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Kare su Serbija jau pabaigta; puse armijos suimta, likusi pasitraukė Albanijon.
Rusija šauks da 3,000.000 kareivių ir su nauja armija vėl eis ant Prūsų. Austrijoj prasideda kares krizis; ji nori jau taikyties 
su Italija; pas karalių Franą-Juozą atvažiavo kaizeris. Vokietijoj jauni žmones, bijodami kares, pradeda žudytis. Petrogradas 
praneša, kad “naujai susitverę lietuvių pulkai” smarkiai atakuoja vokiečius. Netoli Bagdado krito 10,000 turkų mūšyje su 

anglais. Francuzijoj nutarta šaukti jau 1917 metų naujokai.
Kapitonas von Papen.Lietuviški pulkai 

smarkiai mušasi sn 
vokiečiais.

Nesenai Amerikoj pa
sklydo gandas, kad kunigų 
agituojami lietuviai pradėj’o 
tverti liuosnorių pulkus ir 
padeda rusams kariauti

JUODKALNIO ARMIJA i 
TRAUKIASI ATGAL.

Juodkalnis, tai kaimyniš-i 
ka Serbijai šalis, bet da ma- j 
žesnė ir už Serbiją. Jos 
žmonės tokie pat slavai, 
kaip ir serbai. Kada Aust
rija apskelbė Serbijai karę, 
tai Juodkalnis išėjo Serbijai 
į pagalbą ir apskelbė Aus
trijai karę. Iki šiol serbai 
su juodkalniečiais mušė au- Šitą žinią dabar lyg ir pa-, 
strus ant kiekvieno žings- tvirtina oficijalis Petrogra- 
nio, bet kada susivienijo do pranešimas, kuris skam- 
prieš juos austrai, vokiečiai ba taip:

”Rygos fronte apie Kan- 
kariumenei į Albaniją, karė "™5 nebegalimas daik- gero ežerą vokiečiai vėl bu- 
su serbais skaitosi pabaigta 
ir teutonų tikslas susinešti; 
su Bulgarija ir Turkija pa
siektas.

Sujungtos vokiečių ir aus
trų spėkos pradėjo ant Ser
bijos užpuolimą 6 d. spalių. 
Vokiečių generolo Macken- 
seno ir austro-vengrų gen. ’ 
Koevess’o armijos žengė ant 
Drinos ir Savo upių, o gene
rolo von Galwitzo (kariavu
sio Lietuvoj) armija ėjo per 
Dunojų, netoli Semendrijos.

Spalių 14 d. is užpakalio 
užpuolė ir bulgarai ant ser
bų. Viena jų armija, gene
rolo Bojadievo vedama, žen
gė ant Negotino-Piroto lini
jos, o kita, generolui Feo- 
dorovui vadovaujant, užgu
lė ant Skoplie ir Vėlės.

Vokiečiai tuojaus perėjo 
per Dunojų, paėmė Serbi- 
jo sostinę Bielgradą ir nuė
jo pirmyn, kaip kokia garinė 
masina, triuškindama savo 

! ąunkumu visas drutvietes ir 
apsigynimo įtaisas. Nežiū
rint, kad serbai narsiai gy- 

. nesi, ką priažįsta j*iems ir 
vokiečiai, atsilaikyt jie nie
kur negalėjo.

▼-J 1 * 4. X. ' MUOičtU įiuvgl, uaoi, nuvuu u^civ vvmuviai auonviuio
v ?ar^i tuo tarpu paėmė n- nuQ pasislėp-. ant musų apkasų, kuriuos
ir^Nišąk ^°^azevac^’ Pirot4 Daugelis įsikasa į že- mes buvom nesenai iš jų at-

Berlynas sako, kad dau-

KARE SU SERBAIS
JAU PABAIGTA

PUSE JŲ ARMIJOS PAIM
TA NELAISVĖN.

Likę Serbijos kareiviai pasi
traukė į Albanijos kalnus.
Iš Berlyno oficijaliai pra

nešama, kad teutonai paėmė 
Serbijoj Rudniką ir 2,700 be
laisvių. Likusi serbų armi
ja pasitraukė į Albanijos 
kalnus.

Paėmus teutonams šitą ? , .—. *. • ' «. -i -imiestą ir pasitraukus serbų J bulgaraL t te! t atsikikyl •

tas. Sumušę serbus, teuto- vo priversti kaikuriose vie
nai dabar pradeda mušti tose traukties. Ties Daleno 
jau ir juodkalniečius. Juod- sala vokiečiams tečiaus pa
kalnio valdžia skundžiasi sisekė užimti Borzemundo 
pasauliui, kad teutonai var- viensėdį. Tuojaus atsiųs- 
toja net dum-dum kulipkas, tos jų rezervos neleido 
kurios užgavusios žmogų mums adarvti kontratakos 
srogsta ir baisiai sudrasko ir tą viensėdį atsiimti.
kūną Austrų spaudžama j ”Tą pačią dieną (23 lapk- 

• dabar juodkalniečių armija ričio) vienas musų naujai 
traukiasi gilyn į savo šalį, i susitvėrusių lietuvių pulkų, 

------------ atakuodamas priešą su ne- 
BAISUS IŠVARYTŲJŲ i paprastu smarkumu, vėl 

PADĖJIMAS. parode įu<xl>da>a“si
narsumą.

Per Smolensko gub. ke-! Ar čia kalbama apie pa- 
liais eina daugiau kaip pu- prastus rusų pulkus, kurie

Į SĄJUNGININKAI TURI
Į — * ’ " . w —
I

Kare gali trauktis 
da 7 metus.

RUSIA STATYS DAR
3,000,000 VYRŲ.

Amerikos laikraščiuose' 40,000 siunčiama. Beto, ne
pasirodė iš Petrogrado ži-južilgo Italija ketina mi
nia, kad Rusija ketina šauk-' siųsti tenai didelę armiją ir 
ti net iki 18 metų amžiaus i Rusija, 
jaunikaičius, kuriem ramy- į 
bes laiku reikėtų stoti ka- 
riumenėn tik 1918 metų ru
denį. Paėmus tuos jauni
kaičius Rusija norinti su
daryti naują armiją iš 3-jų 
milijonų vyrų ir varyti vo
kiečius laukan. Išvarius 
priešininką iš savo žemės, 
Rusija užpulsianti iš naujo 
Prusus, Galiciją ir eisianti į 
Berlyną.

Jeigu Rusija ištikrujų yra 
pasiryžus šitokio plano lai- 
kyties, tai gali būt. kad iš- 
tiesų karė trauksis 7 metus, 
kaip tai pranašauja savo 
įdomioj knygoj vokiečių ge
nerolas Bemhardi. Jeigu 
taip butų, tai Lietuvoj ir 
vištos neliktų gyvos.

BALKANUOSE 125,9* 
KAREIVIŲ.

Iš Londono pranešama 
į kad Balkanuose dabar są
jungininkai turi jau 125 tu- 

jkstančius kareivių ir da

v - Šitas vyras, kaip spėjama, priguli prie vokiečių suokai-
Uetuvosi’r BaltaSgy“ Si P^aZttae tu» bi° SUStabdyti amt,nic«os Bdirbimą- Jisai
wntojų. Bobruiske susitel- liuosnorių \ulkus, sunku buvęa Vokietijos armijos ofioierum, o dabar karišku pa- 
kė 60 tūkstančių išvarytųjų. įspėti; tečiaus pasakymas tarėju prie vokiečių ambasados ^ashine'tone. 
Pakeliuj jie išpardavė ark- "vienas naujai susitvėrusių 
liūs, išleido paskutinius lietuvių pulkų” verčia ma- 
skatikus ir nebegalėjo to- nyti, kad gal ir bus tie lietu-

FRANCUZAI PAĖMĖ 
BRUSNIKĄ, O SERBAI 

KRUŠEVO.

RUSIJOS BEDARBIAI.
Vidaus dalykų ministeri

ja praneša, kad spalių 25 d. l

‘-Kardinolas nepritaria
Fordo plauni.

Baltimore, Md.— Pagarsė
jęs Detroit’o automobilių 
fabrikų savininkas Fordas, 
sugalvojo naują, kol-kaspa- 
slaptyj laikomą planą Eu
ropos karei sustabdyti. Sa
vo sąveiksman jis įtraubė 
daug įžymių žmonių, taipgi 
elektrotechniką Edisoną. 
Fordas 5 d. gruodžio iške
liauja Europon, kad iš ap
kasų iššaukti visų kariau
jančiųjų valstybių kareivius, 
idant jie paduotų vieni ki
tiems rankas ir daugiau ne
begrįžtų šaudytiea Fordas 
pilnai įsitikinęs, kad je pla
nas nusiseks ir kalėdoms jis 
padarysiąs tąjį stebuklą.

Su tuo savo planu jis ap
silankė ir pas kardinolą 
Gibbonsą, norėdamas gauti 

Kardinolas

SUJUDINANTIS ATSI
ŠAUKIMAS DĖL

SERBŲ.
Iš Londono atėjo Ameri

kon sujudinantis atsišauki, ir jo sankciją, 
mas, kad amerikiečiai kuo- tečiaus reporteriams pasa- 
greičiausia organizuotų ir kė, kad Fordo plane jis mu-liaueiti. irią pulkai, apie kuriuos lai- .. , ... ja praneša, kad spalių 25 £“*£■““•Rusų laikraščiuose ran- kraščiai rašė. . Nors vokiaiai paskelbė, buvo tarp jų bedarbių 178,-'®^ Sta

dame toki paveikslą: Smo-I Toliaus Petrogrado pra-^aresu Serbija jau pa-062. Iš jų; 99,525 rusai, 29,- S^Sdalta
lensko gubernijoj ties Ros- nešimas sako: baigta, be‘mJ£lai daf 796 lenkai, 9,357 vokiečiai, ° f’ h^eS1
laviu daugiau kaip 80 tuks-1 "Unkštos šiaurėje, ant b?1"3- ,.Is 34.«» keturkam- 7,291 žydas, 5,534 lietuviai, teu‘°"ų , kad _bg-
tančią žmonių. Išviso nuo Dauguvos kranto mes paė- PM “J***“*“ “z‘n’a.£ 4857 latviai, 1,426 rusinai. "JSfelaviu daugiau kaip 80 tuks- < 
tančių žmonių. o ,
Roslavio iki Maskvos dau- mėm po mūšio Janaolio vie- Serbijos plotas, apie 
giau kaip 130 tukst. Tuks- nasėdi. f-™0 keturkampių mylių
tančiai vaikų, moterų, senų J ”Į šiaurę nuo Šventojo °a neu.Z11?^* Tenai
pusiau nuogi, basi, neturi ežero vokiečiai ėjo atakomis dabar yra susispietusi fran-

me, darosi palapinių iš ša- ėmę. Jų atakos buvo at- 
giaa feip 100,000.Serbą, tai
v y n hnvrmLr nivazi vneno vii ar.1 ... .. . • •

j m viską pametė ir pešti ei- 
i na. Ties pačiu Roslaviu pa
likta keli tūkstančiai veži- 

imą Tik turtingesnieji ge
ležinkeliu važiuoja. Retam 
vežime nėra numirėlių. Vi-

yra beveik pusė visos jų ar
mijos, paimta į tą laiką ne
laisvėn. Kiek buvo užmušta 
ir sužeista^ Berlynas negalįs ■ 

nuosto-pasakyt. Vokiečių 
Hai "vidutiniški.”

KFTCHENERO MISIJA 
NENUSISEKĖ.

Vokiečių laikraščiai rašo, 
kad Anglijos karės ministe- 
rin Kitchenerio misija pas 
Graikijos karšių nenusise
kė, Tos misijos tikslu bu
vo patraukti Graikijos ka
ralių sąjungininkų pusėn. 
Kitebeneriui išvažiavus, 
Anglijos spauda tvirtino, 
kad dabar tai j

Remtos. Kitur nėra jokių 
! permainų.”

FRANCUZIJA ŠAUKIA 
1917 METU NAUJO

KUS.
Iš Paryžiaus ateina ži-

'■'•a uuuiiręuą. Vinių, kad atstovų buto komisas kebas apsėtas kryžiais. ,

euzų ir anglų kariumenė, 
kuri stengiasi atmušti i 
puolimus. Taip pereitoj są- 
vaitėj franeuzai atėmė iš 
bulgarų Brasniką, o serbai 
atsiėmė Kruševo. Bulgarai 
kitą naktį ėjo kontratako
mis, bet buvo atremti.

KRITO 10,000 TURKŲ.
Anglijos karės valdyba 

praneša, kad netoli Bagda-
Arklius taMuoda loZ BkIa“s«s So ^Sitoj ^T«j bu™ di-
ĮSrabliu. Roslavio apylin-! delis musys anglų su tur-va; saukti jau 1817 metų nau- ’ •DlSimri d Tai 1S atneša iokus- ln,rių busi« 400’W)0- 
ptęsjmai. lai, Ką atneša y ^„^5^ po jg jr
toj "Mosuojamoji”^! L9 amHausJuos

______ a ’ šauks 15 gruodžio ir išskir- 
__________ __________ stys į tvirtovių garizonus,

”Rank.”

Iš jų inteligentų 4,576, juo
dadarbių darbininkų apie 
120,000, tarnaičių ir tarnų— 
4,275, mokintų darbininkų 
apie 50,000. Ištikrujų, tų 

uz* bedarbių skaičius daug di
desnis.

j VARŠAVOS DARBININ
KŲ VARGAS.

Kaip iš Varšavos prane
šama, ten yra didis vargas 
tarp darbininkų, šitą var
gą padidina dar tat, kad 
mieste gyvena 27,000 šeimy
nų, kurių duonpelniai stovia 
Rusų kariumenėj, o nuc Ru
sijos negauna jokios pašal
pos. Vokiškoji vaidžia kiek 
galima rūpinasi šį vargą 
prašalinti. įsteigta vieta,

I

žmonių apleista. Šimtai tu- jog jis nematąs, ką gidėtų 
kstančių pabėgėlių susispie- padaryti, nes taip toli eiti, 
tė pietinėj Serbijos daliję, o kad pripažinti planą, jis ne
iš tenai dabar traukia į gali, matydamas plane daug 
Graikiją ir Juodkalniją, nedateklių, bet jeigu Fordai 
šitos gi šalįs yra perdaug pasisektų jo viltis atriekti, 
bėdinos, kad galėtų šito- tai butų ištikro stebuklinga 
kioms minioms pabėgėlių Kalėdų dovana pasauliui 
suteikti maisto, drapanų ii Dabar laikraščiai rašo, 
pastogės. Pabėgėliai susi- kad Fordą Amerikon val- 
deda daugiausia iš moterų džia gali da areštuoti ir už- 
ir vaikų, nes vyrai veik visi daryti kalėjiman. Turbut 
išėjo savo tėvynės ginti. At- dėlto, kad jis priešingas ka

rei, kuri Amerikos amunici
jos ir ginklų fabrikantams 
duoda tiek daug pelnu.

ČARTORISKAS IšDEGIN- kur per žiemą juos mokins, 
TAS IKI ŽEMĖS. ’o pavasarį statys karės lau- 

Rusai buvo paskelbę, kad kan.
Galicijoj jie atsiėmė iš aus-|

kais. šitam mūšyje anglai 
netekę 2,000 vyrų, kuomet 
turkų nuostoliai apskaitomi 
į 10,000 karevių. Beto, da 
anglai paėmė 800 belaisvių, kur mokintiems darbinin- 
daug ginklų ir visokių karės kams yra parūpinamas 
įtaisų. Anglai taiko į Bag- darbas. Daug darbininkų 
dadą, kuris yra skaitomas dirba vokiškose fabrikose. 
"vartais į rytus.”

sišaukime sakoma:
”Jokios tautos likimas 

niekad nėra buvęs taip bai
sus, kaip dabar serbų. Dėl 
Dievo meilės raginkit Su
vienytas Valstijas, kad gel
bėtų Serbiją nuo išnaikini
mo. Apie 6 mėnesiai atgal

VĖL SULINčIAVO KAU
NI.

Dar nepraskambėjo tie 
pasmerkiantieji amerikenų

kad dabar tai iau tikrai uauc110' J* atsiėmė is aus-|Nikita prSdfc’ prie£ trų čartorisko miešta Vie- PAĖMĖ 101,000 SERBŲ.

jungininkų. Bet ji neprisi- 
dėjo ir visai neišrodo, kad 
kada nors prisidėtų. 
"Fnmkfurter Zeitung” ra
šo, kad dabar Atėnuose 
(graiku sostinėj) laukiama 
nuo sąjungininkų jau ulti
matumo ir atšaukimo visų 
ambasadrių.

i na dabar praneša, kad tas 
neteisybė. čartoriskas esąs • V * • •• • w . • *išdegintas iki žemės ir tenai 
jau nėra kas "atsiimti.”

- A nitui Lieji oinciu
8-ras Strong su Amerikos barbarizmų balsai delsi ob- 
daktarų korpusais išge bėjo lin{iavim0 kaiinio 
Serbijos žmones nuo tyfo, Georgia valstijoje, Kentu- 
ar dabar turės jie zuti iš - ------- — -
bado? Susimildami, gelbė
kit, pakol da nepervėlu...’”

. cky valstijoje, Hendetoon 
mieste, minia užpuoM ant 
kalėjimo, išplėšė iš jo ^At
rytą už užpuolimą ant baltos 
merginos negrą ElKs Bwk- 
ner’į ir nuvilkę savo artą i 
girią pakorė. Bucknerie bu
vo tik areštuotas ir teisino 
da nebuvo, kad prirndKns 
areštuotam jo prarffenp- 
mą. Minia susidedanti M • 
apie 50 užsimaskavus^ vy
rų užpuolė ir padai* MBve 
barbarišką teismą.

Kiti kenčiantieji vargą gau
na duonos ir pietus dykai.

RUMUNIJA ATMETĖ 
TEUTONU REIKALA

VIMUS.
Londonas gavo žinių, kad

Vokietijos oficijalė žinių 
agentūra praneša, kad viso 
vokiečiai, austrai ir bulga
rai paėmė 101,000 serbų ne- i vokiečiai su austrais reika-

SERBIJOS VALDŽIA 
Į SKUTARI.

Serbijos valdžia persikėlė
Albanijon, į Skuteri miestą. Įėjo sū savim pasiimti.

ARCHANGELSKO USTAI 
UŽŠALĘ.

_______________ , Iš Kopenhagos praneša- 
laisvėn. Beto da jie paliuo-! lavo iš Rumunijos, kad ši ma, kad Archangelsko uos- 
savo 2,000 austro-vengrų, praleistų Dunojumi kariš- tai esą užšalę. Laivai sū
kuriuos pirma serbai Imvo kus jųjų laivus į Juodąsias stoję. Žinios apie tai rusų 
paėmę nelaisvėn, bet nega-jūres, bet Rumunija šitą valdžios yra slepiamos.

----------- ,---------reikalavimą atmetusi. idant liaudis nesubrustų.

j

BIJODAMI KARĖS VO
KIETIJOS JAUNIKAI

ČIAI ŽUDOSL
Iš Amsterdamo praneša

ma, kad Vokietijoj pradėjo 
labai žudytis apie 16 metų 
amžiaus jaunikaičiai, ku
riems ateina jau eilė stoti 
kariumenėn.
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Peržvalga.
KLERIKALŲ DRAUGIJA 

ŠELPIA TIK "STOR
KAKLIUS.”

"Kovoj” tilpo drg. Kapsu
ko Įdomus straipsnis, kame 
surinktais faktais autorius 
išparodo, jog Lietuvos kleri
kalų draugija nukentėju- 
siems dėl karės šelpti ištik- 
rujų šelpia tik savuosius ir 
šiaip turtinguosius žmones: 
tuo tarpu beturčiai miršta iš 
bado ir pašalpos negauna, 
štai faktai:

Stanislovas Žiemys, Vil
kaviškio apskričio, Alvito 
valsčiaus, Kaukakalnio dva
ro, rašo i Škotiją savo duk- 
terei ir žentui Jiešmantams:

”...Dabar parėjo pinigų ant 
biednų iš kitų žemių, ale tik 
ponai ir bagočiai naudojasi. 
Sako, bene ką turi biednas. 
ar jo ką pavogė ar sudegė. 
Jeigu kieno vaikai kitoj že
mėj, tai suvis nieko neduoda. 
Jeigu pas jus dėtų, kaip Ame
rikoj, pinigu, tai neduokit 
nieko. Galit i gazietas įtrauk
ti. Ponai pasilieka tuos pini
gus. Ketina savo žmonėms 
algas išmokėt.’
Kita vargšė rašo iš Vilka

viškio savo žentui Į Vietv 
Parką, taipgi Škotijoj, se
kanti laišką:

”0 ką jus dedat tuos pini
gus, tai mes negaunam nei 
kapeikos: atiduoda bago-
čiams, o žmones tai išveja. 
Sako, kaip paimsim šluotas’, 
ko jus čia suėjot? Kas 
šaukė? Ir iškolioja. Ir 
nam apsiverkę namo, 
velyk nedėkit. sau velyk pa- 
silaikykit, ba biedni nieko ne
gauna.”
Trečią laišką rašo savo 

broliams Škotijoj tūlas Juš
kevičius iš Merčių kaimo. 
Jisai taip pasakoja:

”0 dabartės duodu žinoti, 
ką tėvelis kalba. Jisai kalba, 
kad tu nesidėtum Į draugiją. 
Kad jus leisit į Lietuvą ant 
pavargėlių, velyk mišias už- 
pirkite. o ne į Lietuvą leiski
te pinigus: tai čia pavargėliai 
nematys, tai tik bagočiai pir
miau paims.”
O štai da vienas laiškas, 

kuri rašo tūlas Petravičius 
savo švogeriui Dekeraičiui 
Į Stonenburni:

”0t kai pas mus atėjo prū
su kareiviais, tai visam mus 
dvare, katrie turėjo po kiek 
pinigų, tai prusai atėmė ir 
katrie kumečiai turėjo po dvi 
karvi.
Viską išrubavojo. Ale mums 
tai viskas prapuolė, 
pradėjo mušties mus vaiskas 
su prūsais iš armotų. tai sud- 
na diena pasirodė mums vi
siems. Sudegino mus dvarą. 
Ponai išbėgiojo, o mus stubos 
liko vienu skylių, tai. sesele 
ir švogeri. mes dabar badu 
mirštam.
turim ant skuros. tai viskas. 
Mirtis jau
Daug žmonių dabar pradėjo 
mirt. Iškilo didelės ligos. 
Žmonės miršta labai nesirgę. 
Aš. Ona Petravičienė. sergu 
sunkiai.”
Bet ne vien 

laiškai kalba 
kalų draugiją, 
šė ir "Lietuvos Žinios.” Pa
vyzdžiui. 73-čiam to laikraš
čio numeryje tilpusi šįmet 
korespondencija iš Uglinin- 
kų kaimo. Biržių valsčiaus. 
Panevėžio pavieto, kur sa
koma. kad ir tenai pašalpos 
gauna tik tie,

”kurie turi kuone dvare-' 
liūs; tie gi. kurie nieko netu
ri. nieko negauna!” "Krikš- 
čiu Lapienė, kurios vienas su- 

. nūs paimtas karėn. antras — 
Amerikoje, o dar du — na
mie. žemės turi per 30 dešim
tiniu. ir pašalpos gauna, o 
Melaišiu Stakionienė. kurios 
du sunu paimta karėn. vienas 
— Amerikoje, namie — net 
vieno, žemės teturi 7 dešimt, 
pašalpos negauna. Vaitkunų 
Mažinskienė (vyras paimtas 
karėn — turi apie 40 dešim
tiniu žemės) gauna pašalpos, 
o Geidžiunu Mažinskas (sū
nūs paimtas karėn. antras na
mie. bet baltabilietis. vadina
si. nesveikas; pats raišas, be 
ramsčiu negali vaikščioti, že
mės neturi nei kąsnelio) ne
gauna.”
Apie tai, ką šelpia Lietu

vos klerikalų draugija, An
glijos ir Škotijos darbinin
kų Lietuvos šelpimo komite-

tai po vieną

jus 
ei- 

Jųs

atėmė.

Kaip

Ir nuogi likom: ką

mums artinas!...

tik privaiški 
prieš kleri- 
Tą pati ra
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"SUPEIZAVO” "LIETU
VOS” LAPELĮ.

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta apie Gabrio telegramą 
ir apie tai, su kokiu triukš
mu ji buvo atžagareivių 
spaudoje išbubnvta. Pir
meiviški laikraščiai, jų tar
pe ir "Naujienos,” tą pigią 
sensaciją aštriai papeikė. 
"Lietuvos" lapeliui tas labai 
nepatiko ir jis pradėjo rėk
ti, kad socijalistai šmeižia 
gerbiamą jo Gabrį, net "Da
ktaro” titulo nenori jam 
pripažinti. Į šitą lapelio 
riksmą "Naujienos” atsako: 

”Visų-pirma mes lapelio 
vedėjui priminsime vieną ru
sų rašytojo Gogolio pasaky
mą : 'Aleksandras Makedo
nietis buvo didis žmogus, bet 
kam-gi kėdės laužyti?' La
pelio redakcijai p. Gabrys gal 
išrodo baisiai dideliu veikėju, 
bet kam-gi kolioties ir nesą
mones tauzyti?...

"Toliaus lapelis kaltina 
mus tame, kad mes bloguose 
noruose intarę p. Yčą su Ga
briu, nes mes pasakėme, jo- 
gei tiem vyram rūpėję tele
grafu duoti žinią amerikie
čiams tur-but dėlto, kad jie 
stengėsi užbėgti už akių ki
tiems svečiams (Bulotai ir 
žemaitei), neužilgo ketinan
tiems atvykti į Suv. Valsti
jas. Toks Yčo ir Gabrio in- 
tarimas yra. anot lapelio. — 
’fe,’ nešvarus pasielgimas iŠ 
musų pusės. Užreiškęs te
čiaus, kad intarti kitą žmogų 
negeruose noruose esą ne
švaru, lapelio vedėjas čia- 
pat sako, kad 'Naujienų' 
pastabos rodančios jų blo- 
ara norą link Gabrio ir Yčo. 
Na. ar čia ne intarimas? Ar 
čia ne toks-pat peiktinas la
pelio supratimu darbas, kokį 
jisai pats mums prikiša. Kur
gi lapelio vedėjo logika?!”

