip pas 
tveriasi kooperacijos, skįla 
LSS kuopos ir vėl susivieni
ja. Organizuojasi jaunimo 
rateliai, chorai etc. Vieni 
ių miršta, kiti ton vieton 
dygsta, na, ir progresas.

Nesenai vienas senbernis 
apsivedė su jauna 16 metų 
mergaite. Šliubas atsibuvo 
teisme, bet vestuves kėlė 
kaip ir kiekvienas parapijo- 
nas: gėrė, šoko, etc.

Po dviejų sąvaičių minėta 
porelė nuvyko ant šv. Onos 
draugijos baliaus, kame tū
las vaikinas, manydamas, 
kad jaunoji dar mergina — 
pradėjo glamonėti, bet vy
ras nutvėręs kėdę norėjo 
duoti ”divorsą.”

Aristokratas.

kolonijoj 
nekunku- 
mus: čia

SPRING VALLEY, ILL. 
Kun. Mockaus prakalbos.
. Spalio 20, 21 ir 22 š. m. 

čionai atsibuvo "misijos" 
kunigo M. X. Mockaus. Pu
blikos atsilankė gana daug 
ir užsilaikė gana paveizdin- 
gai, tik paskutinę dieną atė
jo vedamos vienos davatkos 
keturios švento žydų tikėji
mo apgynėjos, apsiginkla
vusios rištinėmis bombomis. 
Bet kalbėtojaus kalba tas 
Jehovos militantes taip su
graudino, kad nabagės ap- 
leipo ir reikėjo išnešt iš sa
lės su nesusprogdintais 
kiaušiniais.

Reikia pastebėti, kad kun. 
Mockus yra talentuotu kal
bėtoju ir geru šventraščio 
žinovu, kad pradeda keden
ti tikėjimą, tai net dulksta. 
Mes tariame gerbiamam 
kalbėtojui ačiū už tą nuose
klų prietarų ir melo naiki
nimą.

Bet užtai vietos lietuvių 
parapijos klebonas D. se
kantį nedėldienį per savo 
pamokslą plėšėsi iš apmau
do, keikdamas ir plusdamas 
žmones, kad ėjo klausyties 
kun. Mockaus prakalbų ir 
nesumušė jį lazdomis. Mat 
ko kun. D—nis mokina sa
vo žmones.

šilakojo kvietkas.

NEWARK, N. J.
2 d. Lapkričio 1915 čia 

laikė prakalbas nesenai iš 
Lietuvos atvažiavęs liet, ka
talikų kunigas (pavardės 
neįsiklausiau). Iš viso bu
vo 5 kunigai ir pilna svetai
nė žmonių. Daugiausiai 
moterėlių. Papasakot nie
ko naujo nepapasakojo. Pa
sakė kokių Rusijos kareivių 
tamsių esama. Sako: "kuo
met rusai inėjo Į Prūsų že
mę, patėmiio, kad prusai 
greitai žinias perduoda te
lefonu, tai rusai pradėjo 
naikinti telefonus, bet į vie
tą telefonų sunaikino baro
metrus.” Toliaus nupasa
kojo, kaip "otiec" kun. Ol
šauskui rusų valdžia buvo 
atėmus teises mišias laikyt, 
nes lenkai buvo jį įskundę. 
Daugiaus nieko svarbaus 
minėtas kunigas ir nepasa
kė. Prisižadėjo kitu kartu 
daugiau pasakyt.

Newarkietis.

Chicago, III.— Lapkričio 
7 d š. m. įvyko Meldažio sve
tainėj Liet. Kriaučių Kliu
bo surengtas vakaras. Sce
noje Dram. Ratelis statė 
Br. Vargšo dramą "Žmo
nės." Jau pasirodo, kad ir 
mes, lietuviai, turime tikrų 
scenos artistų.

Prakalbą pasakė Galskis, 
paagituodamas už prisidė
jimą prie bendro darbinin
kiško darbo ir judėjimo. 
Vėliaus kalbėjo koks tai mo
kytojas. Po viso to buvo šo
kiai.

Vakaras puikiai pavyko 
ir publika pilnai galėjo pa
sidžiaugti tokiu vakaru. 
Tik publikai reikėtų dau
giau civilizacijos.

J. Mirevičia.

Spa-Fitchburg, Mass.
lių 30 d. š. m. Lietuvių Jau
nuomenės Draugystė turėjo 
parengusi šokius. Jeigu ne 
svetimtaučių finų parėmi
mas, rengėjai butų turėję 
deficitą.

R. M. J.

Kas mums rašoma.
Lowell, Mass.— Lapkričio 
d. atsibuvo vietinės liet6

soc. 203 kp. organizatoriaus 
drgo Vinco Blažonies vestu
vės su p-le Ona žilinskiute. 
Šliubas buvo civiliškas. Rei
kia pastebėti, kad Lowellio 
lietuvių tarpe civiliškas šliu
bas buvo pirmutiniu atsiti
kimu. Jaunavedžiai verti 
pagyrimo. Linkėtina jiems 
kuolaimingiausio gyvenimo.

LSS. 203 kp. nutarė su
tverti chorą, tuo tikslu savo 
susirinkime 7 d. lapkr. iš
rinko komisiją, kuri nutari
mą vvkdintų gyvenimam 
Pagirtina.

Pinavijo žiedas.

BRADDOCK, PA.
Ši lietuvių kolonija neper- 

daug lietuvių laikraštijoje 
žinoma, nors čia ir nema
žai yra lietuvių. Yra SLA. 
kuopa, ŠŠ. Petro ir Povilo 
draugystė, taipgi yra ir 
kliubas, ir parapija rengia
si bažnyčią statyti. Tuo ti
kslu buvo 6 d. rugsėjo ba
lius. Kun. Saurusaitis ne
privalėtų tiek daug blaivybę 
platinti, nes be girtuoklys
tės katalikai ir bažnyčios 
negalėtų pasistatyti...

Vėliaus buvo ŠŠ. P. ir P. 
draugystės balius. Ir šia
me bačkutė buvo mylimiau
siu draugu.

Spalio 30 d. atsibuvo S.L. 
A. kuopos surengtas balius. 
Čia jau visai kitaip. Rodė
si, kad linksminasi visai ki
ti žmonės. Mat čia nebuvo 
bačkučių, tai nebuvo ir jų 
garbintojų, neigi peštukų.

Atsižvelgus į musų bro
lių katalikų gyvenimą liūd
na darosi, kad per savo tam
sumą naikina savo sveikatą 
ir turtą. Girtuoklystė pas
taruoju laiku čia iš vienos, 
moterėlės ištraukė 115 dole- taipgi patiko. Ant pat galo 
rių, iš jos skundžiamųjų 60 buvo šokiai ir lakiojanti 
dolerių. Taigi tuos 175 dol. krasa.
paaukavus Lietuvos gyven- P-lė B. Stukanaitė, kuri 

mus ir dabar darbininkai tojų sušelpimui gal ne vieną lanko jau college, laimėjo 
žinos, su kuo turi reikalą, ašarą galima butų nušluos- dvi dovanas. Apie ją rei- 
kada tie poneliai bandytų tvt nelaimingiems, bet mus ketų parašyti kiek daugiau, 
pasakyti, jog jie yra kovoto- į žmonelės atiduoda savo pi- nes tai mergina, kuri verta 
jais už darbininkų išsiliuo-į nigus teisėjam, kad girtų pagirimo. Nors čia augus, 
savimą. Aišku, kad tik dėl- protus prablaivintų. To- bet neužmiršta savo tautos.

ROCHESTER, N. Y. 
Ex-socialistų prakalbos. 
Spalių 18 buvo republiko- 

niškos prakalbos, surengtos, 
nesistebėkite! — buvusiųjų 
socijalistais ir figuravusie- 

iji kaipo uolus sąjungiečiai. 
j Kad jiems ne vieta buvo 
’ darbininkiškoj socijalistiš- 
! koj organizacijoje geriau
siai priparodo kad ir šis fa
ktas, jog už stiklą raugalo 
tie žmonės pasiryžę tarnau
ti darbo žmonių klesos prie
šams, pagelbsti darbininkų 
išnaudotojams užimti valdi
škas vietas. Tuo savo dar
bu tie žmonės išdavė ge
riausius apie save paliudiji-

SIOUX CITY, IOWA. 
Tamsus lietuvių kampelis 

pradeda jau judėti.
Šitas miestas mažai lie

tuviams, kitur gyvenan
tiems, težinomas. Nors čia 
yra apie 900 lietuvių, bet iki 
šiol jie snaudė; laikraščių 
pareidavo nedaugiau, kaip 
100. Tečiaus pastaruoju 
laiku lietuviai pradeda ir 
čia judėti. S.L.A. kuopa ir 
M.M. Dr-ja nesenai statė 
scenoj juokingą komediją 
"Nepadėjus nėr ko kasti;” 
po vaidinimo K. Opauskis 
padeklamavo apie karę Lie
tuvoj "Užtemk saule,” o 
Ona Valiukiutė, 8 m. mer
gaitė,— "Rasos, rasos sida
brinės," kas susirinkusiems 
labai patiko. Vaidinimas

SO. OMAHA, NEB. 
Prakalbos.

Per pastaruosius dviejus 
metus vietinė musų LSS. 
131 kuopa mažai ką veikė; 
rodos, priklausanti prie mi
nėtos kuopos draugai yra 
gana veiklus, tiktai tas jų 
veiklumas nebuvo sąjungos 
naudai. Dabargi spalių 24 
d. parengė LSS. 131 kuopos 
vardu prakalbas, užkvies- 
dami už kalbėtoją drg. A. 
Žagarą. Prakalba buvo ga
na užimanti. Žmonių buvo 
atsilankę nemažai. Reikia 
priminti, kad musų kaloni- 
jos socijalistai gana prakil
nus žmonės ir draugiškai 
sugyvena su visokių nuo
monių žmonėmis, bet musu 
dvasiškas "bezgramotnas" 
"tėvelis" kun. Jon—tis jais 
neišsitenka beveik kiekvie
ną nedėldienį nepamiršta 
juos pagarbinti.

Prakalbose buvęs.

Pottsville, Pa.— Šio mies
to kalėjime randasi 198 ka
liniai, kurių tarpe 24 lietu
viai.

Čia yra lietuvių kalinių 
knygynėlis, tik vargas, kad 
nedaug knygų jame turime. 
Dėlto kreipiamės į visuome
nę, prašydami, kad kas turi 
atliekamų knygų, paaukau
tų musų knygynėliui. Ta
riame ačiū Marijonai Bune- 
čei, iš Cambridge, Mass., pa
aukavusiai 11 knygelių, ir 
E. Lazarovič, aukavusiam 
vieną knygą. "Amerikos 
Lietuva” aukauja savo laik
raščio po 1 egzemp. Mel
džiame ir kitų neužmiršti 
musų.

Altx. Komaroski.

Plymouth, Pa.— Spalių 
17 d. š. m. kun. S. Struckus 
pasakė puikų pamokslą mo
terims, bardamas jas už ėji
mą Į tautinę bažnyčią. Gra
sindamas ir baugindamas 
visokiais baubais kunigas 
tik sau blogą padarė, nes 
moteris taip sukiršino, kad 
tos visai militariškai atsisa
kė klausyt dvasiško vadovo.

Kaipo giminaičio man 
gaila kun. S. S., nes pasiga
dino sau biznį.

Jurgis Markevičius.
MUSŲ VAKARAI.

Brooklyn, N. Y.— Spalio 
31 d. atsibuvo LSS. 19 kp. 
surengtas koncertas. Kon
certo programas susidėjo iš 
15-kos gabalėlių, kaip tai: 
dainų, deklamacijų, monolo
gų, smuikų duetai, trio, 
"Džian Bambos spyčių” ir 
t.t. Publikos buvo pilnutė
lis tautiškas namas, bet už
silaikymas gi jos buvo ne
atsakantis. Aš maniau, kad 
brooklvniečiai nors laike to
kiu parengimu moka pavy
zdingai užsilaikvt, bet taip 
manydamas aš klydau. Prie 
to pridursiu, kad tautiškam 
name suvis neparanku ką 

to, kad lietuvių socijalistų kiems reikalinga parapija, Ji netik darbuojasi musų nors parengti. Svetainė 
sąjunga neleido jiems pana- kad dar daugiau jų protas tarpe, bet ir anglų spaudoje be laneii, o kuomet prirūko, 
šiai darbininkus liuosuoti, apsitemtų ir kunigui iš to tankiai rašinėja apie lietu- tai aršiau, negu surūkusioj 
jie iš jos ir pabėgo. Labai butų geras pelnas. jvius. j linų mintuve j.
linksma, kad tatai jie pada- Beržo lapas. Mirtos Vainikas. Newarkietis.

paaukavus Lietuvos gyven-

Racine, Wis.— Lapkr 6 
d. patiko nelaimė dirbtuvė
je Jurgį Putiną, 19 metų 
amžiaus vaikiną. Dirbo 
Norway Spring Co. fabrike. 
Užveizda paliepęs po 12 vai. 
nuvalyt mašinas. Nelaimin- 
sai nelaukdamas mašinų su
stojimo pradėjo valyt ir ra
tas pagavęs ranką, ją iki al
kūnės sudraskė. Ranką li- 
gonbutyje nupjovė. T.B.

St. Joseph, Mo.— Čia lie
tuvių nedaug. Tamsumas, 
kaziros ir girtuokliavimas, 
tai geriausi jų draugai. Y- 
ra pašalpinė draugijėlė, bet 
mažai ji žinoma.

Atsiranda jau ir protau
jančių, tat yra viltis, kad ir 
čia taip amžinai nebus.

K. P. D.
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' reformų ir pasitenkinti ma
žomis atmainomis.

Ilgoji gi reakcija, apėmu
si visus kraštus, irgi veikė 
į darbininkų partijų pusę, 

i Besiplėtojantis didžiųjų val- 
Istijų imperializmas ir jam 
' reikalingas militarizmas 
apsvaigino ne vienam gal- 
vą — kitiems pakirto ūpą, 
ir vieton kovos keliu tokie 
jau ėjo prie... klupščiavimų.

Ačiū tam viskam mes ma
tom, kaip atskirų kraštų, 
partijose jų narių sąstatoj 
pasirodo didžiausias Įvairu
mas. Ir vėl greta socialde-

Prasidėjo europietiška 
karė, ir žuvo antras inter
nacionalas. Antras, inter
nacionalas, ką išgyveno 25 
metus, ne tiek rišo į vieną 
visą tarptautinį darbininkų 
judėjimą, kiek taikė atski
ras tautiškas ir territoria- 
liškas partijas, kiek rūpino
si išrišti įvairius nesusipra
timus. apšviesti painesnius 
klausimus. Antrojo inter
nacionalo išrišimai nebuvo 
drąsus, aiškus, pamatiniai: 
juose kvepėjo kompromisas 
ir prieštaravimų mišinis. Ir 
negalėjo kitaip būti! Per
daug įvairi buvo antrojo in- ’mokratųt greta revoliucijo-
ternacionalo sąstatą. Gre
ta grynai proletariškų srio- 
vių tūnojo tenai smulkiosios 
buržuazijos (miesto ir kai
mo) bei inteligentijos idea- 
logai. Ačiū tam, antras in
ternacionalas nebuvo socia- 
listišku, bet socialistiškai- 
liberališku mišiniu. Ir už 
tai visai nestebėtina, kad 
tokia katastrofa, kaip be
veik visasvietinė karė, turė
jo suardyti antrąjį interna
cionalą.

Antram internacionalui 
lvgiai taip lemta buvo žūti, 
kaip ir pirmam. Pirmas in
ternacionalas susidėjo pro- 
letariško judėjimo pradžioj. 
Į jį įstojo taip proletarijato. 
taip kitų klesų ir sluogsnių 
atstovai. Tai buvo tuo me
tu. kada kapitalizmas su sa
vo besibujojančia pramone 
tik skynė tuos takus, ku
riais jis dabar drąsiai žen
gia pirmyn. Tai buvo ga
dynė, nesenai tik atsikra
čiusi nors ir 
feodalizmo 
nuo absoliutizmo 
Smulkiosios buržuazijos 
inteligentijos 
dar gana radikališki. 
greta savo radikališkumo ir 
net revoliucijoniškumo jie 
buvo perdaug akli, ir nejau
tė jie užtai to. kad nauja 
surėdymą įsteigs ne idealis
tų. ne išrinktųjų saujalė. bet 
organizuotas. susipratęs 
proletarijatas, kurio tarp
tautinės spėkos bujos kartu 
su tarptautinės pramonės 
bujojimu. Pirmame inter
nacionale greta proletariš
kų sriovių, greta socializmo 
pasekėjų turėjo atsirasti ir 
smulkiosios buržuazijos bei 
inteligentijos idealogai. per- 
siėmusieji kraštutinio indi
vidualizmo dvasia, tai yra 
anarchizmo pasekėjai. Taip 
Įvairiems elementams nega
lima ilgai gyvuoti toj pat 
bendrybėj. — ir pirmas in
ternacionalas skilo — žuvo, 
kad užleidus savo vietą ki
tam, labiau proletariškam.

Susitvėrė antras interna
cionalas. Įvairiose šalyse, 
o ypač Vokietijoj ir .Jungti1 
nėse Valstijose, pradėjo 
smarkiai bujoti pramonė. 
Darbininkų skaitlius vis 
augo, klesiniai nesusiprati
mai vis didėjo, vis gilinosi: 
susirėmimai su buržuaziš- 
komis valdžiomis ir jų at
stovais vis aštryn ėjo; — 
augo ir bujojo darbininkiš
kos partijos: didinosi jų na
rių skaitlius.