. "Naujienos” sako, kad 
"Lietuvos" lapelio veidėjas Į 
yra visai nekompetentiškas 
padorumo ir nepadorumo 
klausimuose, nes jisai daro 
tą, ką pats pripažįsta esant 
nepadoru. Todėl, sako, ji
sai butų šimtą kartų geriau 
padaręs jeigu į svetimą jam 
sritį nebūtų leidęsis.

Toliaus:
"Lapelis tvirtina, kad in- 

tartlami Yčą su Gabriu nore 
'užbėgti už akiu’ progresyvi- 
škiems svečiams, mes juodu 
pažeminę. Bet, viena, tokių 
noru užtektinai visi matė, nas 
tuodu vyru: atsiminkime tik
tai klerikalu seimą Chicago- 
je. kuris tyčia buvo padarytas 
fagituojant Gabriui) anks
čiau, negu galėjo prisirengti 
progresvviškoji visuomenė, 
atsiminkime 'Lietuviu Drau
gijos’ (Yčo vadovauiamos) 
apsiėjimą su pirmeiviais Lie- 
tuvoie. O antra, juk ir pati 
'Lietuva' pernai buvo paskel
bus. kad atskirų sroviu auku 
rinkėjai privalą eiti lenktyn 
vieni su kitais. Pereitais me
tais. vadinasi 'bėgimas už 
akiu’ (nes kas-gi yra konku
rencija?) buvo prakilnus, o 
dabar vienas tiktai užsimini-? 
mas apie tai yra ’fe.’

"Na. ar gražu yra su tokia 
marmaliene rodyties svietui 
ir datri taip drąsiai šūkau
jant?”
Sakant mirusios garbės 

Tokubvno išsireiškimu, 
"Lietuvos” lapeli "Naujie
nos” "supeizavo.”

čios prigulėdavo ir svietiš
koji valdžia, šiandien šitą 
paklusnumą valdžiai jie ki
taip jau pamatuoja Taip 
va kun. Dambrauskas, Lie
tuvos klero vadas, lietuvių 
paklusnumą caro valdžiai 
šitaip išaiškino: Lietuviai 
gyvena rusų tautos rūme ir 
yra jos įnamiai (burdingie- 
riai); kaipo tokie, jie gali 
iš savo šeimininko—caro tik 
prašyti šio-to, daleiskim iš
muštą stiklą langan įdėti, 
bet neturi jokios teisės rei
kalauti.

Ir atstovas Kuzma, virtęs 
kun. Dambrausko įrankiu, 
pats pirmutinis parodė tokį 
vergišką carui nuolankumą, 
nes —

"nepaisydamas kitų savo 
draugų Durnos atstovų, pat
sai vienas iš lietuvių, drauge 
su dešiniaisiais ir spalinin- 
kais, lankėsi prie caro — ne 
su reikalu, bet dėl 'pasirody
mo.' Jo pavaduotojas ket
virtoje Durnoje, p. Yčas nuė
jo dar toliau: jo. drauge 
kun. Laukaičiu, 
pavirto taisykle 
gos (drauge su 
atstovais) net 
nei 'ikoną' ir priėmė 'atmini
mui' medalį... Beto, Durnoje 
žinoma yra kalba kun. Lau
kaičio, kuris viešai didžiavo
si. kad lietuviai kunigai pa
dėjo valdžiai malšinti ’kra- 
molą.'”
Bet ne vien tik klerikališ- 

kieji durnos atstovai taip 
daro. Caro "burdingie- 
riais" skaito save net tokie 
užsipelnę tautos vyrai, kaip 
d-ras Basanavičius ir jam 
panašus, štai, kaip jau bu
vo savo 
rašyta, 
d-ras Basanavičius 
tais savo prieteliais paskel
bė lietuvių tautos vardu 
"deklaraciją." kur išliejama 
didžiausios ištikimybės ir 
užuojautos jausmai caro 
valdžiai, o apie lietuvių tei-Į 
sės nė mikt.

O jau Yčas su Gabriu (at-| 
siprašom — 'lietuvių cent-| 
ras”) savo "konferencijoj”; 
Kopenhagoje tuo žvilgsniu 
sumuša visus rekordus, nes į 

iri

tas savo atsišaukime taip 
sako:

"šelpia pirmiausia storka
klius ūkininkus, savo gimi
nes. šelpia mokslan einan
čius. Va, vienam tik studen- 
dui K. davė 150 rub. (žr. ’L. 
Žinių’ N2), o visai parapijai 
teduoda po 200 ar 300 rub! 
2.500 rub. davė kunigų įtai
sytiems 'Saulės' kursams, 
3,000 rub. Mariampolės 'ži
burio’ mergaičių progimnazi
jai... Kas ten mokinasi 
Storkaklių ūkininkų dukters. 
Joms yra 3,000. o musų moti
noms šluotą paima!... šimtus 
duoda studentams, kurie, 
mokslus išėję, lups nuo žmo
nių po devynis kailius. Tūks
tančius duoda storkaklių ūki
ninku dukterimis, kad iš jų 
paneles padarius. Ir jie dar 
nori gauti tam iš musu au- 
ku!” 
Prieš tokį

tvirtinimą klerikalai 
pakėlę protestą, sako 
Kapsukas, bet —

"atsiųstoji klerikalu 
giios apyskaita ta-patį 
dė. Joje perskaitė darbinin
kai : žmonės, nebetekę nei 
skatiko, nei duonos, minta vi
sokiomis atmatomis.’ Ir tuo- 
iaus kila ras i uos tokiu pro
tavimų: Rodos, pirmiausia 
hutu turėjus draugija tuos 
badaujančius žmones šelpti 
ir tik. iei kas nuo ju butų li
kę. kitiems dalykams apvers
ti. Bet ponams komitetni- 
kams daug labiau rūpėjo 
'Saulės’ kursai, 'žiburio' mer- 
ėraičiu progimnazija, negu tie 
badaujantieji: kursai gavo 
3.799 rub., progimnazija — 
3.000: už 50 su viršum Vil
kaviškio gimnaziios mokiniu 
užmokėta 3.O00. Maskvos stu
dentams duota 1,000... Anie 
baduoliai papratę badaut. o 
kas gi bus. jei storkaklių ūki
ninku dukters turės progim
naziją pamest? Kas bus su 
Olšausko kursais, jei jie pa
šalnos negaus? kas bus 
kitais moksleiviais?... 
koks tūkstantis, kitas 
čir badu padvės — tai 
džiausiąs daiktas: tų 
užtektinai yra”
Klerikalai taip darydami 

aiškina, kad bėdini žmonės, 
kurie nieko neturėjo, nieko 
ir nenustojo: kiti jų dagi 
"pralobę” iš karės, nes dva
rininkams ir kitokiems po
nams išbėgiojus, jie "prisi
plėšę" sau "turtų," todėl, 
esą. jų ir nereikia šelpti. 
Kas kita. esą. su pasiturin
čiais žmonėmis — šitie sta
čiai elgetomis virtę, vis! 
turtai išplėšti ir sunaikinti, 
todėl tokiems ir pašalpa 
daug reikalingesnė.

I

i

I

darbininkų 
buvo 
drg.

drau- 
paro-

su 
O ką 
betur- 
ne di- 
plikių

PAVOJUS PATAIKAVI
MO POLITIKOJ.

"Ateitis” mato didelį lie
tuviams pavojų pataikavi
mo politikoj, kokią varo vi
sokie yčai. garbriai ir kiti 
jiems panašus "politikie
riai.”

Ji rašo:
"Jau nuo keletos metų lie

tuviuose atsirado žmonių ku
rie įvairiais budais stengiasi 
Įkvėpti Lietuvos žmonėms 
servilizmo (vergavimo 
pataikavimo) dvasią, 
srovės dvasiškas tėvas 
regis, senosios 'Vilties' ir 
jojo 'Vairo' redatkorius 
Smetona. Jau 1905 metais, 
kuomet jis dar priklausė prie 
Lietuvos demokratų, buvo ži

nomas kaipo didžiausias patai
kavimo politikos šalininkas. 
Vėliau, redaguodamas 'Viltį.' 
A. Smetona jau padėdamas 
kun. Tumo. Donato Malinaus
ko, Devoinos Selvestravi- 
čiaus. Daktaro Basanavičiaus 
ir kaikurių kitų pradėjo aiš
kią ir atvirą kovą prieš kiek
vieną griežtesnį ir aiškesnį 
visuomeniškai-politiškų idea
lų formulavimą ir jų demon- 
straima. Tai buvo laikai, 
kuomet tuolaikiniam Durno? 
atstovui A. Bulotai buvo pri
kišama. kam jis priklausąs 
demokratiškai Darbo kuopai 
ir savo kalbose kritikuoda
mas rusų valdžios darbus bei 
stovėdamas už radikales poli- 
tikines reformas, ’arzinas 
valdžią.’ ”
Visa šita vergavimo poli- 

Įtika — tai kunigų politika, 
kurie skelbia, kad valdžia 
yra nuo Dievo ir todėl "mai
štų" kelti prieš ją nevalia. 
Tečiaus aiškiai taip pasaky
ti kunigai šiądien jau nebe
drįsta. Jie skelbdavo tatai 
viešai tik seniau, kada po
piežiaus galybė buvo da ne- 
nupuolus, kada nuo bažny-

bei 
šios 
bus 

nau- 
A.

sų 
'audiencijos* 
ir prie pro- 
kitais rusų 
pirko carie-

Štai, kaip jau bu- 
laiku "Keleivyje” 
karės pradžioje 

su ki-

jie "nutarė," užtvirtino 
apskelbė, kad —

"visos lietuvių skriaudos, 
patirtos šioje karėje, buvo 
padarytos tik dėlto, kad 'že
mesnėj i administracija’ elgė
si ne taip, kaip ’centralinė 
rusų valdžia' norėjusi.

’Toksais dabartinės 
valdžios politikos statymas j 
priešais žemesnėsės adminis
tracijos darbus ir ’centralinės 
valdžios’ rodymas kažkokia 
lietuvių tautos geradarė ir vi
sų blogumų vertimas ant že
mesnėsės administracijos j 
mums gyvai primena perdėm 
viešpatavusią ir dabar dar; 
viešpataujančią politiką Pru- i 
sų Lietuvoje. Ten taipgi į 
žmonėms buvo nuolat Įkalba-; 
ma. buk centralinė vokiečių | 
valdžia ‘mielai lietuvninkus 
užtaria.’ o jei kas skriaudžia, 
tai tik vietinė administraci
ja. Ir tokios politikos vai
sius mes šiądien matome.; 
Prūsų lietuvių minios ir net 
kaikurie jų vadovai taip at
sidavę valdžiai, kad į lie
tuvių tautos reikalus žiun 
jau ne lietuvių, bet vokiečių 
piliečių akimis. O jeigu taip 
atsitiko su Prūsų lietuviais, 
tai kur užtikrinimas, kad 
kas nors panašaus neatsitiks 
su lietuviais iš Didžiosios 
Lietuvos ?”
Mes pritariam, kad tokia 

politika yra blėdinga, nes ji 
pripratina žmones manyti, 
kad viską galima padaryti 
prašymais ir pataikavimais. 
0 tas jau neišvengiamu bu
du veda žmones prie vergys
tės.

Bet kodėl gi nepasakyti to 
paties ir apie Amerikos lie
tuvių tautininkus? Juk 
Brooklyno seime jie būtinai 
norėjo rašyti prašymą dėl 
Lietuvos autonomijos, o ka
da socijalistai davė supras
ti, jog jie "popieriniai ko
vai” nepritars, tautininkai 
išėjo ir padarė "bepartyviš- 
kos visuomenės” seimelį, 
kur įsteigė net tam tikrą 
fondą "politikos reikalams." 
Paskui jie net kaltino savo 
spaudoj socijalistus, buk šie 
buvę "priešingi" Lietuvos 
autonomijai.

rusų

EINA JAU Iš PROTO.
Kas da netikėjo, kad mu

su dvasiški j a yra didžiau
sia vienybės ardytoja ir pik
čiausia tarp žmonių neapy
kantos platintoja, tas gali 
dabar persitikrinti iš šitų 
žodžių:

"šiuomi paskelbiame abel- 
ną mobilizaciją.

"Tenelieka nei vieno neor
ganizuoto lietuvio. Kiekvie
nas tautietis teestie plytelė 
tautinėje tvirtovėje. Karė 
jau paskelbta ir prasidėjo. 
Stojame kartu prieš svetimus 
ir naminius priešininkus mu
sų tautos, musu didižausių 
turtų ir šventyklų naikinto
jus. Suorganizuotosios armi
jos jau grumiasi.

"Musu priešininkai yra skai
tlingi. baisus ir žiaurus. Visas 
iiegas, visus rezervistus rei
kia šaukti. Galop jau ir vai
kus prisieina mobilizuoti ir 
juos ugnin siusti. Kova yra 
smarki — didinasi ant žūt
būt. Pirmoir ugnin stoja 
blaivininkai ir vyčiai — rink
tinė armija. Paskui seka ki
tos centralinės armijos. Da
bar paskelbta mobilizacija

paskutiniu, bet svarbiausių 
rezervųvistų — darbininkų. 
Galop jau umu laiku prasidės 
priauglių, jaunuolių mobili
zacija.”
Ar žinot, kas taip kalba? 
Kunigai.
Ar žinot kur?
Ogi švento Juozapo zoko- 

no išleistoj knygutėj, kuri 
užvardyta: "Imk ir mušk" 
(atsiprašom — skaityk).

Bet gal manysit, kad ku
nigai mobilizuoja katalikus 
darbininkus kovai už geres
nį jų būvį, kad jie čia kalba 
apie karę su darbininkų iš
naudotojais?

Visai priešingai. Jie skel
bia karę tiems, kurie reika
lauja panaikinimo darbinin
kų išnaudojimo. Jie mobili
zuoja tamsius darbininkus 
prieš susipratusius — prieš 
socijalistus. Toliau tas pa
sakyta jau aiškiai:

"Musų priešininkai — tai 
bedieviai, laisvamaniai, tiky
bos griovėjai. Bažnyčios nie
kintojai. Musų ginklai — 
tai katalikiška spauda, tvir
tovės — katalikiškos įstaigos, 
musų kulkos — tai argumn- 
tai. Tai garbingiausia, tei
singiausia. teisiausia karė, 
kokia tik gali būti pasaulyje.

”Ačiu Dievui lietuviai ka
talikai ima nubusti, susipras
ti. ima išvysti, besą apipai
nioti bjauriais laisvamanių 
vortinkliais, pamatė save pa
baldų socijalistų apspjaudy
tais. Lietuvio kantrybė nėra 
neišsemiama. Bet bedieviš
kai. socijalistiškai spaudai ne
turi būti pakantos nei kris
lelio. Visokio pikto privalo
me neapkęsti, o to pikto, ku
ris labiausia mus žeidžia, ku
ris didžiausion prapultin ir 
nelaimėn traukia, tai turime 
ne vien nekęsti, bet jį negai
šuojant naikinti. O vieninte
lis būdas išnaikinti juos, tai 
neduoti jų spaudai uždirbti 
anei sulūžusio cento."
Tokia neapykanta, tokie 

nuodai veržiasi iš kunigui 
tulžies. Ir tie nuodai kiša
mi tamsiems darbininkams i 
kaipo dvasiškas penas, kai
po pamokinimas.

Pagalvokit, darbininkai, 
kurie savo centais tuos "tė
velius” maitinat, prie ko 
toks žmonių pjudymas gali 
privesti? Kas butų, jeigu j 
panašiu budu socijalistų j 
spauda pradėtų agituoti j 
prieš katalikus? Juk gale-; 
tų prieiti prie kraujo pralie- 
iimo. Kunigai prie to ir ve
da. Šitokių pjudymų pasek
mes mes matėm jau Detroi
te, Hoossick Fallse, Kana
doj ir kitur, kur sufanati
zuota kunigų minia užpuolė 
socijalistus ir pasiliejo žmo
nių kraujas. Jie, matyt, no
ri to kraujo daugiau da ma
tyt.

Kaip sau norit, o tylėt 
prieš tai negalima. Per vi- 
«as priedangas čia dvokia 
bjauri ir pavojinga darbi
ninkams provokacija. Šita 
chuliganizmo dvasia išlindo 
iau seniau, kada "darbinin
kiškas” laikraštis ėmė gar
binti kruvinąjį rusų carą 
ir visą jo valdžią. Dabargi 
socijalistams, kurie tam 
Rusijos ir Lietuvos bude
liui yra daugiausia priešin
gi. atvirai jau skelbiama ka
rė. Prieš juos pjudomi ne
tik suaugę, bet ir vaikai.

Prieš šitokią chuliganišką 
agitaciją, prieš šitokį pjudy
mą vienų lietuvių prieš ki
tus, turėtų sukilti kiekviena 
draugija, kiekvienas asmuo, 
kuris tik turi nors kiek sa
vyje doros ir žmoniško jaus
mo, Visi kaip vienas turėtų 
sušukti: Šalin iš musų tarpo 
provokatoriai! Šalin musų 
vienybės ardytojai!

BULOTA NEATVAŽIUO
JA.

"Keleivio” redaktorius 
gavo iš Petrogrado laišką, 
kur tarp kitako pasakyta, 
kad A. Bulota, kuris buvo 
ketinęs važiuoti Amerikon 
aukų rinkti, dabar nutaręs 
jau nebevažiuoti.

Tuo tarpu mums teko gir
dėt, kad Žemaitė su Vileišiu 
jau kelionėj. Jiedu išlipsią 
Bostone.

OFICIERIUS AR AFICIE
RAS?

Lietuvos laikraščiai tan
kiai mėgsta arba mėgdavo 
pasijuokti iš amerikiečių 
lietuvių kalbos, kurioj esą 
daug nelietuviškų žodžių, o 
ir grynai lietuviški nevisuo- 
met tinkamai vartojami.

Kad amerikiečių lietuvių 
kalboje gali būt daug neto
bulumų ir nenuoseklumų, a- 
pie tai mes nesiginčysim. 
Bet Lietuvos laikraščių var
tojamoji kalba taipgi negali 
būt tobulumo pavyzdžiu. 
Pavyzdžiui, jie rašo "aficie- 
ras.” Čia taip ir kyšo rusų 
tarmės įtekmė. Rusai ta
ria: "aficier," ir musų lie
tuviai rašo: "aficieras.” 
Pradeda su "a" ir baigia kie
ta "ras."
Gal ši forma ir nebloga, nes 

kaip ją nekraipytum — ”a- 
ficieras," "aficieris," "ofi
cierius” — žodis vistiek ne 
lietuviškas. Bet priėmus to
kią formą reikėtų jau jos ir 
laikyt ies. Tuo tarpu Lietu
vos laikraščiai, kurie mėgs
ta iš amerikiečių Dariiuokti. 
daiktvardį rašo "aficieras," 
o būdvardi — "oficijalis.’v 
Kodėl tad ne "aficijalis?" 
Tuk šaknis čia ta pati.

Amerikiečiai tuo žvilgs
niu jau daug logiškesni. Jie 
rašo: "oficierius" ir "ofici- 
jalis."

Kaip skaitai žmogus Lie
tuvoj leidžiamus raštus, tai 
taip ir metasi rusų kalbos 
pamėgdžiojimas. Kai-kurie 
žodžiai stačiai paimti iš ru
sų kalbos ir vartojami taip, 
kaip iuos vartoja rusai, pa- 
vvzdžiui: "paius” (Šeras, 
akcija), tranšėja (apkasai) 
ir t.t.

Bet iš amerikiečių jie pa
sijuokti moka.

PERDAUG ATSTOVŲ.
Vienas "Tėvynės” bendra

darbis išreiškia šitokią min
tį:

"Dabar jau laukiama sep
tinto atstovo. Pirm kelių 
mėnesiu atkeliavo nuo Liet. 
Draugijos p. St. Šimkus, kurs 
pasidarbavo, kiek galėjo. Ne
senai atvyko kun. Maliauskas. 
Laukiama atvykstant: že
maitės. Bulotos, Bulotienės ir 
Vileišio. Dabar paskelbta, 
kad siunčiama dar vienas at
stovas p. J. Gabrys.

"Rokuojant visai atsargiai, 
kiekvieno atstovo pragyveni
mas ir kelionės turi apsieiti 
mažu-mažiausiai apie 10 dol. 
į dieną, arba per 7 atstovus 
— S70.00 i dieną, arba apie 
S2.000.00 į mėnesį. Jei čia 
atstovai darbuosis bent per 
pusę metų, tai ju eksnensai 
sieks bent SI2,000.00. Tie gi 
ekspensai bus padengti suau- 
kautais pinigais.”
Jisai klausia, ar nevertė

tų pranešti veikiančioms 
Lietuvoj draugijoms, kad 
jos nebesiųstų daugiau tų 
atstovų, nes neužilgo ameri
kiečiai neįstengs jau vienų 
tik atstovų užlaikyti.

Mums rodosi, kad šitas 
natėmijimas labai teisingas. 
Po vieną atstovą nuo sriovės 
butų gana. Bet kaip dabar 
juos sulaikyti?

KOKS BUS TEORIJOS 
ŽURNALO VARDAS?
Jau rašėm, kad Lietuvių 

Socijalistų Sąjunga ruošia
si leisti teorijos žurnalą, tai 
yra tokį laikraštį, kur bus 
gvildenamas socijalizmo 
mokslas, šitam laikraščiui 
siūloma bent penki vardai: 
"Nauja Gadynė," "Socijalis
tų Darbas," "Darbininkų 
Gadynė,” "Darbininkų Lai
kas" ir "žmonijos Gerovė.”

Katras tų vardų pasiliks, 
dabar da nežinia. Mums gi 
rodos, kad "Naujoji Gady
nė” butų tinkamiausias var
das.

TAI BENT PASAKĖ.
"Vienybė Lietuvninkų” 

sako, kad biblija
"visgi yra geresnė ir svar

besnė kninga negu kad ir Re- 
belio 'Moteris ir Socializ
mas.’ ”

Tuojaus matyt, kad to lai
kraščio redaktorius nėra 
skaitęs nei vienos, nei kitos.

Ką jus duosit vietoj 
tikėjimo?

Tokį klausimą kunigai 
stato vis socijalistams, kurie 
buk tai griaują tikėjimą. 
"Išrauti žmogui tikėjimą ne
sunku,” jie sako, "bet ką 
jus duosite jo vieton?”

Nežinau kaip kam, bet 
man šitas klausimas išrodo 
begalo paikas. Sakytume, 
kad tikėjimas yra duona, 
kurią iš žmogaus atėmus, 
būtinai reikia jos vieton 
duoti kitokio maisto, nes ki
taip žmogus mirs badu.

Juk tikėjimas yra nežino
jimas. Kada žmogus tiki, 
jog jisai yra sutvertas "pa
gal Dievo paveikslą,” tai 
reiškia, jog jis nepažįsta 
evoliucijos mokslų. Kada 
jisai tiki, jog yra toks dan
gus, kur ant sosto sėdi bar
zdotas Dievas, o aniuolai 
sustoję aplinkui choru gieda 
jam himnus, tai reiškia, kad 
jis neturi jokio supratimo 
apie astronomiją.

Supažindinkim jį su evo
liucijos mokslu, su astrono
mija, ir jis tuojaus nustos 
tikėjęs. Ir kągi jus tuomet 
norėtumėt jam duoti vietoj 
išblaškytų tikybinių ūka
nų? Ar vėl kokį prietarą 
norėtumėt skiepyt?

Aš visai netikiu ir aš jau
čiuos daug laimingesnis, ne
gu aš jaučiausi, kada aš ti
kėjau. Aš visai nesijaučiu, 
kad man ko nors trūksta, 
kad vietoj atmesto tikėjimo 
man ko-nors reikėtų. Aš 
džiaugiuosi pažinęs tiesą, 
išėjęs iš tikybinių prietarų- 
ukanų į aiškų pasaulį. Ir 
aš ne abejoju, kad kiekvie
nas žmogus pasiliuosavęs 
nuo tikėjimo taip jaučiasi. 
Tai ką-gi tokiam musų ku
nigėliai norėtų duoti?

Beje, kunigai paprastai 
tvirtina, kad be tikėjimo 
pas žmogų negali būt doros. 
Bet aš netikiu, o aš savo do
ros su kunigais nemainy
čiau. Nustojęs tikėti aš ne
su buvęs da girtas, o pakol 
tikėjau, nesykį buvau pasi
gėręs. Aš dabar žvirblio ne- 
skriausčiau, o kada tikėjau, 
aš ir žmogaus skausmui ne- 
atjauzdavau. Bet aš neno
riu kalbėti apie save. Pa
imkim bile kokį tikintį žmo
gų. o supraitimas apie dorą 
pas jį bus labai menkas. Jis 
visuomet žiaurus, pilna? 
keršto, visuomet gatavas 
pramušti jums galvą, jeigu 
jus kalbėsit netaip, kaip ji
sai tiki. O kas daugiau gir
tuokliauja. jeigu ne tamsus 
katalikai ?

Žinoma, aš negaliu pasa
kyti, kad tikėjimas to visko 
mokina. Tikintieji žmonės 
dėlto taip elgiasi, kad jie 
tamsus. O tas faktas, kad 
jie taip žemai doriškai sto
vi, kaip tik mums ir parodo, 
jog kunigai niekus pasako
ja, buk tikėjimas pakelia 
dorą. Tamsus žmonės dau
giausia tiki ir tamsus žmo
nės daugiausia nupuolę do
roj.