Bet ne visur didžioji pra
monė panaikino smulkiąją. 
Ir net priešingai, kaikurio-j 
se išdirbimo šakose greta' 
stambiosios pramonės pra
dėjo žydėti smulkioji, o vie
tomis kartu su stambiąja 
stačiai dygdavo smulkioji, 
kaipo papildančioji stam-1 
biają. Šie atsitikimai nega-

nevisai, nuo 
viešpatavimo, 

spąstų, 
ir 

atstovai buvo 
Bet

nieriško marksizmo pasekė
jų. pasirodo Įvairus oporti- 
nistai. ką kreipia — darko 

i istoriškojo materializmo 
pamatus, ką tyčioms painio
ja dialektišką materializ
mą su metafizišku, ką ”tai- 

i so”-gadina marksizmą, ką 
savotiškai nori "revizuoti” 
moksliškojo socializmo pa
matus. Maža to. Greta šių 
revizionistų, ir tankiai su 
j‘ų pagelba. nes pastariem- 
siems rupi visakeriopais bu
dais kovoti su artodoksališ- 
kais marksistais, i partijas 
Įlenda Įvairus radikalai ir 
net liberalai, kurių užduo
tis: pakliūti i darbininkiš
kas partijas ir tenai iš vie
nos pusės daryti sau politiš
ką karjerą (ministrai iš so
cialistų — turiu omenyj at
sitikimus prieš karės pra
džią), iš kitos gi pusės savo 
veidaminiavimais Įgyti Įte
kmę darbininkų miniose, 
kad paskui partijos veiki
mą kreipti nuo revoliucijo- 
nieriško kelio prie reformi- 
jinio socializmo. — Ir nežiū
rint i tai. kad kairieje s.-d.- 
tai arba neturėjo tiek drą
sos. arba "kodėl tai” (tan
kiai neteisingai ir juokingai 
orisidengdami nenoru skal
dyti darbininkų partiją) ne- 
sirupino atsikratyti nuo ne- 

u. nuo nekvie- 
l:v. partijų pa

vadina 
narksis- 
kairieji

nrasytų svec’ 
stu proletari' 
’ydovų, kaip juo: 
nuoseklus Rus’jos 
:ai. Tenai gi, kur 
-.-d-tai mažumoj, jie neturi 
nilietiškos drąsas patiems 
:šstoti iš tų veidmainingų 
darbininkų viliotojų kom
panijos, kad pradėti naują 
nuoseklų darbą.

Taip dėjosi netik atskiro
se partijose, bet ir visame 
antrame internacionale. 
Jau senai jautėsi, kad ne- 
normalinis antrojo interna
cionalo padėjimas laikinis: 
iam lemta arba skilti, arba 
zuti: bet žūti, kad ant geres
niųjų jo pamatų galėtų su- 

i šit verti naujas, persiėmu- 
sis nesudarkyta revoliucijo
niško marksizma dvasia.— 
naujas, kaipo tikras prole
tariato atstovas.

Oportinizmo dielė skau
džiausia palietė skaitlin
giausią socialdemokratišką 
partiją, veikiančią Vokieti
jos valstijos ratuose. Ir 
mes matom, kaip Vokietijos 
s.-d-tų daugybė liko Vilhel
mo valdžios tarnu ir agentu. 
Tokia pat dielė čiulbė ir ki
tas partijas, veikiančias ar
ba kitų valstijų rybose. arba 
net tik kitų tautų saujoj. Ir 
tenai mes matom dalykus, 
panašius Į vokiškus. Atsi
rado net taip vadinamos so- 

! cialistiškos partijos, ką kar- 
j tu su kitais organizavo savo 
I kariumenės, ką vieton prie- 
išintis karės vedimui, patis 

l«jTne^teiKe'^i“ant‘*^-lka.iP . pydami ruošėsi 
ninkišku partijų idealogų. | l>n1? kares, kad su jos pa- 
Kai kuriems rodėsi, kad!?al^,PasI?.ktl, savo ^al 
proletariatas niekados ne_ tautiškus idealus.
busiąs tiek galingas, kad Beveik visi kraštai suski- 
visuotinos pervartos keliu lo ant dviejų priešingų pu- 
galėtų įsteigti sau atsakan- šių. Valstijų išsiskirstymas 
čią tvarką. Ir toki abiej'o-1 atsiliepė ir ant territoriališ- 
tojai rodė, jog reikia užmir-1 kų partijų. Ir dabar vieton 
šti seną kelią ir griebties intemacionališkų konferen-

Y

Mokslas ir Išradimai.
t

cijų mes matom arba sąjun- 
gietiškų valstijų partijų 
konferencijas, arba sau sim
patizuojančių valstijų parti
jų balsas, arba neutrališkų 
šalių karikatūras. Stačiai 
biauru!... Ir prisiėjo ap

skelbti antrąjį internacio
nalą nesenčiu. Katastrofos 
metas aiškiausiai parodė 
jo supuvimą. Vienok, tas 
apskelbimas dar nereiškia, 
kad internacionalizmo idėja

■ žuvo.
f

CHEMIŠKOJI KARĖS 
PAPĖDĖ.

4

Karė yra didelė mokyto
ja, nors žiauri ir daug lė- 
šuoja.

Nėra abejonės, kad jūrei
vystės išradėjas buvo uždu
sęs ir kruvinas pabėgėlis iš 

’’(pralaimėtos karės Akmens 
. - J - j8 savo Gadynėje, kuris priešo per-

protavimo, daro vardan pro- atsisėdo ant tro-
Inrn L’-nc’ T’inni’hnc T__  _ v .

Dabar vieton visasvieti- 
nės prolerijato vienybės, 
mes matom vien skerdynę. 
vienas iš kariaujančių vals
tijų pusės socialistiškų par
tijų vadai savanoriai eina 
skersti kitos pusės vadus. 
Ir taip, gal jie,

letariškos vienybės !—
Gal būti tik viena grynai 

proletariška partija. Visų 
kraštų kairiųjų socialdemo-

prasti apkasai, bet ir drū
čiausia tvirtovė nieko ne
reiškia. Ir visa tai daru 
chemija.

Taip dalykams stovint, 
Anglija su Francuzija atsi
dūrė labai keblam padėjime 
ir tik vėliau pradėjo atsi
gauti, nes turėdamos atda
ras pasaulio rinkas jos kiek 
nori gali prisivežti iš Čili 
salietros, o iš Indijos ir Egi
pto bovelnos, kuomet Vo
kietijoj šitos medegos jau 
baigiasi ir vokiečių chemi
kai turi galvoti apie kito
kias kombinacijas.

Seniausiomis sprogstan
čiomis medegornis yra: ni
trogliceriną ir dinamitas.

Nitrogliceriną pasidaro 
sumaišius paprastą gliceri
ną su azotine ir sierine rūg
štimis. (Be azotinės rūgš
ties nebūtų sprogstančiujų 
medegų.) šitas mišinys — 
nitrogliceriną —išrodo kaip 
tirštas aliejus ir įdėtas i 
vandenį skęsta. Kadangi 
prie mažiausio sukrėtimo 
ar dasilvtėjimo nitrogliceri
ną sprogsta su baisia pajie- 
ga, tai ji viena nėra varto
jama, bet daroma iš jos di
namitas.

Dinamitas yra daromas 
beveik taip, kaip tešla duo
nai kepti. Imama papras
tai 25 nuošimčiai infuzori- 
nės žemės, 75 nuošimčiai ni- 
:roglicerinos ir stačiai min
doma tai plikomis ranko
mis, kol tas pavirsta į tešlą. 
Prieš minkymą žemė yra 
deginama, kad išdegtų vi
sos organiškos medegos, o 
paskui sijojama, kad nelik
tų akmenėlių, Žemė palie
ka lengvutė. Ugnis išima 
iš jos visą vandeni. Tuomet 
ji maišoma su nitrobliceri- 
na ir, pakol da minkšta, de
dama Į patronus ir šiaip for
mas. Dinamito yra smar
kesnio ir silpnesnio. Jo 
smarkumas ar silpnumas 
priguli nuo to, koks nuo
šimtis jame randasi ni- 
troglicerinos. O nitroglice- 
rinos dedama į dinamif? nuo 
30 iki 80 nuošimčių. Nitro
gliceriną išrado italų chemi
kas Salvero 1845 metuose.

(Pabaiga bus).

mų ar neesamų elementų, 
kurie tinkamai nesi jungia 
ir pasekmėje išeina netikęs 
produktas.

Bet didžiausią svarbą 
chemija turi "šalies apgyni
me,” ką jau parodė dabar
tinė karė. Vietoj senovės 
fortų ir pilių dabar karės 
laukan išeina chemija.

Dabartinė Europos vals
tybių kova parodė, kad ka
rė negali būt laimėta, jeigu 

i valstybė neturės iškalno pa
gaminus sau didelės atsar
gos chemikalijų ir neturės 

į to mokslo specijalistų.
Juk chemikas, o ne kas ki

tas sutaiso Įvairiausios rų- 
šies sprogstančias medegas 
ir bombas, kuriomis naiki
nama arba išmetama iš ap
kasų kariumenė, skandina
ma laivai ir trupinama dru- 
čiausios tvirtovės.

Chemikas išdirba nuodin
gus gazus, kurie sykį ant 
visados sunaikina drąsiau
sio kareivio plaučius. Pa
galios chemikas pataikys iš
traukti iš vandens ar oro 
azotą ir padaryti iš jo viso
kioms spogstančioms mede- 

i — azotinę

I

ptų ir leidosi ant jūrių, jieš- 
kodamas tenai išsigelbėji
mo.

Pirmutinis musų žinoji
mas apie geležies vartojimą 
ir plieno grudymą yra gi
męs karėje ir krikštytas 
krauju. Visa musų pradi
nė architektūra iki kelių 
šimtų metų atgal buvo iš
imtinai kariško typo. For
tai, pilis, rūmai, apvesti sie
nomis miestai ir net ūkiš
kos triobos buvo statomos 
apsigynimui nuo užpuolikų. 
Išradėjų protiškos pajiegos 
buvo daugiausia kreipiamos 
linkui mėtyklių ir kanuolių, 
šautuvų ir bombų, parako 
ir dinamito, nes karaliai ir 
popiežiai, baronai ir vysku
pai. kurie kontroliuodavo 
pinigus, daugiau mokėdavo goms pamata — azotinę 
už mašinas savo priešams rūgšti, o likusi degi atiduo- 
žudyti ir maištininkams bei ti submarinų Įguloms kvė- 
eretikams persekioti, negu 
už kitokius išradimus.

Buvo tai baisi ir pragaiš
tinga išradimų mokykla. 
.Nes tie išradimai visų pir- 
j miausia panaudota skyni- 
■ mui susispietusių žemės gy
ventojų—žmonių ir naikini
mui visko, ką amžiams bė
gant jie per triūsą ir vargą 

i yra sutverę.
Bet visgi negalima užgin- 

čvt, kad karės buvo ir vis 
da tebėra tuo akstinu, kuris 
nuolat ragina žmonės prie 
galvojimo. tyrinėjimo ir 
naujų išradimų. štai Co- 
lum bijos, o paskui New 
Yorko universitetai ir daug 
da kitų kolegijų praneša, 
kad šįmet dusyk daugiau 
studentu nori mokinties in- 
dustrialės chemijos, negu 
kitais metais. Laboratori- 

j jose ir vietos jau nebeužten
ka. Ir šitą subruzdimą pa- 
rimdė niekas kitas, kaip tik 

i Europos karė.
Nors tautiškai musų pui

kybei ir nesmagu, sako vie
nas Amerikos profesorių, 
bet visgi mes turim pripa
žinti, kad mokslo srytyje 
abelnai. o chemijos prie iš- 
dirbystės pritaikyme ypa- 
čiai, Amerika yra atsilikus 
nuo Europos ant kokių 25 
metų. Reikia pasakyti, kad 
kitos anglų apgyventos ša
lis — pati Anglija ir visos 

! jos kolonijos — taipgi yra 
atsilikusios nuo Vokietijos, 
Švedijos, Francuzijos ir Au
strijos.

Dalykai stovi ve kaip: 
Jeigu pas Amerikos fabri
kantą 20 metų atgal atėjo 
baigęs universitetą chemi- 

I kas ir paprašė darbo, tai fa
brikantas negalėjo atsiste
bėti. ”Ką, po plynių, che
mikas gali mano fabrikoj 
veikti?” sakydavo jisai. To
kių fabrikantų ir šiandien 
Amerikoj nestinga.

Bet Vokietijoj ir 20 metų 
atgal nė vienas fabrikantas 
neapsieidavo be laboratori
jos ir chemiko su vienu— 
dviem padėjėjais, kaip ne
apsieina be mašinisto arba 
knygvedžio.

Vėliau, kada Amerikos 
industrijoj dirbo vienas 
chemikas, Anglijoj buvo du, 
o Vokietijoj 30.

”Bet kągi toks mokslinin
kas, kaip chemikas, gali vei
kti paprastoj popieros, cu
kraus, vilnų ar alaus dirb
tuvėj?” paklaus skaitytojas.

Trumpai pasakius: Jisai 
analizuoja žalias medegas 
ir atranda, kokie yra joje 
elementai, kurie vienijas, ir 
tikrąją veikmę kitokių esa-

j t.- • ?lsuose ,^stuJ)sej kratų atstovai, nebelaukda-' 
darbininkams prisieina ko-' mį karės galo, turi susirink- 
voti su buržuazija netik sa- {j j vieną vietą, kad uždėti 
va, bet ir svetima: nuolat trečiojo internacionalo pa- 
yienos šalies atsitikimai matus. Jie turi išdirbti 
šiaip ar taip paliečia visų bendrą visiems kraštams 

~ ir| grynai proletariška progra-
> vi-' 

siems kraštams bendros 
taktikos, kurios turės prisi
laikyti visos autonomiškos 
partijos dalis. Bendroji 
taktika neturi prieštarauti 
revoliucijinio marksizmo 
principams. Ji turi būti pa
naši į taktiką rusiškų di- 
džiumiečių, į kairiujųVokie- 
tiios s.-d-tų. kurių skaitlius 
dabar taip menkas. Tarp
tautinis susivažiavimas pa
skiria bendrą centrą, išdir
ba bendrą programą ir tak
tiką, kurios negali perženg
ti nei viena autonomiška 
partijos dalis, nei vienas jos 
narys, visvien, kur jis gy
vena. Kadangi dabar yra 
valstijos, tai kiekvienos val
stijos organizacija sustato 
autonomišką partijos dalį, 
kuri savo vietiniuose klau
simuose gauna autonomiją. 
Nei viena autonomiškoji da
lis negali peržengti bendrų
jų nutarimų. Už kiekvieną 
peržengimą taip kiekviena 
peržengusioji partijos dalis, 
taip kiekviena ypata be jo-l 
kių svyravimų turi būti iš
mesta iš tarptautiškos par
tijos. Šiuo keliu uždaryta: 
bus įstojimas į naują inter
nacionalą Įvairiems oportu
nistams, revizionistams, re- 
formistams, nacionalistams 
ir t.t. Naujam internacio
nale neturi būti vietos jo
kiems tautiškiems princi
pams organizacijos klausi
me, nors tautiškas klausi
mas, turi būti pastatytas, 
kaipo vienas iš pirmųjų 
klausimų, bendrame naujo 
internacionalo susivažiavi
me. Tai taip išrodo man

kraštų darbininkus,
tokiu budu pats gyvenimas/ma išdirbtT*Da*matus' 
pati klesinė proletarijato | * ■
kova spiria darbininkus prie 
proletariško internacionali
zmo. Dielėmis apimtą ir 
dabar jau pilnai suirusį jo 
kūną pakeisti nauju, sveiku, 
kur dielėms vietos neturi 
būti.

Dabar turi susitverti nau
jas, trečias internacionalas, 
kur vietos neturi būti jo
kiems oportunistams. Ka
dangi paskutinė katastrofa 
parodė didelę nacionalizmo 
blėdi, tai trečiame interna
cionale neturi būti vietos 
tiems, ką serga nacionaliz
mo liga, ką savo partijų or
ganizavimą remia tautiško
mis rybomis. Kadangi Įvai
rių valstijų susirėmimas at- 1 
sakančiai suskaldė ir terri- : 
torijališkas, užsidengusias 
”savo” valstijų rybomis par
tijas, tai trečiame interna
cionale neturi būti vietos vi
siems tiems, ką laikosi terri- 
torijališkų, valstijinių parti
jų rybų. šalin tautiškas ir 
territorijališkas partikulia- 
vimas! Kadangi smulkio
sios buržuazijos (miesto ir 
kaimo) ir inteligentijos ide
alogai. kaip dielės siurbė 
oroletarišką kūną, tai tre
čiam internacionale neturi 
būt vietos visiems smulkio
sios miesto buržuazijos idė
joms ir jos reikalų apgynė
jams, visoms valstietiškoms 
ir pusiau valstietiškoms 
partijoms, ką Į savo progra
mas kiša valstiečių išdirbė
tu reikalu aDgvnima ir t.t.| <7 k *. X O*. t

Ir taip, — kuogi turi būti 
naujas internacionalas?
Naujas internacionalas pri- naujas trečias intemaciona 
valo būti ne sąjunga Įvairių las.