Taigi norint pakelti žmo
nes doriškai, jiems reikia 
duoti daugiau apšvietos, bet 
ne tikėjimo. Ir kada žmo
gus nustoja tikėjęs, tai reiš
kia, kad jis jau pradeda 
šviesties. Ir daugiau vieton 
tikėjimo jau nieko neberei
kia.

ExKlierikas.

Katalikų kunigija dar sy
kį — ir tai dvidešimtame 
šimtmetyje parodė, kad 
žmogaus gimdytojos nepri
pažįsta žmogumi. Kad gel
bėtus savo sėbrą kunigą 
Schmidtą sugalvoja skymą, 
kuriuomi nori apeit įstaty
mus, draudžiančius užmušt 
žmogų.

Sibilis.
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SCaITYTOJŲ ŽINIAI.
Už pagarsinimus nei redakci

ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųs 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie ske 
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
iš negudrių žmonių pinigų vi- 
Mojimas.

"Keleivio” Administracija.

IORESPONDENCIJOS

vis

lapelis atsirado. Nelaimin
gi juodieji anarchistai pri
versti slaptomis kur urvuo
se užsidarę spausdinti savo 
lapelius. Ir kam taip save 
varginti, juk čia ne carizmo 
valdžia, čia demokratiškoji 
šalis, už teisybę kovojant 
nereikalinga anonimiškai 
veikti, galima atvirai kovon 
stoti. Taigi, dvasiški tėve
liai, aš jums patariu visur 
kur tik atsilankys kun. Moc
kus. ateiti į prakalbas ir pa
imti balsą, nueit ant estra
dos ir savo priešo monus su
mušti "teisybės” žodžiu. 
Tuomet žmonės nuspręs kas 
yra monelninku ir gal jums 
pripažins didvyriškumą, nes 
dabar kitaip negali jūsų pa
vadint kaip šeškais ir tam
sos paukščiais.

Baltakojis.

Iš ARGENTINOS. 
Berisso, F. C.

kas subatvakaris lošiami te
atrai, rodomi krutantieji pa
veikslai ir būna padorus šo-

E. ARLINGTON, VT. 
Diskusijos ir prakalbos. 
Lietuvių Lavinimosi Ra

telis 21 d. Lapkričio paren
gė viešas diskusijas, temoje 
”ar darbininkai kapitalis
tus, ar kapitalistai darbinin
kus palaiko?” Kapitalistų 
pusę laikė tie patįs darbinin
kai. Po ilgų diskusijų išsi
aiškinus dalykui, veik vien
balsiai nubalsuota, kad dar
bininkai palaiko kapitalis
tus.

Po diskusijų užklusta pu
blikos ar sutiktų pasiklausy
ti praklbėlių, publika sutiko. 
Mat, Ratelis sutvertas dėl 
lavinimos, tat ir prakalbos 
buvo sakomos tų pačių Ra
telio narių, dėlei geresnio 
prasilavinimo, kad tarpe 
darbininkų daugintus skai
čius prasilavinusių draugų 
ir reikalui prisiėjus greičiau 
galima butų gaut žmogus 
plačiau paaiškinti darbinin
kų reikalus.

Kalbėjo K. Giedrys, J. Ka
valiauskas ir S. Indriūnas.
K. Giedrys aiškino, dėlei ko
kios priežasties darbininkai 
privalo organizuotis į soci- 
jalistiškas organizacijas.
J. Kavaliauskas paaiškino 
apie Lietuvos dabartinį pa
dėjimą ir paprašė publikos, 
kad paaukautų kiek kas iš
gali dėl Lietuvos suvargusių 
žmonelių sušelpimo. Su
rinkta 5 doleriai ir pasiųsta
L. Š. Fondan. Aukavusių 
pravardės bus pagarsinta 
"Tėvynėj.” Ant galo kalbė- 
io S. Indriūnas, ragindamas 
lietuvius mokinties šios ša
lies kolbos, taipgi lietuviškai 
skaityt ir rašyt, prisirašant 
prie Ratelio arba tam pa
našios įstaigos, kurios už
laiko mokyklėles.

Nutarta ir vėl parengti 
diskusijas temoje: "ar mo
terims reikalingos lygios 
tiesos?” Geistina butų, kad 
ant sekančių diskusijų atsi
lankytų 
terų.

PORT

kuopos teatrui. Bet kaip 
matosi, tai jie patįs save pri- 
sigavo, nes maukdami rudį 
nematė puikų teatrą.

Kuopai liko keletas dole
rių pelno ir geras vardas, 
nes balius buvo be svaigalų 
ir visi buvo užganėdinti. 
Girdėjau, kad musų aktoriai 
trumpoj ateityje mano su
rengti puikų koncertą. Lin
kėtina geros pasekmės.

Cingu Lingu.

Kaip jau yra daugeliui iš kiai. Apart to čia netoii yra 
laikraščių žinoma, jog čia "------ J— T~ ™ J-----
randasi dvi milžiniškos gy
vulių skerdyklos: "Frigori- 
ficas La Plata Cold storage” 
ir "Frigorificas Nuevo Ar- 
mour.”

Ir vienur ir kitur darbi
ninkams blogos gyvenimo 
sąlygos. Bet daug bloges
nės darbininkių moterų. 
Tas labai atsiliepia ant visų 
miestelio gyventojų.

Skerdyklos mažu apmokė
jimu už darbą vis daugiau 
ir daugiau žmonių sutrau
kia baision vargo bedugnėn. 
Miesto gyventojų padėjimas 
su kožna diena vis eina blo
gyn. Daugybė darbininkų 
ir darbininkių negali prasi
maitinti iš savo uždarbio, 
nes pragyvenimas labai pa
brango. Už kambarį vienas 
žmogus turi mokėti $10 į 
mėnesį, jeigu nori gauti vie- 

1 nas gyventi. o kurgi val
gis, drabužiai ? Valgiui rei
kia mokėti į mėnesį $30. 
Reiškia pragyvenimas kaš
tuoja per mėnesį $40. Ir jei
gu moteris dirba dirbtuvėj, 
gaudama $2.00 už 8 valan
das, per mėnesį, išskyrus 
šventadienių, keturias die
nas, gauna $52. Užmokėjus 
$40 už valgį, lieka $12. Ir 
ką gali moteris veikti: jeigu 
kas trečias mėnuo reikia 
pirktis apsivimas, kas kaš
tuoja $8 ar $10, o kur gi 
drabužiai? Tas yra ne juo
kai. Iš to gimsta visoki 
blogi, nemorališki darbai.

Žmonės mažai uždirbda
mi, nustoja vilties geresnės 
ateities sulaukti; nusimini
mas veda juos da didesnin 
nupuoliman: girtuoklybėn, 
o ta vėl veda į pačias gyve
nimo padugnes. Tokių ne
laimingų žmonių daugiau
siai bene bus tarp ateivių: 
rusų, lenkų ir lietuvių. Gir
tuokliauja vienok daugiau
siai rusai, paskui lenkai, 
nors ir mūsiškiai katalikai 
neatsilieka.

Suprantama, kad prie gir
tuoklystės platinimo žymiai 
prisideda ir "bulicheriai” 
(smuklininkai), kurie kas 
subatvakaris rengia šokius. 
Iš valdžios gauna leidimą 
meluodami, kad nori tą nak
tį su savo pažįstamais ir 
giminėmis pasilinksminti. 
Paskui sukviečia žemiausiai 
nupuolusias moteriškes, pa
samdo muziką, sueina drau
gijinės padugnės, t. y. nu
puolęs doriškai ir tamsiau
sias elementas ir prasideda 
orgija: vieni kaziruodami, 
kiti girtuokliaudami ar pa
leistuvaudami palieka visą 
savo savaitinį uždarbį.

O kiek dar kitų tokio ba
liaus blogų pasekmių?

Ir reikia prisipažinti, kad 
ir mūsiškiai tokių vakaruš
kų nevengia; netik jauni 
vaikinai, bet ir mūsiškės 
mergaitės lankosi į tokius 
pasibaisėtinus balius.

Spalio 24 d. š. m. panašus 
balius buvo taipgi smuklėje, 
čia vadinamoje "Konstanti
nopolis." Ten buvo kelios 
lietuvaitės kaip ve: U. Č—tė, 
Z. V—tė ir k. Buvo ir mū
siškių vyrų. Peiktina jiems, 
kad lanko tokius urvus. Juk 
ten smagumo sau rasti save 
šiek-tiek gerbiantis žmogus 
jokiu budu negali, o pažemi
nimą sau. tai jau tikrai už
sipelno. Vis tai nesusipra
timo vaisiai.

Čia randasi dvi lietuvių 
draugijos: LSSA. 1-ma kuo- 

\ 1____ "Vargdienis.”
Tų draugijų susirinkimus

ROCKFORD, ILL. 
Dolerių žvejotojai.

Nuo rugsėjo mėn. čia 
platinami anonimiški lape
liai antgalviu: "Monelnin- 
kai ir dolerių žvejotojai.” 
Perskaičius tą plaktą pro
taujančiam žmogui nėra 
sunku atspėti kas ir kokiu 
tikslu tokius lapelius plati
na. Nors stengiamasi tą 
tikslą paslėpti į dvipras
mius žodžius, bet aišku kai 
diena, kad dvasiški tėveliai 
ištikrujų nusigando to, kaip 
jie vadina velnio, M.X. Moc
kaus, kuris jiems biznį ga
dina. Kitaip negalėdami 
prieš savo priešą kovoti 
nors anonimiškais lapeliais 
pradeda ginties. Lapelyje 
bandoma atkalbinėti žmo
nes nuo lankymo prakalbų, 
kur, girdi, "nieko gero nega
lima išgirsti ir -rasti kaip 
tik tai, kad monelninkai iš 
žmonių pinigus ištraukia, 
savo monais išviliodami juos 
iš lengvatikių žmonių, o pa
tįs nieko neveikdami gyvena 
sau smagiai iš žmonėms iš
viliotų pinigų.”

Ištikrujų autoriumi tokio 
lapelio turėjo būt nieks ki
tas, kaip tik kunigas ar gal 
net daugelis jų kolektyviai 
rašė. Nes turbut niekas ge
riau neatvaizdintų dvkaduo- 
nį-kunigą, gyvenantį iš žmo- ‘ 
nėms monais išviliotų pini
gų, kaip autorius lapelio, 
kuris rašydamas turėjo im
ti už pavizdį pats save.

Kad geriau dalyką supra
tus privesiu pavizdį, kas ir 
kaip dolerius žvejoja. Dar j 
Amerikos lietuviai gerai at
mena monelninką Gabrį. 
Kokiam tikslui jis pinigus 
rinko, ar ne tam. kad sma
giai žmonių pinigais gyvent 
ir važinėties? Tasai ponas, 
turbut Marso lietuvių vals
tybės ambasadorius, landžio 
ja į prieangius carų ir mini- 
steriu ir už tai liepia bran
giai jam užmokėti. Kas mo
ka ir keno pinigais? Tur
but aiškint nereikia.

Na, o ką. pasakyti anie 
monininkus bažnyčiose. Tie 
dar niekingesniais melais 
vilioja iš žmonių pinigus 
buk Dievui, bet kas dvide
šimtame šimtmetyje gali 
tikėti kad pinigai Dievui 
reikalingi, ir kad nors sulu- 
žusiu skatikėliu dvasiškas 
tėvelis su Dievu pasidalija? 
Aišku, kad išviliotais žmo
nėms pinigais patįs monel
ninkai naudojasi savo sma
giam ir parazitiškam gyve
nimui.

Dabar pažiūrėkime į tą 
kunigu vadinama "monel
ninką.” kun. Mockų. Jisai 
Rockforde kalbėjo per ke
turis vakarus. Kas buvo 
tose prakalbose, tas žino, 
kad kalbėtojas nei pusę žo
džio nepratarė reikalavimui 
aukų. Jis niekur ir niekad 
sau aukų nerenka. Jei ren
ka, tai komitetas, kad pa
dengus surengimo lėšas. 
Taip buvo Rockforde. taip 
vra ir kitur, kur tik kun.; 
Mockus laiko SaVO prakal- inuvac loiiiuiuuigai maitinu i uraugl ivs: 11 

bas, kurios šurpuliais krečia'socijalizmą taip, kad namiŠ-Jpą ię L.S.D. 
kiai nepasipiktintų, bet su-

LEWIST0N, ME.
Vyčiai bijosi stoti diskusi

jom
Kelios sąvaitės tam atgal 

vietos socijalistai buvo su
rengę čia diskusijas temoje 
"kas tie vyčiai ir jųjų orga
nizacija." Buvo pakviesti 
atstovauti savo pusę vyčiai, 
bet tie matomai tiek težino 
tikslą savo organizacijos, 
kiek jautis apie astronomi
ją, kiti gi — turiu mintyje 
organizatorius — turbut ne
išdrįso ateiti, bijodami, kad 
iu organizacijos juodi sie
kiai nebūtų perdaug aiškioj 
šviesoi parodyti. Berods, 
pranešė, kad neisią, nes so
cijalistai, girdi, juos ir jų 
organizaciją įžeidžia.

Vyčiams neatsilankius į 
diskusijas, diskusijoms te
ma buvo nuskirta: "delko 
moterįs ir merginos nepri
guli į vietinę socijalistų kuo- 
oą." Tūli metė kaltę ant 
tuopos narių-vaikinų. kad 
neprikalbina. Bet dalvkan 
rimčiau pažvelgus, tai ne 
tie vaikinai, tik moterų ir 
merginų nesupratimas yra 
taltas. Kas iš tokių narių, 
turie eina tik dėl pakalbini- 
mo. Toks narys ar narė 
taip greit iš organizacijos 
išeis, kaip greit pamatvs, 
kad prigulėti reikia ne todėl, 
kad draugavus su prikal- 
bintoju. bet kad veikus sun
kų darbą darbininkiškos ge
resnės ateities dėlei.

Turbut nieks neužginčys 
fakto, kad musų sesutės lie
tuvaitės labai atsilikusios 
apšvietoje. Be apšvietos 
žmogus juk negali suprasti 
taip plačių visuomeniškų 
reikalų kaip reikalas prigu
lėjimo prie socijalistiškos 
organizacijos. Tame tai ir 
gludi tikra priežastis musų 
sesučių neprigulėjimo prie I 
socijalistų. Ir ką reikš, kad I 
tokioms moterims ar mergi
noms, kurios težino tik kū
mučių susiėjimus ir plepėji
mus niekų, pradėsi pasakoti; 
apie socijalizmo uždarinius.

Jeigu ir įtikintum, tai jos 
pasijunta, kad joms galva 
svaigsta nuo perdidelio min
tijimo ir* yisriena numos 
ranka, pasakydamos: "tegu 
daugiau žinantieji daro, ką 
aš...." Tiesa, kad reikalin
ga tokioms musų sesutėms 
aiškinti ir pasakoti apie so- 
cijalizma, jeigu tik klausosi, 
bet vaikinų prikalbinėjimais 
vesti jas į sociialistišką or
ganizacija — tai tik jau per
daug pasižemina pats dar- . 
bininkiškas judėjimas ir rei
kalo reikšmė.

Mano nuomone, kiekvieno 
socialisto priedermė yra na
muose išmintingai aiškinti'

i

dvkaduonius monelninkus 
bažnvčinse.

Šmeižikas, nors ir butų 
žemiausiai doriškai nupuo
lęs asmuo, nepasirašo savo 
tikra pavarde. Kad neleis
tas lanelis yra begėdiškiau
siu šmeižimu sau nepatinka
mos vnatns. tai prinarndo 
iau pats faktas, kad lapelio 
leidėjai ^ėdiiosi nasiraS-’l, 
net nežinoma iš kur toks

gražus sodnas La Platuas, 
kur irgi smagiai galima pra
leisti Kuosą valandėlę, kvė
puojant tyru oru, o ne nuo
dingais smuklės gazais, ir 
be gėrimo naikinančiais 
sveikatą. Smuklėse negali 
rasti sustiprinimo energi
jos, reikalingos tolesniai 
kovai už būvį.

Broliai ir sesukės! Nors 
vargas mus spaudžia, nenu
siminkime, bet švieskimės 
ir jieškokime budo kaip pa- 
sigelbėjus iš to pasibaisėti
no musų padėjimo, kaip išsi- 
liuosavus iš tų bėdų ir ne
laimių, kurios mus iš visų 
pusių spaudžia. Vieninte
lis kelias tai musų susiprati
mas per apšvietą.

Skapagirio Juozas.

AKRON, OHIO.
šis bei tas iš lietuvių gyve

nimo.
Musų pirmeiviškoj spau

doje mažai galima rasti ži
nių iš šios musų kolonijos, 
kas parodo, kad akroniečių 
lietuvių gyvenime nesimato 
dar nieko įdomaus. Gali 
būt, kad permažai čia jų 
randasi, kad galima butų 
ką-nors svarbesnio musų 
apšvietai bei ateičiai veikti. 
Tečiaus teisinties mažumu 
žmonių butų nevisai galima, 
nes lietuvių čia gyvena pu
sėtinas būrelis. Ateina "Ke
leivio” bene keli egzemplio
riai, "Naujienų," "Laisvės” 
ir "Kovos" regis vienas egz. 
Daugiau vienok ateina tau- 
tininkiškų bei klerikališkų. 
Visai tad nėra įstabu, kad 
tų musų žmonelių daugu
ma tik žino smukles, galvų 
kits kitam daužymus. P. D. 
platina netik klerikalų 
"Draugą,” bet ir uoliai dar
buojasi savitarpinės neapy
kantos tarp lietuvių platini
mui. Gali būt, kad tas ir 
gerai. Daugiau protaujan
ti žmonės bent greičau pa
žins, kas tai tie kunigijos 
vergai.

Yra Čia SLA. kuopa ir 
Šv. Juozapo pašalpinė drau
gija, taipgi pastaruoju laiku 
nusitvėrė 31 vyčių rota. 
Ar neatsiras gi darbininkų 
armijos skyrius — socjjali- 
stų kuopa. Labai butų gei
stina, nes galima butų ap
ginti darbo žmonių idealus 
nuo tamsos apaštalų.

Lapkričio 13 d. atsibuvo 
31-mos vyčių rotos maniev- 
rai. Pamatęs mobilizacijos 
apskelbimą, žingeidumo ve
damas nueinu į "kovos pie
čių." Susirinko keliatas 
žmonių. Vyčių fetfebelis 
pasirodė ant pagrindų su 
maldaknyge ir perstato ko
kį tai spykerį, kuris išėjęs 
pradeda pliekti apie vyčių 
kariškus uždavinius. Po to 
pasirodo kokio tai Pary
žiaus "trakadero" aktorės.

(Labai netikusią joms rolę 
manažeris pavedė atlikti; I 
vietoj baleto (šokio) užka- Į 
mandavojo giedot himną. 
Na, ir nedyvai, kad pras
čiau išėjo negu Zapyškio da
vatkų karūnos "sveika ma
ri ja.” Trečiasis iš eilės mu
šys — tai Clevelando vyčių 
generolo ataka. Bet vieš
patie, gaila tik jo prakaito! 
Taip ir užsibaigė manievrai.

Merginų mylėtojas.

WHITONS¥ILLE, MASS.
Niekas nemanytų, kad ir 

tokiose nežinomose koloni- 
___ ~_______________ jose gyvena musų viengen- 

pratų ir pamėgtų, pradėtų lakyti Tčaingi naudinga O vienok taip vra. Gv- 
-- - 1 - ‘mums darbininkams butų? i ventojų čia yra aofe 6.000,

čia galima gauti laikraščius kuriu tarpe yra būrelis ir 
ir knygas, o musų ateitis tik lietuvių, 
juk ir priguli nuo musų ap- T 
sišriėtimo ir susipratimo, ku gaut.
Be to. kas nori šiaip sma- dirbtuvė, kuri gerai dirba 
giau laika praleisti, juk čia ir uždarbiai neblogi. Mies- 
vra tam tikri salionai (sa- telis daikte; be svaiginančių 

i lės), kaip ve La Estrella. La1 gėrimų.

skaityt ir šviestiem o tuo ke
liu atvestas i musų eiles na
rys, nepabėgs kaip tos, ku
rios prikalbintos vaikinu a- 
teina. tikėdamosios rasti čia 
sau iauniki.

Tema diskusiiai buvo ge
ra. tik viscri nepergeriausiai 
ji būva išdiskusunta. ____

Trakietis. Union Ensenada ir kiti, kur

Darbą čia netaip jau sun- 
Yra medvilnės

kuodaugiausia mo-
S. Pašulnietis.

\VASHINGTON, 
WIS.

Saliunininkas užmušė 
žmogų.

Darbai čionai dabartiniu 
laiku eina neblogai, bet už
darbiai gana menki; moka
ma darbininkams už dieną 
nuo $1.30 iki $1.60.

Nors žmonės pinigų ma
žai teturi, bet girtuoklystė 
žydėte žydi. Pasekmės to 
labai liūdnos. Štai kad ir 
dabar, 12 d. lapkričio š. m. 
girtuoklystės auka krito 
vienas žmogelis. Jis smuk
lėje, kur paliko visą savo 
uždarbį, tiek nusigėrė, kad 
pats smuklininkas turėjo 
palydėt jį namo. Atlydėjęs 
prie namų smuklininkas sa
vo kostumerį užmušė. Dėl 
ko jis tai padarė — tikrai 
nežinoma. Užmušėjas da
bar randasi belangėje, lauk
damas teismo, o vargšas 
girtuoklis už savo centus 
gavo gerą atlyginimą.

Darbininkams tokius at
sitikimus vertėtų įsidomėti.

Julius čiplinskas.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Darbai eina gerai. Lietu

viai dirba Rusijai amu
niciją.

Čionai yra apie 70 lietu
viškų šeimynų ir apie 100 
pavienių. Tečiaus tarp to
kio lietuvių būrio veikimas, 
galima sakyti, labai silpnu
tis.

Randasi LSS. kuopa, bet 
ir ta gana silpnai gyvuoja. 
Tiems žmonėms tai tik jau 
nepritinka snausti, nes juk 
jie įstojo eilėsna kovotojų 
už grežesnę žmonių ateitį. 
Be darbo, be nenuoalsaus 
darbo, rankas susidėję tos 
ateities nesulauksime. Ją 
patis turime sau susitvert, o 
ne iš dangaus laukti.

Darbai šiuo tarpu čionai 
gerai eina. Mat daugiau
siai geležies išdirbystės 
dirbtuvių paversta į amuni
cijos fabrikas. Dirba die
nomis ir naktimis. Laikas 
padalytas į tris dalis, 
ba po 8 valandas, 
tai gauna nuo 40 iki 65 bei 
75c. į valandą, 
nuo 22 iki 35c.

Darbininkus priimant į 
darbą paprastai čia užrašo
ma kokios tautos. Daugu
ma musų lietuvių pasiduoda 
rusais ar lenkais. Nežinau, 
ar tai gražiau svetimu kai
liu dangstyties? Amunici
ja dirbama Rusijai.

Lapkričio 2 d. atsibuvo 
miesto viršininkų rinkimai 
Išrinkta daugiau republiko- 
nų. Mat tie pripažįsta gir
tuokliavimą, tai ir laimėjo. 
Balsuotojai išdavė apie sa
ve prastą paliudijimą.

F. S. Thompson.

Scranton, Pa.— šešis me
tus besiprovojus už bažny
čią ir prie nieko gero nepri
ėjus, dabar scrantoniečiai- 
parapijonįs, nepasitenkinda
mi kun. Kuro bažnyčia, or
ganizuoja da vieną parapi
ją ir rengiasi statyt bažny
čią. Tuo tikslu kunigas pa
sirašantis ”kun. A. Lopatto, 
Prof.” rengia fėrus ir lap
kričio 21 d. pasiuntė gerą 
kun. Kuro bičiulį, kad prie 
bažnyčios padalytų plaka
tus, skelbiančius minėtus 
fėrus. Žmonėms beeinant 
iš bažnyčios pasigirdo kun. 
Kuro šauksmas: ”duokite-šę 
tą žmogų, duokite jį man!” 
Bet žmonės nesiskubino at
likt žandaro rolės, tai plaka
tų dalytojas pats nuėjo prie 
kun. Kuro atkišęs jam pla
katą. Kunigas išplėšė visus 
plakatus, o kita ranka smo
gė žmogeliui i sprandą, kad 
tasai net ant geležinės tvo
ros panirto. Dabar varg
šas gvdosi pas daktarą. Tai 
mat koks geras iš kunigo 
f rentas.

t

A. Tuska.

Dir-
Mašinis-

Paprasti

EASTON, PA. 
"Lietuviškas vaiskas” norė

jo užkenkti socijalistų 
teatrui.

Subatoj, 20 d. Lapkričio, 
LSS. 42 kuopos triusu tapo 
surengtas vakaras. Buvo 
sulošta du veikalėliai: "Ne
tikėtai,” komedija trijuose 
aktuose. Ir "Nesipriešink," 
vienaveiksmė komedija. Ak
toriai savo roles atliko at
sakančiai, Publikos prisi
rinko pilnutėlė svetainė, ir 
buvo užganėdinta, ką liudi
ja gausus delnu plojimas. 
Po teatrui traukėsi šokiai 
iki vėlvVai valandai. Tam 
publikos buvo girdėtis kal
bos: v’Na tai buvo puikus te
atras, ateisime ir kita svk.”