■ spalvų ir pakraipų partijų, 
nors ir prisidengusių socia
lizmo vardu, nors ir ginan
čiu darbininkų reikalus (to
kių partijų gynimas nėra 
nuoseklus), bet pats turi būt 

j intemacionališka partija, 
su viena visiems kraštams 
bendra programa ir taktika. 
Atėjo laikas, kad privalo pa
kelti klausimą anie vieną 
bendrą . tarpautišką visa- 
svietinę partiją. Neiur bu- 

i ti daugiau rusiškų, vokiškų, 
franeuziškų ir kitų partijų; 
turi būti viena, visiems ben
dra partija, kurios nariais 
galėtų būti visų kraštų, visų 
valstijų, visų žemių prole
tarai. Kas nesutinka su 

i šiuo principu, tas teužsiden- 
įgia senos rūšies tautiškose 
arba territoriališkose rybo-l 
se, ir terėkia apie savo in-' 
ternacionališkumą; ateis aš
tresni laikai, ir vėl išlįs yla nesurugs. 
į iš maišo, ir vėl visi rėksniai 
užmirš apie savo intemacio- 
nališkumą. ir vėl kiekviena 
nartikuliarišką partija vis
ką mastuos arba savo tau
tos, arba savo valstijos mas
tu. Visi tikrieji internacio
nalistai turi atsiskirti nuo 
veidmainingų draugų ir tu
ri sutverti savo tarptautiš- 
ką partiją. Tik tuomet mu
sų šauksmas ”visų kraštų 
proletarai vieninkimės” liks 
ne popieriniu šauksmu, bet 
faktišku.

Ir taip, naujas internacio
nalas, sulig manęs, turi bū
ti tarptautiška revoliucijo- 
niška marksistų, kairiųjų 
socialdemokratų partija, 
kuri nepripažįsta nei tautiš
kų, nei teritoriališkų savo 
organizacijoj rybų. Kas 
gali, kam prieinama, tepla- 
tina naujo internacionalo 
idėją, te ruošia naujo inter
nacionalo susivažiavimą.

Margumeliai.
Amonija sumaišyta pu

siau su vandeniu geriausia 
išima iš drapanų malevos 
plėtmus. Reikia pamirkyt 
du-tris kartus ir išplauti su 
muilu.

Įdėjus i pieną truputį tar
kuotų krienų, pienas niekad

Virinamas vanduo nuo 
galvanizuotos geležies pasi
daro nuodingas.

Raudonai įkaitinta kaČer- 
ga geriausia nuima nuo lan
gų rėmų senąjį kitą.

Karštas, stiprus uksusas 
(actas) nuima nuo langų 
stiklų malevą.

Įsitėmykit: be darbininko 
rankų pasaulis butų dar lau
kinis.

i

puoti.
Vokietija turi labai daug 

gerų chemikų ir laiko juos 
karės ir laivyno ministeri
jos prigulmybėje. Francu
zija turi gal būt da geresnių 
chemikų, bet ne taip daug 
ir jte tenai nepriklauso val
stybei. Belgija tuo žvilgs
niu viršija net ir Vokietiją.

Bet chemijos išdirbystė 
Vokietijoj buvo taip suor
ganizuota, jog viskas buvo 
valdžios kontroliuojama ir 
visomis pajiegomis remia
ma. Ramybės laiku chemi
škųjų daigtų dibtuvės turė
jo vežti savo produktus Į 
Angliją, Francuzija, Ame
riką ir kitas šalis, ir parda
vinėti juos tenai tokia kaina, 
kiek atsieidavo jų pagami
nimas, o kartais net ir pi
giau. nes Vokietijos valdžia 
nuostolius padengdavo, kad 
tik jų išdirbimas augščiau 
minėtose šalise neapsimokė
tų, o karės metu kad jų te
nai pritruktų.

Ir ištikrujų, kada kilo 
dabartinė karė, tai Francu
zijoj, o ypač Anglijoj, pri
truko kaikurių medegų a- 
municijai. Už bilijonus do
lerių užsakyta jos Suvieny
tose Valstijose, bet ir pasta
rosios negali pakankamai 
jos pagaminti, nors paleista 
i darbą visos ginklų, auto
mobilių, siuvamų mašinų, 
vaikų vežimėlių ir net gra
mofonų dirbtuvės.

Vokietija gi, paėmus iš 
pat pradžios Belgiją, padi
dino ir be to jau didelę savo 
chemijos industriją.

Rusija turėjo įsitaisius 
keletą kariškų laboratorijų, 
bet jos buvo menkos, todėl 
pradėjus tokią didelę karę, 
jai .tuojaus pritruko amuni
cijos.

Vokietija, besirengdama 
prie didelės karės, per dau
geli metų jau krovė atsar- 
gon chemiškas medegas, 
kurios ant pažiūros išrodo 
neva nekaltos, daug varto
jamos žemdirbystėj ir me
dicinoj, bet kurios kartu 
tarnauja ir sprogstančios 
medegos išdirbimui, taigi 
ir amunicijjos.

Šiandieninė karė pavirto 
i kovą apkasuose. Visa ar
mija įsikasa žemėn ir iš ap
kasų šaudo. Taigi, kad iš
mušus. priešą iš tokių apka
sų, reikia labai daug sprog
stančių šovinių. Pasitaiky
davo Flandrijoj ir Galicijoj, 
kad į valandą laiko vokiečių 
artilerija išleisdavo po 200,- 
000 šovinių, vertės 19 milijo
nų dolerių. Prieš tokią bai
sią šovinių krušą netik pa-

Iš Amerikos.
IŠŠAUDĖ Už S60.000 GY

VULIŲ.
Chieago, III.— Pereitoj 

sąvaitėj ant ponios Durand 
farmos. Lake Forest vardu, 
likos iššaudyti visi gvvuliai, 
tarp kurių buvo atrasta 
gerklės ir kojų ligos ženk
lai. Savininkė norėjo už
protestuoti, bet šerifas su 
savo žmonėmis užrakino ją 
su tarnais stuboj, paskui 
nuėjo į tvartą ir pradėjo 
šaudyt gyvulius. Iššaudyti 
gyvuliai apkainuota $60,000. 
Valdžia užmokės.

NORI SUJUNGTI VISAS 
ŠELPIMO DRAUGIJAS.
New Yorke kilo sumany

mas, kad suvienyti visas 
šelpimo draugijas ir fondus 
Amerikoj į vieną organiza
ciją ir pavesti tą organiza
ciją Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus kontrolei. Tuo 
budu norima įsteigti $100,- 
000,000 fondą nukentėju
siems nuo karės šelpti.
BOMBA UŽMUŠĖ ŽMO

GŲ.
Galesburg, III.— Tūlas F. 

Miller, eidamas anksti į dar
bą, rado ant šaligatvio gra
žiai suvyniotą kokį tai daig- 
tą. Kaip tik jis norėjo ra
dinį išvyniot, pasidarė eks
pliozija. Miller likos už
muštas ant vietos.
AUTOMOBILIAI UŽMU

ŠĖ CHICAGOJ 227 
ŽMONES.

Chieago, III.— Cook ps^ 
vieto daktaras paskelf 
kad nuo 1 gruodžio peni 
metų Chicagos gatvėse 
tomobiliai užmušė 227 žmK. 
nes.
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1$ AMERIKOS.
IttINKTA DAUGIAU 

SOCIJALISTŲ.
Pereitam "Keleivio” nu

meryje buvo jau paminėta 
kdiataa vietų, kur Socijalis
tai buvo išrinkti valdinin
kais. Dabar da pasirodo, 
kad New Yorko mieste so- 
cijalistas šiplakovas išrink
tas valstijos legislaturon.

Massachusetts legislatu- 
roa išrinkta socijalistas 
Morrill iš Haverhill’io.

AREŠTAVO CARO GIMI- 
MINAITĮ.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad New Yorko policija are
štavo paleistuvystės namuo
se tūlą rusų kunigaikštį, ca- j 
ro giminaitį. Jo vardo ne
paduoda. Bostono "Post” 
sako: "Prasta tai vieta ku-i 
nigaikščiui šituo pasaulio 
istorijos laiku. Tinkamiau-i 
šia vieta tokios rųšies gy-j 
vuliui (cattle) butų karės 
lauke. Bet Rusijos 'didi
kai,’ matomai, ir tam netin
ka, išskyrus tik vieną did- 
kunigaikštį Mikalojų. Jisai 
yra tikras vyras. Bet žiū
rėkit, kaip už tai caras su 
juo pasielgė!"

SVDE fabtK.,nklų I Vėl eigefis si kunigą.
Bėgyje 24 valandų perei

toj sąvaitėj Amerikoj sude
gė 3 didelės fabrikos, kurios 
dirbo sąjungininkams gink
lus ir kitokias karės prietai
sas.

Trentone, N. J., sudegė 
didelė virvių fabriką, kuri 
dirbo spygliuotą vielą. Sa
koma, kad fabriką uždegė 
vokiečiai. Nuostoliai siekia 
$500,000.

Bethleheme, Pa., sudegė 
plieno dirbtuvė, kuri dirbo 
kanuoles. Ugnis pagadino 
daug gatavoj kanuolių. Nuo
stoliai siekia $l,(X)0,000. 
Philadelphijoj sudegė Bald- 
wino ginklų dirbtuvė.

AUDROJ ŽUVO 13 
ŽMONIŲ.

Amerikos vakarų valsti
jas aplankė baisi audra pe
reitoj sąvaitėj. Apie Great 
Bend, Kansas valstijoj, už
mušta 12 žmonių, sugriauta 
3 malūnai ir apie 50 gyvena
mų namų. Hoopestono 
miestelyje, III., vėtra sugrio
vė geležies dirbtuvę, po ku
rios griuvėsiais vienas žmo
gus likos užmuštas, o 3 su
žeisti.

LONDONAS REIKALAUJA 
ATSILYGINIMO.

tokiu budu apsisaugoti pa
tiems.”

Susirinkimas išnešė rezo
liuciją, reikalaujančią iš val
džios įvedimo sistematingo 
ir kartu aštraus keršijimo, 
"kaipo pasekmingo budo 
zeppelinų užpuolimams ant 
Londono ir kitų miestų su
stabdyti.”

Nuostolių surašąs parodė, 
kad vokiečių orlaiviai 13 
spalių naktį užmušė:

Vaikų ............................5

I Turbut nė viena tauta 
pasaulyj neturi tokių kuni
gų, kurie kištų savo pirštus 
kur nereikia, kaip mes lie
tuviai. Štai dabar Plymo- 
uth, Pa., Lietuvių Darbinin
kų Pašelpos Kliubas, išves
tas iš kantrybės per kun. 
Struckaus užsipldinėjimus, 
pasamdė advokatą, idant 
patraukt jį teisman. Advo
katas davė jam progą savo 
šmeižtus atšaukti, ir parašė 
sekantį laišką:

1915

Pa-

Pajieškau pusbrolio Antano Pet- 
akusko ir draugų: Juozo Vaičio, K. 
Zileikoa ir A. Urbanavičiaus, visi 
gyveno Chicagoje. Turiu svarbų rei
kalą, jų pačių ar žinančiujų apie 
juos meldižiu atrašyti.

D. Pūki nekas.
42^į N. Washington st, Butte, Mont

Į Į
Pajieškau Prano Vaitkaus, gyveno , BROOKLYN, N. Y.

Škotijoj, ir Jono Tuško, gyveno Wor- nai |||O Ik TETATBAC 
cester, Mass, taipgi Aleks. Paulaus- tSALIUv U I LAIHAw« 
ko, Petro Vaičikausko Jono Kaupavi- T. .... ~
čiaus. Jie patįs ar kas juos žino, j Lietuviu Ansvietos Dranenm atsi. I 
malonės duot žinią.

John Zagazas,
80 Teuscher avė, Hamtramck, Mich.

Viešas susirinkimas reika
lauja užpuolimų iš oro 
ant Vokietijos miestų.

Seredos naktį, 13 spalių, 
buvo jau šeštas iš eilės už
puolimas ant Londono. Vo
kiečių orlaiviai, mėtydami 
bombas, 56 žmones užmušė, 
o 114 sužeidė. Kada ant ry
tojaus spaudos biuras pa
skelbė šitas žinias, Londo
nas priėjo prie persitikrini
mo, jog prie tinkamų oro są
lygų vokiečių zeppelinai yra 
.pavojingas priešas ir apsi
gynimo ginklams visai ne
prieinamas.

Londonas todėl nutarė 
reikalauti, kad valdžia pa
naudotų stiprių priemonių 
priešui atsilyginti. Canon 
Street Hotelio svetainėje 
buvo sušauktas tuo tikslu 
viešas susirinkimas, kur lor
das Willoughby de Broke ir 
parliamento narys William 
Joyson-Hicks buvo vyriau
siais kalbėtojais. Svetainė 
buvo prisikimšus žmonių 
kupinai.

"Mes susirinkom čionai.” 
kalbėjo lordas Willoghbv de 
Broke, "idant paraginus 
valdžią, kad ji ką nors da
rytų apsaugojimui mus nuo 
tokių atsitikimų, koks buvo 
pereitą naktį. O apsaugoji
mui yra tik vienatinis bū
das, tai yra: . vaišinti taip- kojomis ir paskui nusi- 
pat juos, kaip. jie vaisina Įeį<įĮ0 žemyn, bet visgi pasili- 
mus. Kitaip jie nesiliaus ko ore ir nulėkė tolyn, 
ant mus užpuldinėję, kuo- get0 da oficijalis praneši- 
met mes sėdėsimo rankai mas sak0 kad užpuolikams 
sudėję ir busim visos Euro-|atmušti buY0 pakilę penki 
pos pajuokos tikslu. langių orlaiviai ,bet tik vie-

Joyson-Hicks ..buvo daug nam jų pasisekė surasti zep- 
in 1-aihn vmn. pe]iną. Jis tečiaus negalėjo 

stipresnį priešininką užpul
ti, nes tasai buvo apsuptas 
tirštom miglom.

Nė vienas pirmesnių už
puolimų ant Anglijos sosti
nės nebuvo toks baisus ir 
pasekmingas, kaip šis. Pir
mas didžiausis užpuolimas 
buvo 8 rugsėjo, bet tuomet 
tik 20 žmonių buvo užmušta 
ir 86 sužeista.

Šis gi paskutinis užpuoli
mas ant Londono padaro 
640 aukų, skaitant su visais 
kitais užpuolimais ant Ang
lijos miestų. Iš to skaičiaus 
177 žmonės buvo užmušti, o 
463 sužeisti.

Ir londontečių reikalavi-
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Wilkes-Barre, Pa., 
Spalio 30,

Kun. S. J. Struckus,
Chestnut st.,

Plymouth, Pa.
Malonus Pone:—

Lietuvių Darbininkų
šelpos Kliubo, iš Plymouth, 
Pa., viršininkai skundės 
man apie Tamistos neku
rtus menamus išsitarimus 
savo parapijonams, įžei- 
džiant minėtą kliubą ir lai
kraštį "Keleivį," kuris jiems 
tarnauja kaipo organas.

Tamista supranti, jog vie
ši kritikavimai organizaci
jų, sutvertų legališkiems ti
kslams ir prisitaikant prie 
šalies tiesų, nėra tai kunigo 
darbas.

Todėl Tamista esi perser- 
giamas dėl išvengimo ne
smagumų, kad netik neat- 
kartotumėt panašių išsirei
škimų, bet ir kad atšauktu- 
mėt išsitarimus, kuriuos pa
skelbėte

Kaip matosi, musų kuni
gų nešvarus liežuvis privers 
žmones griebties tiesos ir 
teismo, kad apsigynus save 
nuo šmeižimų. Gerą paliu
dijimą apie save išduoda 
Romos gvardija. Nejaugi 
dar 20-tame amžiuje musų 
kunigai mano esą visaga
liais ir nepaliečiamos šven
tenybės žmonės? Susipran- 
tanii žmonės kitaip apie ku
nigus jau mano ir nuo už
puolikų gali apsiginti šalies 
Įstatymais. Te neužsimirš
ta to fakto musų dvasiškieji 
tėveliai.

Paj ieškojimai

Kareiviu nuostoliai paro
do, jog viena ar daugiau 
bombų turėjo nupulti ir ant 
kariumenės barakų.
>ppeiinas apvirto augštyn 

kojomis.
Kaip karės ofiso praneši

mas sako, anglų artilerija 
pasitiko zeppelinus karšta 
ugnimi ir aiškiai buvo ma
tyt, kad Į vieną orlaivį pa
laikė. Jisai apvirto augš-

karštesnis ir jo'lialbą žmo
nės priėmė su didžiausiu 
entuzijazmu, kuris parodė 
tikrąjį jų ūpą ir norą atker
šyti užpuolikams kuožiau- 
riasiu budu.
žudomos moterįs ir vaikai.

”Mes turim būt pasiren
gę,” sakė p. Joyson-Hicks, 
"nusiųsti mažų-mažiausia 
200 orlaivių ant Koelno, Ko- 
burgo ir kitų Vokietijos 
miestų, kad davus vokie
čiams patirti, ką reiškia tas 
sunaikinimas, kurį jie va
ro naktimis musų tarpe.

"Tegul pamato kaizeris, 
ką tai reiškia užpulti ant jo 
žmonių, kaip jie užpuldinė
ja ant mus ir žudo miegan
čius pačiam vidurnaktyje. 
O tuomet nuo vieno Vokie
tijos krašto iki kito pakils

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 Augusto 
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 Croydon, 

England.

Pajieškau savo pačios, kuri paliko 
mane 6 d. rugsėjo, išbėgdama su tu- 
lu chorvatu. Prasišalindama, išsi
vežė su savim 3 kūdikius: vieną 12 
metų, antrą 8, ir trečią 7 metų, pas
tarasis yra nebvlis. kuri girdėjau no
ri atiduoti į vargdienių prieglaudą. 
Paeina ji iš Šiunikių kaimo, Šiaulių 
pav., turi apie 30 m._amžiaus, viduti
nio ūgio. Vyras, su kuriuo pabėgo, 
yra 5 pėdų suvirš ūgio. Padarė man 
nuostolio ant 800 dolerių. Kas apie 
tokią porutę praneš — tas gaus 5 
dolerius dovanų.

Jonas Pilipavičius.
, Carbanieda. Wash.

Pajieškau savo žmonos Katrės ir 
duktės Rožės, kurios paliko mane, 
išvažiuodamos su Konstantu Mazi- 
liauskiu. pasivadinusiu Joe Miller. 
Apie 6 pėdų augštas, 35 metų am
žiaus, kumpa nosis, šviesus plaukai, 
mano pačios veidas rauplėtas, tamsus 
plaukai, apie 5 ir pusės pėdas augš- 
čio, 30 metų; mergaitė 9-tų metų. 
Pabėgo 27 d. spalių, pasiimdami T60 
dol. pinigais ir kitų daiktų. Kas 
man apie juos praneš aš gražiai at- 
nagradinsiu.

George Šeputis,
769 Holmer avė., Indianapolis. Ind.

Pajieškau Prano Bukauškio, ir 
Bronislovo Visotckio. Kauno gub., 
Raseinių pav, Betigalos par, Rim- 
gailių kaimo. Turiu svarbų reikalą, 
todėl jie patįs lai atsišaukia, arba 
kas juos žino malonėkit pranešti.

Antanas Jočius, (48)
28 Sprirųjfield st, So. Lavrence, 

Mass.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
merginos, nuo 17 iki 21 metų amžiaus. 
Aš esu 24 metų, turiu gerą darbą. 
Atsišaukiančiųjų meldžiu su laišku 
prisiųst ir paveikslą. (47)

Tanias Ješkevičius, 
1429 E. 17th st, Cleveland, Ohio.

Pajieškau Jokūbo Stanišausko. Vil
niaus gub, Trakų apskr, Semeliškio 
valsčiaus, Budzilių kaimo, meldžiu 
jo paties ar žinančiujų jį pranešti.

Martinas Nenarta,
93 Every Green st, Bayonne, N. J.

Pajieškau Kazio Mikolavičiaus,
Kauno gub, ir pav, Skrebenių kai
mo, kas jį žinote praneškite, ar jis 
pats lai atsišaukia.

M. Rimdeikas,
2826 Lombard st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolių Prano ir Do
mininko Gricių, Kauno gub, Šiaulių 
pav, Papilės parapijos, Greižių kai
mo, jie patįs ar žinantie apie juos lai 
parašo man.

John Pickall.
BON A, F. H. Harding, Mass.

Pajieškau Agotos Valintaitės, Kau
no gub, Panevėžio pav, Kupreliškio 
par, Mikalaitiškių kaimo. Kas apie 
ją žino, meldžiu man pranešti.

Povilas Tamošiūnas,
344 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Jono Kaupo ir | 
pusbrolio Jurgio Kulišiaus, Kauno 
gub, Papilės parap. Kaupas Smale- | 
čių kaimo, Kulišius Kiliškių kaimo. 
Meldžiu jų pačių atsišaukite arba 
žinančiujų juos pranešti.

John Jankūnas,
295 4th str, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Juozo Vilkaičio, 
Suvalkų gub, Gelgaudiškės parap. 
Norkūnų kaimo, ir Jono Andriukai
čio Kauno gub, Skirsnemunės parap, 
Paimonių kaimo. Turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu atsišaukti ar praneš
ti apie juos sekančiu adresu: 

Franas Petraitis,
85 Chapel st, New Haven, Conn.

Pajieškau savo pažįstamų: Jono ir 
Kazio Telišauskų, taipgi pusbrolių: 
Jono ir Miko Blažaičių, ir Petronės 
Kelpšaitės, visi Kauno gub, Jurbarko 
parap. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti arba žinančiujų juos pra
nešti.

K. Blažaitis.
227 Chapel st, New Haven, Conn.

Pajieškau Andriaus Mocevičiaus, 
gyveno Worcester, Mass, išvažiavo į 
Ohio valstiją. Jo paties meldžiu at
sišaukti, ar žinančių jį pranešti. 

Frank Caminskv,
17 Camp st, Worcester, Mass.

Pajieškau "brolio Baltraus Blažies, 
j gyvenęs Ziegler, III, paeina iš Su
valkų gub, Mariampolės pav. An- 
tanavo gmino. Purveinskių kaimo. 
Jis pats ar žinantieji malonės pra
nešti. (47)

\ S. Blažius.
BON 212, Ziegler. III.

Pajieškau dėdės Jono Jankaus. 
Kauno gub, Raseinių pav, Tauragės 
vai. Pašvenčio kaimo; gyveno Col- 
linsville. III. Malonėkit atsišaukti. 

Jos. Armonaitis,
1255 Wallace st, New Haven. Conn.

Pajieškau Juozo Birgiolo, Pavido- 
nio sodžiaus, Vaizdgirio parap, ir 
Staskitės Juozapaitės. Žvirblaukio so 
džiaus, abu Kauno gub, Raseinių pa
vieto. Jie patįs ar žinantieji juos 
malonės pranešti.

Franas Alijošaitis. 
2401 Dace st, Sioux City, Iowa.

Pajieškau Antano Baziulio ir Jono 
Šerio, Kauno gub, Šiaulių pav.. Meš
kučių par, Raplikių kaimo. Ir Jono 
Medževskio, Kužių miestelio. Mel
džiu atsišaukti. (48)

Jurgis Baranauskas,
BON 16, Sunderland. Mass.

Pajieškau brolio Antano Didbarz- 
džio, Suvalkų gub, Kalvarijos pav. 
ir parap, Raudeniškių kaimo. 1902 
metais išvažiavo iš Shenandoah, Pa, 

. į Nanticoke. Pa. Malonėkite atsi- 
■ šaukti, ar kas kitas gal praneštu.

(48) 
! Mikalina Didbarzdžiutė-Deltuvienė,
226 E. Lloyd st, Shenandoah, Pa.

Pajieškau Kaz. Jackūno, Kauno 
rėdybos, Panevėžio pav, Saločių pa- 

; rap, Puškonių kaimo. 6 metai kai 
i Amerikoje. Jis pats ar žinantieji, 
, malonės pranešti.

Konst Gabriunas.
j 502 E. 28th st, Tacoma. Wash.

Pajieškau giminių, esu kątik at
važiavęs iš Lietuvos per Japoniją j 
San Francio, Cal. Esu Suvalkų 

kai-
San Francio, Cal. Esu 
gub, Kalvarijos pav. Santakos 
mo. Meldžiu atsišaukti.

Konstantas Narkevičius,
947 Webster st, San Francisco, Cal.

Pajieškau švogerio Kazimiero Mi- 
kalaucko, pirmiau gyveno Waterbu- 
ry, Conn. Suvalkų gub., Gudelių 
vals., Keturakiškės kaimo. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu paties atsi
šaukti arba kas jį žino, malonėkit 
pranešti. (47)

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

Pajieškau sesers Jievos Jenulienės, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., 
Barbieriškio gmino, Ažuklės (Ašju- 
klės) kaimo. Turiu svarbų reikalą, 
ji pati lai atsišaukia arba kas ją ži
no meldžiu pranešti. (46)

Juozas Laukaitis,
665 W. Sara toga st., Baltimore, Md.

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 apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
25 metų. Geistina butų, kad mergi
na butų apsišvietus ir sutiktų imti 
civilišką šliubą. Meldžiu atsišaukt. 

J. A. Pečikenas,
316 North 7th st., De Kalb, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 21 iki 27 metų amžiaus. Turi 
būt laisvų pažiūrų, rimto budo, maž
daug apsipažinusi su šeimyniško gy
venimo reikalais. Aš esu 28 m. am
žiaus. Dėl platsnių žinių meldžiu 
kreipkitės šiuo adresu: (46)

Simonas Slederis,
Rt. N. 1, Box 76, P.O. Herrin, III.

TĖMYKIT. Kas praneš man, kur 
randasi Stanislovas Petrauskas, gaus 
5 dol. vertės knygų. Jieškomasai pa
eina iš Kauno gub., Telšių pav., Šir- 
kšelių vals.. Geidžių kaimo. Bus apie 
20 metų kai Amerikoje. Jis vedė 
Uršę Sukaitę, kurie vėliaus sugrįžo 
Lietuvon, o kur jis randasi—nežinau. 
Jis pats. ar žinantieji malonės pra
nešt jo sunui šiuo antrašu:

Povilas Petrauskas. (49)
2249 W. 23rd Place, Chieago, III.

MONTELLO. MASS. 
MASKARADINIS BALIUS . 

bus 24 Lapkričio-Nov., 1915, prasidės 
8 vai. vakare ir trauksis iki 2-jų na
kties. Z.2___ 1 ____
Main st, Montello. Rengia Liet. Tau
tiško 
rams

Lietuviškam Name, 668 North

Namo Draugovė. įžanga Vy- 
35c., moterims 25c.

Užprašo Komitetas.

Reikalinga mergina ar moteris į 
restoraną prie virtuvės darbo. Mo
kestis gera. Vpatiškai ar laišku 
kreipkitės sekančiu adresu: 

Jokūbas Lomsargis, •
192 N. Main st, Pittston, Pa.

REIKALAUJAME AGENTŲ.
po visą Ameriką pardavinėti tarp 

lietuvių Knygas, Liampas, Gasinius 
ir Gasolininius prosus, Perfumus, 
Trejes Devyneres ir t.t. Uždarbis 
gvarantuotas ir darbas ant visados. 
Rašyk įdėdamas už 2c štampą atsa
kymui, adresas: (48)

The Lithuanian Mail Order House 
3356 So. Halsted St. Chieago. III.

Tik lig Naują Metų.
Visi, kurie pas mane užsirašys pir

meivišką laikraštį per mane, duosiu 
gražią dovaną už 50c. iš musų Kata
logo. Reikalaudami kataliogų 
kitę už 3c. štampą.

IG. X. MATCHULIS,
P. O. BOK 189, Racine,

įdė- 
(?)

Wis.

500 LAIKRODŽIŲ DOVANŲ.
Kas užsirašys per mus kurą nors 

pirmeivišką laikraštį ir prisius 20c. 
daugiau, kiek laikraščio prenumera
ta

Pajieškau apsivedimui merginos i ' poviias
nuo 18 iki 26 metų amžiaus. Aš esu ' 2249 W 23rd PI 26 metų, blaivas ir turiu turto ant I---------- --------------

| Paiieškau draugu bei pažįstamų.
' Aš Kauno gub.. Telšių pav, Ilakių 
: miestelio. Meldžiu kreipties šiuo 
adresu:

Povilas Petrauskas, 
Chieago. III.

1000 dol, gaunu algos po $3.00 už 8 : 
vai. Atsišaukianti turi būti blaiva
ir apšvietą mylinti. Geistina su pir
mu laišku gauti paveikslas.

Jonas Komogis,
BOX 39, Pointdale, Mich.

Pajieškau brolių Frano ir Jono Jo- 
gminų, St. ir Liudv. Beresnevičių, 
gyveno Chicagoj, Kauno gub, Rasei- 

mas atkeršijimo rado sau nių pav, Tytevėnų parap. Jie patįs 
karstą pntanmą kituose: 
Anglijos įmestuose. Nuo 
karės pradžios niekas da I

Pajieškau Jokūbo Sadausko, paeina 
, iš Kubilių kaimo. Papilio valsčiaus, 
Zarasų pav, Kauno gub, gyveno So. 
Bostone, tik pora mėnesių atgal iš
važiavo į Chieago, III. Jis pats arba 

j kas apie jį žino tuojaus atsišaukite, 
i yra svarbus reikalas. (47)

Juozas Galvanauskas,
' 135 Broadway, So. Boston, Mass.

ar žinantieji malonės pranešti. 
Kaz. Karpaitė,

P. O. BOX 5, E. Millinocket, Me

žmonių reikalavimas, kad Anglijos žmonių taip nesu-L^!Žt£r’1K^”<n>k!tTežuSSį
sustabdyti žmogžudingus judino, kaip šitie užpuolimai. plunKės Par- 
užpuolimus ant Anglijos ir iš oro. *

Meldžiu atsišaukti. 
M. Šoblinakis.

P. O. BOX 177, Bradlay, III.

Pajieškau Juozo Mosaičio. Kauno 
gub, ir pavieto, Zubrickų kaimo, Ve- 
lionos parapijos, Juozo Kvietkaus, 

, Kauno gjub, Raseinių pav. Šauklių 
kaimo, ir Antano Palubeckio, Kau
no gub. ir pavieto, škeršpilių kaimo, 
Stakių par. Kas apie juos žino teik
sis man pranešti.

B. Šliževičius,
23 Bunkerhill st, Chsrleston, Mass.

Lietuvių Apšvietos Draugijos atsi- 
. bus KETVERGE, 25 LAPKR1ČIA, 
"Thanksgiving Day,” Tautiško namo 
svetainėj, 101—3 Grand st., Brooklyn. 
Pradžia šokių nuo 2 vaL po pietų. 
Perstatymas nuo 7.30 vai. vakare. 
Bus sulošta puikus veikalėlis:

"PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI.” 
įžanga 25c y patai.

Taigi maloniai visus kviečiam į šį 
musų pasilinksminimą. Nes kaip 
jau jums yra žinoma, Lietuvių Ap
švietos Draugija daug kuom yra pa
sidarbavus kaip skleidimu apšvietos, 
taip ir Dailės srityje neatsilieka, 
kaip ir nuo kitokių visuomeniškų 
darbų neatsisako.

Todėl kiekvieno pareiga yra atsi
lankyti į šį musų pasilinksminimą, o 
tuomi mus paremsite ir ant toliaus 
darbuotis dėl visuomenės labo.

Komitetas.

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

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

Kirstukas — fin. sekretorius, 
1205 Cresty avė, Charieroi, P». 

Gamulis — kasierius.
P. O. Box 400, Coartnev, Pa.

Su visokiais Draugystės milai sis 
reik kreiptis šiuo adresu:

S. D. B. P. Dr-stL
Box 64............ ... Courtney, Ps»

B.

V.

Nauda visiems, o labiausiai namų 
savininkams. Išrasta ir užpatentuo
ta Washingtone nauja taip vadina
ma ”Curtain Fixture” prietaisa lan
gų uždangoms priturėti.

Štai įsikraustome į naujus namus, 
visupirma reikia aptaisyt langus, pa
sirodo langams supirktos uždangos 
arba perplačios, arba persiauros. 
Plėšia viršui tam prikaltas kilpeles, 
kala jas į naują vietą kaip uždangos 
volelis reikalauja, suskaldo langines 
ir sugadina 
netik namo 
gas vargas, 
skriauda.

Kad tatai 
tam-tikros kilpelės langų 
užkabinti. Jos sykį prikaltos niekad 
lupinėt nereikia, nustatyt jas gali
ma pagal uždangos platumą kaip 
nori.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGUOS,

Dės Moines, lova.
Valdyba:

Perezidentas — A. Gailius,
717 E. Market st.. Dės Moines, Ife 

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

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

Dės Moines, Iowk 
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 pla

tų, Columbia salėje, 40914 E. Locuat 
str.. Dės Moines, Iowa. Kiekvieną 
antrą nedėldienį mėnesio.

tokiuo budu namą, 
raudauninkui 
bet ir namo

prašalinus

čia
bereikalin- 
savininkui

ir išrasta 
uždangoms

I

Prisižiūrėk į paveikslėlį.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ
Chieago, IIL

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th str., Chieago, IIL 
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI., Chieago, HL 
Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė., Chieago, 10. 
Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th Pi, Cicero, HL 
Iždininkas — L. Kasper,

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

1956 Canalport avė, Chieago, HL 
_ Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 
pietų, G. M. Chernaucko salėje, 190* 
So. Union avė, Chieago, III.

prekiuoja, tam užrašysim laikraš-

ti . _
dantį laikrodėlį "Locomotive. 
kalaudami kataliogo pridėkit už 5c. 
štampų. (?)

J. K. MATCHULIS.
P. O. Bos 189 Racine, Wis.

ir duosim dovanų gerai laiką ro- 
................. “ ” Rei-

PARSIDOUDA NAMAS
ant Actiono už skolą 29 lapkričio-No- 
vember. Belmont avė., Stoughton. 
Galit kreiptis pas Gasparą Ambra- 
zuną, 107 Bowen st So. Boston.

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:

FELIX PALILON,
(Savininkas),

30 Hazel st., Binghamton, N. Y.

(47)

MAGIC SCHOOL
Ar nori būti magika? Ar nori 

dirbti teatruose? Tai mokykis ma
fiją, yra lengva išmokti. Dykai pir
ma lekcija ir magijos štuka, tik pri- 
siųskite 25c. Jei nenori stukos, tai 
prisiųskite 10c, tai gausite katalogą 
ir lekciją.

Su pirma magijos štuka ir lekci
ja jau galėsi padaryti didelę nuosta
bą tarp žmonių.