Musų vvčiai ir karšti ka
talikai buvo surengė du 
"kačių koncertu” ir visokiu 
vestuvių su daug bačkučių 
rudžio ir šnanso j»nt tos čH«*-

ŠiakMdf.nos, kad tiktai užkenkus 42

« f

LOS ANGELES, CAL. 
Kunigas paimtas beprotna- 

min.
Pereitais metais į čia bu

vo atsikraustęs tūlas kun. 
Mali—kas. Kadangi čia 
yra pusėtinas būrys lietuvių 
ir gerai pasilaikančių, tai 
dvasiškas tėvelis manė, jog 
galės turėti sau šiltą vietą. 
Bet tuojaus nabagas papuo
lė į socijalistų šveistynę 
Kreipėsi prie vyskupo, kad 
jam leistų tverti parapiją 
bet vyskupas nors ir priža
dėjo duot savo leidimą, te
čiaus nesiskubino, o tėvelis 
besisvečiuodamas taip lie
tuviams įkirėjo, kad pasili
ko tik ant pajuokos. Taigi 
ir išsikraustė į Carona, Cal.. 
kur apsigyveno pas tūlą m o 
terį. Moteris mat laiko 
"Boarding House," tai grei
tu laiku prikalbino save 
naują įnamį į partnerius jos j 
biznyje. Tėvelio pinigų tu 
reta ir jis jų nesigailėjo biz 
niui. Bet kad pinigai išsi
baigė, dvasiškas tėvelis nu j 
stojo ir savo gaspadinės, 
meilės. Jinai vargšą ap ! 
skundė kaipo nepilno proto > 
Paėmė nabagą į ligonbuti | 
"ištirti” ir pripažino jį be
pročiu. Kun. Mali—skas at
sirado gana nemaloniam 
padėjime. Kad gelbėties ap
reiškia esąs kunigu. Tik iš 
pasakojus jam visą savo is-| 
toriia ligonbučio valdyba' 
paleido ji. Gavęs umu laiku 
tikieta iš Chicagos, dvasiš
kas tėvelis išvažiavo. Ga1 
ras vietą Šv. Kazimiero klio 
štoriuje.

Toii visa istoriia su kun 
Mali—ku Los Angeles lie 
tuviams perdaug gerai ž’ 
noma, todėl vargiai kad- 
)pn<rvai įtikės bv kokiam i’’ 
dūšių ieškančiam dvasiš 
kam tėveliui.

D. žinias.

I

Kenosha, Wis.— Lapkri
čio 6 d. civilišku šliubu ap
sivedė B. Kuzma su mergi
na iš Milwaukees.

Teko nesykį matyt "Lais
vėj" ir "Naujienose" tūlų 
žmonių pasakojimus, kad 
pirmeiviai negali apsieiti be 
juodvarnio patarnavimų. 
Bet eiti socijalistui išpažin
ties, reiškia laužymą to prin
cipo, kuris socijalistų pro
gramoje apgina žmogaus 
sąžinės laisvę. Pavesti savo 
sąžinę kunigijos rekvizici
jai ir prievartai gali tik ne
susipratėlis, bet tikras soci- 
jalistas jokiu budu su tokia 
sąžinės prievarta negali su
tikti ir neprivalo leisti nie
kam. o ypač savo klesiniams 
Driežams daryti jo sąžinėje 
kratą.

B. Kuzmai ir jo gyvenimo 
draugei linkime kuopuikiau- 
sios sveikatos ir geros klo
ties gyvenime.

Lai gyvuoja susiprati
mas !

K. Brezevičius.

Worcester, Mass.— Kuo
met tamsusis musų elemen
tas užsiima peštynėmis ir 
kitokiais piktais darbais, 
pirmeiviškas elementas dar
buojasi švietimo srityje, bei 
šelpimu nukentėjusiųjų nuo 
karės.

Lapkričio 15 d. vestuvėse 
A. Junevičiaus su Ona Jan- 
čiukiute, susirinkusieji su- 
aukavo L.Š. Fondan $2.90. 
Jonas Gavėnas — $1.00: J. 
Šiupienius — 50c.; J. Mar
cinkevičius, M, šupienė, M. 
Pašaukiutė, O. Jančiukiutė- 
Junevičienė ir A. Junevičius 
— po 25c.

J. Gavėnas.

Charleroi, Pa.— Rugsėjo 
mėnesyje į čia atvyko tūlas 
vaikinas, besivadinąs Anta
nas Lukoševičius. Pas mė
sininką pasidavęs kaipo To
nis Rasiulis, o žmonės pasa
koja, jog- tikra jo pavardė 
Petras Pavasaris.

Girdėios, kad io kas per 
laikraščius pajieško, tai lai 
kreipiasi sekančiu antrašu:

Jurgis Dargužis,
1202 Meadv ava, 

Charleroi, Pa.

Klaidos atitaisymas. .
"Keleivio” No. 45 kores

pondencijoje iš Waterbury, 
Conn., dėl kokios tai prie
žasties, įsispraudė nemalo
ni klaida: pasakyta: spalio 
27 d. LSS. 34 kp. statė sce
noje Br. Vargšo dramą "Jo
no širdis.” Turi būti L.LS. 
4 kuopa (t y. Lietuvių Lais
vamanių Susivienijimo 4-ta 
kuopa.)

1 Pilviškių Muitininkas.



Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

4

sąjungos.
IPrieš nesenai pateko man 

į rankas Vokietijos darbi
ninkų profesijonalinių są
jungų ilgamečio vadovo, 
drgo K. Legien’o straipsnis 
apie Vokietijos darbininkų 
profesijonalinį sąjungų vei
kimą dabartinės karės me
tu. Toji steigiamoji tų są
jungų (unijų) veikmė gali 
paduoti ne vieną gražų pa- 
vizdį, tat verta paminėti 
bent svarbesnius tos veik
mės punktus. Minėtasai K. 
Legien nurodo didelę svar
bą Vokietijos darbininkų 
profesijonalinių sąjungų kad susjmažinus valsčių in-j 
veikmes, kokią jos atliko ir plaukimamSr prisieina su- 
atJlek^. Ikisiol tos sąjungos ^ažinti Jr darįininkams at.

lyginimas. Profesijonali- 
nės sąjungos tad užreiškė, 
kad darbininkams algų su
mažinimas sumažins išdir-

pasiunčia darbininkiškoji 
organizacija, nesą žino, kad 
sąjunga stovi užpakalyje jų 
tiesotų reikalavimų.

Profesijonalinės darbi
ninkų sąjungos tuojaus, 
kaip tik karė kilo, turėjo at
likti labai energingą kovą 

įsu pramonininkais, pagalios 
net ir su daugelio valsčių 
administracijomis. Fabri
kantai, mat, pasinaudoda
mi kare, bandė tuojaus ap
kapoti darbininkams algas, 
ir kai-kurie valsčiai norėjo 
tatai pasekti, aiškindami.

i

buvo žinomos kaipo klesinės 
darbininkų kovos organiza- 
cijos.kaipo darbininkiški su
sitelkimai dėl išreikalavi-

•JI J * kLGLLlLLk liao 10VU1
mo geresnių darbo sąlygų- biniij išpirkimą, kas vėl ap-

rimo viltį, bet taipgi yra pil- kapitalistas bei krauturi- 
niausiu atsakymu visiems ninkas nieką neverčia iš jo 
tiems buržuazijiniams drau- pirkti ir mokėti tiek, kiek 
gijnio gyvenimo reformato- pardavėjas reikalauja. Tik 
riams, skelbiantiems, jog " 
darbo žmonių klesa dar ne 
priaugo, kad galėtų pajieg- 
ti rėdyti visuomenės bei val
stybės gyvenimą. Taipgi 
patiekia kitų šalių proletri- 
jai gerus pavizdžius.

Sibilis.

ninkas nieką neverčia ii jo Iš Amerikos.

LEGAUŠM VAG|S
Pavadinus ką-nors iš spe- 

kulantų, kitaip pavadinus 
"biznierių” vagimi, pava- 
dintasai gali kreipties teis
man ir pavadinusis bus at
rastas kaltu ir nubaustas.

taip sakydami jie nepasako, 
kad iki žmogus užauga ir 
užsigeidžia turėti tokius 
daiktus, kuriais nei alkio ne- 
apstabdo, nei nuo šalčio ne
apsigina, buržuazija su pa
gelta savo spaudos išdirba 
pas žmones supratimą, 
jog garbinga tik tatai, kas 
brangu ir gražu. Jau toks 
yra gamtos Įstatymas, kac 
visi jos lygiai pagimdyti 
žmonės trokšta būti lygiais 
bent savo "gerumu.” Kac 
draugijoje gerbiama tik 
turtingas, tai ir darbinin
kas stengiasi bent savo pa- 
viršutinumu, savo papuoša-

Nes mat yra vagįs, kuriuos jlu, prilygti turtingiemsiems.

AUKAVO $1,00®, KAD 
LAIMĖJUS PREZ. 
HTLSONO PRITA

RIMU.
New York.— Mra O. H. 

P. Belmont paaukavę *Con- 
gresional Union for Women 
Suffrage” organizacijai 
1,000 dolerių, kuriuos orga
nizacijos valdyba turi su
vartoti tuo tikslu, kad ga
vus Suv. Valstijų preziden
to Wilsono pritarimą mote
rų reikalavimui, kad prie 
Suv. Valstijų konstitucijos 
butų pridėtas pataisymas, 
pripažįstantis moterim ly
gias teises.

Mat Wilsonas, kaipo New 
Jersey pilietis šiemet balsuo
damas ant moterų reikala- 
mo, užreiŠkė, kad atėjo lai
kas, kuomet ir moteris pri
valo turėti teisę spręsti vi
suomenės reikaluose. Tai 
Belmontienė, aukaudama 
tūkstantį dolerių pasakė, 
"jeigu Wilsonas rado rei
kalingu pripažinti moterims 
lvgias politiškas teises New 
Jersey valstijoje, tai mes 
privalome pasirūpinti, kad 
jis pripažintų, jog ir visose 
Amerikos valstijose moteris 
tas teises privalo turėti." 
Dabar moterų sufragisčių 
organizacijos valdyba gal
voja kaip ta auka suvarto
jus, kad Wilsonas pripažįn- 
ų reikalingu pataisyti Suv. 
Valstijų konstituciją.

kriminalistais skaitoma ir 
yra kita vagių rųšis gy
vuojanti kaipo legalizuoti, 
L y. šalies įstatymų užtvir
tinti.

Vagyste apskritai priim
ta vadinti prisisavinimi t

svetimo turto. Pasisavinti 
svetimą turtą įsu pagelba 
paprasto įnagio — vadinasi 
kriminaliu prasižengimu. 
Pasisavinti gi kad ir visos 
visuomenės turtų su pagel- 

“: nėra
draudžiama, bet valdžios ir 
įstatymų paremiama. Ka
pitalistas apiplėšia visuo
menę, pasiimdamas sau da
lį pagaminto produkto kaip 
kad jis butų darbo žmogus 
ir tą produktą pagamintų.

Mes žinome, kad be žmo
gaus rankų ir smegenų joks 
išdirbis pats savaimi negali 
atsirasti. Kad jį pagami
nus, reikalinga medžiagos 
ir darbo. Darbas be me
džiagos, medžiaga be darbo 
negali pagaminti išdirbių. 

I Kapitalas užgriebė madžia- 
gą ir už vartojimą jos pai
ma dalį darbo pagamintų 
produktų.

Žinome taip-pat kad gam
ta medžiagą skyrė visiems 

: ant žemės gyvenantiems gy
vūnams. Žmogus, kuris su :

I 
I

kad nebūti niekinamu. Ta
tai ir padaro tas sąlygaskac 
žmonės perkasi sau papuo
šalų daiktus, už juos bran
giai mokėdami.

Madoms išrasti ir jas iš- 
gyrti ir išaiškinti jų neiš
pasakytą gražumą ir aiste- 
tišką vertybę bei reikšmę 
kapitalas samdo gabiausius 
žmones ir brangiai juos ap
moka. Sakysite kokia nau
da iš to kapitalistui? Nau
da didelė, nes prieš porą mė
nesių nupirktas drabužis 
jau išėjęs iš mados, reikia 
jį mesti į sąšlavas ir naują 
pirkties, kad būti draugijo
je "gerbiamu." Tokiu bu
du iš visuomenės atimama 
pinigai. Tie, kurie "iš biz
nio gyvena,” to bereikalin
go pinigų leidimo neatjau
čia, nes jiems jis vėl sugrįž
ta, bet darbo žmonės, kurių 
įplaukimų šaltiniu yra tik 
jų darbas, sekdami buržua
ziją, išleidžia savo uždarbį, 
tokiuo budu atiduodami ka
pitalistui dar ir tą dalį, ko
kią buvo gavę už daiktų pa
gaminimą.

Tokia visubjauriausia va
gystė, kur vagiantis nerei
kalauja rizikuot nei savo 
gyvasties, sveikatos bei lais
vės, yra įstatymų pripažin
ta ir užtvirtinta, o legališ- 
cas vagis laikomas visuo
menės pagarboje.

Kas pripažįsta kapitaliz
mo tvarką gera, tas pripa
žįsta, kad už norą palaikyt 
savo gyvastį valkatą bena
mį žmogų reikia užmušti, o 
legališką vagį, kuris kas
dien apiplėšia tūkstančius 
visuomenės turtų gaminto
jų, reikia gerbti. Ar kas 
nors protaujančių žmonių 
tokią tvarką ir tokią teisin- 
gvstę gali vadinti gera ir 
teisinga?

Jeigu negali, tai kaip pro
taujantis darbininkas gali 
nieko neveikti ir leisti, kad 
jį apiplėšinėtų legališki va
gis?

Legališka vagystė įvyk- 
dinta įstatymų keliu, įsta
tymų keliu turi būt ir pa
naikinta. O kol įstatymai 
bus rankose legalizuotų va
gių, toji legališka vagystė 
negal būt panaikinta. Dėl
to darbnininkams reikia pa
imt įstatymus į valdžią į 
savo rankas, tam tikslui ir 
yra Socijalistų Partija.

J. Deglas.

Gi karė toms darbininkų 
profesionalinėms sąjungoms 
patiekė visai naujas prie
dermes ir pareigas. Visu
pirma tos sąjungos karei ki
lus turėjo nemaža prisidėti 
prie nustatymo darbo ir 
produkcijų visoj šalyj. K.

, jog nesant— Kaip sau nori, Maike, burdingerių kokį vieną, ba Legientikrina,
Tik aną sąjungų suirutė, kokią 

šalyj pagamino karė, butų 
likusi pasibaisėtina Vokie- 
jai nelaime. Visuomet su 
neapykanta į darbininkiš
kas sąjungas žiūrinti bur
žuazija, anot K. Legien’o, 
šiandien su nuostaba žiuri į 
tų sąjungų veiklumą, orien
taciją, disciplingumą ir jų 
konstruktyvę spėką.

bet socijalistus reikia mušt.
— Ar jau užmušei bent 

vieną?
— Neužmušiau, ale jeigu 

kur gerai pasitaikytų, kad 
policija nematytų, tai neži
nau, ar iškęsčiau. Kaip pa
misimu apie tuos nepriete
lius, tai taip ir niešti rankos.

— Matai, tėve, koks ne
geras iš tavęs žmogus. Ką- 
gi tau socijalistai daro, kad 
tu kalbi apie juos su tokia 
neapykanta?

— Vaike, jie bažnyčias 
griauja.

— Ar gali pasakyt, kur 
jie bažnyčią sugriovė? _

— Aš negaliu to pasakyt, 
ale taip rašo naujas musų 
laikraštis, kuri leidžia šven
to Juozapo darbininkų drau
gystė.

— Jeigu laikraštis taip 
rašo, tai jis turi nurodyt, 
kur taip buvo.

— Ne, vaike, jis to nenu
rodo.

— Tai reiškia, kad jis me
luoja.

— Bet vistiek, vaike, so
cijalistus reikia naikint, nes 
jie griauja Kristaus mokslą.

— Ir tame tu klysti, tėve. 
Jei tu pažintum socijalistų 
mokslą, tu taip nekalbėtum.

— Aš jūsų mokslą, vaike, 
pažįstu jau senai. Jus sa
kot, kad žmogus iš beždžio
nės paeina.

— Matai, kaip nežinai, 
tėve. Apie žmogaus paėji
mą rūpinasi visai kitas mok
slas. Sociializmo gi mokslas 
rūpinasi tiktai tuomi, kaip 
pagerinus darbininkų gyve- 
ma. o ar žmogus išsivystęs 
iš beždžionės, ar iš paukščio, 
jam visai neapeina. Tu pats, 
tėve, gyveni didžiausiam 
skurde; nors tu ir nešiojie
si surūdijusį kardą, nors 
ir vadiniesi "lietuviškojo 
vaisko generolu,” bet užten
ka pažiūrėt į tavo veidą, kad 
pasakvti. iog tu savo kūną 
maitini tik sriuba ir bulvė
mis.

— Neįspėjai, vaike. Aš 
da išsigeriu alaus ir tankiai 
prie to da gaunu kliamsų.

— Ir tai prastas maistas, 
tėve. Tai labai prastas mai
stas. O kokiuose namuose 
tu gyveni? Kiek turi kam
barių?

— Vaike, iki Šiol man 
ruimo visai nereikėjo, ba 
buvo šilta, tai aš pernakvo
davau sode, ant šviežio oro, 
kur ir už burdą nereikia nie
kam mokėt, ir blakės neėda.

— O kaip bus dabar?
— Dabar, vaike, aš apė

jau pajurėj apvožtą seną 
botą, tai ir apsigyvenau te
nai. Mislinu priimti da ir i

vietos užtenka.
naktį buvo didelis vėjas, tai 
užvarė daug vandens ir tru
putį sušlapau.

— Nejaugi ištikrujų 
tėve, taip gyveni ?

— Šiur, kad taip!
— Juk tai šuniškas gyve

nimas ! Kodėl gi tu nepasi- 
samdai šilto kambario su 
gražiais rakandais, su visais 
paran kūmais?

— Neturiu tiek pinigų.! sirado reikalas aprūpinti 
vaike. j kaimą nauja darbininkiška

— Matai, tėve, tau visų jiegą/ Duona vra pirmuti- 
pirmiausia reikėtų būti so- niausiu ir svarbiausiu nro- 
cijalistu. Tu pats pirmuti- duktu. Mobilizacija atėmė 
nis turėtum užprotestuoti darbininko rankas nuo žem- 

i prieš šitokią tvarką, kurioj dirbystės įrankių. Valdžia 
senas žmogus neturi prie- ir įvairios organizacijos tad 
glaudos.
tu dirbai kaip arklvs. net prašymu, 
nugarkaulis tavo sulinko, o dirbtų, pakol sugrįžšia tie. 
atėjo senatvė, ir namų netu- kuriuos karė paliks musių 

Tuo tarpu žmonės, ku- lauke neprarijus. Į val
džios ir įvairių privatinių 
draugijų atsišaukimą mies
tų darbininkai neatkreipė 
atidžios. Žinojo, kad dar
bas kaimo ukyj nepatieks 

vien vargą,

tu.

rubežiuoja išdirbystę ir pa
daugina bedarbių skaičių. 
Dėlto prasidėjo smarki ko-Į 
va, kuri netrukus beveiki 
visur užsibaigė sąjungų rei- ba kapitalo netik 
kalavimo pripažinimu beiM’*a”'1’iaTr'Q val 
darbininkų laimėjimu.

Profesijonalinės sąjungos 
kilus karei ir daugeliui dar
bininkiškų šeimynų likus be 
penėtojų, pirm negu valdžia 
ėmėsi už tų šeimynų gyveni
mo aprūpinimo, jau iš savo 
kasų išmokėjo nemažas pa
šalpų sumas.

Iš to matosi, kad Vokieti
jos profesijonalinės darbi
ninkų unijos atnešė nemen
ką labą visai tautai. Jeigu ne

Kilus karei visupirma at- sąjungų gale ir jų gerai ■

neturi prie- ir įvairios organizacijos taa 
Jaunas būdamas kreipėsi "į darbininkus" su 

kad eitų žemės

WATSONAS VĖL AP
SKŲSTAS.

Plačiai žinomas laisvama
nių tarpe rašytojas, buvusis 
Populistų partijos kandida
tas į Suv. Valstijų preziden
tus, Georgia valstijos pilie
tis ir redaktorius "Watson’s 
Jeffersonian Magazine," 
Thomas E. Watson’as likosi 
apskųstas už siuntinėjimą 
trasa "nemoralės” literatū
ros. Toji anot skundėjų 
"nemoralė” literatūra yra 
buk Watsono straipsnyje 
"Romos katalikų hierarchi- 
: a yra mirtinu pavojumi mu
su laisvei ir civilizacijai." 
<unigija ir stengiasi už tai 
cąsti.

organizuota konstruktyvė 
veikmė, tai Vokietijai karė 
butų atnešusi netik viduji
nę suirutę ir valstybinę ne- 
jiegą, bet ir tų kariškų lai
mėjimų, kad ir prie geriau
sios militariškos organiza
cijos, be darbininkiškų są-> ... . ,.
jungų pagelbos Vokietija Paę,e.'.ba kaPlbal° uzgnebm 
nebūtų pasiekusi. ,m^dzlaW;. pats sava.lml, da‘

Vokietijos darbininkiško- Kapitalo arba
ji klesa toj sunkiausoje jai. roedžiagos ir 
valandoje pnparode,. jog,ninkas savo darbu neprisi- 
pns1 rengianti prie socijalis- jėdamas prie pagaminimo 
tiskos produktavimo_formosidaiktu pagamintų daik- 
proletanja jau^ pei ėjo ilgą j tečjaus pasiima sau,
savo mokinimas kursą ir ga-;t atmokėdamas darbinin- 
netmai išmoko, kad yaldy- jkams mažiau kaip ^nktą 
mą paimti savo rankosna.; dalį pagaminto produkto 
Jau matome, kad proletan-i vertiį. Tuo budu antru 
ja netik moka kojoti uz ge- ųartu besąžiniškai apiplėšia 
resnes darbo sąlygas, bet turtų gamintojus. Bet nei 
jau tun visa salies P^oduk-1 nej j^tymai, nei
ciją apimanciąją organiza- Dati visuomenė tos vagvs- 
ciją, ir tūlais atvejais pasi-, tės nepasmerkia.
rodo daugiau uz valdžią is- Mat tokia vagystė nau- 
gahnti pavojuose gelbėti vi-1 dinga vaidančiai kle-
suomenę; vusą sali išvesti islSaj? naudinga perkupčiui, 
sunkaus padėjimo ir nu-; tarpininkaujačiam tarpe fa- 
spręsti visos valstybes Ilki- brikanto (kapitalisto) ir su
mą, nežiūrint, kad ta prole-'vartotojjų> todėl vagystė 
tarija netun nei tų milzinis- legalizuojama ir už ją ne- 
kų fondų, nei to niilzinisko-; kalėjimuosna,
jo visuomenę valdančiojo kaip kad daroma su tais, 
aparato, kokius tun_ savo kurje dėl palaikymo savo 
rankose burzuazijme vai- gyvasties nutraukia nuo so- 
dzia- į taus turtuolio stalo duonos

Darbininkiškoji klesa, ku- gabalą.
ri pataiko kapitalizmo sis-! Pavyzdžiui, aukso bei dei- 
temos rėmuose taiD aprenti mantą kasėjas gauna už 
visuomeninio gyvenimo bė- sunkaus darbo valandą 15c. 
gį pasirodo pribrendusia ir Auksinių daiktų krautuvi- 
pajiegiančia suorganizuoti ninkas į 15 minučių gali

,n. 
rie per riša savo gyvenimą 
nė sau. nė kitiems nėra už 
centą nieko padarę, gyvena 
puikiausiuose rūmuose, tar- 

: nūs laiko, važinėiasi auto- 
i mobiliuose. Ar teisinga ši- jiems gerovės, 
tokia tvarka? Žinoma, kad skurdą, pažeminimą ir iš- 
ne. Ir prieš tą neteisybę naudojimą. Dalyką paėmė 
kovoja tik socijalistai. Jie savo rankosna darbininkų 
reikalauja, kad ant senatvės profesijonalinės sąjungos, 
draugija duotų darbininkui Jos išsiuntė savo be darbo 
pilną užlaikymą. Jeigu šian- esančius narius darban ant 
dien butų tokia tvarka, ko- ūkių. Tatai galėjo padaryt 
kios reikalauja socijalistai, tik todėl, kad užtikrino iš- 
tai tau, tėve, nereikėtų po siunčiamiemsiems darbinin- 
laivu gyventi. Tu turėtum 
-au gražu ir šiltą kambarį, 
turėtum drapanas ir maistą. 
Taigi, sakau, tu tėve, turė
tum būt pats pirmutinis so- 
cijalistas, nes tau socijaliz- 
mas daugiausia reikalingas. 
O tuo tarpu tu rengiesi so- 
ciialistus naikinti. Matai, 
tėve, kaip neišmintingai tu kinimo, kad netik pasirodė 
nori pasielgti. [negalimu prieiti prie pagei-

— Maike, jeigu socijalisti daujamų rezultatų, bet pra-
taip padarytų, kaip tu sakai, dėjo kilti pavojus riaušių ir 
>r ieigu prie to da nors ne- abelnos suirutės. Valdžiai 
dėliomis duotų po gerą bur- prisiėjo kreipties į darbinin- r-j.~o------  ----a.uiauv^
ną snapso, tai aš šiur prie kų sąjungas; sutiko pripa- produkciją ant socijalizmo;parduot daiktą, paimdamas 
jūsų prisidėčiau. Ale man žinti tų sąjungų nustatytą mokslo dėsniu. -x i™ — AAA -*-1—:-
rodos, kad tu, Maike, me- darbininkams minimum ai- tu L_______ ,_____ __ ___
luoji. Man rodos, kad soči-; gos normą, kad tik gavus klesa lyg kad atlieka pri- nelygiai apmokamas, 
jalistai nieko daugiau neno- darbininkus į amunicijos, brendimo ir 
ri .kaip tik tikėjimą panai- kareiviams <* 
kint ginklų fabrikas.