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

M a to te langinių kampuose prikal
tas kilpeles? Jas galima nustatyt 
pagal reikalą sustumiant ar atgal 
atstumiant. Jos padarytos iš ge
riausio, šlipuoto plieno, sprendinos ir 
"breketai” amžini. Ta nauja prie
taisa tūkstančiais eina į visas šalies 
puses. Užsisakykite ir persitikrin
kite. Rašydami adresuokite:

CHAS COOK.
112 Whiling st., New Britain, Conn.

Reikalaujama agentų visuose stei- 
tuose. Agentai užsisakydami ”sam- 
pelių” turi prisiųst už 10c. krasos 
ženklelių pasiuntimo lėšas apmokėti.

(49)

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

Susirinkimai būna kas pirmą pit- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 42* 
Northampton str.

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st., Easton, Pfc.
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, Pik 

Kasierius — J. M. Jankauskas,
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.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANU

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

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė, Chieago, HL 
Pirm, pagelb.— Stf. Morkūnas,

2459 W. 46th PI, Chieago, DL 
Org. užžiur, Prot. rašt K. A. Čiapaa, 

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

4644 So. Paulina st, Chieago, DL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė, Chicaga.

Susirinkimai būna kas trečią na> 
dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 45M 
So. Marshfield avė, Chieago, IIL

III.

III.

III.

III.

m.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
V aldyba:

Prezidentas — Pranas Hendersonai, 
2112 137th st, Ind. Harbor, IaiL 

Vice-prez.— Pranas Andrijauslda, 
3730 Elm st., Ind. Harbor, ImL 

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

Indiana, Harbor, Indiana. 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

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

148 W. 4th st., Lima, OMa. 
Maršalka — Motiejus Drungnas, 

3604 Deodar st., Ind. Harbor, lajL
Susirinkimai atsibuna nedėliomta 

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

LIET.

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa. 

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA.

Maukegan, IIL
Valdybos vardai ir adresai: 

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

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

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, Waukegan, III. 
Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas, 

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

919 8th str, Waukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmą 
vai. po pietų, Lietuvių svetainėje, 
1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės, 
Waukegan, III.

---------------------£---------------------- :---------------------------  

DARBININKŲ KLIUBAS, 
Plymouth, Pa.

Valdyba:
Prezidentas — Antanas .Jokavonis, 

24 Cambria St, Plymouth, Pa. 
Vice-pre. — Jurgis Macavičia,

136 E. Main st, Plymouth, Pa. 
Protok. sekr.— Jonas Staskevičia,

140 E. Main st, Plymouth, Pa. 
Fininsų sekr.— Stan. Antanavičia.

18 E. Railroads st, Plymouth, Pa. 
Kasierius — Martinas Zaleckis.

340 Bcad st., Plymouth. Pa. 
Maršalka — Augustas Stravinckas, 

40 Ferry s t. Plymouth, Pa.
Mitingai atsibuna kožną mėnesį 

trečią nedėldienį popiet, antrą valan
dą, Augusto Stravincko svetainėje, 
40 Ferry st, Plymouth, Pa.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis,
1840 S. Halsted st., Chieago, III. 

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

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

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

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

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
229 N. 6th st., Philadelphia, Pa. 

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

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

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 
ney Orederiais, reikia išrašyt vardu 
Lithuanian Nationa! Relief Fund.

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

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ NoJ
Town

Tėvynės 
ant Town 
sirinkimai 
nedėldienį

Chieago, IIL
Draugystės NoJ 
Chieago, III. S»- 
kiekvieną pirm* 

12 vai. diaaą

of Lake.
Mylėtojų 
of Lake, 
atsibuna 

______ , mėnesio 
A. J. Bieržynskio salėje, kampas ta 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržinskis, 

4600 S. Paulina st, Chieago, HL 
Vice-prez — A. Kuizinas,

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

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

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

4612 S. Ashland avė, Chieago, HL 
Užžiurėtojas org. K.K. StrzynecDK 

4612 S. Ashland avė, Chieago. HL 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 ai

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių 
gauna laikraščio, kreipkitės paa 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiaaMfe 
J redakciją rašyt nereikia, nes ba 
valdybos paliepimo, laikraščio stąal* 
mes negalim.

KeL” Ate.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chieago, III.

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
721 W. 21st place, Chieago, DL

Pirm. Pagelb. — Jonas Grunnaka^
923 W. 33rd pi., Chieago, l£

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas —• 
Petras Keniutis,

3238 S"i. Halsted st, Chica0K 
Finansų rašt — F. Sandarga,

5418 Princeton avė, Chieago Bk 
Kasierius — Kaz. šilas,

3342 So. Halsted st. 
Susirinkimai atsibuna kas 

nę subatą kiekvieno mė 
valandą vakare, "Aušros” svatalte* 
je. po No. 3001 S. Halsted st IMk 
nis susirinkimas pripuola MMŠS 
nesij. Bertaniniai: BalaadSa fr Bte 
lių mėn. Posmetiirial Liepaa

. i 1i



Dievas aukų negauna.

Parapijinėj mokykloj.
Syki kunigas nuėjo savo 

parapijinėn mokyklon, kur 
mokytojavo dvi „seserįs,” 
vienuolės, pasiteirauti, ar 
gerai vaikai išmokyti tikė- 
jimiškuose dalykuose — už
klausė jų:

— Kuris iš jus pasakysite * 
man dėlko rukynama kodi- 
lu švenčiausis sakramentas, 
tai yra tikras kūnas ir 
kraujas pono Dievo?

Visi vaikai žiuri savo mo
kytojoms i akis ir tyli, tik 
štai vienas pakėlė augštyn 
ranką.

— Kunigas:— Na, pasa-

59 puslapiai. Spauda ir lė
šos "Keleivio.” Kaina 25c.

Nors veikalas musų sce
nai truputi sunkokas, bet 
scenos mylėtojams galima 
pasidžiaugti, kad ir tokius 
veikalus musų menas jau 
susilaukė. Galima tikėties, 
kad netrukus ji pamatysime

Technišku žvilgsniu kny
ga gražiai apdirbta.

Redakcijos atsakymaL
Nekaltam Avinėliui.— Ne- 

aikvokite laiko rašymams il
gų ir sunkių straipsnių.

toją netalpinsim. Perdaug 
jj suniekinat Gal būt, kad 
tas viskas teisybė, bet tuo
met reikėtų tai pasakyti per 
„Kovą,” nes tai grynai Są
jungos reikalai. Ir tą turė
tų padaryti Brooklyno kuo
pa oficijališku keliu.

Pranešimas “Keleivio”Agentūros.

Kartą aš parėjęs po miš
parų iš bažnyčios taip Įsi
norėjau miego, kad negalė
jau dalaikyt. Atsiguliau ir 
užmigau. Sapnuoju, kad 
atėjo pas mane barzdotas 
fcnogus ir sakosi esąs Jė
zus. Išpradžių aš jam ne
norėjau tikėt, bet kada jis 
parodė abiejų rankų del
nus, — nesipriešinau.

Kada aš Įtikėjau, kad jis 
„šiur” yra Jėzus, tada jis 
lėtu, maloniu balsu prabilo:

— „Aš esu tikras Dievas. 
Tu tankiai mėgsti aukauti, 
kaip tu mislini, Dievui. 
Dargi ir šiandien 3 kapei
kas imetei i skarbonką pas 
didiii altorių ir kepaiką ba
žnyčios prieangyj, kur pri
kalta mano nukryžiavota 
stovyla. Aš tau jau ma
niau senai apie tai pranešti, 
bet vis neprisirengiau. No
rėjau aš tau pasakyti, kad 
jus. kurie vadinate save ka
talikais, esate ne krikščio
nis, bet stabmeldžiai. Su
pranti. stabmeldžiai... Jus 
kas savaitė dedate pinigus i 
skarbonkas ir manote, kad 
man duodate. Jus nešate 
vilnas, duoną, mėsą, svies
tą ir surius „apierai” ir ma
note, kad jus man duodate.

Kur jūsų protas? Kodėl 
jus nemąstote?’ Juk taip 
aišku, kad negalima nesu- 
prast to, jog iš tų skarbon- 
ku niekas kitas neišima tų ( 
aukų, kaip kunigas. Kur 
tu nemesi, ar Vilniuje prie 
Aušros Vartų, ar Šidlavoj, ; 
ar kad ir Pivašiūnuose, tai 
visi tie skatikai nueina Į ] 
dvasiškijos kišenių. Ar tu 
kada nors pagalvojai apie 
tas visas man duodamas j 
„apieras?”

Dabar tu miegi, bet kada 
atsikelsi, eik ir pasakyk vi
siems kitiems katalikams, • 
kad kiek jie mano vardu da- ' 
vė aukų, nei vieno skatiko 
neesu gavęs. Pasakyk tu ■ 
jiems, kad jei kuris norės 
man paaukauti kelias ka
peikas, lai verčiau išvažiuo
ja laivu ant paties vidurio , 
okeano, Įmeta vandenin ir 
kalba poterius, kad Įmestos 
kapeikos iškiltų. Jeigu jos 
iškils — tai reikš, kad aš ( 
jas esu gavęs. Sūrių, mė
sos, linų ar duonos, aš neno
riu, nes ir tuo nesinaudoju. 
Lai žmonės, kurie tą viską , 
pagamina, patis sunaudo- : 
ja-

Už kiek laiko, aš ir vėl < 
tave aplankysiu. Dabar 
kelkis.”

Tai pasakęs Jis išėjo. Ir i 
eidamas taip smarkiai duri
mis utrenkė, kad aš net iš = 
lovos iššokau.

kykie gi, vokeli, ir padaryk u la£ą
Visiems sarmatą. Itmmnn ir ničViai minti r»i-

— Vaikas 
kirmiių, dvasiškas tėveli!

— Kun.:— Ką?!... kad 
nesukirmytų?!...v «i -\r - • j humonstisku.— vaikas:— Matai, dva
siškas tėveli, musų tėvas 
kaip paskerdžia kiaulę, tai 
visada mėsą rukina. sako, 
tai kirmėlės neužpuola...

— Kun.:— Ah tu bydle, 
argi galima lyginti kiaulie
ną su p. Dievo kunu ir krau
ju? Tai yra smertelnas 
griekas! Švenčiausis sa
kramentas rūkoma su kve
piančiais ir brangiai kodi- 
lais dėlto, kad išreiškus savo 
Sutvertojui ir Atpirkėjui 
kuodidžiausią garbę ir...

— Kitas vaikas:— Ar, tė
veli. ir tas saliunikas, ką už
vakar palaidojai, buvo musų 
atpirkėjas, kad tėvelis taip 
ilgai rakinai kodilais ir 
krapijai su šventu vande
niu?

— Kun.:— Sėskis, asile; 
Aš tavęs neklausiau.

Supykęs kunigas sujovė 
ant vaikų ir išbėgo iš mo- i 
kyklos duris taip smarkiai | 
trenkdamas, kad net švento 
”tėvo” paveikslas nuo sie
nos nukrito.

P. E. Trakas.

Kad nesu-

Kada moteris tyli.
Moterų susirinkime kilo 

triukšmas. Susirinkimo ve
dėja, negalėdama Įsikarš
čiavusias nuraminti, sušun
ka:

— Sėskitės! Tik toji gali 
atsistot ir kalbėt, katra ma
no esanti senesnė už visas 
kitas.

Susirinkime užstojo avi
žų sėja. Visos susėdo ir 
nei viena nesikėlė.

Onutės filozofija.
— Gaila man bėdino vil

ko — sako maža Onutė gir
dėdama molinos pasakoji
mą. kad kaimo vyrai užmu
šė vilką.

— Ne. vaikeli, vilko nerei
kia gailėties — sako pamo
kinančiai mama — nes jis 
avutes pjauna.

— Andai, mama 
kad gyvulius ir 
pjauna mėsininkas, 
dėl jo neužmuša?

sakei, 
avutes 

tai ko-

Klebonijoje.
Barbute:— Klausyk, Jur- 

ginėli, ta tvarka namuose 
man nenatinka.

Tėvelis:— Galėsi pertai- 
svt, kada sėsi ant savo.

Barbutė:— 0 dabar?...
Tėvelis:— Dabar sėdi ant 

mano kelių.
Skapagirio Juozas.

trumpų ir aiškiai minti rei
škiančių straipsnelių.

J. A. D.— Laikraštinė eti
ka neleidžia tokių, nors ir 

raštų, kaip 
antai jūsų "drigantas,” lai- 
kraštin dėti. Pasaka irgi 
tik tautines neapykantas 
skelbiantiems laikraščiams. 
Straipsni apie prohibiciją 
sunaudosime.

Senam Kareiviui.— Raš
telis apie Varputėnų kunigo 
prašymą pinigų varpinvčiai 
statyti negali būti kores
pondencija. gi kaipo 
lis persilpnas. 
nėjimo nors ir teisingo vis 
viena pinigų prašantis ne
girdės. Geriau laišku jam 
pačiam visa tai parašyti.

.J. Jamaitis.— Jei tamsta 
pats negalite raštu išreikšt 
savo minti, kad galima butų 

Į suprast ką sakot, paprašy
kit. kito, kad jums parašytų.

Pilypui iš Kanapių.— Tie 
įpykimai” labai paprastas 
daiktas. Netilps.

Belardiečiams.— 
nūs jūsų paaiškinimą su A. ° 
Kalvaičio pranešimu 
nesimato 
skiriant tai. kad pas jumis darom. 
s;‘ ' ‘
vardu LSS. 182 kuopos, ix 
kad pelno liko ne S10, bet 
4 dol. Tuomi, manom, ir 
klaida pasitaiso.

Generolų Draugui.— Da
lykas permenkas ir plates
nę visuomenę neapeinantis, 
kad dėl jo per laikrašti po
lemizuoti. Su Draugijos 
"Vienybės” paskola, kaip 
matosi, pasidariusi klaida, o 
kaslink šv. Jurgio draugys
tės mitingų, visuomenę tas 
nei kiek neapeina. Verčiau 
užbaigt ginčus.

J. F. Franučiui.— Klausi
mai nereikalauja mokslin
čių. kad juos atsakyti. Ku
nigai taip daro, kad patis 
galėtų smagiai gyventi.

S. Kalauskui.— Gydyto
jas ligoni išegzaminavęs ga
li atsakyti. Kreipkitės prie 
gydytojaus, o ne Į redakciją.

P-
sunaudosime.

Keršto širdžiai.— Straip
sneliu blogo nepataisysime, 
o patalpinimu laikraščiui 
blogą galima padaryti. At
siprašome už netalpinimą.

Skapagirio Juozui.— Mo
nologo ”Kupiškietės ’Bob- 
ka’ ” nespausdinsime, nes 
neturim tiek atliekamos vie
tos laikraštyje.

J. Gyvūnėliui.— Už žinu
tes ačiū. Apie gaisrą tilpo 
jau pereitam „Keleivio” nu- i 
mervie. Bet anie tą kalbė- “

rašte- 
Jusų išmeti-

Kadangi karės pabaigos 
dar nematyt, tad prašom vi
sų gerb. savo draugų, kurie 
laikot laivakortes, ant kurių 
žmonės neatvažiavo, prane- 
škit mums, o mes pareika- 
lausim nuo kompanijų pini
gų sugrąžinimo. Po prane
šimui truks 8—12 savaičių, 
kol pinigus gausim.

Kurie iš mus gerb. drau
gų gauna laiškus iš Vokieti
jos nuo karės belaisvių, ar
ba iš užimtos Lietuvos, mes 
noriai patarnausim. kaip 
vokiškų laiškų 
me arba parašyme, taip ir 
pinigų pasiuntime.

Tuo tarpu nusiunčiame 
pinigus pabėgėliams i Rusi
jos giluma, jei kurie gavo 
nuo jų laiškus.

Laivakortes galima pasių
sti tik moterims ir mergai
tėms. kurios gyvena išbėgu
sios iš Lietuvos Į Rusiją. Si
birą arba Finlandiią.

„Keleivio” Agentūra, 
28 Broadway,

So. Boston, Mass.

Lipčius.

Mokytojas aiškindamas 
mokiniams apie gyvulių ir 
žmonių budus, sako:

— Vienok yra laukinių 
gyvūnų labai baikščių, kad 
pamatę žmogų bėga kiek 
tik gali. Katras galite man 
jvardint tokius gyvūnus.

— Aš! Atsistojęs Jonukas 
atsako.

— Nugi — pasakyk.
— Varlės! Anądien aš 

ėjau pro balą, tai jos mane 
pamatę labai išsigando, kad 
visos sušoko j vandenį 
prigėrė.

Nauji Raštai
"Lietuviškas Milionierius” 

— vieno veiksmo operetė, 
žodžius parašė V. Stagaras, 
muziką sutaisė M. Petraus
kas. 24 pusi. Kaina 15c. 
Spauda "Darbininkų Vil
ties,” Shenandoah, Pa., 1915 
m. — Veikalas geras, tik 
technišku žvilgsniu, būtent 
spauda labai prasta. Visgi 
tokius veikalus, kurių per
spausdinimas draustinas, 
reikėtų bent kiek gražiau 
atspausdinti.

Salomėja, herodienės du
ktė; drama, oVfo

ir Parašė Oscar Wilde, iš ang
lų kalbos vertė Negeistinas.

n

I

i! LIETUVYS F8T0GRAFAS

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau.

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS 
453a Broadway, S. Boston, Mass.

■'Advokatas ir Notarijušas 

Kazis Krauczimas, 
Veda provas visuose teismuose 

ir atsilanko į visas valstijas ant 
pakvietimo. Taipgi duoda patari
mą per laiškus.
403 Lyon Build., 

Seattle, Wash.

I

sutaisome ir išprosi- Stomo tonnc )

l'AMl Hi.Ntv rAS .'ILS bll 1 A
O NEŠIOSI IR DŽ1AUGSIESI.

(Todėl, kurie norit pasisiudint ' !

I I

ra-
ir sučėdyt anglių

)
>I

DEL VĖSIŲ NAKTŲ IR
ŠALTŲ RYTMEČIŲ

OJAHEATERS
.V* ‘ •v* -»>

Lietuviai Kliaučiai
| )» Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo
’.S Išvalome, i

name senus.

{Vienintelė Kriaučių kompanija 
,• So. Bostone, kur visame duoda i 
)! fferą ir gražų darbą už prieina- 
/') mą kainą. ,

PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ

1) _____ _ _ __ _ _ _ ___ _____________

-'?į gerą siutą, išvalyt arba suprosit, 
kreipkitės pas mus.

■ : SOUTH BOSTON CI STOM p 
TAILORING CO.

278 Broadvvay. So. Boston. T •

perskaity- b

Be dūmų, be smarvės degantis Perfection 
Aliejinis Pečius yra viskas, kas yra reika
linga. Rytmetyj apšildo miegruimĮ arba 

maudyklę i penkias minu- 
tas. Vakare prie jo gali 
skaityt ir rūkyt sau 
miai
kaštus Įšildymui didelio 
pečiaus.
Perfection šildo 10 valandų su ga
lionu kerosino.
Tėmykit Trikampį Vertelgystės 
Ženklą.

STANDARD OIL CO. OE NEW 
(Principai Stations)

New York
Buffalo

Albany
Boston

tSNOKELE
VT

• • ■ ■ _____ -'.'A.- ..

Taupinimo kasa 
po priežiūra Bra- 
slawskio ir Co. 
priima depozitus 
ir moka 3-čią 
nuošimtį. Išsiun
čia pinigus pagal 
žemiausi dienos

Sulvgi- kursą. Taipgi pa- 
- j dedam pinigus į 

jos kasas ir apskaitliuojam nuošim- 
VlSai net nuo didesnių sumų, kaip tuks- 

"nooi'Viimn ” i- rublių. Visokias bylas, per-IlCaiS'h.UmO, lb- vedimus ir kitokius dokumentus pa- 
________  __..„^1_____ '______darom. Laivakortės. Galima va- 

žiuot į Rusiją ir iš ten be jok’o pa- akoma lose jaunimo ratelis ivojaus_ (45)
ir Russian-American Bureau 

'jViršiausis Biuras: 160 N. 5th Avė.
Filijų Biuras: 507 W. 12th St.,

CHICAGO. ILL.
Atviras iki S vai. vakare.

Deglui.— Straipsneli

te

di- 
iš

valdiškas Rusi-

Dr. B. 6. WERNIGK
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų ir 

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

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

259 Hannover st-, Boston, Mas s

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, savininkas
Broadway S Boston, Mass.

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

J. MATH US 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
ižkandžiaL Patarnavimas prie- 
ankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
<42 Broadway, So. Boston, Masą

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
stuose.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Didelį palaidoju už $45. mažą už $15.

Parduodu Paminklus ir Kvietkas. 
Užlaikau automobilius greitam susi- 
nešimui. Atsitikus reikalui meldžiu 
kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei
čiau, 
mano 
kelio.

Atsitikus reikalui meldžiu

negu vietiniai graboriai, nes 
automobilius stovi visados ant

s. BARACEVIČIA,
258 Broadwav, So. Boston. Mass. 

Telephone: So. Boston 839-J.

!

I
............... ! 

visur ir Ii 
Kendžių. Į!
tai pri- — 

c ųsk mums dolerį, o gausi vie- |Į 
ną svarą geriausių Amerikoj iš-Iii 
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS. II
Generaliskas agentas Bostonui [jj

226 Broadway.
So. Boston, Mass. J

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit 
visada Lovneys Creat 1
Jeigu ^rali gaut kitur, tai pri-

Užl&iku geriautį
I E Ii y, Vyną, Likieriua ir 
kitokius gardžius gėrimus 

» o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

Meldžiame užeiti, o visados rasi 
gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.

| Akušerka į4 . ’1'^Pabaigusi kursą Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

:ž Pasekminpai atlieka savo darbą j* 
) t prie gimdymo, taipgi suteikia vi- o 
< 5 sokias rodąs ir pagelbą įvairiose * [ 
j Į moterų ligose. , fHF. Stropiene H

SO. BOSTON. MASS. H

Akušerka

Tel.: 2787-J.

Dr. David W Rissa
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos: j
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7 ]
8 vakare.

HANOVER STREET, | 
BOSTON. MASS.

321

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Valandos < 2—4 p. m. 
( 7 -8 P. M.

..... 1 9—11 A. X.>edeliomlS. Į p M

Telepbonas Dickinson 3995 Y.

"b Naudingų Do'any, duodam su kiekvienu /%, "g
musy geru Laikrodėliu

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuoki t taip:

P. ŠIMKONIS,
7 Uolumbia st-, Holyoke, Mass.

pirk* nuo mus laikrodėli, galės gaut dykaiSPECIAL1S PASIŪLYMAS SiĄ SĄVAITĘ.— kiekvienas kuris . .
sekančias dovanas: 6 šūvių revolverį, geriausio plieno; žiūroną, britvą, diržą, puoduką, šepetuką, žirkles, pei
liuką, zerkolčlį su šukoms, budinantį laikrodį, fontaninę plunksną, ventrilofoną, spilkutę, muzikėlius mankie- 
tams ir kalnieriui ir laikrodėliui lencugčlį su deviska. Atsiųsk mums vien šį apgarsinimą su 25c-, o viską išsių
sime krasa arba ekspresu. Laikrodėlių turime vyriškų ir moteriškų, kuriuos gvarantuojame 20 m. Tie laikrodė
liai Paauksuoti, su gerais viduriais ir gerai eina. Jų specijalė kaina $6.45. Kiekvienas pirkėjas iš musų 
dovanų užsiganėdina, nes musų siūlomos dovanos yra tokios, kaip mes garsiname. Jei busi neužganėdintas, 
tai pinigus sugrąžinsime. Pasinaudok tąja proga. Siunčiant užsakymus iš Kanados, reikia kartu ir pinigus 
prisiųsti. Adresuok:

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

Siutus ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

Užtikrinam, kad Jus »učėdy»ite 
pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Mes imam materiją iš genijų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal žmo
gų, todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI
Musų firma randasi ir CalifornijoJ. 

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi išvalotn ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Budrecltis
222 W. BROADWAY
80. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston, 21013.

ir 20 AMES ST, 
MONTELLO. MASS,
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SALOMĖJA
Herodienės duktė 

DRAMA VIENAME AKTE. 

PARAŠĖ OSCAR WILDE.
Iš anglų kalbos vertė

NEGEISTINAS.

strusinių plunksnų rūbą. Aš tu-

(Pabaiga).
Herodas.— A! tu neklausai. Buk rami. 

Kodėl aš ramus? Aš visai ramus. Klau
syk! Aš turiu savo rūmuose paslėptų 
brangakmenių — brangakmenių, kurių net 
tavo motina nėra mačiusi; jie išrodo stebu
klingai. Aš turiu iškaišytą keturiom žem
čiūgų eilėm apykaklę. Tie žemčiūgai išro
do kaip mėnuliai sidabro spinduliais suver
ti. Jie išrodo kaip pusė šimto mėnulių, pa
gautų i aukso tinklą. Jie rymojo ant baltos 
karalienės krutinės. Ir tu juos užsidėjus 
busi taip skaisti, kaip karalienė. Beto da 
aš turiu dviejų rusių ametistų; vienas jų 
yra juodas, kaip grynas vynas, o kitas rau
donas, kaip vynas su vandeniu maišytas. 
Aš turiu topazų, geltonų, kaip tigro akis, ir 
topazų baltai raudonų, kaip akįs laukinio 
karvelio; turiu ir žalių topazų, taip žalių, 
kaip kačių akįs. Aš turiu opalų, kurie nuo
lat dega balta liepsna — liepsna, kuri yra 
taip šalta, kaip ledas. Aš turiu oniksų, kaip 
mirusios moteries akis. Aš turiu selenitų, 
kurie mainosi, kada mainosi mėnulis, o nu
blanksta, kada pamato saulę. Aš turiu sa- 
firų taip didelių, kaip kiaušinis, ir taip mė- 
linų, kaip mėlinos gėlės. Juose banguoja 
jura, kurios bangų mėlynės mėnulis niekad 
negadina. Ir aš tau tą viską, viską atiduo
siu, ir da daugiau dalykų pridėsiu. Indijos 
karalius nesenai man atsiuntė keturias vė
dyklės iš papūgų plunksnų, o Numidijos ka
ralius
riu krišpolą, Į kuri jaunoms moterims už
ginta žiūrėti; ir jauni vyrai negali jo čiu
pinėti, pakol jie da nėra rykštėmis nu
plakti. Perlamotėj aš turiu 3 stebuklingus 
turkizus. Kas užsideda juos ant kaktos, 
tas gali matyti tokius dalykus, kurių visai 
nėra, o kas paims juos rankon, tas gali nė
ščią moteriškę paversti į bevaisę. Tie dide
li turtai neturi sau kainos. Bet tai da ne 
viskas. Juodojo medžio skrynioj aš turiu 
dvi gintarines taures, kurios išrodo kaip 
aukso obuoliai. Jeigu priešas įpils Į tas 
taures nuodų, jos palieka kaip sidabro obuo
liai. Kitoj skrynioj, iškaišytoj gintarais, 
aš turiu stiklu papuoštus sandalus. Dra
panų turiu iš Seros žemės, o bransolietų net 
iš Eufrato miesto... Ko dar tu nori. Salo
mėja! Pasakyk man, ko tu nori, ir aš tau 
viską atiduosiu, išskyrus tik vieną daiktą. 
Aš tau atiduosiu viską, kas tik yra mano, 
išskvrus tik vieno žmogaus galvą. Aš 
atiduosiu augščiausių kunigų rubus. 
tau atiduosiu ir šventinyčios uždangą.

žydai.— O! o!
Salomėja.— Atiduok man Jokanano gal

vą.
Herodas (Susmunka i kėdę).— Duokime 

jai, ko ji reikalauja! Ištikrujų ji yra savo 
motinos duktė!

(Prisiartina pirmas kareivis. Herodienė 
nutraukia nuo Herodo rankos mirties žiedą 
ir paduoda kareiviui, kuris nuneša stačiai 
budeliui. Budelis persigandęs.)

Herodas.— Kas paėmė mano žiedą? Ant 
mano rankos buvo žiedas. Kas išgėrė ma
no vyną? Taurė buvo pilna vyno. Kas 
nors turėjo išgerti. O! tikrai turės kam 
nors nelaimė atsitikti. (Budelis įneina ka
lėjimam) O! kodėl aš prisiekiau? Nuo 
šios dienos tegul nė vienas karalius nepri
siekia. Jei jis pildys prisiekas, blogai, ne- 
pildvs, irgi blogai.

Herodienė.— Mano duktė pasielgė gerai. 
Herodas.— Aš jaučiu, kad tikrai atsitiks 

kokia nelaimė.
Salomėja (Prisišlieja prie kalėjimo ir 

klausosi).— Nė balso. Aš nieko negirdžiu. 
Kodėl jis nerėkia, tas žmogus? 00! jei ma
ne kas norėtų nužudyti, aš rėkčiau, aš muš
čiausi, aš nepasiduočiau... Kirsk, kirsk, 
Naamane, kirsk, sakau tau... Ne, nieko 
nesigirdi. Tenai taip tyku, baisiai tyku. 
A! jau puolė kas ant žemės. Girdėjau, kaž
kas puolė. Jis turbut bijosi, tas vergas! 
Jis yra bailys. Reikia kareiviams liepti. 
(Pamačius Herodienės tarną.) Ei, ateik 
čionai. Tu buvai to žmogaus draugas, ku
ris pirma nusižudė, ar ne? Bet aš tau pa-

tau
Aš

'sakysiu, kad da daugiau turi būt lavonų. 
Žmonės mažai miršta. Eik ir liepk karei
viams, kad jie atneštų man tą, ko aš reika- 

I iavau, tą, kas priklauso man. (Tarnas at
sitraukia. Ji kreipiasi j kareivius.) Karei
viai, šen! Eikit j kalėjimą ir atneškite man 
to žmogaus galvą. Tetrache, tetrarche, pri
sakyk savo kareiviams, kad jie atneštų man 
Jokanano galvą.

(Didelė, juoda budelio ranka išeina iš ka
lėjimo, išnešdama ant sidabrinio bliudo Jo
kanano galvą. Salomėja griebia ją. Hero
das slepia savo veidą. Herodienė šypsosi 
ir vėdinasi. Nazariečiai puola ant kelių ir 
pradeda melstis.)

Salomėja.— Aha! Jokanane, tu neleidai 
man pabučiuoti savo burnos. Gerai, aš ją 
pabučiuosiu dabar. Aš kąsiu ją dantimis, 
kaip nunuokusi vaisių. Taip, aš pabučiuo
siu tavo burną, Jokanane. Aš sakiau tau, 
kad pabučiuosiu, ar ne? Aš sakiau. A! 
dabar aš ją pabučiuosiu... Bet kodėl tu ne
žiūri i mane, Jokanane? Tavo akis, kurios 
buvo taip baisios, taip pilnos paniekos ir 
pasiutimo, dabar uždarytos. Kodėl-gi jos 
uždarytos? Atidaryk jas, atsimerk, Joka
nane! Pakelk savo vokas! Kodėl tu i ma
ne nežiūri? Ar tu manęs bijai, Jokanane, 
kad tu i mane nežiūri?... Ir tavo liežuvis, 
kuris kaip raudona gyvatė leido nuodus, 
jau nejuda daugiau ir nekalba — ta škar- 
latinė angis, ką spiaudė ant manęs savo 
nuodais, jau nebekalba, Jokanane. Keistai, 
ar ne? Ir kaip gi tai atsitiko, kad šita gy
vatė jau nekruta daugiau?... Na, Jokana
ne, su manim tu daugiau jau nieko neturė
si. Tu paniekinai mane. Tu piktažodžia
vai prieš mane. Tu atsinešei i mane kaip i 
paleistuvę, kaip į moteriškę, kuri yra tikra 
kekšė, Į mane, Salomėją, Herodienės dukte
rį, Judajos princesą! Na, bet aš da gyva, 
o tu jau miręs ir tavo galva priklauso man. 
Aš galiu daryt su ja, ką tik aš noriu. Aš 
galiu išmesti ją šunims arba oro paukš
čiams. Jei šunis ką paliks, paukščiai tą 
suės... A! Jokanane, tu buvai tuo žmogu
mi, kuri aš vieninteliai mylėjau tarpe žmo
nių. Visi kiti vyrai man buvo biaurųs. Bet 
tu buvai gražus. Tavo kūnas buvo dramb
lio kaulo koliumna, ant sidabro kojų pasta
tyta. Buvo tai daržas, pilnas karvelių ir 
sidabro helijų. Buvo tai sidabro bokštas, 
dramblio kaulu dengtas. Pasaulyje nieko 
nebuvo taip balto, kaip tavo kūnas. Nieko 
pasaulyje nebuvo taip juodo, kaip tavo 
plaukai. Ir visam pasaulije nebuvo nieko 
taip raudono, kaip tavo lupos. Tavo balsas 
buvo smilkyru. kuris plėtojo stebėtiną 
kvapsnį, o kada aš i tave žiurėjau, aš gir
dėjau stebėtiną muziką. O! Jokanane, ko
dėl tu i mane nežiūrėjai? Rankų savo 
skraiste, skraiste savo piktžodžiavimo tu 
dengei savo veidą. Tu užsidėjai sau ant 
veido priedangą to, kurs savo Dievą gali 
matyti. Na, Dievą tu, Jokanane, jau pama- 
ei, bet manęs, manęs tu niekad nematei. 
Jei tu butum mane matęs, tu butum mane 
pamylėjęs. Aš tave mačiau ir todėl pamy- 
’ėjau. O, kaip aš tave mylėjau! Aš ir da
bar da tave myliu, Jokanane, aš myliu vien 
tik tave... Aš trokštu tavo gražumo; ir ma
no troškulio nenuramins nė obuoliai, nė vy
nas. Kas man dabar daryt, Jokanane? 
Mano kentėjimo neužgesins nė tvanas, nė 
didieji vandenis. Aš buvau kunigaikščiutė, 
o tu mane koliojai. Tu pripildei mano gįs- 
las ugnimi... A! a! kodėl tu nežiūrėjai Į 
mane? Jei tu butum pažiūrėjęs, tu butum 
mane pamylėjęs. Aš žinau gerai, kad tu 
butum pamylėjęs, o meilės slaptybė yra 
daug didesnė, negu slaptybė mirties.

Herodas.— Žiūrėk, kokia ji baisi, tavo 
duktė! Ką ji dabar padarė, tai baisi pikta
darystė. Aš tikrai žinau, kad tai piktada
rystė. Prasižengimas prieš koki nors neži
nomą Dievą.

Herodienė.— Aš labai esu užganėdinta iš 
savo dukters. Gerai ji padarė. Dabar aš 
jau čia pasilieku.