— Taip, tėve; yra tokia kai tik tuomet
pasaka išmislyta, kad žmo-jžiuoia dirbtų į tos išdirbys- 
nės socijalistų bijotųsi. Bet tės fabrikas, kuomet juos 
šita pasaka neteisinga. Ją —L - ------------- ----— -•
pramanė dabartinės tvarkos socijalistų mokslas remiasi 
šalininkai, kurie gyvena ki- , tokiais pat pamatais, kaip

kams globą ir apsaugojimą 
nuo išnaudojimo. Beto, 
kuone tas pats padaryta ir 

. pramonijoje. Išsyk valdžia 
mėginusi siųsti darbininkus 
į tas vietas, kur buvo maža 
darbininkiškų rankų, bet iš
ėjo čionai tiek betvarkės, 
susipainiojimų ir nepasiten-

,—j--------------------- -— ------- --------------------------------------------------- ------- Karės me-'uŽ jį 100, ar 1,000 dolerių,
rodos, kad tu, Maike, me- darbininkams minimum ai- tu Vokietijos darbininkų šitas parodo kaip darbas 

‘ * ■ “ ’ ‘.J . *____  Bea-
i ir ekonominio bejonės, kad fabrikantas

i drabužių bei patirimo kvotimus. Kvoti- krautuvininkui su dideliu
ginklų fabrikas. Darbinin- mai darbo žmonių klesai sau nuošimčiu daiktą par-

noriai va- klojasi puikiai. Po tų kvo- duoda už pusę tiek, kiek
s išdirbys- timų darbininkų klesa turi krautuvininkas be pridėjf-

*us žmones išnaudodami. Jie 
žino, kad prie socijalizmo 
jie taip ponauti negalėtų, to
dėl ir bijosi, kad žmonės so
či ialistams nepatikėtų; to
dėl ir meluoja žmonėms, buk 
socijalistai yra tikėjimo 
Driežai, bažnyčios nepriete-

, įsitikinti, jog laikas jau pa-Įmo iš savo pusės darbo to 
keisti kapitalizmo politišką daikto pagaminimui iš pir- 

, ekonomiją socialistiška ko- kėjo paima. Tad visai nebus 
operatyva ir pradėti visą stebėtinu,kodėlkapitalova- 
produkciją organizuoti dar-j gystė visuomenėje pripa

žinta legališka ir kodėl val
dančioji klesa arba buržua
zija tą vagystę taip rūpes
tingai apgina ir per savo 
spaudą išgarbina.

Legališkoe vagystės ištei-

ir Kristaus mokslas. Juk ir .
Kristus pasakė: "Kas turi bo žmonių klesos interesų 
dviejis marškinius, tegul labui, o ne buržuazijos la- 
vienus atiduoda tam, kas vi- bui.
sai neturi.” Vokietijos darbininkų pro-

— Olrait, Maike, dabar fesijonalinių sąjungų kom- 
aš eisiu pas kun. Kemešį pa- peticija ir organizacijinis ,. __
siklaust, ar tas teisybė, ką sugabumas netik parodo'statojai pasako, kad joks 

liai ir Lt O ištikrujų, tai tu man sakėt Sibilis. darbininkų greito išsilhiosa-

TEISYBĖS KRISLAI.
Pirmesniemsiems atei

viams Amerikoje "neišpasa
kytai” daug blogo darydavo 
Indijonai; apie tai prirašy
ta didžiausi kūgiai knygų. 
Kiek dabartiniems atei
viams kapitalistai daro blo
go, niekas nerašo, išskyrus 
socijalistus.

• • «

Kada darbininkai reika
lauja duonos, tai jiems duo
da švino. Laikas liaudės 
besiguodžius po tokio pape
nėsimo vidurių silpnumu, 
tik pareikalauti sau duonos.

• • •

Kapitalizmo nenuveiksi
me šaudydamies iš apkasų. 
Reikia su juo akis akta susi
remti.

BYLOS IŠNAGRINĖJI
MAS KAŠTAVO PA

VIETUI $10,000.
Portsmouth, N. H.— Pa- 

sigarsėjusi byla dėlei nužu
dymo motormano Burns’o, 
nuo senai jau tęsiasi ir vis 
negalima da prirodyt tik- 
*•0 kaltininko, nors daug 
kas liudija, buk nužudžiusi 
Bums’ą jo žmona, turėda
ma meiliškus santykius su 
kitu vyru, bet tikrumo teis
mas visgi patirt negalėjo. 
Tos bylos išnagrinėjimui 
pavietas išleido 10,000 dole
rių. Byla da nepasibaigė.

ALKOHOLIS PADIDINA 
VIŠTŲ DĖLINGUMĄ.
Madison, Wis.— Ar gir

tos ar blaivos vištos dau
giau padeda kiaušinių — 
tai klausimas, kuris pavesta 
išrišti Wieconsino Universi
teto agrikultūros skyriui.

Iš raporto pasirodo, kad 
alkoholiumi girdomos viš
tos sudeda trissyk tiek kiau- 
šinių, kiek "blaivos.” Dėlei 
ištyrimo universiteto stu
dentai irgi mainais girdo 
vištas alkoholium, kad per
sitikrinus argi teisybė, kad 
farmerio išrastas būdas iš
naudoti vištas yra su taip ge 
romis pasekmėmis, kad ta 
pati višta, girdoma alkoho- 
liumi, padeda trissyk tiek, 
kiek ji padeda negerdama 
alkoholiaus. Jeigu teisybė, 
tai kapitalistai ir patrijotai, 
neišskiriant iš jų tarpo ir 
kunigų, privalo stengties ap
ginti girtuokliavimą, nes 
ir žmonės girti geriau duo
dasi išnaudoti, o gal būt ir 
vaisingesnį.



Žnogžadyste dėl 
ąnplėtimo

paskui iššoko i
per langą ir kraujais apte
kęs bėgo, kol jį suėmė. Ven- 
skevičius sumišęs ir haliuci
nacijos sukilime suvarote 
save peiliu taip, kad nėra 
vilties, jog išgis.

raujfiT^L0 Pajieškojimai

“Keleivi#” Kalendoms.

Lapkričio 20 d. nakčia na
muose po No. 430 Broad st, 
Bridgeporte atsitiko žmog- 
žudyšto, kuri kol-kas išrodo 
apsiausta paslaptimi trage- 
oj^JLŽpa01ik15 8ukalkri,to| "Keleivio" kalendorius
R. Mondjwwslus, jo brolis wl6 metams> vos s 
Juozas, peršautas 2 kuliP- spaudos išėjo, susilaukė ai- 
ko™. St Vmcent b- bS pareikalarimų. Tas pa- 
gonbutyje gana kritiškame rodo7kad tukstanfiai Aiire- 
padėjime. Policija r^9rik0S lietuvių apvertiiia 
fcamtaryję dvi niaskas, dvi „Keleivi0.. ka.
kejrurM ir revolverį kuo lendorius ir jų laukia „ pa. 
besivaduojant jieskoma siagimu. Šių metų kalenSo- 

™“ yP“ daugiu atžvilgių kmHpkrais l nesulyginamai geresnis už

IŠ Juoeo Mondrzewskio 
apsakymo žinoma tiek, kad 
jam begulint lovoj, nusvirus 
rankai nuo lovos krašto jis 
pajuto, kad ranka nupuolė 
ant žmogaus galvos. Jis 
nutvėrė po lova gulintį plė
šiką ir sušuko savo broliui, 
kad gelbėtų. Prasidėjo šau
dymas ir R. Mondrzewskis 
peršautas kelis kartus krito 
ant vietos, gi antras brolis 
krito sužeistas, o vagis pabė-|

Juoaas Mondrzewskis lai- pirmiau gyveno po No. 
kė du saliunu, o užmuštasis 842 W. 33rd st, Chicago, III., 
jo brolis, kaip sako, ”The pagavo kur-tai ”Keleivio’' 
Bridgeport Post” buvęs kvitas nuo No. 6250 iki No. 
bartenderiu viename tų sa- 6275 ir užrašinėja „Keleivį” 
liūnų. , be leidimo Redakcijos. To-

Mondrzevskius pažįstan-1 dėl, jeigu jis kur nors norė
te žmonės pasakoja įabai|tų užrašyt laikraštį, mel- 

rvL .i. džianjg žmogui pinigų 
neduot

"Keleivio” Administr.

daug visokių istorijų. Tiek 
yra žinoma, kad minimi 
Mondrzevskiai, nors vadina
si lenkiška pavarde, yra su
lenkėję lietuviai. Jų yra 
penki broliai. Du iš jų yra 
vedę, vienas gyvena Bridge- 
porte, kitas New Yorko val
stijoj- Vienas randasi tur-

Pajieškau savo vyro Šimėno Tapa- 

raucko, Kauno gub.. Rumšiškių par.. 

Leventų kaimo. 27 metų amž., švie

sus. augštas vyras, viršutinė lupa ir 

nosis perplauta. Jie mane paliko jau 

du metai ir nieko apie jj nežinau. 

Todėl kas apie jj ką nors žino, mel

džiu man pranešti, už ką pasistengsiu 

atlyginti. Taipgi jam pačiam pra

nešu. jeigu nenori daugiau su manim 

gyvent, tegul pasiima savo daigtus, 

o tada gyvensim kožnas sau.

Juzė Taparauekienė, (49)

11 Lafayette sti. Worcester, Mass.

Pajieškau savo pačios, pabėgusios 

su Andrium Bandomu. Išsivežė 6 

metų mergaitę Onutę. Ji paeina iš 

Gudakiemio kaimo, Merkynės parap, 

Trakų pav, Vilniaus gub. turi apie 

29 metus amžiaus, 5 pėdų, 7 colių 

augščie, laiba, galvą laiko perkreipus 

V kairę pusę; turi 6 auksinius dantis.

ynw apie 6 pėdų, turi vieną auksi-

Pajieškau pusbrolio Aatano Slab- 

oiies ir Kazin Šero Snanako, žagelio 

kaimo. Subačiaus parap, Vilkmer

gės pav, Kauno gub. Jie patįs, ar 

kas apie juoe žino, malonės pranešti 

Jurgis Mieliauakso,

P. O. BOX 10, No. Adams, Mass.

Pajieškau pusbrolių, Andrejavo vai- 

sčiaus, Raseinių pav, Kauno gub, 

apie 20 metų kaip Amerikoj, ir Jono 

Edinto Rietavos miestelio, gyveno 

Kensington, III. Kas apie juos žino 

malonės pranešti arba jie patįs lai 

atsišaukia. (50)

Franaa Kupris.

Winskell Mine, Benton, Wis.

Pajieškau pusbrolio Jono Gudino ir 

Onos Jauzaocukėa, Suvalkų gub, Ma- 

riampolšs pav. Veiverių valsčiaus, 

Skraudžių kaimo. Turiu svarbų rei

kalą, meldžiu kas žinote pranešti.

Jonas Deltuva,

173a E. 115th et Kensington, III

buvusius. Indomus jis ne
tik savo gražia technika 
ir puikiais straipsniais ir 
metraštiškomis žiniomis, 
bet svarbiausia, kad jame 
telpa sutrauka dabartinės 
Europinės karės. Turėti to
ki kalendorių namuose ne
tik malonu, bet ir būtinai 
reikalinga. Kaina 25c., o 
”Kel.” skaitytojams kaip ir 
visuomet tik 10c.

Pajieškau brolio Kazimiero Griga

liūno, ir pusbrolio Antano N oru ta vi

čiaus, Kauno gub, Šiaulių pav. Kro

piu valsč, Šakiuos parap, gyveno 

Ogiesby, III. Turiu svarbų reikalą 

ir meldžiu atsišaukti ar kas žino jį 

pranešti, o gaus 3 dol. nagrados.

Adomas A. Grigaliūnas, 
Camp 1, I. S. Co,

Ralph, Mich.

Pajieškau brolio Joakimo Taujėno, 
Kauno gub, Telšių pav, 11 akių par. 

Dilbikių sodos, gyveno Argentinoj, 

jis pats ar žinantieji malonės prane

šti. (49)

Elena Vaitkieoė, 

1704 So. Buriingtou sti. Chicago, III.

Pajieškau apeivedimui merginos, 

nuo 16 iki 20 metų amžiaus, laisvų 

pažiūrų, mėgstanti skaitymą, dailios 

išvaizdos, aš esu 20 metų amžiaus, 

turiu gerą darbą. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką.

Sti Cvoivirs, 

1229 So. 50th Ct. Cicero. IIL

Pajieškau apeivedimui merginos 

nuo 18 iki 26 metų amžiaus. Aš esu 

26 metų, blaivus ir tariu tarto ant 

1000 dol, gaunu algos po $3.00 už 8 

vaL Atsišaukianti tari būti blaiva 

ir apšvietą mylinti. Geistina su pir

mu laišku gauti paveikslas.

Jonas Komogis, 

BOX 39, Painesdale, Mich

Pajieškau apeivedimui merginos, 

nuo 17 iki 23 metų amžiaus, laisvų 

pažiūrų, ap6ipažinusio6 su anglų kal
ba Aš esu 25 metų, uždirbu 25 dol. 

į sąvaitę.

Lietuvis Vaikinas,

P. O. 246. De Kalb, IIL

AITKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI

Vestuvėne drgo V. Butėno, 7 d. 
- ----_[lapkričio, š. m, North Abington,
būt aa kalėjime UZ darymą Mass. P. Drevinskui ir J. Vaitaičiui 
ninieii Salcnma kad vįci SUIn8nias lr susirinkusiems svečiamspinigu oaKoma, Kaa~ visi pritariu3 likosi 8uaukauta ?n^0 8U-
jie DimgUS darė, bet ĮSČJUS šelpimui nukentėjusių nuo karės tam in darbui «... Lietuvos gyventojų. Aukavo: aiKsten yam jų aaroui, su* T Sid]auslas> k. zuiionis, j. Pat
verto kaltę ant vieno ir anas kauskas — po Sl.OO; S. Balčiūnas— 
nuėjo kalėjiman, o šie darė
biznį. JUOZaS ir Robertas tis, V. Butėnas, O. Butėnienė, P. Tri- 
buTO nevedę, nors jau pra- ~į
Žilę. TurejO savo namus 11 J. Černius. K. Plevokas, P. Šatas. R. 
gyveno iš visokio biznio. ?ulTion^’ s- žįio^?*, ... . -J. Laužikas, M. Tnbiliauskas, P. wil-JUOZaS megdaVO girties pi” liams — po 25c.; A. Čiapas — 15c— 
nigais. Prieš ta baisią nak- Yis,° 11-30-. T _ _ . . . ...... . o-nl Aukos pasiųstos L. Š. F. kasienui11 Jisai parsinešė namon Į k. Šidlauskui. Aukavusiems taria- 
doteriu iš saliuno. Matomai 'n0
plėšikai tll pinigu ir atėjo $11.30 priėmiau lapkr. 21 d.. 1913. 
paimti. Kas tais plėšikais K- Šidlauskas, l. š. f. ižd.
buVO tai paslaptis, kurią Krikštynose pas Petrą Greus'.j, lap- 
policija stengiasi atidengti. ričio 7'd, š. m, Kokomis, III su

rinkta aukų sušelpimui nukentėjusių 
--------------- }ė! ke-ės Lietuvos gyventojų surink

ta $3.88.
Aukavo: P. Greusiis, S. Lapins

kas, A. Kavaliauskas ir Ig. Naruša 
po 50c.; A. Sakalauskas. M. Biškaus- 
kas, Juozas Periokas, P. Užgubalis, 
L. Lukašaitis ir Jonas Laurinaitis — 
po 25c. Kaz. Sakalauskas — 13c. 
Viso $3.88.

Pinigai pasiųsta L. Š. F. iždininkui 
per L.Š.F. sekretorių T L. Dundulį. 

Aukų $3.88 priėmiau.
T. L. Dundulis, L.Š.F. sekr.

BAISI NELAIMĖ KASY
KLOSE.

Ravensdale, Wash., mies
telio apygardoje Northwes- 
tem Improvement Co. ang
lių kasyklose, 35 angliškų 
mylių nuo Seattle, Wash., 
16 d. lapkričio po piet atsi
tiko pasibaisėtina eksplio- 
zija, palaidojusi 75 darbi
ninkus. Tarpe užgriautų 
darbininkų yra superiten- 
dentas R. B. Scott ir 25 ame
rikonai darbininkai — visi 
kiti ateiviai.

Reikia pastebėti, kad toji 
nelaimė turėjo atsitikti, nes 
kasyklos visiškai buvo ne- 
prižiuromos. Viena kasyk
lų pusė nuo senai jau degė, 
kita gi buvo nuolatiniame 
užsiliejimo pavojuje. Atsi
tikus ekspliozijai, nėra abe
jonės, kad kasyklose turėjo 
pasidaryti baisus pragaras.

Kadangi tame miestelyje 
lietuvių gyvena tik 2 šeimy
nos ir 4 pavieniai, tai turbut 
M lietuvių nieką toji baisi 
nelaimė nepalietė.

P. Anskaitis.

Antano Adomaičio krikštynose, 

Creighton, Pa., aukavo šos ypatos:

Antanas Snooks. Antanas Adomai

tis, Stan. Adomaitis po $1.00; Elzbie

ta Adomaitienė ir Adomas Budzi- 

nauskas po 50c.: Martinas Ludovicz 

25 centus. Viro $4.25.

T. Snookis.

Priėmiau $4.25. T. L. Dundulis.

WORCE8TER, MASS.
Adomo Yunevičiaus ir p-lės Onos 

Yunčiukiutės vestuvėse. Lapkričio 15, 

raaukauta $2.90. Pakvitavojimą au

kų norėtume matyti "Keleivyje."

Jonas Gavėnas.
Priėmiau $2.90. T.L. Dundulis.

P. Vaitiekūnas
"Kekivio” Keliaujantis 

Agentas.
Siamis dienomis lankysis 

Springfield, III., ir apiėlin- 
kėse, todėl kiekvienas gali
te užsirašyt pas jj "Keleivį” 
ir duot visokius užsakymus. 
Jis yra teisingas vyras, vi
suose reikaluose patarnaus 
atsakančiai ir "Keleivio” re
dakcija už jj atsako.

”KeL” Administracija.

B.

V.

ni dantį, ant kaktos tarp bruvų turi 

juodą apgamą, juodų plaukų, rudų 

akių, kalba lietuviškai, lenkiškai ir 

vokiškai. Kas praneš apie juos gaus 

5 dol. atlyginimo. (50)

Jonas Paulekas,

BOX 233, Cherry Valley, Pa.

Pajieškau pusbrolių Baltramiejaus 

ir Marcelino Lazulkų, Kauno gub, 

Šiaulių pav, Pašušvio parap, čerka

sų kaimo. Turiu labai svarbų reika

lą, jie patįs ar žinantieji malonės 

pranešti.

Monika Brazauskiutė,

BOX 426, Mancbester, Conn.

Pajieškau Juozo Mickaus. Kazio 

Rimos, Antano Valiūno, Andriaus 

Šventoriaus, Jurgio Druleno — visi 

Pakuonio parap, Margininkų kaimo, 

—ir Jurgio Juočio. Dobilių kaimo; 

Jono Grigonio, Motiejaus Vasiliaus

ko, Motiejaus Paplausko ir švogerio 

Antano Rinkevičiaus, visi Vičiaus 

kaimo, Antano Banininkės, Vai na tra

kių kaimo, visi Panemunės par, Ma- 

riampolės pav, Suvalkų gub. Ir Juo

zo čiupo, Jėzno parap, Binkemų kai

mo, Trakų pav, Vilniaus gub.

Kazys Grigonis, 

1616 Madison str, Gary, Ind.

Pajieškau pusbrolio Juozo Žilins

ko ir draugų Stasio Demečio, Žilin

skas Baisogalos par, Pepalių kaimo, 

Dementis Joniškos miestelio, Kauno 

gub, Šiaulių pav. Jie patįs ar kas 

iš žinančių malonės pranešti.

Petras Žilinskas, (49)

P. O. BOX 206, Northumberland, Pa.

Pajieškau pusbrolio Kajetono Šnio-. 
lio. Karčemos sodžiaus, Radviliškio 
parap, Šiaulių pav, Kauno gub, gy
veno Pennsylvania valst. anglių ra
jone. Kas apie jį žino, ar jis pats 
malonės atsišaukti.

Kazys Šniolis,
125 Wall st.. Elizabeth, N. J,

Pajieškau pusbrolio Jono Jodelo, 

taipgi draugo Petro Kalpoko, vienas 

Panemunės parap, antras Cadasų pa

rap, abu Cadasų valsčiaus, Zarasų 

pav, Kauno gub. Kas juos žino 

malonės pranešti.

Frank Sheškauskas,

693 Dearborn avė., Kankakee, III.

Pajieškau draugų ir pažįstamų, 

Salamono Uždrevaičio ir jo sesers, 

abu Suvalkų gub, Virbaliaus valsč, 

Lauskaimio sodžiaus, meldžiu atsi

šaukti šiuo adresu:

Augustinas Yurkšaitis, 

1271 E. 58th st, Cleveland, Ohio.

Pa j ieškau pusbrolio Antano Sar- 

gufto, Lalunų parapijos, Gečonų vien

sėdžio, ir pusbrolio Antano Macke

vičiaus, Skamanų parap, Sarickų so

džiaus, abu Kauno gub. Malonėkite 

atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą. 

V. D.

Gormley Bros, Cortland, III.

Pajieškau brolio Jono Shialos, Kau

no gub, Panevėžio pav. Biržų parap, 

Grauželių kaimo, ir pusbrolio Petį o 

Vaitaičio, turiu svarbų reikalą, 

džiu atsišaukti ar žinančiujų 

juos pranešti.

Petras Shiala,

BOX 247, Cedar Point,

mel- 

apie

III.

Pajieškau apeivedimui merginos, 

nuo 17 iki 25 metų amžiaus. Turi 

būti laisvų pažiūrų, mylioti mokslą, 

muziką ir gražų gvyenimą. Reikalin

ga apie 1.000 dolerių. Aš esu moks- 

laeivis. 25 metų.

Meldžiu kreiptis šiuo adresu: 

J. Arminas, 

64 Grand str, Brooklyn, N. Y.

MAGIC SCHOOL
Ar nori būti magiku? Ar nori 

dirbti teatruose? Tai mokykis ma

fiją. yt* lengva išmokti. Dykai pir

ma lekcija ir magijos štuka, tik pri- 

siųskite 25c. Jei nenori štukoe, tai 

prisiųskite 10c, tai gausite katalogą 

ir lekciją.

Su pirma magijos štuka ir lekci

ja jau galėsi padaryti didelę nuosta

bą tarp žmonių.

J. STANKŲ 8, (47)

42 Vine sti, .. MonteDo, Masu.

’ TftMYKIT. Kas praneš kur
Pajieškau Jono V olunjfevičiaus, | randasi Stanislovas PAtranakon nua

Vilniaus gub, Trakų pav. Merkinės ! 5 vertės knygų. Jieškom^aipa- 
valsč, šunpių kaimo. Turiu svar- elna iš Kaūno ^Telšių pav, Ti^k- 

bų reikalą, meldžiu atsišaukti. j šlių vals. Geidžių kaimo. Bus apie

Thomas Plokštis. o© metu kai Amerikoje. Jis vedė
Wood Road. Great Neck, N. Y. I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lietuvon, o kur jis randasi—nežinau.
Pajieškau draugo Alfonso Sapliso, jįs u žinantieji malonės pra-

Vilniaus gub, Švenčionių pav, Ka- !neėt jo minui šiuo antrašu: 

dabiškės kaimo. Kas apie juos žino i Povilas Petrauskas, (49)

arba jis pats meldžiu pranešti į 2249 W. 23rd Place, Chicago, III.

A. Ramelis

747 lst et, Grand Rapids, Mich.

N. Y.

BALIUS.
„ _ ... i Gerbiami Tautiečiai ir Tautietės!
Pajieškau brolio Prano Aleknos, Vietinė Portland’o "Lietuvių Liuo- 

Kauno gub, Raseinių pav. Pasiimu i sybės” p*šelp. Draugystė parengė 

kaimo, prieš 3 metus gyveno bene galių, kuris bus Sobatoje, 25 d. Gruo- 

Waukegane. Kas jį žino malonės. džio-Deeember, 1915, "Dania Hali" 

pranešti ar jis pate lai atsišaukia. [svetainėje, po No. 185 Russell str, 

„ Stasys Alekna, IPortland, Oregon. Muzika pradės

N. 7, Muiphy Sti, Thordon prieiti nue 6 vai. vakare ir trauksis

WelHngton, New Zealand.,,*1. po dvyliktai.

‘ ’ Tairi šrdinsrai užkviečiam visusPajieškau Petronė. Ruguvičiukč-s. Broliu^ ir vietinius,

Kauno gub. Veliones valsčiaus. Pa- uit) ir jj įlinkės, ateilankyt kuo- 

piikiy kaimo. Turiu žabai svarbu • s^jtlingiausia ir į^alėsita smagriai 

reikalą, todėl kas apie ja žino malo- i pasilinksminti. įžanga vyrams 50c, 

nėkit pranešti, arba ji petį lai atsi- [moterims dykai (49)

šukia. (50) Visus užkviečia Komitetas.

F. S. Bariui.s__________________________________
P. O. BOX 31. Gilbertvilh, Mass. i DR-TS L. T. TftVYNtS MYL. No. 1

(Town of Lake, Chicago, I1L) 

TĖMYKIT!

’ Priešmetinis mitingas atsibus Ne
kėlioj. Gruodžio-Dec. 5 d.. 1915, 12

vai. dieną. A. J. Bieržynskio svetainė

je prie 46-tos ir So. Paulina gatvių. 

Visų narių dalyvavimas būtinai raika-

Pajieškau brolio Pranciškaus An

tanavičiaus arba Šlaitinio, Suvalkų g, 

Naumiesčio pav, Griškabūdžio valsč. 