Herodas (atsikeldamas).— A! Tai mano 
brolio pati kalba! Eikime! Aš šitoj vietoj 
nebusiu. Eikime, sakau tau! Tikrai atsi
tiks kas nors baisaus. Mennaseh, Issadar, 
Zias, užgesinkit žibintuvus! Aš nieko ne
noriu matyti, aš nenoriu, kad kas nors ir 
mane matytų. Užgesinkit žibintuvus! Pa
slėpkit mėnulį! Paslėpkit žvaigždes! He- 
rodiene, slėpkimės į savo rumus. Aš pra
dedu bijot

(Vergai užgesina žibintuvus, žvaigždės 
išnyksta. Didelis debesis užeina ant mė-

nulio ir visiškai jj paslepia. Ant scenos pa
lieka visai tamsu. Herodas pradeda lipti 
laiptais.)

Salomėjos balsas.— A! visgi aš pabučia
vau tavo burną, Jokanane; tavo bumą aš 
bučiavau. Ant mano lupų paliko kartus 
skonis. Nejaugi tai kraujo skonis?... Bet 
ne, tai turbut meilės skonis... Žmonės sako, 
kad meilė yra karti... Bet kas man darosi ? 
kas darosi? Aš pabučiavau tavo bumą...

Herodas (apsidairęs ir pamatęs Salomė
ją).— Užmuškit tą moteriškę!

(Kareiviai subėga ir sumuša Herodienės 
dukterį, Salomėją, po savo skydais.)

UŽDANGA.

Kunigų Celibatas.
Prakalba Kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D 

Iš Durham, Anglija.
Sulietuvino Ferdinand de Samogitia.

Įžanga.
Nesenai Stockton*e prieš magistratą bu

vo byla, kurioj apkaltintoja buvo tūlo ang
likonų bažnyčios kunigo duktė, persikrikš
tijusi i popiežiaus pasekėją, o kaltininku gi 
buvo vietos rymionų kunigas. Byla buvo, 
kad pripažint minėtą kunigą minėtos mer
ginos kūdikio tėvu. Ta byla sukėlė dideli 
užsiinteresavimą netik apielinkėj, kur teis
mas atsibuvo, bet ir visoj šiaurinėj Angli
joj, todėl man rodos, kad dabar yra gera 
proga atkreipti visuomtnės atydą i Rymo 
Bažnyčios doktriną, lytinčią kunigų celi
batą, ir nurodyt, kokios yra pasekmės to 
mokslo.

Per paskutinius metus šį kraštą užplūdo 
banga svetimžemių atėjūnų: Italijos jėzui
tai ir Irlandijos minykai skverbiasi į musų 
šalį tuo tikslu, kad vesti misijonierišką pro
pagandą tarp Anglijos gyventojų, rodos, 
lyg visi šios šalies gy ventojai, išskiriant 
saujelę tarp mus apsigyvenusių rymionų, 
butų kokie pagonis. Bet dar daugiau, Ry
mo Bažnyčia savinasi dvasišką autoritetą 
ant visų katalikų šiame krašte, kuriuos už 
nepaklusnumą ji visada pasirengusi baust 
pagal savo bažnytines tiesas, jeigu tik turė
tų tam reikalingą galybę.

Kadangi Rymas rado reikalingu lankyt 
musų kraštą dviejopu tikslu: kaipo misijo- 
nierius, kad gelbėt musų sielas, ir kaipo 
valdonas, kad išdavinėt Įsakymus, mes tu
rim pilną teisę peržiūrėt jo pretensijas ir 
perkratyt skelbiamas doktrinas: ir kadan
gi geriausiu Įrankiu apsigint nuo popiežijos 
pastangų yra pažinimas jos mokslo, aš 
manau, jog kiekvieno žmogaus, kuris myli 
teisybę, priderystė yra stengties supažin
dint žmones ir atkreipti jų atidą į Rymo 
Bažnyčios mokymą ir veikimą, idant žinot, 
kas ji yra, iš ko ji yra susidėjusi, ir idant 
žinoti, ko turi laukti, jei papultų jos globon.

Didelė yra klaida tų,— ir tą klaidą dau
gelis daro,— kurie paviršutiniai pažindami 
popiežijos genijų ir charakterį, mano, jog 
tai yra tiktai tikėjimiška Įstaiga. Popieži
ja visada maišė politiškus principus su ti- 
kėjimiškais, taip painiojo dvasiškus ir svie
tiškus dalykus, jog sunku pasakyti, kurie 
jų turi pirmenybę; ji visada užmeta savo 
globojimo kilpas ant visų žmonijos tiesų, 
arogantiškai savindamos dangiškas teises 
ir dvasišką viršenybę.

Toji sistema arba organizacija, kuri me
tė karalius nuo sostų, valdė provincijas, 
ardė pasaulio santaiką ir ramybę, paskan
dindavo žmoniją kraujuose, ir pavergdavo 
netik protus, bet ir žmonių kunus, negali 
būt nelaikoma už tikybinę Įstaigą.

Žinomu yra tas, kad popiežija labai tan
kiai susiremia su svietiška valdžia, todėl ji 
ir yra taip pavojinga šalies gerovei. Kaipo 
religiškų dogmų sistema, ji yra ganėtinai 
kenksminga delei savo Įtekmės ant žmonių 
protų ir būtinai reikia atspirties visų tų, 
kurie myli tiesą; bet kaipo politiška siste
ma, popiežija yra taip pavojinga valstijos 
gerovei, jog reikalinga netik atkreipimo 
atydos į popiežijos kenksmingumą, bet gy
vo pasipriešinimo iš pusės visų tėvynainių.

Nieko negali būt pavojingesnio laisvei ir 
gerovei, kaip tas skiepinimas į žmonių pro
tus įsitikinimo, buk dvasiškoji vyresnybė 
vra viršesnė už svietiškąją; tas daroma tuo 
tikslu, kad atitraukt jų atydą ir prisirišimą 
prie šalies politiškų, laisvų Įstaigų.

Vienok Rymo popiežija, kad Įgijus kuo- 
didžiausią įtekmę tarpe Didžiosios Britani
jos žmonių, ji nepraleidžia nieko tokio, kas 
veda ją prie jos siekinių; paimkim kad ir 
titulų klausimą, kuris yra grynai svietiš
kos valdžios reikalu. Popiežius pridavė 
dvasiško šventumo spalvą titulavimui jo 
kunigų. Pagal įstatymus sauvališkas titulų 
prisisavinimas yra laužymas šalies įstaty
mų, o vienok Rymo emissarai ingavo tokią

įtekmę, kad visi Rymo katalikai seka Ry
mo padavadijimus, ir laužo šalies Įstatus. 
Kiekviename gyvenimo klausime, draugiji
niam ar tikėjimiškam, pasakymas, jog žmo
gus negali tarnaut dviem viešpačiam pasi
lieka teisingu; o kadangi Rymo popiežija 
taip maišo politiškus klausimus su religiš
kais, tankiai jos padavadijimai susiremia 
su šalies įstatymais, ir katalikai, kurie pa
siduoda popiežiaus valdžiai, niekad negali 
būt ištikimais savo valdžiai ar savo šalies 
Įstatymams. ą

Paskutinioj byloj, kurią aš pirmiau pa
minėjau, išvilkta dienos švieson užtektinai 
to priparodymų: apkaltintojo advokatas 
kalbėjo Į rymišką minyką tituluodamas ji 
vyskupu Hexham, nors jis pripažino, jog 
toks titulavimas be valdžios užtvirtinimo 
buvo priešįstatymišku. Iš to matyt, kad 
katalikai laiko popiežiaus Įstatymus viršes
niais už istatvmus savo tėvynės.

Nė vienas žmogus negali tarnauti dviem 
i viešpačiam. Todėl jei popiežius paliepia
■ savo pasekėjams daryt tą, ką šalies Įstaty
mai draudžia, iš patyrimo mes žinom ko-

: kius istatvmus seks nuolankus Rvmo ver-
■ gai.

Visame tame matomas yra nepaprastas 
! nužeminimas ir Įžeidimas tautinio jausmo, 
i kada žmogus matai, jog anglas nužemintai 
pasiduoda Įsakymams svetimtaučio, labiau 
paguodoja paliepimus kokio ten italų mi- 
nykpalaikio, negu kad savo tėvynės val
doną arba savo šalies Įstatymus. Ir taip 
yra. Kur tik popiežija užkariauja žmonių 
protą, tuojau jų prisirišimas prie savo tė
vynės sumažėja, ir palieka savo krašto neiš
tikimais piliečiais, nes nė vienas žmogus 
negali tarnaut dviem viešpačiam.

Antras dalykas vertas patėmijimo tiems, 
kurie turi santykius su teismais ir bylų na
grinėjimu ; yra doktrina, kurią skelbia Ry
mo bažnyčia dėlei prisiekos. Pastarojoj 
buvo pašauktas už liudininką tūlas Rymo 
minykas. Jis turėjo liudyt reikale, kuriame 
jo luomo garbė ir jo bažnyčios geras vardas 
kabojo ant plauko. Aš nuodugniai per
skaičiau Įvairius bažnyčios pavelinimus sa
vo pasekėjams neteisingai prisiekti, taipgi 
žinodamas, kad Rymas prižada pilną abso
liuciją tokiuose atvejuose, aš turiu pasakyt, 
jog aš negaliu priduot nė mažiausios svar
bos rymiško kunigo liudijimui po prisieka. 
Aš tatai palieku pačių žmonių teismui, te
gul jie pasako kokia yra vertė kunigo liu
dijimo, kada Rymo bažnyčia be jokios gė
dos skelbia sekančias doktrinas:

"Neteisingai prisiekti, jei tokiai neteisin
gai prisiekai yra gera priežastis, nėra blo
ga; nes jei yra teisinga priežastis paslėpti 
tikrąją tiesą, ir todėl tiesa yra užslėpta be 
melo, prisieka per tai nėra paniekinta.”

Kaslink to, kas yra "gera priežastis," štai 
kas yra kalbama:

"Gera priežastis yra bile koks teisingas 
tikslas su mieriu išgelbėt kokius nors gerus 
daiktus dėl dvasios arba naudingus daiktus 
dėl kūno."

"Yra leistinu užtylinčiai kalbėt, ir patvir
tint tatai savo prisieka.”

"Spaviedninkas gali prisiekti, jog jis ne
girdėjo apie prasižengimą girdėtą per 
spaviedni, pats sau suprasdamas, kad jis 
negirdėjo kaipo žmogus, o ne kaipo Kris
taus kunigas.”

"Apkaltintas arba liudininkas, kuris nė
ra atsakančiai užklaustas, gali prisiekt, kad 
jis nežino apie prasižengimą, nors ištikrujų 
jis ir žinotų, pats sau suprasdamas, kad jis 
nežino apie prasižengimo turinį, dėl kurio 
jis gali būt pagal teises klausinėjamas; ar
ba kad jis nežino iki tiek, kad galėtų tame 
reikale liudyt.”

"Ypata, kuri suvadžioja prisiekdama ir 
duodama suvadžiojančius atsakymus gali 
gauti nuodėmių atleidimą, nes tokiame at
vejui to negalima pavadint kreiva prisie
ka; jis nenusidėjo prieš tikrąją teisybę, bet 
tik prieš įstatymus ir paklusnumą teisėjui, 
kurio paliepimas pasakyt teisybę yra at
mainomas, ir turi svarbą tik tada, kada ty
rinėjimas tęsiasi."

"Apskųstasis, jei jis randasi pavojuj mir
ties, ištrėmimo, turtų praradimo ir tam 
panašiai, gali užsigint prasižengimo, kad 
ir po prisieka, pats sau suprasdamas, jog 
jis to prasižengimo nepapildė taip, kad jis 
turėtų prisipažint.”

♦ ♦ ♦

Rymo bažnyčia, kuri rado reikalingu bu
du laužyt doros ir teisybės principus, netu
ri teisės rugot, jei mes atsisakysim tikėt 
Rymo vyskupų ir kunigų nors vienam žo
džiui, kad ir po prisieka pasakytam.

Viršminėtos ištraukos yra iš rašto pri- , 
imto, užtvirtinto ir net šventu pripažinto 
St. Liguori, kurį tai raštą kardinolų kole-, 
gija apie dvidešimts sykių svarstė ir po to 
formališkai popiežių patvirtintas ir pasau
liui paduotas kaipo tikinčiųjų kelrodis, su 
patikrinančiu užreiškimu, jog nerasta nė 
vieno negeistino žodžio.

Tokie yra moralai ir dora tų, kurių už
laikymui mes išledžiam šimtus tūkstančių 
kas metą.

(Toliaus bus).

I
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In “Keleivio” 
™ Skaitytojus.

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė* 
kitę 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 
reso negalima. Mainant 
resą geriausiai parašyt 
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 užlipytas ar
ba neužlipytas, turi tut pri
dėta markė už 2c., kitaip tą 
laišką numeta arba reik uz 
jį primokėt adresatui.

Su pagarba, 
"Kel.” Administracija.

To 
ad- 
ack 
at-

SKAITYKIT SU ATIDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiseon- 

sin valstijoj, su naujoms triobom*, 

žemė išdirbta ir apsėta; galima pirkt 

su gyvuliais ir visoms mašinoms, 

taipgi galima imt ant randos arb* 

ant pusės. Dabar laikas žemę apžiū

rėt, nes pati žemė pasirodo kokia 

yra. Jau keliolika lietuvių 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. MARCINKEVTČIA,

1324 So. lOth st. Sheboygan, Wia-

Reikalingi Vyrai
prie visokių darbų.

Atsikreipkite pas (46)
UNITED STATĖS 

EMPLOYMENT OFFICE 

43 Portland Street, 
BOSTON, MASS.

Uetuviszkas D-ras M. Ziseimaa,
7 Parmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usia:. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepals i viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti iki
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-B.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 
Vienintelė mokykla, kunoj kiekvienas grali išmok
ti Angliška kalbą, labai trumpame laike, šio* mo 
kykloe naujausia ir tobulinghausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik K 
rašyk platesnių žinių.
4aerleaa Sebool of T.

731 W. 18th st., Chicago. IU.

u-RASST. MDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiška*

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantį* t> 

dedu naujus. Laiką gvarantuojn. 

Ištraukiu dantis be jokio skausmo
176 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Ei, Vyrai, Visi Pas
YUDEIKO!

Jis atlaiko gerą Restauraciją. rl 
*obo* rųšies Alaus, De*tiada 

Vyno ir Cigarą.
Ptaniauma ir parankiausia 

'■•eta lietuviam*
304 Br«riwaj ir 259 D Struti 

SO BOSTON, MASS.

j Telephone: Cambridge 4806-M.

Rusiškas Daktaras Cambridge

Dr. N.A.GIebow
i vlokslą baigęs Berlyno, Vieno* ir 

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

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

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge, Mass.

I (



Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dienų. 

Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
419 BOYLSTON STR.

Suite 419. 420 ir 421,
Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

8

PILVO LIGOS

Valstija

1

Dr. J. RUSSELL PRICE Co., L. 1101 — 208 N. Sth Avė., Chicago, III , U. S. A.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojau; pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

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

■ii
1

r,

ML* Vietines Žinios;
Vienas Paryžiaus laikra

ščių korespondentas kreipė
si į Serbijos vidaus dalykų 
ministerį Jovanovičą 
prašymu, kad duotų jam 
leidimą būt prie serbų ar
mijos. Ministeris duodamas 
jam leidimą pasakė: "Eik, 
pažiūrėk kaip Serbija mir
šta.”

Ir ištikrujų Serbijos liki
mas yra baisus. Pereitais 
metais serbų žemėn dusyk 
buvo įsiveržus Austrijos ar
mija ir dusyk ji buvo at
remta iki rubežiaus. Savo 
narsumu ir pasišventimu 
mažutė serbų tauta nustebi
no pasaulį. Bet po tų mū
šių Serbijoj pakilo baisi ty- 
fo epidemija. Daugelis kai
mų paliko visiškai be žmo
nių, kuriuos iššlavė tai liga, 
tai karės audra, žuvo tiek 
žmonių, kad visa šalis apsi
dengė gedulių rūbais.

Per du pirmutiniu užpuo
limu ant Serbijos likos su
naikinti laukuose javai ir 
ūkio padargai. Ūkininkų 
šaliai, kokia yra Serbija, 
kur iš 100 žmonių 95 užsii
ma žemdirbyste, tas buvo 
pavojingiausiu jos gyvas
čiai smugiu.

Iš aplankytų karės vietų . .
veik visi gyventojai pabėgo tj1?' ^et ir ,V1SL1 
ir susispietė pietinėj šalies sven^a pareiga, 
dalyje. Dėl didelio žmonių 
susispietimo, dėl i 
maisto ir higienos pabėgė
lių tarpe pradėjo siausti li
gos, kurios kaip šluota 
vė žmones į kapus.

Bet, dusyk austru armija statė 2emaitė? 
sumušta daugiau Serbijon ’-pmvlimos ” 
veržties nebandė. Tuo tar- ni <-įika- 'iKaįpo 
pu is Amerikos pribu\o ar- — toks veikalas persunku, 
mija daktarų, kurie, prade- nes veikalas yra su ”meile,” 
jo kovoti su epideniija. Kp- kas vaikučiams dar svetima 

ir nesuprantama. Tečiaus 
maži artistai atvaidino ne
prasčiau už daugelio vietų 
suaugusius to veikalo artis
tus. Pastebėtina, kad pas 
tuos mažus veikėjus bunda

su

ja. Sužeistą automobiliaus 
savininką suėmė, o jo drau
gai pabėgo kaip zuikiai.

1 Šį panedėlį, 15 lapkričio, 
buvo teismas.
baudė $50 ir dviem sąvai-

Urboną nu-Gabijos Vakaras.
Lapkričio 12 d. Liet. Lab. tėm kalėjimo. Jisai apelia-

Svetainėje Gabija turėjo 
savo vakarą. Scenoje statė 
operetę "Adomas ir Jieva" 
— bene kelintu kartu So. 
Bostone. Veikalėlis puikus, 
bet išskyrus E. Vitaitį (A- 
domo rolėje) iš visų kitų ar
tistų galima reikalauti pai
nesnio įėjimo rolėsna. Jie
va (p-lė Kuzmauskiutė) ne
visai gerai atvaizdina kai
mietės typą, prastai išrei
škia savo žingeidavimą va
zos paslaptimi, verksmas 
neišrodo fikcija, bet per
daug naturalis, sielos skaus
mo pagimdytas. — kas dar
ko komediją. Grafas, nors 
su cilinderiu ant galvos, ne- 
grafiskai lošia, nes savo na
muose turbut mano esąs 
karčemoje, o gal nori publi
kai savo ciiinderiu pasigirti. 
Lekajaus rolę lošia p. Švag- 
ždys gana gerai, nors buvo 
ir klaidelių. Kadangi vei
kalas tų pačių artistų jau 
kelintu kartu vaidinamas, 
tai klaidos ir nedakliai nevi
sai atleistina.

Publikos susirinko gana 
mažai. Tas bostoniečiams 
peiktina. Šviesties ir kultu- 
rizuoties, tai ne vien veikė- 

musų yra

vo į augštesnį teismą.

LSS. 60-tos kp. diskusijos.
Lapkričio 14 d. vakare L 

S.S. 60-tos kuopos svetainė
je Įvyko paskelbtos diskusi
jos temoje "Kokiais budais 
geriausia prieiti prie žmo
nių”? Tas klausimas te
čiaus negalėjo sukelti gin
čo, nes diskusantai kuone 
tuos pačius receptus pada
vinėjo. tad klausimą pakei
sta kitu, būtent: ar galima

Bostono 
skolingas 
$4,791,000. 
už įvairius 
buvo atlikti 
jos lėšomis.

miestas šįmet 
Mass. valstijai 
Skola pasidarė 
darbus, kurie 
miestui valsti-

Chelsea’je, Bostono prie
miestyje, mirė 3 metų Vine-į 
skų vaikas nuo degtinės, ku
rios jis radęs ant stalo pats 
atsigėrė.

Niujis Lietinis Kiiaučius
So. Bostone.

Pranešu visiems lietuviams, jog aš 
atidariau kostumerišką

KRIAUČIŲ ŠAPĄ.
Siuvu Vyrų ir Moterų Rubus. Pa- 

darau siutus pagal naujausias madas ; 
ir gvarantuoju savo darbų. Taipogi I 
siuvu ir taisau moterų ir merginų j 
siutus, žodžiu sakant, taisau, praši
nu ir išštyminu visokius drabužius I 
kuogražausiai. taip kad iš senų pa-! 
darau kaip naujus.

F. C. W1LTRAK1S,
412 E. Third st„ So. Boston, Mass. 

Netoli nuo Dorchester, str.

i
i

Technonogijos instituto 
dirbtuvėj Cambridge’uje su- Į 
streikavo 500 visokių amat- 
ninkų. Jie reikalauja, kad 
butų atleisti ne-unijistai.

I

I 
I

Telephone: Back B* y 42M 

DAKTARAS

f^okos LSS. 60-tos kuopos vakaras.
Lapkričio 13 d. LSS. 60 

xi“ kuopos globojama vaikų 
draugijėlė "Bijūnėlis," tu
rėjo savo vakarą. Scenoje 
statė komediją

Lošė jau- 
vaikams
??.

va buvo sunki. Pačių dak
tarų krito nuo ligų daugiau 
kaip šimtas. Bet visgi epi
demija likos sustabdyta. 
Serbijos ūkio komitetas pa
rūpino ūkininkams sėklų, 
davė kitokią pagalbą ir Ser- aktoriškas talentas ir gali- 
bija atsikėlus iš mirties pa
talo pradėjo vėl gyventi. 
Pasiliko tik apie 10,000 na- 
šlačių, kurie neturi nė mo
tino®. nė tėvo, nė namų. 
Pasirodžiusi cholera taipgi 
likos nuveikta ir išnaikinta.

Bet dabar nelaimingą 
Serbiją vėl užpuolė priešai. 
Ir užpuolė jau nebe vieni 
austrai, bet susivieniie vo
kiečiai ir bulgarai. Užpuo
lė iš visų pusių ir baigia 
serbų tautą žudyti. Dides
nė šalies dalis jau užimta. 
Visi svarbesni miestai ir 
tvirtovės jau priešų ranko
se. Žmonėm pabėgę iš savo 
namų klaidžioja po girias ir 
kalnus be maisto ir pasto
gės. Pakol buvo šilta, tūks
tančiai tų pabėgėlių gulėjo 
naktimis giriose po me
džiais. o maitinosi žole. Bet 
ateis žiema ir tie tukstan-

ma laukti iš jų ateityj tikrų 
artistų. Lošė: F. Znotas — 
Liudviko rolėje: Juozapas 
Potsevičius — Koziro rolė
je; Bronė Antanavičiūtė — 
motinos rolėje; Marė Bau- 
bliutė — Petronės rolėje ir 
Antosė Leniauskiutė — Do
micėlės rolėje.e*

Už skrajojančios krasos 
atvirutes dovanas laimėjo 
Bronė Antanavičiūtė— gra
žų stalini laikrodi; Mariutė 
Baubliutė — branzalieta:Baubliutė
Antose Leniauskiutė — au
ksini žiedą.

Publikos susirinko nema
žai ir rengėjams dar liks 
pelno.

Lietuviai nuvažiavo auto- 
mobilium nuo tilto.

K. Urbonas, žinomas So. 
„ . . .. , , Bostono lietuvis, kuris už-

nuo bado dideli automobilių par-
samdymui. išvažiavo aną
dien su dviem savo drau
gais pasivažinėti. Bet visi 
buvo gerai išsigėrę ir atsi
tiko nelaimė. Važiuojant iš 
So. Bostono į Dorchesterį, 
ant tilto musų lietuviai už
važiavo ant kito automobi- 
liaus ir numušė jam ašį. 
Persigandę pasuko į šoną ir 
nudardėjo nuo tilto į jūres. 
Jų laimei jūrių vanduo buvo 
tuo tarpu nuslūgęs ir tik to
dėl jie neprigėrė, tik išsi
maudė dumblyne. Pats Ur
bonas nulėkė 10 pėdų už au- 
tomobiliaus. Pasidarė triu
kšmas. Žmonės pradėjo bė
gti iš visų pusių. Da dides
nės sensacijos sukėlimui, 

• vienas vaikas suskambino 
kad ugnagesių varpą. Atpiškė-

ir šalčio.
Taip, Serbija miršta!
Anglų spauda nuolatos 

skelbia, kad serbams į pa
galbą eina anglai su fran- 
ouzais. Bet teutonai su bul

garais baigia jau Serbiją 
užimti, o tos pagalbos vis 
da nematyt. Tiesa, trupu
tis francuzų kariumenės iš
lipo Salonikoj, bet tas nieko 
nereiškia. Ir kaip dabar 
pasirodo, tai šitai kariume- 
nei reikės tuojaus traukties 
atgal, nes franeuzai jau rei
kalauja iš Graikijos užtik
rinimo, kad ji nedarys jo
kių kliūčių, jei nuveiktai 
francuzų armijai reikės 
traukties iš Serbijos atgal 
per Salonikų.

Buvo vis skelbiama,
Graikija išeis Serbijai į pa- jo ugnagesiai su savo inži- 
galbą. Bet Graikijos kara- nais ugnies gesinti, o čia 
liūs nenori apie tai nė kai- lietuviai sugriuvę į jūres, 
bėti. Prieš kaizerį jisai nie- Žmonės juos ištraukė, o ug- 
kados neis, nes jisai yra jo nagesiai pririšę virvę išvil- 
švogeris — jo žmona yra ko sulužusį jų automobilių, 
tikra kaizerio sesuo. Tuo tarpu pribuvo ir polici-

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

Oro Rkhtor'io 
PAIN-EIPEILER 

Neabejojantis būdas įtrimmui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

duno, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

•ĮKĄRĄ’’ 
25c. ir SOe. buteliuk** viaoM tptitkoM *rb* 

stačia į n no 
F. AD. RICMTLR A CO.

74-80 Wa*bini{toa Street. Ncw York. N. Y

PARSIDUODA STUDIJA

PASKAITA.
Nedėlioj, 21 lapkričio, 

bendrai veikti su musų vie- 7:30 vai. vakare socijalistų 
tos tautininkais? 
santai nurodinėjo negali
mybes ir galimybes. Klesų 
kovos principai socijalis- 
tams neleidžia bendrai veik
ti su jokia klesų kovos prin
cipų nepripažįstančia visuo
menės srove, jeigu tas ben
dras 
anos 
čiaus 
buvo 
tų ir bendrai veikti, 
tokius darbus, 
prie vieno ir to paties tikslo. 
Galutina šio klausimo išriši
mą palikta kuopos susirin
kimui.

Disku-

veikimas stiprintų 
srovės intaką. Tė
tuliais atvejais, kaip 
nurodoma, galima bu- 

ypač 
kurie veda

21

salėj drg. S. Michelsonas tu
rės paskaitą apie astrono
miją. Įžanga visiems dy
kai. (Apgars.) į

Aš kvailas.
Taip sako kiti agentai, už tai, kaa 

aš tai pigiai pa duodu laikrodžius,1 
žiedus, lenciūgus, branzalietus ir ki
tus auksinius daiktus ir ant labai 
lengvų išmokėjimų. ' Eidamas pro ša
lį, užeik į mano naują krautuvę, o 
persitikrinsi, jei nepatiks, nereikia 
pirkt.

Taisome laikrodžius, žiedus, bran
zalietus, lenciūgus, labai pigiai, dar
bas gvarantuojamas. Šliubinius lai- 
snius ir kitus patarnavimus pada
rom dvkai.

P. KETVIRTIS JEMLERY CO. 
Kampas Broaduav. 324 E street, 

SO. BOSTON.

I

Išdirbtas biznis per 15 metų. Vieta 
apgyventa lietuviais ir lenkais.

Kreipkitės ypatiškai ar laišku.
’ A. B.

28 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

i

i

B. S. Stone, Oph. D

10 m. So. Bostone.
399 Broadway,399 Broadway, 

; SO. BOSTON, MASS.

Kam tau dirbti šapoj, kad 
gali lengviai dirbdamas 

geriau gyventi.
Pirk krautuvę ir daryk biznį.

Yra gera proga nusipirkti su ge
riausiu įtaisymu, lietuvių tirštai ap- 
gyventoj vietoj vieninteli tos rųšies 
lietuviškų štorą So. Bostone, t. y. 
Visokių Fruktų, kaip tropiškų, taip 
ir naminių, visokių 
aliejų. Šaldsmetonės 
Saldainių (kendžių). 
paperosų, vienu žodžiu viso ko, kas 
tos rųšies krautuvei priguli.

Kam nusibodo šapoj dirbti, atsi
šaukite žemiau padėtu antrašu:

Martin Tamošaitis,
317 Broadway, So. Boston, Mass.

Sudegė biskvitų keptuvė
Praėjusi panedėlį po pie

tų Cambridge’uje sudegė 
trijų augštų namas, kur bu
vo Centrai Biscuit Co. kep
tuvė. Pirma tenai buvo ma
šinų dirbtuvė, 
įmirkytas 
kaip tam tyčia 
darvokšnė. 
vo visos ugnagesių spėkos, 
gaisro užgesinti negalėjo. « 
Kada pasirodė, jog dirbtu
vei jau lemta sudegti, ugna
gesiai jos ir nebegesino, bet 
liejo vandenį ant aplinkinių 
namų, kad nors juos apsau
gojus 
kėjęs visas Cambridge’aus ■ 
biznio centras, nes buvo di- w 
delis vėjas ir liepsnos lai- w 
žyte laižė aplinkines trio- j> 
bas.

todėl namas 
aliejumi degė 

sutaisvta 
Nors su važia-

M. M. ANDRIUŠIUTĖ

riešutų, alyvų. 
(Ice creaml, 
sodės, cigarų.

K. .T. BAGOČIGS
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:
Utarninkais ir Subatorais,

28 Broadway.
Tel. So. Boston 935 W.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

FORNIČIA1
6 kambariams;
Norintieji gali

PARSIDUODA
Gerai užlaikyti; 

parsiduoda pigiai,
matyti kiekvieną dieną.

Wm. Dobrovolskis.
106 Silver stM So. Boston, Mass.

TEATRAS.
Sekantis "Gabijos” vaidinimas 

bus muzikališka operetė
Malūnininkas ir Kaminakrėtis,

Muzika M. Petrausko.
Vaidins gerai išlavinti artis- 

tai-solistai ir visas "Gabijos” 
Choras. Grajįs orchestra Jur- 

Aktorius, cho- 
pats

Kitaip butu supleš- gio Dragašiauš. 
Camhrido-p’auą I rą ir orchestr3 diriguos . uamonageaus veikalo gerb. kompozitorius Mi

kas
bus

Peršovė žmoną ir save.
Dedhame. netoli Bostono, j 

tūlas Raffertv peršovė bu- Į 
vusią savo žmoną, paskui i 
suvarė sau šūvi. Abudu da- 
bar miršta ligonbutyie. »> 
Priežastis — kerštas. še
šios savaitės atgal moteris 
buvo gavus per teismą atsi
skyrimą.

Policijos viršininkas pa
naikino ilgas naktines laz
das policistams.

Somervillėj likos apiplėš
tas policmanas Shav. Jam 
atimta revolveris ir lazda.

LIETUVIŠKA SIUVĖJA
Siuvu visokias Orėsiąs ir užlaikau 

gatavas.
324

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

SO. BOSTON. MASS.
Kita šapa:

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

Primieravimo dienos:
So. Bostone — Utarninkais. 
Montelloj — Pėtnyčiomis.

678

Petrauskas. Po vaidinimui 
ir tęsis iki vėlai.

Šis vakaras bus Subatoj

20 Lapkričio-No#., 1915
pradžia 8 vai. vakare.

Lietuvių Svetainėj

ikamp. E ir Silver sts., S. Boston.
į Širdingai visus užprašo —

Draugija ’

- >

Ant 2 i 
akmens
Gelžkelio laik
rodis iriubolio 
užsukamas, vy 
riško didumo, 
ant 20 metų ao 
ksuotas «u iš
rašytais dubsl- 
tavais viršau 
Labai teisingai 

▼ažiuojan tisine 
visuome'.

Gvarantoota*

"Gabija.”, ji;

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems reikia 
tikras laikas žinoti.
ant 20 metų. Ypatinga* pasiulyji- 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėij ant 
riek vieno adreso už $5.75 C. O. D ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
-ką peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite. 
;ųs užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka- 

•būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu 
(49) 

ENCELSIOR WATCH CO.
VhpnaAnm Rlg.. CHICAGO. fl.l •

I

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

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

BEVEIK DYKAI
Drūčiausias laik
rodėlis. vyriško 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksu 
‘Gold Filled’, ver
tas $20.00, ga- 
rant. per išdir
bėjus ant daug 
metų, labai gra
žiai graviruotas. 
Bus pasiųstas

kožnam su tiesa peržiūrėti, kas pri
sius savo tikrą adresą. Firma dėl pa
garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei patiks laikro- 

. , , - , , dėlis. užmokėsi agentui $5.65c ir užIšnnktasai gubernatorius persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 
McCall išleido savo rinkimų ^j^i cŠt Co!a£i« 
agitacijai >2.600. Box 2526, philadelphia, pa.
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Užkimimas mKosulis ir

paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 
pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 

ir gerų gyduolių.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krapus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisų 
River, Minn., “tai 
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė, 
čiuosi gana sveikas.

Gauk Severas gyiui’ią praptradjaj
pas sava aytickininką.

Nepriimk kitokių. Jei jus*? ap
tieki ninku* jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO

Kainos 25c. ir 50c. 
kosulį,” rašo Frank Vacha iš Eik 
aš gavau butelį severa’s Balsam 
negu suvartojau visą butelį, kosa- 
Aš esu

9 9
63 metų amžiaus ir jau-

f a 1 v o * 
skaudžji- 
f-rlfa ir 

p*c: dora*.
Severa’s Lfrver Pilis

r Severo® Pi<ullu» nuo kepcan 1 
Vartok pasai nurodymus. 25e.

Cedar Rapids, Iowa.

Užkietčjimas, 
mis. jsknų trukdė d.ii. 
nerriškum** greitai

I
Kančių. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų. Kaipo teisingą draugą ir ceredari — 
kad žinotų ka* aš e*u — kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo iųs ra lite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano iltnj metų mokslo, tirinęjimų ir pat t ri
mo. Aš atidžiai studijvau ir tiri nejau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
lankiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. Al noriu, kad kiekvienas 
Sergantis ir nusiminęs Tyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems te din
gai patarsiu. Leiskit*- man būti ;u«tj uravgu 
ir geiadari . Parsisiųsdinkite mano Dykai

Dyspepsija ir Ne virinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Ta atistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie mumj 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkiu 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnvodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpninąs, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyras kaip 
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 patarimas, 

kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sek*— 

ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu a* iii* 

žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svei

kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiąsdiati 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie takias 

negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai sava 

vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtas 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei

katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite sava 

kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilna vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šia*<he*. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.