Spalvinių kaimo. 20 metų atgal gy

veno Shenandoah. Pa. Teiksitės atsi

šaukti, 

ovo AntanaV1sitnini Pn langas, nes yra daug svarbių reikalu

273 *ilbur st, ScrantGi., Pa. Bus %nkama admini-

„ ,. * n stracija 1916 metams. Kožnam drau-
Pajieškau sesera Barbutes čalko- yTa privalu būti ant mitingo, kad 

nytės, gyvenusi Wallmgford, Conn. apSVarstyt visus dalykus, naudingus 

Ji pati lai atsišaukia, ar kas ją žino I draUgijai. Taipgi atsiveskite naujų 

malonės pranešti. draugų prirašyti, nes verta prigulė-

Agnės Celkoni, _ , ti, draugystė turtinga ir gerai tvar-

4008 E. lst str. Los Angeles, Cal. Į dėlto, kad prie jos primili ga

biausia jaunuomenė.

Raštininkas čiapas.Pajieškau Tarno Jasaičio, Dominin

ko Mamkaus, Stasės Mamkaitės ir Jo

no Markūno — visi Užvenčio mieste

lio. Šiaulių pav, Kauno gub. Malo

nėkite atsišaukti.

Antanas Jasaitis.

32 Pond st, Worcester,

REIKALAUJAME AGENTŲ.

po visą Ameriką pardavinėti tarp 

lietuvių Knygas, Liampas, Gasinius 

Mass. I ir Gasolininius prosus, Perfumus, 

, ___ _______________________ — Trejes Devyneres ir titi Uždarbis

Pajieškau brolio Juozo Varanavi- gvarantuotas ir darbas ant visados, 

čiaus, Kauno gub, Šiaulių pav. Vai- Rašyk įdėdamas už 2c štampą atša

ka vos parap, gyveno Fosterville, kymui, adresas: (48)

Wis.. rodosi pasivainęs Joe Warren, The Lithuanian Mail Order Honse 

kas apie jį žino, malonės pranešti. 13356 So. Halsted Sti Chicago, IIL 

Antanas Varanavičia. (49) Į------------ ---

3217 W. 38th sti, Chicago, IH. --------------------—- ■

Pajieškau brolio Antano Songailos StfirBOPtlIlOMS PBISBIIKI' IDUl 

ir sesers Johanos Judeikienės, Man- —

jonos žemlienės ir Barboros Window,

Kauno gub, Raseinių pav, Kaltinėnų Vartolcit mano magišką Liktarnę 

vals, Vitagalos sodos. Meldžiu jų ir stereoptiškus paveikslus (slides) 

pačių atsisaukt, nes turiu labai svar- jūsų propagandos darbams, darbinin- 

bų reikalą arba kas žino tokius malo- kų prakalboms bei iliustruotoms pra

nykit pranešti. (48) lekcijoms. Operatorių ir visas prie-

...-----------... taisąs gausit ant vietos. Kreipkitės

pas (48)

pranešti.

Ona Sungailiutė-Budgienė,

275 89th str, So. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Pranciškau Urba

navičiaus, Kauno gub, Raseinių pav, 

Šimkaičių valsč., Vačgirių kaimo; 

pirmiau gyveno Philadelphijoj. To

dėl lai pats atsišaukia, arba žinantie

ji ji malonėkit pranešti. (48)

Ona Urbanavičiukė-Rotmonienė, 

549 Migonol sti, Detroit, Mich.

Vartokit mano magišką Liktarnę

500 LAIKRODŽIŲ DOVANŲ.

Kas užsirašys per mus kuri nors 

pirmeivišką laikraštį ir prisius 20c. 

daugiau, Įdek laikraščio prenumera

ta prekiuoja, tam užrašysim laikraš-

PERSIDŪRĖ 14 SYKIŲ 
PEILIU IR IŠŠOKO 

PER LANGĄ.

Broekton, Mass.— Lap
kričio 28 d. Antanas Vens- 
keričius, (anglų laikraščiai 
rafo "Venscavage") Šio 
miesto Kgonbutyje lenktiniu 
peffiu smrarstė save taip, 
kad pridarė 14 gilių žaizdų,

MANCBESTER, CONN.

Sušelpiami Osos Gedraaskiutės, ne

valdančios abiejų rankų surinkta per 

Ant. J. Džekis, M. Gumbolevičių ir 

K. Kapcuną.

Aukavo: Ona Banenuolė $5.00;

Ant. J. Džikas 1100; Edv. Karopkai- 

tis, Leo. Navitskis, Fr. Urbonas, Ona 

Esauskaitė. J no t. Kasilauskas po 1 

dolerį; Agota Urboniukė 95c.; Ant. 

Keiza. Kaz. Gtnronakža, Kaz. Ma- 

čuolaitis, Juoz. Toekaa, Geo. Plaaga, 

Jonas Malinauskas, Alek. Velička, J. 

Čepulis, Petras Kašėta, Jonas Rila, 

Juzė Makeeauska, V. Grigaitis, Ona 

Sirienė. Ona Grviokė, Alena Rainuo- 

M. Petronė 8elluoskutė, Viktor Šiur

pa, Ona Kanceriatė, Mar. Gudžiūnas 
— po 50e.; Lučh. Meleaka 85c.; V. 

Tamošius, Košt. Kaziukas, Kotr. če- 

puliutė. Fr. Mačioota. Kaz. V 

Ant. Kupčiūnas, Ant.

Jon. Zakarevič, Juozaa 8« 

Savickaitė, Jonas Povilaoskas, Košt. 

8aMauaa, Pran. Kodia, IpOitas Ju- 

škelis, Alek. Petrauskis — po 95c.; 

Ant. Dembraoskas 80c.; Viktor Alpo- 

novič, HadM Bluku po 20c.; Teklė 

Prenis, Stan. Budinąs, 8t. Gsibogie 

po 16 ę; J. PiHpamkaa, J. Kometa po 

10c.; VIsp
Aukas priėmias ir tariu anodinių 

ačiū rinkėjams ir uskavusiema

Om CltodimMH.

Pa j ieškau pusseserės Zofijos Mi- 

linauskiutės, Gruzdžių miestelio, 

taipgi Vinco ir Petro Benevičių Ža

garės miestelio, visi Šiaulių pavieto, 

Kauno gub, Meldžiu atsišaukti, nes 

turiu labai svarbų reikalą.

Antanas Sabaliauskas.

228 So. Peters sti, Raymond, Wash.

Pajieškau Monikos Demeskytės. 

Kauno gub. ir pav, Skirsnemunės 

mrapijos. Kaniūkų sodžiaus, gyveno 

few Yorke, kas apie ją žino malonės 

pranešti. (50)

Charles Sederevičia, 

56 Village sti, Hartford, Conn.

Pajieškau Onos Jasinskaitėa, Gliau

delių sodos, Alizavos parap, ir Ka

zimiero Lukinsko, Akmenios sodos, 

Kupreliškių parap, abu Panevėžio 

pav, Kauno gub. Meldžiu atsišaukti. 

Jonas Marcinkevičius, 

519 Hanso n sti, Kenoeha, Wis.

Pajieškau brolių Antano ir Juoza

po Laužaičių, Kauno gub, Raseinių 

pav, Eržvilkas parap. Tilvikų kai

mo. Malonėkite atsišaukti ar žinan

tieji pranešti. (50)

Joana Laočaitie,
Lshigh, Morth Dabota.

Pajieškau brolio Juozapo Slošins- 
ko, Kauno gub, Raseinių pav, Pa- 

večavos kaimo, gyveno Pittsburgh, 
Pa, paskui išvažiavo Bostonan. Kas 

jį žino malonės pranešti. (49)

Antanas Stašinskas,

BOX 377, Old Forge, Pa.

Pajieškau pusbrolių Petre ir Jono 

Laužikų, Kauno gub, Šiaulių p*v, 

Pašusvės parap. Paberžių kaimo. 

Turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi

šaukti. (49)

KasimierBB Mikalauskas, 

BOX 781, Rockford, Ml.

Pajieškau brolio Antano Didbarz- 

džio. Suvaiką rub, Kalvarijos pi 

ir parap, Raodėniškių kaimo. 1902 

metais išvažiavo iš Shenandoah, Pa, 

Nantieoke. Pa. Malonėkite atei-

šaukti, ar kas kitas gal praneštų.

iav.

Mikalina DMbaradžtaU-De'tJfert, 

298 E. Lloyd sti, 8beaandoah, Pa.

BOK

tį ir duosim dovanų gerai laiką ro

dantį laikrodėlį "Locomotive.” Rei

kalaudami kataliogo pridėkit už 5c. 

štampų. (?)

J. K. MATCHULIS,

P. O. Bez 189 Rachte, Wis.

Naujas Išradimas
Nauda visiems, o labiausiai namų 

savininkams. Išrasta ir užpatentuo

ta Washingtone nauja taip vadina

ma "Curtain Fbcture” prietaisą lan

gų uždangoms priturėti.

Štai įsikraustome j naujus namus, 

visupirma reikia aptaisyt langus, pa

sirodo langams supirktos uždangos 

arba perplačios, arba pe niauros. 

Plėšia viršui tam prikaltas kilpeles, 

kala jas į naują vietą kaip uždangos 

volelis reikalauja, suskaldo langines 

ir sugadina tokiuo budu namą, čia 

netik namo raudauninkei bereikalin

gas vargas, bet ir namo savininkui 

skriauda.

Kad tatai prašalinus ir išrasta 

tam-tikros kilpelės langų uždangoms 

užkabinti. Jos sykį prikaltos niekad 

lupinėt nereikia, nustatyt jas gali

ma pagal uždangos platumą kaip 

nori. Prisižiūrėk į paveikslėlį.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGTSTt,

Chicago, HL

Valdyba:

Prezidentas — K. MeikaaaicM,

663 W. 18th str, ClMraĮą, M 
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th Pi, CŪmcv 1L 
Nutarimų Rašt.— Ant. Tamktvttaa.

1916 Canalport avė, Chirag% ML 

Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PI, Cfcera, BL 

Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth avė, CMsaąr*. 

Organo užžiur.— A. Selemoasvt^ 

1956 Canalport avė, Oueagą^ 0L 

Susirinkimai būna kjekrizuą tata*- 

sio antrą nedėldienį, 1-mą vaL 
pietų, G. M. Chernauefco saN^K 

So. Union avė, Chicago, IB.

Matote langinių kampuose prikal

tas kilpeles? Jas galima nustatyt 

pagal reikalą nustumiant ar atgal 

atstumianti Jos padarytos iš ge

riausio, šlipuoto plieno, sprendinoe ir 

”breketai” amžini. Ta nauja prie

taisą tūkstančiais eina j visas šalies 

puses. Užsisakykite ir persitikrin

kite. Rašydami adresuokite:

CHAS COOK,

112 WhiHng st, New Britain, Conn.

Reikalaujama agentų visuose atei

tuose. Agentai užsisakydami "sam- 

pelių" turi prisiųst už 10c. krasos 

ženklelių pasiuntimo lėšas apmokėti.

(4«)

Lietuvių Pašdpinė Di sagytaš, 

"LAISVI,” EASTON. PA.

Susirinkimai būna kas pėra^yO- 
nyčią kiekvieno mėnesio VsS 
kare, Angių Socijalistų roŪMt 

Northampton str.

Valdyba: 

Prezidentas — O. VeMoniutė, 

1120 Jaekson st, Bnėta^ fta. 
Vice-prez.— A. Meškauskas, 

34 So. Locust st, Kastoj 
Prot. raštininkas ir organo nflanrik 

tojas — J. Karinis, 

1113 Ferry st, Enstea. Ru 
Fin. raštininkas — F. Vyturiu

139 S. Bank st, Eastoo^ fM. 
Kasierius — J. M. Jankanskne,

DRAUGTSTft ŠV. PETRO Nta t 
Town of Lake, CMcacaų ■ 

Į Valdyba:

Pirmininkas — B. Mozelka, 

4005 S. Ariesian avė, Chieoc 

Pirm, pagelb.— Stf. Morkūnas, 

2459 W. 4«th PL,

Org. užžiur, Prot rašt K. A. 

4619 S. Washtenaw ava. < 

Finansų Rašt. — J. LaneeviSa, 

4644 So. Paulina sti, Q»e<< 

Kasierius — K. K. StrzyneeUs. 

4612 So. Ashland avė, CM 
Susirinkimai būna kas tiočia 

_______________  dėldienį kiekvieno mėnesio n
Lietuv. Mokslo DraugyzM

Plttsburgh, Pa. |So. Marshfield avė, Chicago,

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ

DRAUGIJA, 

Waukegan, IIL 

Valdybos vardai ir adresai:

Pirmininkas — Sti Rybelis, 

1415 Jaekson str, W auk e gan, 

Pirm, pagelb.— K. Vaitiekūnas, 

822 8th sti, 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 sti, ir J. K. Dhnša,

812 8th str, Waukegan, III. 

Knygius — V. Gabrys,

1027 8th sti, Waukegan, III. 
KnyT4a27 I’Sn I Poe“"i“S^en^“mė’n^o,

M.rAlkl L P N^r’kns ^ landą po pietų, Antano Mikalem OOO-Stii^^aukeg^ Hl. ^7tb sti Ind.

Susirinkimai ataibuna paskutinį 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmą 

vai. po pietų. Lietuvių svetainėje, 

1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės, 

Waukegan, III.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBA&

Indiana Harbor, Iad.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas I 

2112 187th st, Ind.

Vice-prez.— Pranas Ai 

8780 Elm st, Ind. Harbes^

Prot rašt.— Pranas Rudis, 

ni i room 22, Palace Hotei,

Indiana, Harbor, M 
m Kasierius — Antanas Milrsioea,

1 2112 137th st, Ind. Harbor.

Finansų rašt. — St. Simonas,

148 W. 4th st, įima, < 
Maršalka — Motiejus DrangiiMt 

3604 Deodar st, Ind. Harbor^ Kadi 

Susirinkimai ataibuna mMBMM 
15 d. kiekvieno mėnesio, 1-eaą w- 
' i po pietų, Antano Mlkatoea an»*

m.
m.
m.

LIET. DARBININKŲ KLIUBAS, 

Plymouth, Pa.

Valdyba:

Prezidentas — Antanas Jokavonis,

24 Cambria St, Plymouth, Pa. 

Vice-pre. — Jurgis Macavičia,

136 E. Main st, Plymouth, Pa. 

Protok. sek r.— Jonas Staskevičių,

140 E. Main st, Plymouth, Pa. 

Fininsų aekr.— Stan. Antanavičia, 

18 E. Railroads st, Plymouth, Pa. 

Kasierius — Martinas Zaleckis, 

340 Bead st, Plymouth, Pa. 

Maršalka — Augustas Stravinckas, 

40 Ferry st., Plymouth. Pa.

Mitingai ataibuna kožna mėnesi 

trečią nedėldienį popiet, antrą valan

dą, Augusto Stravincko svetainėje, 

40 Ferry sti, Plymouth, Pa.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS.

Prezidentas — K. G u gi s,

1840 S. Halsted sti, Chicago, III. 

Vice-preridentas 2) S. Menkus,

Cor. 12th and Vine sts, Phila, Pa. 

Snsineš. Sekr. 1) M. M. Riee-Herman, 

140 E. 19th sti, New York, N.Y. 

Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackaa,

188 RoebHng st, Brooklyn, N.Y. 

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,

r. O. Box 811, KeetviDe, 111. 

Finansų Sekr 2) J. Stasiulevičius, 

229 N. «th sti, Phlladetphia, Pa. 

Iždininkas K. Mdlnoskas,

2S8 W. Broadvrąy, 8. Boston, Mase. 
Kasos Globėjai: M. Cėana. MM 
■t, Brighten, Mum. gg
Bremdvrsy. So. Boston, Miea.; J. Ger- 
datMkaa, New Britain, Conn.

Pinigus ehmSMit čekiais arba lfa- 
ney Ozaderiaia, reikia Hračvt vardu 
LHtaaataa Natiaui Rettef Puad.

Vbua pinigus 
kaaieriam per



Vyrai ir leidės. 
Visi šarap!

MISTER DŽIAN
Sako

flki.kas s:vkis’tai difreDt fiedakcijos aisaųmau
t 4 »*y

/

BAMBA 
spyčių.

Alau, leidės ir vyrai ir ki- ta:
tokio kaino kostumeriai! . . .

0 dabar aš jums apznai- tai V1S1 ............._
minu, kad aš esu Mister I p°» tuščia.
Džian Bamba, senas jeme- 
rikonas, runiju firstklas

Baigali, jeigu ne mes lie
tuviškas vaiskas ir Misteri 
Gabrio informeišen biuras, i 
"ai šita cholera džermanai 
butų jau senai ruski sufai- 
tavę. Ir, gadėmit, štimo 
mums vis da netrūksta ir 
turiu nodieją, kad kaip at
važiuos i šitą kontrą musų iiia 
tarptautiškas lojaris Džio nesusipratusių žmonių daug 
Gabrys, tai neliks anei vieno buna, ką prieš mirsiant su- 
sošalisto ir musų kontras kvailioja, 
šiur gaus lietuvišką karalių, 
ant kurio Džian Bamba pats 
pirmutinis runys. — ™ 
jur laif!

Ale uskiuzmi, 
imano kostumeriai 
tai, Džian Bamba turi savo 
spyčių jau suštopuoti, ba ir 
šventam rašte yra pasaky-

: "Kada bačka runydama 
daunstės daro dideli nois, 

burdingieriai ži-
Taigi 

ir žmogus kada pradeda 
daug kalbėt, tai kiti tuojaus

i Oeriauias badas dėl Hrinimo
I

G. Mačnovičiui.— Tamis- 
ta kalbate, kad darbai lau
kuose gerai eina, gi pirmes
nis musų korespondentas 
rašė apie darbus mieste. 
Dėlto ginčytis nėra reikale

Zuikiui iš pakrumio.— Ži
nia neindomi. Tokių pilnai

Neturi stolcuot nei viename natnc

PAM-ĖXPElJtER
Jau nuo 50 metų yra vienu is numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ” 

25*. ir M* baUliuk» *wo** opUokoM arb* 
stačiai nuo 

F. AO. KICMTER * CO.
74-M W**M*gta* >irwt. N*w Yark. N. V.

dvokatas ir Notarij 

Kazis Krauczunas,
Veda prova* visuose teismuose 

ir atsilanko į visas valstijas ant 
pakvietimo. Taipgi duoda patari
mų per laiškus.
403 Lyon BuikU

Seattle, Wash.

[ Koriečiui.— Tamistos pa 
aT *beč • Akinimą mielai įdėtume

brangus 
ir fren-

VARTOKIT VISUOS NAMUOS 
ŠIĄ ŽIEMĄ 

NELEISKIT šalčiui uždaryt save 
į vieną ruimą. Perfection alieji
nis pečiukas be dūmų šildantis su
teiks gerą šilumą ir ramumą kiek
vienam namų kambariui. Su Per
fection pečiuku jus galit smagiai 
apsirengti, išvalyt ruimus, 
ir gyventi ir džiaugties sa
vo namais.

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę KARMŲ Wi*coa 

-m valstijoj, su naujoms tnobum. 
/.ėmė išdirbta ir apsėta; galima pirk 
•u gyvuliais ir visoms mašinoms 
aipgi galima imt ant rando* arbr 
mt pusės. Dabar laikas žemę apžit 
ėt, nes pati žemė pasirodo kokia 
ra Jau keliolika lietuvių turi pu 

<ę nuo musų Farmas ir visi dėkavu 
a Klausk platesnių žinių per laiš 

■.$ įdėdamas už 2c. štampų, o gaus 
iilačius paaiškinimus, musų adresas

(i-e 
K. MARCINKEV1Č1A,

1324 So. lOth «t, Sheboygan. Wl*

| LIETUVYS FCTC6F1FAS
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Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau. 

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

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

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK 
(Principai Stations)

NEW YORK
BUFFALO

:eigu būtumėt teisinga ir 
nlna savo pavarde pasira

šę. Apšmeižą priparodyt 
visiems ir visados tur užtek 
ri pilietiškos drąsos kad pa
sirašyt savo tikra pavarde 
Be to nedėsime, nes darosi 
bereikalingos polemikos.

Nog Beržo Lapui.— Skir
tumas toks: salaveišių ar
mija suorganizuota "labda
ringu" tikslu ir fanatizmo 
Dalaikymui. Vyčiai gi pri
lygsta savo siekiais Ameri
kos katalikų draugijai 
"Knights of Columbus," ku
rią vadovauja jėzuitai savo 
politiškiems tikslams, tai 
vra kovai prieš darbininkiš
kąjį judėjimą.

Detroito Jaun. Vakarėlio 
rengėjams.— Tamistų ”re 
zoliucija" yra apgarsinimu 
rengiamo jūsų pokilio. Lai
kraštis apgarsinimų dykai 
netalpina. Prisiųskit $2.00, 
tai apskelbimą patalpinsi
me.

Jokūbui Bružui. Felixui 
Monturtui ir k.— Laiškus iš 
Lietuvos peržiurėsim ir se- 
kantin numerin gal būt Įdė
sime.

R. K —nui.— Eilutės per
daug prozaiškos. Nedėsi
me.

Netekusiai kantrybės. — 
Bukite kantri ir i tokius 
menkniekius nežiūrėkite. Jų 
perdaug sviete yra.

A. Kiedžiui.— Tamistos 
straipsneliu visvien visuoti
no lietuvių suvažiavimo ne-{ 
sušauksime, o vėl ir nėra 
reikalo kam-nors dėkavoti 
už Lietuvos išliuosavimą, 
nes ji neišliuosuota. Straip
snis tokiuo budu bereikalo 
užimtų laikraštyje vietą.

A. I. Dix’ui.— Su tokiais 
silpnuoliais kaip p-lė J. U. 
pati policija apsidirba. Laik
raščiui visa ta istorija ne
indomi. vagystė 
talistiškos tvarkos papras
čiausias vaisius.

Mergaitei.— Gert ir gir- 
tuokliaut nėra vienas ir tas 
pat. Tai mažmožiai. Be
reikalinga ir tuščia polemi

ška. Kitką suvartosime.

saliuną, turiu savo locną au- *ąko, kad jo galva yrajuš-i 
zą, priguliu prie ščestlyvos 
smerties susaidės ir prie 
lietuviško vaisko, turiu mar
šalkos ciną, o kaip atva
žiuos Jemerikon 
Džiova Gabrys, tai, g; 
ir informeišen biurą savo 
saliune atidarysiu. Ai beč 
jur laif.

0 dabar gal jus norit, kad 
Džian Bamba pasakytų 
jums nais spyčių? Vėl, jei
gu norit.tai klausykit. Džian 
Bamba nelaikina visur kiš
ti savo nosi. ba gerai žino 
geografiją ir supranta savo 
bizni rait triu. Ala jei kas 
užlipa tau ant korno, tai, 
gadėmit, kad ir šventas 
butum, o neištrivosi. Taip 
yra ir su Džian Bamba. 
Jus jau girdėjot, kad viso
kie socijalistai. aidobliudob- 
liu ir kitokia cholera užsi
puola ant lietuviško vaisko 
ir daro iš to visokio kaino 
fones. Jie bleimina mus buk 
tai valuk to, kad mes. gadė
mit, neinam faituotis už 
seną kontrą. Baigali, šitokio 
bleiminimo ant lietuviško 
vaisko unaro negalima už 
tylėt ir todėl aš noriu jums 
čia išpleinyt, kaip tas biznis 
yra, kad nepamislytumėt 
jog lietuviškas vaiskas šiur 
nieko nedaro arba bijosi 
džermano ir dėlto nevažiuo
ja faituotis.

Taigi sakau jums, bran
gus mano kostumieriai ir 
kostumierkos ir kitokia 
publika, kad šitas bleim ant 
musų vaisko yra žemiau 
kritikos ir džidžiausis me
las, kad mes nesifaituojam 
už savo kontrą I... Džizus 
krais. mes lietuviškas vais
kas, nesifaituojam už savo 
kontrą!.. O kad jus pas- 
tiptumet. jus sošalistai. ai- 
dablistai ir kitokie šmiku- 
listai, kurie šauną musų 
vaiską taip dorti apipašku- 
dijot!

Kaip matot mane gyvą, 
sakau jums, brangus mano 
kostumieriai ir kitokio kai
no publika, kad dabar anei 
vienas vaiskas taip smat ne- 
sifaituoia, kaip musų vy
čiai !... Ba kur tik yra bren- 
čius ir kaip tik ateina koks 
fordžiulajus, densgivink ar 
kitokis aladei, tai tuoj, ga
dėmit, daro mitingą, eina i 
saliuną ir pradeda faitą su 
džermanais ir kitokias lie
tuvių zdraicais, ką norėtų, 
kad musų kontras patektų 
po kokių ten fliudrikų val
džia. Musų janarolai tuoj 
susėda prie stalo ir, gadė
mit, drajina stiklais pienus 
ant sta^, o vaiskas prie ba
ro šaudo iš bonkų, kad net 
visą auzą šeikina. Baigaš, 
kiek mes tų skirmazonų jau 
užkatavojom visokiais bu
dais. Kartais prištofinam 
maišus, uždedam smailias 
fliukiškas kepures ir—bbu! 
į juos stiklais ir bonkomis. 
Kitąkart ant syk kelis tūks
tančius nu penty tų ant pik
čiaus džermanų paleidžiam 
gadėmit, ant pysiu. Ir taip

čia. kaip ra bačka nuo alaus, į 
arba, iš angelsko sakant.— 
kreizi.

Taigi ir gudbai. Kitą
Mister syki ekspleinysiu jums kito- 
adėmit kius tinksus.

Sakysiu jums spyČius kož- 
ną nedėlią ir vis iš difrent 
geografijos

Jurs truli,
M r. Džian Bamba.

I

Tarpe meilučių.
Jaunuolis mėnesienos 

karo tyloj glamonėdamas 
savo meilutę:

— 0, tu man kaip Nedė- 
lia. Kaip visi laukia Nedė
lios dienos, taip aš laukiu 
tavęs ir linksmas esu tavęs 
sulaukęs.

— Ir tu man, mielasis, esi 
kai mėnuo. Tik kad tas mė
nuo ne vienai Nedėliai švie
čia, bet net keturias myli.

va-
I

i

I

šeimynoj.
Žmona:— Kuomet, gi šir- 
džiuk, tau geriausiai patin
ka musų mažulis Adukas?

Vyras:— Kada švarus, so
tus ir nebliauja.

Skapagirio Juozas. 
BEMAŽKo"NEAPSIVEDĖ.
Jonukas:— Teta, ar tavęs 

niekas nekalbino tekėti?
Teta:— Taip, širduk. kalbino. 
Jonukas: — Kas?
Teta:— Kažin koks nepažįs

tamas džentelmonas.
Jonukas:— O kaip jis kalbi

no?
Teta:— Klausė per telefoną, 

ar aš nenorėčiau už jo tekėti.
Jonukas:— O ką tu jam at

sakei ?
Teta:— Aš atsakiau, kad su 

mielu noru.
Jonukas:— Tai kodėl tu neiš

tekėjai?
Teta:— Todėl, kad paskui iš

siaiškino, jog jis ne tą telefono ' 
numeri gavo, kokio norėjo.

I

ALBANY 
BOSTON

ŪSŲ metodą išmokinsime ;u* io- 
g ų kalbą labai trumpame laike, 
’usu name arba kaasose dienomis 
be; vakarais Kasyk paaiikiaiaiĮ. Bevarai 
Antriem Sc^.ool of laoguoget 

731W. Utį St. 1741 K. 4?tt St.
CHICAGO. ILU.

'I

D-RAS ST. *UDRZEJEWSII
Vienatinis lenkišku

DANTŲ DAKTARAS
Užtaisau pasigadinusius dantis t 
dedu naujus. Laikų gvarantuoje 
Ištraukiu dantis be jokio skausto
176 HARRISON AVEL, BOSTON

' iį Telephone: Cambridge 4806-M 
: Rusiškas Daktaras Cambridge

Dr. N.A.GIebow 
įjįMokslų baigęs Berlyno, Vienos ii 
») kituose geriausiuose Europos 

universitetuose.
Valandos:

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

mis nuo 10 iki 12 ryte.

884 MAIN STREET, 
' Cambridge. Mass.

Et Vyrai, Visi Pa*

YUDEIKO!
Ji* užlaiko gerą Restauradjų. *i 
šokio* rųšie* Alaus, Degtine* 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausi* 

vieta lietuviams.

'304 Broa'tiay ir 259 D Streets 
SO BOSTON, MASS.

i
I

tai kapi-

Iliustruotas Mėnesinis 
Juokų Žurnalas.

Tai pirmas toks Juokų bei Satyros Ilius
truotas Žurnalas lietuvių kalboje.
TALPINA DM PUIKIŲ < KARIKATŪRŲ IR^IIOKIN 6Ų< PASISKAITYMŲ.

Kaina tik $1.00 metams, o juokų ir už $10.00 nepirksi
Norint gauti vieną “Š.” num., dėl pasižiūrėjimo, reikia prisiėst 10c.

Adresuok: “ŠAKE”
149 Millbury Street,

f/Z

|į Lietuviai Kliaučiai

II

Visokius Vyrams Drabužius 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir išprusi
name senus.

Vienintelė Kriaučių kompanija 
So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbų už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!.
Todėl, kurie norit pasisiūdini ' 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CISTOM (I 

TAILORING CO.
278 Broadway. So. Boston, ’ .... ||

Saugokit trikam 
pį vertelgystės 
ženklų.
{vairiuose 
daluose ir
kio didumo gele
žinės ir įvairu
mų sankrovose 
visur.

pavi- 
viso-

k

> 
nosim

di
iš

Teisingiausia ir Genauma

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

E DVARO DALY, salininkai
Bfoadwaj S Boston, Mosi

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresų gyduoles at-

3 AR NORI, KAD MYLĖTŲ 

- MERGINA?
i nori, tad paaipirii

Užlaiko geriau*|

Elip. Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimų.

362 2nd st. Se. Boston.

/

A (i

> //

—

c

I
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J. MATH UbS 
Geriausias Lietuvi., 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai l> 
užkandžiai. Patarnavimas ■ pria- 
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston. M»*»

Dr. B. 6. WERIIICK
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų ii 

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

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

259 Hannmr st , Bntsn, Mis t

S. Baracevičius
GRABORIUS.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Dideli palaidoju už $45, mažų už $15.

Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
stuose.

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

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway, So. Boston, Mass.

Telephone: So. Boston 839-J.

1

ĮĮ|

įpv/KE'fs
ICREST EENDtlŲ n

> ji niekad nepamirš jus, nes [I 
^endžių gardumas priverčia jų“ 

[ii jus mylėt. Reikalaukit visur irffi 
ĮĮ] visada Lowneys Crest Kendžių IĮ 
S ieigu negali gaut kitur, tai pri-“ 

ųsk mums dolerį, o gausi vie [j] 
.sų svarų geriausių Amerikoj iš UI 

I irbtu kendžių.
K. ŠIDLAUSKAS

ji] -energiškas agentas Bostonu? i]
226 Broadwav.

<€t --t-* o r mryoųvie*
< i 
j |

te Akušerka
I

nes 
ant

1’i 
Pabaigusi kursą Woman* Medieal 1 > , 
College, Baltimore, Md. , J Į 

Pasekmingai atlieka savo darbą ', ' 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- 11 j 
sokias rodąs ir pagelbą įvairiose , I 
■noterų ligose.

F. Stropienė j Į;
SO. BOSTON. MASS H į

A O * <0KMX40l0<0MC«0ieOq0t^^

Woree»ter. Mass.

a • : z •* r •

ir 20 AMES ST„ 
MONTELLO, MASS.

Taipgi išvalomi ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapana*.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

222 W. BR0ADWAY 
80. BOSTON, MA88.
TeUfonas; So. Boston. fĮOIS.

Musų firma randasi ir Califomijo], 
todėl mes greičiau pagaunaoi viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS KUBUS PIGIAI. 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

.Musų 14 K. Gold Filled laikrodėliai yra geriausi ir gražiausi, ir kad tame jus pertikrinti, mes darome šitų pasiūlymų, ir kiekvienam, kuris pri
sius mums šita apgarsinimų ir 20c depozito, mes nusiųsime tuojaus, krasa ar per ekspresų, musų naujausios mados Gold Filled vyro ar moters 
laikrodėlį, gvarantuotų ant 20 metų, su geriausiu tos rųšies mechanizmu. Mes numušėme fabriko* kainų iki $5.95. ir priede prie laikrodėlio me* 
duosime 30 gražių dovanų UŽ DYK Ą. Durklį, 32 kalibro ”Model” revolverį, skustuvų, pustų, muilinyčių, šepetėlį, laikrodžio miniaturų su spil- 
kutę, peiliukų, brasletų, kryželį, mi niaturą budilninko, žiedų, armoniką,žiūronus, špilkų, kolionikus, veidrodėlį su šukomis, retežėlį. Kada viską 
atneš į jūsų namus ir jeigu jums patinka, tada užmokėsite likusių dalį. Tie laikrodėliai yra gyarantuoti ant 20 metų ir per tų laikų mes patai
some arba atmainome ant naujų. Reikalinga tik 20c., kad padengti persiuntimo iškaičius. Viskas yra kaip garsinama ir kiekvienas gali persi
tikrinti be rizikos. Nepatenkintiems mes grąžiname pinigus. Iš Kanadosrisi pinigai turi būti prisiųsti su užsakymu. Naudokis, kol šitas pasiū
lymas tęsiasi ir siųsk jūsų orderį tu oiaus. Adresuok taip: AMERICAN JEVERLY COMPANY, Dep. 14. ... ST. LOUIS, MO.

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

P. ŠIMKONIS
7 Coiumbia st~, Holyoke, Mass.

f
i
>ii

dovani UŽDYKĄ E3"SPECIJALIS PAS1UUMAS AUKSINIS 5.2^

OUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinant, kad Jų* «učėdy*’t» 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Mes imam materijų iš genijų fir
mų ir primieruojam rūbų pagal žmo
gų, todėl neaudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

GERUS V YRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

<g=BE£gagaE5Eja.5S

L "5



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

Iš Durham, Anglija.
Sulietuvino Ferdinand de Samogitia.

Mes randam, kad žydų bažnyčioj visi pa
triarchai, pranašai ir kunigai galėjo vesti 
moteris. Adomas, Enochas, Abraomas, 
Izaokas, Jokūbas, Juozapas, Aaronas, Sa
muelis, Isajošius ir kiti, buvo vedę žmones. 
Taip nemalonu buvo Rymui girdėt apie tai, 
kad Chrisostomo dvidešimts pirmoj ”homi- 
ly” (vado vėli j) apie Pirmąją Maižio Kny
gą, popiežijai pasidarbavus buvo išbraukti 
šie žodžiai: "visi pranašai turėjo moteris.” 
Tą nutarė Belgijos ir Ispanijos Indeksai, 
todėl Rymas matyt jau pradėjo ir patį 
šventraštį gerint.

Bet nežiūrint į tą Rymo bažnyčios šeimy
nos ardymą, jus leisit man primint, jog Za
charijus, šv. Jono Krikštytojo tėvas, buvo 
kunigu. Dabar prieinant prie krikščiony
bės laikų, mes atrandam, kad patįs apašta
lai buvo vedę. Tie vadovai, tie krikščioniš
kos bažnyčios steigėjai nepasmerkė apsive- 
dimo, ir patįs nemanė esą peršventi turėti 
moteris. Bet užvis stebėtiniausia mirabile 
dietų!— Petras, apaštalų kunigaikštis, tu
rėjo pačią! O Petrai! Kodėl tu taip paže
minai dvasišką luomą? Ar tu jau nieko 
geresnio nebežinojai? Beabejonės, tu nie
ko nesupratai apie išaugštintą dorybę — 
nekaltų bernelių kunigystę! Beabejonės, 
tu nė nesapnavai apie Hildebrando padava- 
dijimą, nes kitaip tu butum tuoj pavaręs 
savo pačią, kaip tik likais pekeltu į apašta
lus!

Nestebėtina todėl, kad jei apaštalai tu
rėjo pačias, tad ir žemesniejie kunigai tu
rėjo jas turėt, ir todėl vienu svarbiausių 
reikalavimų, kokius Timotiejus statė vys
kupams ir bažnyčių seniūnams buvo, kad 
jie turi būti ”vyru vienos moteries.”

Kas dėjos vėliau, aš jau kalbėjau, iš ko 
jus matėt, kad nežiūrint į pakilusį Rytuose 
ketvirtame šimtmetyje užsidegimą garbint 
celibatą, jokio įstatymo, uždraudžiančio 
kunigams vesti moteris nebuvo, kol tas pil
nas ambicijos ir plačiai matantis minykas, 
Gregorius VII, į nieką neatsižvelgiant už
dėjo ant dvasiškuos sprandų jungą, kurio 
nė jų tėvai, nė jie patįs negalėjo panešti.

Rymas, nežiūrint i pasigirimą apie savo 
senumą, negali paduot pirmesnio laiko 
kaip 1074 metus, kada popiežiaus bažnyčia 
buvo paskendusi bjauriausios korupcijos 
srutose, o pati žmonija didžiausioj tamsoj, 
nes tik tada buvo išleistas tas bažnytinis 
Įsakymas, kuris laužo gamtos tiesas.

Pažvelgkim i argumentus, kokiais popie- 
žija apgina tą niekingą savo padavadiiimą.

Rymiški kanonistai da neišrišo klausimo 
ar šventraštis Įsako kunigams užlaikyt ce
libatą ar ne, nes nors jie turi kuogeriausią 
progą paklaust neklaidingo išaiškintoiaus 
nuomonės, klausimas vis pasilieka galuti
nai neišrištu. O kadangi Rymiški įstatym- 
daviai nedali išrišt to klausimo, tad nebus 
prošalį, jei mes jiems jį išrišim, arba nors 
nriminsim tą bažnyčios daktarų nuomonę, 
kuri mums patinka.

Bellarmine. garsus bažnyčios rašėjas, 
r ri pažįsta, kad ”bepatystė nėra kunigams 
nriverština Dievo įstatymais, nes nėra to
kio paliepimo nė Senam, nė Naujams Tes
tamente. kurs draustų kunigams vest mo
teris. bet kad tas yra priverstinas bažny
čios įsakymas, palaikomas ir sekamas nuo 
apaštalų~ laikų, ir todėl dabar kunigams 
yra neleistina vesti (cap. XVIII, lib. 1, de 

įČlericis). Baily’s štai kaip rašo: "Jus 
klausiat ar kunigai turi prisilaikyt nekalty
bės pagal dievišką ar apaštališką tiesą?

| Tas klausimas yra atsakytas daugelio the- 
■ ologų, kuriem priešinas kiti, jog celibatas, 
| kuris yra priverstinas dvasiškojoj nebuvo 
apaštalų įvestas Kristui paliepus, neigi 
apaštalams tatai sumanius.” Čia tai be 
jokio klausimo yra aiškus prisipažinimas 
Rymo katalikų bažnyčios theologij'os dak
taro, kuris stačiai pasako, jog kunigų celi
batas nėra tai sekimas šventraščio. Toliau 
jis sako: "šventraštyj, nei tradicijose ne
galima rasti nieko tokio, kuomi galima bu
tų priparod.vt, jog kunigų bepatystė buvo 
prisakyta Kristaus arba apaštalų sulig 
jo paliepimų. Kitą pusę vertus, bažnyčia 
leido Graikų kunigams džiaugties draugo
ve savo pačių, kurias jie buvo vedę pirm 
išsišventinimo, ir leidžia tai ir dabar. Bet 
bažnyčia negali pasiganėdinti vien įstaty
mais, Kristaus arba apaštalų pagal jo pa
liepimą paliktais. Todėl galima sakyti, kad 
uždraudimas dvasiškijai vesti moteris bu
vo įvestas hierachijos arba apaštalų kaipo 
valdonų ir vadovų bažnyčios, kurios priė
mė tą padavadijimą ne kaipo dievišką ir ne
atmainomą tiesą, bet kaipo bažnytinį įsta
tymą. priimtą dėlei tvarkymo bažnyčios 
reikalų. Iš tos priežasties celibatas yra 
bažnytinis ir apaštališkas įstatymas.”

Ar ne puiki Jėzuito logika? Kokiu budu 
jis išteisina bažnyčios žygį? Taip kaip

raitelis, kuris vydamas lapę persokinėja 
visas grabes ir tvoras. Jis vienu matu per
šoka visus istorijos faktus ir prieina prie 
nepamatuoto išvedimo, kad celibatas buvo! 
sumanytas "apaštalų kaipo valdonų ir va
dovų bažnyčios,” nors žinoma, kad apašta
lai tokių padavadijimų niekad nedarė prie
šingai, jie patįs buvo vedę, leido ir kitiems 
vesti; ir net Povilas, kuris buvo nevedęs, 
taip aiškiai nurodė žmogaus teisę vesti mo
terį, tarsi jis būt buvęs koks protestonas. 
”Ar mes neturim teisės” jis sako, "turėti 
seserį arba pačią, kaip kiti apaštalai, arba 
kaip broliai Viešpaties ar Cephas?” Ne- 
kurie Rymo katalikų bažnyčios tėvai labai 
pyksta ant mus, jog tą žodį išaiškinam 
”pati" ir skundžias, buk mes falsifikuo- 
jam šventraštį. Dalykas yra štai kame: 
originale vartojams žodis "gunaika,” kas 
reiškia moteriškę, bet klasiškuose veikaluo
se paprastai yra vartojamas nurodymui pa
čios, ir todėl skaitytojas turi priduoti pras
mę tam žodžiui pagal kitų žodžių prasmę. 
Dabar leiskit man paklaust jus, ką Povilas 
mano esant jo teise turėti moterį, kuri 
nėra jo pačia Man nestebėtina, kad Rymo 
katalikų kunigai pyksta ant musų už to 
žodžio išaišikinimą ir nori išaiškint jį pra
smėje "neištekėjusi moteriškė;” jiems gal 
būt labai malonu rasti šventraštyj vietą, 
kur pats Povilas leidžia pasiimt kunigui į 
savo kambarius jauną netekėjusią mote
riškę, ir tuomi prirodyt, kad net tas didy
sis krikščionybės apaštalas buvo pasiren
gęs su jauna mergina važinėt iš Stocktono 
į Leeds, kaip anas apskųstasis Rymo kata
likų kunigas. Prirodyt, kad Povilas leido 
paleistuvaut, butų dideliu pateisinimu Ry
mo katalikų kunigams.

Tokiu budu nėra jokių prirodymų, kad 
celibatas butų buvęs bažnyčios Įstatymų; 
nerandame jų nė šventraštyj, nė tradicijo
se, nė istorijoj, iki popiežiaus paliepimo iš
leisto 1074 metais.

Vienok nežiūrint viso to. Rymo katalikų 
bažnyčia pasiskyrė sau tokį kelią ir viskas. 
Ji taip, kaip Medai ir Persai, savo neatmai
noma tiesa atėmė nuo savo kunigijos visą 
švelnumą šeimyniško gyvenimo, visą malo
numą tikrų namų, ir nuteisė juos beviltin- 
gam gyvenimui, nepabaigtinam celibatui.

Bet* mes turim žengt toliau ir sekt jos ne
lemtus žingsnius.

Kiekvienas, beabejonės. sanprotaus, jog 
jeigu Rymas pripažino tokią šventenybę ir 
aniolišką nekaltybę celibatui, ir atranda 
šeimynišką gyvenimą pasmerktinu, žemi
nančiu dvasišką luomą ir nesutinkančiu su 
augštomis tikėjimo paslaptimis, tad gali
ma butų nuo popiežijos laukti, idant ji da
rytų viską, kas yra jos galybėj, kad palai
kyt dvasiškiją švaria ir nesutepta, todėl 
tur būt ir išrinktiems amžinai uždrausta 
ragaut vaisių gamtos medžio.

Tas suprantama yra vienintele išeiga, 
kuri atsako popiežijos protensijoms, atme
nant, su kokia galybe ji valdo prieš prieta
rus drebančią žmoniją, ir kaip ji katalikiš
kuose kraštuose cenzūruoja laikraščius ir 
knygas, tai be jokio klausimo vieną geriau
siu savo darbų jinai butų galėjusi be vargo 
atlikti, uždrausdama kunigams naudoties 
knvgomis, kurios kokiu nors budu gali už
krėst jų nekaltus protus, taip kaip kad pro- 
ingi tėvai elgiasi su savo vaikais dėlei jų 
noralybės.

Ret ne, ji pavartoja savo žiaurumą ir, 
-'alienus kunigams užlaikyt pilną celibatą, 
ii sužadina jų geidulius, liepdama jiems 
=tudijuot bjauriausio ištvirkimo ir paleistu- 
vingiausio gyvenime aprašymus, kuomi su
judina geidulių jausmus ir užkrečia protą.

Su savo paprasta sofistrija, Rymo kata
likų bažnyčią daro tokį išaiškinimą: taip 
kaip gydytojas kad turi būt gerai susipa
žinęs su visomis žmogaus kūno ligomis, 
idant galėtų būt geru kūno gydytoju, taip 
ir kunigas turi būt nuodugniai susipažinęs 
su visomis sielos ligomis, tai yra su nuodė
mėmis ir geismais, idant butų atsakančiu 
sielos gydytojum. Ir idant įgyvendint tą 
savo principą, ji paliepė prirengt savo the- 
ologijos mokiniam knygas, kuriose aprašo
ma, apart kitko, visi prasižengimai, kokie 
tik yra galimi tarpe lyčių, su skaitlingais 
kunigams patarimais, kaip iškvost tuose 
dalykuose žmonių sąžinę. Tie vientypiai 
theologijos daktarai savo raštuose išdrįsta 
paliept kunigams kamantinėt ir tardyt mo
terystės šventenybę, ir atskleist jos paslap
tis jauniem klierikam, kurių žingeidumas 
tik ir laukia tokių informacijų, o lairios dė
lei jų celibato niekad neturėtų būt žinomos.

Man apie celibatą dalykus betyrinėjant, 
aš pasiskolinau nuo savo draugo didelę 
knygą, užvardintą: "Sanchez De Matri- 
monio.” — tas šlamštas, lotinų kalboj susi
deda iš apie dvylikos šimtų puslapių, lai
komas didelėj pagarboj tarpe Rymo kata
likų minykų. Mano neapribuotam nusiste
bėjimui aš radau ją pilnutę tokių nepado
rių išsitarimų, taip bjaurių, nešvarių ir pa
piktinančių, jog su pasibjaurėjimu svie
džiau į kertę, kaipo nevertą skaitymo, ir 
kaipo knygą, kurią vien į rankas paėmus 
jautiesi nešvariu žmogumi.

(Toliaus bus).

( j

I.
Maskva, 15 rugpiučio, 1915.

M. J. Stankevičiui į West 
Frankfort, I1L

...Dabar, mylimas mano 
broleli parašysiu kelis žode
lius apie savo sunkų ir var
gingą gyvenimą; taipgi ke- 
liatą žodelių ir apie nelai
mingą Lietuvą, kuri dabar 
paplūdus vien tik ašarose ir 
kraujuose.

Brangus broleli! Jau ne- 
mislij’au, kad liksiu gyvas; 
jau tikrai mislijau, kad pri
sieis galvelę paguldyti ir su 
Abraomu pasimatyti. Ant 
karės lauko aš išbuvau 5 
mėnesius dieną ir naktį be 
jokio atsilsio ir turėjau pa
kęsti daug, daug vargo, kad 
negalima jau nei aprašyti, 
kokį aš vargą ir badą kentė
jau. O Dieve! Sušalę, nu
vargę, nuilsę, be miego, ne
valgę per 2 dienas prisiėjo 
raitiems pultis ant neprie- 
teliaus atakon, kad išvarius 
prusą iš musų užimtų apka
sų. Tai buvo, broleli, pir
ma diena Kalėdų, kaip mu
sų raitarija per 40 žingsnių 
puolėsi su neišpasakytu 
smarkumu Į prūso apkasus, 
rėkdami ura. Kas ten da
rėsi—baisus reginys, nega
liu nei aprašyti; riksmas, 
kliksmas ir dejavimas, be 
kojų, be rankų voliojasi su
žeisti ir užmušti iš abiejų 
pusių. Bet musų vaiskas 
daug stipresnis buvo ir ne
prietelius turėjo apleisti ap
kasus ir bėgti su dideliais 
nuostoliais, keli šimtai pa
puolė i nelaisvę. Taigi, 
brangus broleli ir aš to joj 
baisioj skerdvnėj netekau 
dešinės akies ir dešini veidą 
ir pečius labai sužeidė. Ne- 
mislijau niekad, kad aš to 
sulauksiu ir kad liksiu gy
vas. Jau dabar, beveik svei
kas. Septynis mėnesius iš
buvau lazariete. 24 dieną 
liepos iš lazarieto paleido ir 
atvalnino visai nuo tarnys
tės. Dabar bunu Maskvoj 
iki kuriam laikui. Tik labai 
gaila senų musų tėvelių ir 
seselės, nes labai jiems dide
lis vargas; po prievarta tu
ri eiti kasti savo kaime ap
kasus. Kasa seni ir jauni, 
ką man rašė tėvelis, sykiu 
toj gromatoj prisiuntė ir 
tavo, broleli, antrašą.

Juozas Stankevičius.

traukia į Vilnių, bet nežinia 
ar nusiseks. O iš Vilniaus 
visi gyventojai išsikraustė. 

(Dabar pabėgėlių visur pil
na. Širdį skauda pažvelgus 
į pabėgėlius; moterų verks
mas, o mažutėlių kaukimas 
lig kokių šunelių sielą dras
ko. Ir taip išblaškyti visi 
Lietuvos gyventojai po visą 
Rusiją lig paklydusios ave
lės. Pilna Maskva lietuvių, 
apiplyšę, kenčia badą ir var
gą ir neturi prie ko šauk
tis. Aš esu dabar visai svei
kas, tik mano padėjimas ne
koks, kad neturiu kuom ap
sirengti; drabužių neturiu, 
net sarmata ir ant gatvės iš
eiti, o nusipirkti neturiu už- 
ką. Bet ne aš vienas, pilna 
Maskva tokių. Tai matai, 
broleli, ko mes susilaukėme. 
Laimingas tu, esi užjurije, 
negirdi ir nematai tu baise
nybių, kokias mes turime 
praleisti.

Juozas Stankevičius.

KAIP KAZOKAI ELGĖSI 
LIETUVOJ SU MER

GINOMIS.
"Nedėlios Naujienos” pa

talpino tik ką atvykusio iš 
Lietuvos p. M. šalčio papa
sakojimą, kaip elgėsi Lietu
voj caro kazokai su mergi
nomis, kada jie apsistodavo 
katram kaime. Sako:

Nepaisoma tuomet nei 
moteries amžiaus, nei mal-

i davimo ir ašarų, nei prieši- 
; nimosi — gėdijama moteris 
. ”iš činto." Labiausiai pasi

žymi rusų kazokai tame 
t viršbiauriame darbe. Ne- 

atsiliekama tame nei rusų 
i pėstininkų, nei vokiečių vi

sų rųšių kariumenės.
Kaip kazokai varo tą sa

vo darbą gali liudyti vieno 
galvon "kontūzyto” Uralu 
kazoko pasakojimas važiuo
jant traukiniu iš Rusijos Si
biran, kaip jie kariavo su 
vokiečiais apie Kėdainius ir 
Šiaulius. "Musų tarnyba 
karėj, sako, žinoma dau-, 
giausiai "razvietkos.” Jodi
nėjame mes po girias dieno
mis, kur sodžiuose apsisto
jame nakvynės, jei dar ne
pabaigta "razvietka.” Tuo
met tai jau atsilsi, pirmiau
sia liepi kokiai "matuškai” 
paduoti ko valgyti, tuo tar
pu "znakomišsia” (susipa
žįsti) su namiškiais ir la
biausiai su dukterimis, o pa- 

■ skui pradedi "guliat” — pa
siimi ir vediesi "na šieno.” 
Būva, sako, tokių, kad ima 
priešinties, tai tuomet kazo
kai turi seną priemonę — 
gerklės, Į žemę ir parodai 
kardą, tai tos vargšės taip 
nusigąsta, kad ką nori, tą ir 
darai. Apie pėstininkus pa
sakojo pačios pabėgėlės 
merginos lietuvaitės Sibire 
ir Rusijoje, su kuriomis tek
davo susieiti, kad jie labai 
"lįzdavo” į akis.

I*

j “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kuri? pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra- 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkų rei
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už
tenka parašyt atvirutę, nes 
tas pigiau ir parankiau.

Daugelis skaitytojų mainy
dami adresą arba klausdami 
ko-nors, parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytaa, 
turi būt pridėta markė už 2c„ 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa
tui. ”KeL” Administracija.

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 pasiųstai 

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 už 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 
nei centą. Rašyk tuojaus štai kaip:

Imperial C r ėdi t Co. Sales Dep. 
Boa 2526, PHILADELPHLA, PA.

II.
Rašytas 8 d. rugsėjo š. m.
Aš Juozas Stankevičius 

atsiliepiu pas Jumis, broli, 
su savo nuliudusia širdžia. 
Brangus broleli! Jau aš at
silikau vienas tarpe rusų, 
kaip koks žolynas suvytęs 
tarpe aitrių dilgių, pakirs
tas šalnos rudens metu. Iš- 
klaidinta brangi musų Tė
vynė, Lietuva. Gal-gi Ju- 
miem apie tai viskas žinoma 
iš laikraščių. Nors musų 
seni tėveliai buvo ant vie
tos, o dabar jau Dievas ži
no kur jie apsiverčia, gal 
jau gyvų nėra, sako, nespėjo 
pabėgti kaip Prūsų kariu
menė užėmė musu kaimą 
Mardosius. O pas Nemuną 
tai, sako, buvo neišpasakyti 
baisus mūšiai. Aš tėveliams 
rašiau, kad nesigailėkite, 
pameskite namus ir viską ir 
prasišalinkite, nelaukite 
granatų puolimo, gyvastis 
brangesnė už viską. Ra
šiau, kad važiuotų pas ma
ne į Maskvą, ale turbut ne
suspėjo.

Brangus broleli! Man la
bai gaila seselės, nes prusai 
yra ne žmonės, bet žvėris; 
jie tiek sunaikina jaunų 
merginų — sunku ir apsa
kyti. Daug civilių gyvento
jų, kaip vyrų, taip ir mote
rų, prusai nužudė. Vis tai 
man rašė tėvelis.

Paskutinj laišką nuo tė
vų gavau 18 dieną rugsėjo, 
o jau dabar visa Lietuva pa
imta Prūso ir tuojaus už 2 
dienų perėjo per Nemuną ir 
paėmė Varėnos miesteli ir

][ v m s

Nupigintos kainos Šventėms!
Naujienų visiems! Jau artinas seniai laukia
moji šventė, Kalėdos. Kelnas norės tą porą 
dieny praleist linksmai su savo gentimis ir 

gerais draugais, ir prieteliais.
Bet kad kiekvienas galėtų tą porą dienų per 
šventes praleisti tikrai linksmai, męs pasi- 
ryžome duot sekantį specijalį pasiūlymą,

6 Bonkas gardžių gėrimų 
kurių užvardijimai maž-daug sekanti: 

ZAKONS XXXX ...
IMPERIAL COGNAC 
CHERRY VYNO.........
APRICOT BRANDY . 
NALIFKA ....................
NEW MARKET CLUB

Prieš

Viskas sykiu $6.00 

šventes, Specijališkai duodame už S Dolerius.

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00
$1.00
$1.00

$1.00 
.75 
.75 
.75 

$1.00
.65 

$1.00 
$1.00

.85

.85 
$1.00

.75

.75

Be tų, męs dar užlaikome visokių Vynų, Konjakų, Romų, 
Kordialų, Senos Rugines ir Ruskos Monopolkos, kaip štai:

Private Stock ........
Endicott Club........
Kentucky ................ .
Old Nelson.............. .
Roxbury Rye, 6 metų 
3 X Whiskey.......... .
Ramsey Scotch . — 
Jameson, Irish........
Ben Hur Manhattan 
Martini .................... .
Holland Gin ..............
Very Old Gin............
Jamaica Rum............
Jamaica Rum, labai senas ... $1.00 
Vieux Konjakas............................. 75
California Konjakas No. 1............65
XXXX Konjakas .................... $1.00
Malaga Vynas.......................... $1.00
Port Vynas .............................. $1.00
Madera Vynas............................ $1.00
Port Vynas No. 1........................... 50
Peach No. 1.....................................75
Cherry Vyne.............................. $1.00
Rusiško snapso ir tt. ir tt.

Šalę paminėtų mes užlaikome ir daug kitokių gėrimų, kuriuos 
surašyt čionai negalime dėl stokos vietos.

Taipgi užlaikome visokio Lagerio, Porterio. Eliaus bonkose ir bačkutėse.
Kurie gyvenat toli nuo Bostono, prisiųskite mums Orderį laišku, o męs atsių

sime per ekspressą. Kurie pirks pas mus, tie gaus gerą tavorą pigiau 
derintieji tarėt rarašą vilą rėrlmą, parašykite, aęs prieiąeiae dykai. Jelgn Ją* arta Janą dnucai 
neri gaat irražą aąs Knlendnrią, parašykite Vardą, Pravardę Ir pilną adreaą. • auea priiiądae vieną dykai.

WILLIAM ZAKON & CO.
21 CROSS ST., Kampas Endicott street, BOSTON, MASS.
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Lnb| ir Graikų kunigai remia kompanijų; lietuvių kun. 
remia streikuojančius darbininkus.

E Nashua, N. H. Streiko.

kas nuo šio laiko negausiąs 
darbo, kol neateisiąs pas jį 
persiprašyt ir negausiąs 
nuo jo korčiukės. Tuomi 
jis verčia visus manyti, kad 
jisai yra kompanijų agentu 
ir nuo jo priklauso darbas. 
Lenkai, suprantama,juokia_ 

_ _ __ ___________ si ir tariasi visai į tą bažny-
bšeką kaipo ”special" polici- čią nebeiti, o eiti į lietuvių 
jaatas.

Dirbtuvių savininkai kas 
disna vis daugiau prisisam- 
do visokių draugijos išma- 
sųL įiekšų ir valkatų, kurie 
ratkš&ęja dieną ir naktį a- 
pše dirbtuves ir neva saugo
ja jaa Bet jų tikslas yra, 
iaaiyt, provokacija. Nes 
jie netik kad užkabinėja ir 
irridgin pikietujančius 
streikierius, bet neleidžia 
žmogui nė pro tuos namus 
praeiti, kuriuose gyvena 
skebei francuzai ir graikai. 
Francuzų streikuoja apie 
500, apie 300 eina skebaut 
Vienok šią sąvaitę atvažia
vo is Manchester, N. H., or- 
ganiaBtorius Horace Reve- 
re ir manoma, kad bus ga
lima sulaikyt visus nuo dar
bo. Blogiau yra su graikais. 
VifiRa, negalima gauti at
sakančio organizatoriaus, 
kuris galėtų graikiškai 
jiems dalyką išaiškint, o ki
ta, kampanijų gudrumas: 
daugeliui graikų duota 
"special" policijantų bleku- 
tee ir mokama $3.00 į dieną, 
vietoj ką pirma uždirbda
vo $1.40. Todėl tie
tarnais žmonės jaučiasi 
"didebais” vyrais ir bėgio
ja tarp savųjų, agituoja, 
prižada nebūtų daiktų, kaip 
ve "darbą ant viso am
žiaus,” ir Lt. Negana to, 
sugrižusiems dirbti kompa
nijas pakėlė algą net po 40 
nuošimčių, kad tik palaikyt 
juos darbe. Suprantama, 
kad tai yra tik laikinas vi- 
Hojunus, nes streikieriai rei
kalauja tik 15 procentų pa- 
kš&no algos, o kompanijos] 
atsisako pakelt

Kompanijai į pagelbą ei
na ne tik policija, bet ir kiti 
jegamapčiai, kurie tunka 
darbininkų skatikais.

Visokie biznieriai kalbina 
žmauas, kad grįžtų į darbą, 
nes kada žmonės nedirba, 
tai jiems nėra biznio. La
biausia tuomi pasižymi 
fraacuzai ir graikai. Len
kai ir lietuviai vertelgos 
prijaučia darbininkams ir 
net už svetainę užmoka visi 
susidėję $24.00 į sąvaitę.

Bankos spaudžia darbi
ninkus, kad mokėtų sumą ir 
pocentus už paskolas paim
tas ant namų. Dabar žmo
nės neturi pinigų, tad lieka
si tik vienas iš dviejų: eit 
skebaut. arba netekti name-

Vyriausiu kompanijų ad
vokatu yra generolas C. W. 
HambleU, republikonų par-; 
tijos vadas New Hampshire 
valstijoj, todėl visos paston-; 
gos yra dedamos su pagel
ti® tos viešpataujančios ga
lybes, kad streiką sulaužyt.

Daugelis francuzų gyve
na kompanijų namuose, to
dėl buvo pranešta,
jog ja neis dirbti, tuoj bus 
išsiimti iš namų ant gatvės.

Nebeto, kad ir kunigai 
netesiu nešvarios rolės. 
Fraucuaai ir airiai užsilai
ko bešališkai, bet už tai 
graikų popas ir lenkų kuni
gas daro viską, kad suva
rius savo aveles atgal dirb
tuvei, kad ir vėl kapitalistai 

tuos žmones išnau- 
tL Graikui tas iš dalies pa
sisekė, bet kada lenkų kuni
gas 21 d. lapkr. liepė eiti 
<firtd tad visi žmonės tuo- 
jaus demonstratvviškai ap
leido bažnyčią. Už tai per 
panoksiu 28 d. lankr. kuni
gas ^os baisiai išplūdo ir 
penkT, jog nė vienas len- gu kur kitur.

Jau devinta sąvaitė, kaip 
streikai tęsiasi. Lietuviai 
ir lenkai, kurie sudaro strei- 
kuoįSAČiyjU didžiumą, lai
kosi stebėtinai gerai. Tik 
vienas lietuvis skebauja, ir 
xŠl rimas ištvirkėlis lenkas 
yra kampanijai parsidavęs 
ir valkiojasi prisikabinęs

liujK LUtaiis Krluilis
So. Bostone.

Pranašu viaiema lietuviam*, jog aš 
atidariau koatumeriaka

KRIAUČIŲ* AP 4-
Siuvu Vyrų ir Moterų Rūbo*. Pa

darau aiutua pagal naujauaiaa madai 
ir gvarantuoju savo darbų. Taipogi 
aiuvu ir taisau moterų ir merginų 
aiutua, iodšiu sakant, taisau, proti
nu ir išštyminu visokius drabužius 
kuogražauaiai, taip kad iš senų pa
darau kaip naujus.

F. CWILTBAKIS,
412 E. Third et, Sa. Boston. Maso. 

Netoli nuo Dorchester, str.

Bark Bay 42M

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
'i

PARSIDUODO FORNIČIAL
Gerai užlaikyti, 5 kambariam* ir 

matai naudoti. Galima pamatyt ku
inų dienų. Pniduoda dėl priežasties 
išvažiavimo.

A LEKAS BUK ANTIS.
30 Broadvay, So. Boston. M aaa.

Rado moterišką rankinį 
maišelį.

Boston and Maine gele
žinkelio darbininkai pajieš- 
ko savininkės rankinio mai
šelio (handbag), kurį rado 
prieš Thanksgivin ant gele
žinkelio, vienas Y.M.C.A. 
narys, geležinkelio darbinin
kas. Maišelyje rado kon- 
vertą da neatplėštą su są- 
vaitine alga. Maišelis liko- 
si atiduotas Y.M.C.A. sek
retoriaus pagelbininkui Ga- 
zely, kuris pa j ieško pamestų 
daiktų savininkės.

i --- - r

Daktarai nusiskundžia.
Master Buiklers Ass’n su

sirinkime pereitą sąvaitę 
daktaras Richard S. Cabot, 
laikė prakalbą, temoje ”gy- 
dvtojiškos pagelbos bran
gumas.” Dr. Cabot nusi
skundė, kad Šiandien gydy
tojų padėjimas nei kiek ne-j 
geresnis už paprasčiausio į 
pedlioriaus bei šiaučiaus. 
Dr. Cabot nurodė, kad gy
dytojai priversti yra bran
giai imti už savo patarnavi
mus, nes kitaip nieks jiems 
nebeliktų, kaip pasiėmus 

(krepšį eiti per stubas ped- 
lioriaujant. Toks dalykų 
stovis yra todėl, kad gy
dytojai nesusiorganizavę ir

arba francuzų bažnyčią. 
Lietuvių kunigas Tyla stovi 
už savo žmones: rūpinasi 

'jais, interesuojasi jų reika
lais. kas sąvaitė atneša kiek 
pinigų į streikierių restau
raciją, kur vargingesniems * 
du syk ant dienos duodama 
pavalgyt iki sočiai, o šią 
sąvaitę nupirko nuo žydelio 
pedlioriaus visą vežimą vai
sių bei daržovių ir atvežė 
streikieriams!

Nors francuzai su grai
kais ir visi eitų dirbt, tai 
streikas turės būt išlaimė- 
tas, nes be lietuvių ir lenkų 
dirbtuvės negalės apsieit, 
mat jie dirbdavo tokius dar
bus, kurių naujai atėję ne- 
simokinę negali dirbti. Ke
li desėtkai skebų, nemokė
dami tų d^rb.ų, sulaužo ma
šinas, sudPSSko audimus, ir 
pridaro kapitalistams labai 
daug nuostolių. Todėl strei
kieriai turi tik laikyties, o 
kompanijos turės jų teisin
gus reikalavimus išpildyt.

Kad palaikyti varginges- 
nius streikierius ir ju šei
mynas, reikia auku. Lietu
vių organizacijos turėtų su 
aukomis pasiskubint, kad 
palaikyt tų žmonių dvasią. 
Čekius ir money orderius 
reikia rašyti kasieriaus J. 
Overkos vardu, o siųsti fi
nansų sekretoriaus adresu: 
J. Treinavičius, 42 School st 
Nashua. N. H.

Policija suėmė ir atgabe
no į čia Juozą Klimą ir Ste
na Žėdi. dirbusį Jackson Co. 
tekstelije, kaltinamus už- 
mušėivstėje Jim Stivio. Su
imti Jersey Citv ir atvežti i 
Manchester kalėjimą.

Ir Washingtono federa- 
lės valdžios atsiųstas gen. 
McWeigh (vadas Amerikos 
kariumenės bokserių sukili
me Kynuose). Jis bandys 
taikyt kariaujančias puses. 
Žmogus labai simpatiškas 
ir prielankus darbininkams. 
Jei jam nepasiseks sutaiky
ti, bus padarytas Kongreso 
tirinėjimas darbininkų pa
dėjimo.

Susirinkimas.
Ko-operacijos susirinki

mas atsibus 6 gruodžio-Dec., 
negal pasekmingai kovoti 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
prieš visokius stebuklinguo- Salėje. Visi šėrininkai pri
sius daktarus ir klinikas, valo atsilankyti, nes ant šio 

i kurios, nuodindamos ligo- susirinkimo bus daug svar^ 
I nius ir viliodamos savo "ste- bių reikalų, katrie liečia 
į buklais," atitraukia ligo
nius nuo tikrų gydytojų, šie 
vėl, kad palaikius save, pri
versti nuo ligonių už gydy
mą brangiai imti.

Mes galime pp. gydyto
jams priminti, kad jie tik
ros negerovių priežasties 
pajieškotų da giliau. Pro- 
fesijonalinės organizacijos 
blogo da neprašalina, ne
prašalins jo ir daktarų su- 
siorganizavimas. nes kol 
kapitalizmo tvarka gyvuoja, 
patol gyvuos ir visokios ap
gavystės ir išnaudojimo įs
taigos, patol ir gydytojai 
stengsis ne gydyt, bet palai
kyt ligas.

!

katrie liečia
kiekvieną šėrininką.

Sekr. M. A. Balčiūnas.

PARSIDUODA
Fomičiai keturiems ruimams, ge

rai užlaikyti. Pamatyt galima dienų 
tarp 4 ir 6 vai. po pietų. Pardavimo 
priežastis — išvažiavimas kitur. 
Kreipkitės šiuo adresu:
124 Bowea sU So. Boston. kaa.

PARSIDUODA STUDIJA

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

Kreipkitės ypatiškai ar laišku.
A. &

28 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

[tel—kykai jj, ZlMlMI
IPnMkrK
Boatoo, M aaa 

Viaokiaa llgaa gy 
d A u DMė k m: ngiA- 
aaal. Ateikit tie- 
»:ok p*, mane 1 /fl 
trepala į Tiriu tik 
neikit I aptiek*. M 
mano dury* ba M, 
toa arba tei-fona \W\ ■ .

o ai ate* i u.
Ofiao valandų*
Nuo 9 iki 11 ryte 
auo 1 iki $ Ir o iki 
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419 BOYLSTON STR.
Saite 410. 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knyjyno,
BOSTON, MASS.
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B. S. Stone, Opk.D.
Akių

Specijal'retas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

i

Juozapas Reimeika 
malonėk atsišaukti į "Kel.” 

: Redakciją, nes yra Jums 
■ svarbi žinia. Jeigu kurie 
! "Keleivio” skaitytojai jį pa- 
žįta, malonėkit jam apie tai 
pranešti. Pirmiau jis dir
bo Woolworth’e, dabar ro
dos kur prie laivų.

Rado suplotą po elevato
rium.

Pereitos sąvaitės pabai- 
i goj atrasta Fox Bakerv ke
pykloj. prie Ferrin ir Edge- 
worth. gatvių. Charlestown, 
šafte elevatoriaus užmušta 
Simoną Levinskį, gyvenusį 
po nr. 13 Lowell st., West 
End. Levinskis tame name 

• dirbės ir nežinia kokiu budu 
pateko po elevatorium, ku
ris nuo viršaus nusileisda^ 
mas pateko ant Levinskio 
galvos, sutrindamas ją. Le
vinskio lavonas nugabenta į 
Northem Mortuary lavoni
nę.

Atydai 60 kp. narių.
LSS. 60 kp. suirinkimas 

bus nedėlioj, 5 d. gruodžio. 
! 10:30 vai. ryte, 376 Broad- 
way. Visi draugai bukite, 
nes bus rinkimas Sąjungos 
Centro valdybos. Taipgi y- 
ra ir daugiau svarbių reika
lų.

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

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

Taisome laikrodžius, žiedus, bran
zalietus. lenciūgus, labai pigiai, dar
bas gyarantuojamas. šliubinius lai- 
snius ir kitus patarnavimus pada
rom dykai.

P. KETVIRTIS JEWLERY CO. 
Kampas Broadeay, 324 E street, 

SO. BOSTON.

F. J. ZBAGOČITJS 

Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai 
Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas 

Pinigų. Teismiški Reikalai.
BROCKTONE:

Panedėliais ir Pėtnyčiomis. 
Barristera Hali. 45—16, 
kampas Main ir Belmont Su.

Tel. Broekton 1875.

Utaminkais ir Su betomis 
28 Broadvay. 

Tel. So. Boston 935 W.

SO. BOSTONE:

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

Org. N. Januška.

12 gruodžio. 2 vai. po pie
tų lietuvių salėj bus Vytau
to draugijos prakalbos. Kal
bės atvykęs dabar iš Lietu
vos svečias p. Šalčius ir "Ke
leivio” redaktorius.

Nedėlioj, 5 gruodžio 60 
kuopos svetainėje nuo 7:30 
vai. vakare bus diskusijos. 
Susirinkite visi.

60 kp. komisija.

Geras ruimingas kamba
rys išsiduoda pigiai. Kreip
kitės po No. 377a Broadway 
ant 2-rų lubų po kairei

M. M. ANDRIUšIUTž

LIETUVIŠKA SIUVĖJA 
Siuva visokias Drcsias ir užlaikau 

gatavas. Darbas gvarantuojamas.
324

Vietinės Žinios
Račiūno kintamieji 

paveikslai.
Lapkričio 27, 28 ir 29 die

nų vakarais pobažnytinėj 
svetainėje buvo rodomi p. 
Račiūno kinomotografijos 
paveikslai (moving pietu- 
res): iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo, iš karės lauko, ir 
humoras.

Iš lietuvių gyvenimo nie
ko įdomaus: kunigas laikan
tis mišias; vyčių manievrai 
(kumščiavimasis, baisbolė ir 
t p.) kas taip paprasta, kad 
net nuobodu žiūrėti ant to
kių dalykų; šiek-tiek įdo
miau "Gabija,”— jos loši
mas scenoje ir šokiai. Bet 
paveikslai taip neaiškus ir 
maži, kad sunku ir be pasa
kymo įspėti, ką tie aktoriai 
lošia, bei ką jie šoka.

Bet publikos per visus tris 
vakarus buvo pilna svetai
nė. Rokelis.

I

Teisybę pasakė.
Knights of Columbus pra- 

kalbosna prisirinko apie 
4.000 žmonių. Kalbėjo kar
dinolas O’Connell, apreikš
damas, kad katalikų bažny
čia nereikalauja valstybinio 
sau pripažinimo, nes jinai 
čia turi daugiau laisvės, ne-

Rinkimų susirinkimas.
Liet. Labdarystės Draugi

jos metinis susirinkimas bus 
seredos vakare, gruodžio 1 
d., pradedant nuo- 7 vai. iki 
10 vai. vakare. Draugijos 
nariai privalo susirinkti, 
nes bus rinkimas naujos vaL 
dybos sekantiems metams. 
Visų priedermė pasirūpinti 
išrinkti darbščius žmones į 

.valdybą, nes nuo valdybos 
; stropaus reikalų vedimo pri
guli draugijos augimas ir 
turtas. Tuo vaduodamiesi 
privalome visi susirinkti ir 
balsuoti, kad paskui nerei
kėtų kaltinti ką-nors.

Sekr. S. Mockus. «<.. ctttcago. ill

Ant 2< 
akmens
Gelžkeiia teik 
rodi* Sriubelių 
užsukamas, vy 
riško didumo 
ant 20 metųao 
ksuotas su iš 
rašytais dubel 
tavais viriais 
Labai teisingai 

gežkeliu važiuojantiern. 
visuome- 

žinoti. Gvarantnot a> 
Ypatingas pasiulyji

ypatingai 
žmonėms, kuriems reikia 
tikras laikas 
ant 20 metų. _ _
man. Mes išsiųsime S) laikrodėlį am 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. b 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
ską peržiūrėt. Jei busi neuzganėdin 
tas. nemokėk nė cento. Atsiminkite 
jus užmokėtume! už tokį pat laikro
dėlį apie 125.90, jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikmd*)iu 

(49) 
EKCELSIOR WATCH Cu.

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orai užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

♦
♦
♦

63 metų amžiaus ir jaa-

Lungs
(Severos Baisumas Plaučiams)

gydo kosulius, prasiAaldymus, 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. Kainos 25c. ir 50c.
“Aš turėjau baisų kosulį/' rašo Prank Vaeha iš Eik 
River, Mino., “tai aš gavau batelį Berera's Balsam 
for Lungs ir pina, negu suvartojau visą batelį, kosu
lio visai prapuolė. Aš esu “ 
čiuosi gana sveikas.“

Cnk Severas fftelh $rt$«ndjM 
pas sm ųtieidiiakų.

Nepriimk kitokiu- J«i Jot: sp- 
liekiniBkM ja Beturi, tai uM-

orderiuok tieoiof U

W. F. SEVERĄ CO- •
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♦
♦ 
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♦

Užkietėjimas, ukBuaati- 
m»«. iaka* IrnkdMai. rHt* ir 
BcrrUkumM greitai parrdoat*.

Sovora'a Ltvor Pilte 
(Stverta rifalka* aaa ka*aaą) 

Vartai pa«aJ nurodyaua. 25e.

Cadar Rapids, lova.

E Street, kampas Broadvay, 
(vienais tropais augštyn),

SO. BOSTON. MASS.
Kita Sapa:

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

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

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. Bebro 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 e.

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

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25*. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 26c. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 76, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

1

i

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

S0. BOSTON, MASS.

PILVO LIGOS* 
Dyspepsija ir Ne virinimas, J aku u Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemorųidsi), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai ftnhes 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamstos 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie muau 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smalkiu 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo irtrraedi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas NusilpBimag, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstą Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

▼alatti*

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iikirpk ir aiąak mums tianjien. 
Neužmiršk nžlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitę greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l. noi—so* n. m Av»., chtea^m ,u.a a. 
Oerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti Tisai dykai, apmoksta 

pačia jus^ brangią m*d1ka>1iką knygą.
Vardas ir parard*.
antri ir Na........... .
Mtestea * ♦

rančiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo 
t c re paaaulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų. Kaipo teuiocą draugą ir garedari — 
kad žinotų ka* ai ė$u — kuomi aš ėtu—ka at 
esu padarę* praeityje ir )tad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį ai dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad ai užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį. daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patirs
iu n. Aš atidžiai Btudijivau ir tirinėjau ta* se
na*. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai tina Al noriu, kad kiekvienas 
serglnti* ir nusiminąs vyra* bei moteris 
savo negales man atneitų. Al jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti juaų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite WUM P*** 
Betlraa vilttest

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopijų tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimas, 
kokias kiekvienas vyras bei moteris turėtą žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. J eiga aarite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusy senę laikų IWi- 
kata, stiprybė ir gyn»»gumas, jęs turite tuojaus parstešųoCnti 
šitą dykai duodamų knygų ir patirti faktas apie tekias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai tavo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamu knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai nš&ebtas

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadų j rvel- 
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS




