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Vokietijoj prasideda jau revoliucija, žmones reikalauja užbaigimo kares.
Vokietijos valstybes kancleris apreiškė pariiamentui, kad Vokietija negali baigti karės, nes ji nekariauja, o tiktai ginasi; 

todėl karės baigimas arba jos tesimas priguli nuo Vokietiios priešų: tegul jie pasiūlys taikos išlygas, o Vokietija mielai su jais 
tarsis. Balkanuose sąjungininkai sumušti: bulgarai paklojo 40,000 anglų. Dabar Vokietija ketina imti anglų valdomą Indiją. 

Rusijoj pritruko smulkių pinigų; vietoj kapeikų vartojamos krasos markes.

SUKILIMAS VOKIETIJOS 
SOSTINĖJE.

t Rusai suėmė vokiečių 
stabą.

Londone gauta iš Petre- 
grado žinia, kad pereitoj sa
vaitėj nakties laiku rusų ka
zokai suėmė visą 82-ros vo
kiečių divizijos štabą ir at
gabeno jį i rusų eiles.

Pranešimas sako, kad vie
ną labai tamsią naktį šimti
nė kazokų prasmuko pro 
vokiečių apkasus ir nujojo 
apžiūrėti, kas dedasi už jų 
pozicijų. Išjoję iš girios, 
kazokai pamatė visai netoli 
kaimą. Jie sustojo, nulipo 
nuo arklių ir nusiuntė ke
liatą žvalgų Į kaimą. Žval
gai po tamsiai užėjo ant vo
kiečių sargybos, kuri tuo
jau davė signalą. Akies 
mirksnyje iš kaimo iššoko 
eskadronas vokiečių raitelių 
ir dvi rotos austrų land- 
šturmo kariumenės. Bet 
tuo tarpu kazokų žvailgai 
suspėjo vokiečių sargybą iš
kirsti ir pasislėpti. Vokie
čių gi raiteliai su austrais 
jieškodami priešo pateko į 
kazokų spąstus ir netikėtai 
pasveikinti šūviais leidosi 
bėgti. Kai viskas nusirami
no, kazokai pasuko Į kitą 
pusę ir prijojo prie dvaro. 
Nors langai buvo užtiesti, 
bet per uždangas galima 
buvo matyti dvaro rūmuose 
žiburiai, o priėję arčiau ka
zokai pamatė, kad viduje 
linksminasi vokiečių oficie- 
riai. Dešimts kazokų tuoj 
puolė prie durų. Nuo vie
no sutarto smūgio palociaus 
duris Įskrido vidun, o kartu 
su jais ir kazokai. Vokiečių 
oficieriai nespėjo nė apsi
žiūrėti, kas čia pasidarė, 
kaip pasijuto jau lauke ka
zokų apsupti. Tuo tarpu 
kiti kazokai iškrėtė visą na- 
locių ir paėmė visas popie- 
ras, iš kurių paskui paaiš- 
kėio, iog č'a buvo 82-rosios 
vokiečių divizijos štabo bu
veinė. Tarp paimtų nopie- 
rų atrasta labai svarbiu do
kumentų ir vokiečių planų.

i _________________

Vokietija pasakė savo 
žodį apie ta ką.

Pradėjus Vokietijos soci- 
jalistams reikalauti, kad 
valdžia pasakytų žmonėms, 
kokiomis išlygomis ji su
tiktų taikyties, Vokietijos 
valstybės kancleris (sekre
torius) Dr. von Bethmann- 
Holvveg išvažiavo karės lau
kan pasikalbėti su kaizeriu. 
Sugrįžus jam iš karės lauko 
socijalistų vadas Scheide- 
mann parliamente užklau
sė: ”Ar musų valstybės

žmonės reikalauja baigti 
karę taipgi Dresdene ir 

Leipzige.
Paskalai apie riaušes Vo

kietijoj eina vis tankiau ;r 
tankiau. Iš pradžios Vokie- į

l^pjos valdžia šitas žinias už-1 
^ginčydavo, dabar gi ji tyli.' 
; .Ji, matyt, tiktai stengiasi, 1 
► kad kuomažiausia tų žinių 

pasiektų plačiojo pasaulio 
ausis. Todėl tos žinios, ko
kias mes gaunam apie suki-' kanclerius gali jau suteikti 
limus Vokietijoj, reikia 
kėtis, da toli gražu ne pilnos 
Iš pradžios i 
kad žmonės kelia riaušes 

..dėl stokos maisto, bet da
bar jau aiškiai sakoma, kad 

‘ " reikalauja baigti
i iš Ciuricho 

pranešama:

1

Sąjungininkai iš 
Serbijos išvyti. 

Bulgarai sunaikino dvi an
glų divizijas.

Bulgarų armija išvijo iš 
Serbijos jau ir anglus su 
franeuzais. Bulgarai su to
kiu narsumu užklupo sąjun
gininkų spėkas, kad tos vos 
ištruko nelaisvėn nepateku
sios. Anglai buvo jau visai 
prispausti ir 2 divizijos (40 
tūkstančių kareivių), ku
rios nenorėjo pasiduoti, li
kos sunaikintos. Taip bent 
sako Berlynas.

Sąjungininkai pasitraukė
- . . Graikijon ir, sakoma, apsi-

-------  ----- Kancleris Typai Teksas valstijos kazoKų, kurie pirma saugodavo Meksikos rubežiu. Dabar jų stosią Salonikoj. Bet ka- 
tuomet pakilo ir pradėjo: vietą užėmė tikroji Suvienytų Valstijų kariumenė, nes pasirodė, kad tie puslauki- žin, ar duos jiems ir tenai 

Pakol musų priešininkų njai įmonės patįs užkabinėdavo meksikiečius ir iš to kildavo daug susirėmimų. Sa- ramybę bulgarai su teuto- 
Fr nedoĄ-b^tebėra supainio- k°ma. kad šitie Teksas valstijos “rpnd^eri^i” da dykesni ir už Rusijos kazokus. na^s- _______
ta su visuomenės opinija, 
Vokietijai butų stačiai pra
gaištis daryti kokius nors 
taikos pasiūlymus. Tas ne

ti- informacijų, kokiomis išlv-
1 gomis jisai galėtų pradėt 

buvo sakoma, | taikos dervbas?”
Į. x 1 -1 •

b žmonės j 
j arę. štai 
^Šveicarijoj)
”Berlvne buvo triukšmingų 
demonstracijų. Žmonės rei
kalavo, kad valdžia baigtų 

t karę. Įsimaišė policija ir 
į prasidėjo didelės riaušės, 

laike kurių išdaužyta krau
tuvių ir kavinių langai. 
Riaušėse dalyvavo ir karei
viai.” Vokiečių gi laikraš
čio ”Wacht” koresondentas 
praneša savo laikračiui 

vBerne (taipgi Šveicarijoj), j 
Į kad tokios riaušės prieš ka-! 
irę buvo netik Berlyne, bet 
ĮDresdene, Leipzige ir kitur.
Korespondentas priduria, 
kad Vokietijos miniose yra1 
toks Įsitikinimas, kad vien

TEUTONAI SMAUGIA 
JUODKALNIEčIUS.

Apsidirbę su serbais, teu-
sutrumpintų karės, bet dar tonai pradėjo . smaugti da- 
pailgintų ją. Pirma turi 
būt nuplėštos musų prieši
ninkams kaukės nuo veidų.

”Šiuomi laiku jie kalba 
apie Vokietijos sunaikini
mą. Mes su šituo faktu tu
rim skaityties... Jei musų 
priešai pasiūlytų taikos iš
lygas, pripažindami Vokie
tijai jos didybę ir saugumą, 
tuomet mes visados busim musų kariumenė šturmu pa- j^ialratas 
gatavi su jais tartis.” j—~

Tohaus kancleris pakar- bazaro pietuose mes paė- 
tojo.senai jau skelbiamą vo- mėm kitą 1,300 belaisvių.

"tik revoliucija gali padaryti piečių tvirtinimą, kad Vo-j

Tilžės "Dabartis” rašo:
Vokiečiai Įtaisė civili val

dymą ir Suvalkų rėdyboje, 
kaip tat jau žinoma apie bu
vusiąją Kauno rėdybą. Ci- 

. vilis valdymas turi uždavi- 
1 nį, žmonių suirusįjį gyveni

mu^! ma Vėi atitaisyti ir pataru

sias juodkalniečių pozicijas. Pirmininkas Suvalkų ci-

I

talkininkus, štai iš Vienos 
pranešama: . 4!

”Plieylių pietuose mes at- 
rėmėm juodkalniečių ata
kas. Rubežiaus ruože, 
šiaurę nuo Baranės, r— __  _ ______ _
kariumenė atakuoja vyriau- majs darbais jiems padė
siąs juodkalniečių pozicijas. Pirmininkas Suvalkų ci- 
\akar vakare (^gruodžio,1 ^ilio valdymo yra Oberpre- 

įėmė juodkalniečių apkasus ,jį7 g^-en'a Suvalkų“m!este.’von Haugvitz.

Suchodovo šiaurėje. Novi- Visas kraštas padalytas i

landos, kurias daug žmonių 
lanko. Užkrečiamosioms li
goms daug miršta. Vokie
čiai teikia vaistų ir medžia
gos žaisdoms aptverti. Jų
jų gaunama visose prieina
mose aptiekose. Kibartuo- 
se įsteigta nauja aptieka. 
Neužilgo busią jųjų ir kito
se vietose.

Prieš javus suvalant, bu
vo atsiradusi keliuose aps- 
kričiuose maisto stoka. Vo-

DIDELIS UŽPUOLIMAS 
d ANT DARDANELIŲ.

Vokiečių korespondentas 
telegrafuoja iš Konstanti
nopolio Į ”Koelnische Zei- 
tungą,” kad sąjungininkai 
pradėjo ant Dardanelių di- 

j deli užpuolimą, turbut dėl 
to, kad tenai pribuvo Angli
jos karės galva Kitcheneris, 
bet turkų valdžia yra linku
si tikėt, kad tai vien tik gą
sdinimas. Pereitoj subatoj 
30 sąjungininkų orlaivių bu
vo užpuolę Usun Kuspru, 
svarbų kariumenės ir gele
žinkelių centrą ant kelio iš

kietija kariauja ne dėl už
griebimo svetimų žemių, 
bet stačiai ginasi nuo už- 

1 puolimo. Ji esanti iš visų 
; pusių priešų apsupta, kurie 

Popierio ir virvučių tru- nieko daugiau nenori, tik 
karnas Petrapilėj toks didis, jos pražūties. Todėl Vo- 
kad nusipirktųjų sankrovo- kietija, būdama užpulta, ne- 
se prekių neįvynioja į popie-j galinti karės baigti, 
rių; einant ko pirkties, rei-i ji tą karę vedanti. ' 
kia nešties pintiniukę.. Vir- j gulį nuo jos užpuolikų. Te- 2.000" betorsviu78^kanuolru 
vucių visai nebematyti. Pa-igul jie duos užtikrinimą, jr dau^ kBrinė^ medėjos

ivairius apskričiui kuriems vaIcįininlSai.ir č*a Pa‘ Konstantinopolio į Adriano-
Įuunus apskričiu^, kunems gelbėjo. Jie dykai padalino Dolio tvirtoVp metė įįe 

'iau« vie‘?s,e„ bėdnuoliams dau/bombu. bet^'u

šitai karei galą.

PETRAPILĖJ VISKO 
TRŪKSTA.

Ipeko apielinkėj vakar Gyventojai gali Į juos kreio- 
buvo labai smarkių musių bjes su visokiais reikalais, 
ir pnesmmkas buvo visur Gminų ^kalais 'rūpinasi 
atre. j’s. Į Musų rankas vaitai bei jų padėjėjai. Jie 
pateic^-ii kanuo.es.. Anksti j vejj,-ė da iš rusų laikų, tik 
si rytą (8 gruodžio) mes vokiečių apskričio viršinin- 
prasilauzem_ į Ipeką, o bul- paskyrė juos išnaujo.
garai paėmė D.jakovą."

Tuo tarpu iš Berlyno pra-

siuti drabužiai pakilo Pe- 
*rapilėj iki pustrečio karto 
aprastosios kainos. Pre- 
ės iš Rusijos Į Finlandiją 
'begali būti gabenamos 
aukiniu, bet turi eiti van- 
’ns keliais. Ir mėsos Pe- 
įpilėj trūksta.
”J^rrževije Viedomosti” 

tfieša: mėsos trukumas 
j labiau augąs, nes vis ma
tu atgabeną. Prašymai, 
ėdamieji kelių ministe- 
li. kad pristatytų daugiau 
jaoš, lieka be pasekmės, 
ibenimas iš Orenburgo ir 
■alo krašto pasiliovė. Per- 
: miesto valdyba turi 
ug nuostolių.

AUSTRAI APLEIDO 
LVOVĄ.

Petrogradas sakosi gavęs
Kiievo 11 gruodžio žinią, 

vokiečiai su austrais 
o Galicijos sostinę —>

t te
nai daug bombų, bet judėji
mas ant kelio likos išlaiky- 
as. Tuo tarnu nficijalis

maisto. Pirkliai gali pre
kių (tavoro) užsisakyti pas Ias ..GJ" "

k\iris valdžios raportas sako: 
is paauoaa toliau. "Dardanelių fronte musų 
kalno užmokėjus, artHeriia bombardavo neto-

anskričio viršininką. I 
užsakymus paduoda toliau. 
Kainą iš I 
prekės pirkliams prisiun
čiamos. Idant apgynus gy
veninius nuo besąžiniškų 
pirklių, nustatyta tvirtos 
kainos už reikalingąjį mais
tą.

Beto apščiai žmonėms bus 
.- ___ ______ uždar-

singien_ žmonės turi daug biauti. Vyrams bus duoda- 
nukentėti. Jiems pašalint ma taisyti kelius arba ata- 
arba jų veikimui kiek su- tinkamo darbo ukėje kartu 
siaurinti, veikia oolicija bei ...
žandarai. Policijos ‘ _____ ___ _____ ___
ninkams reikia pranešti ir kiek’pragvvenmui reikalin- 
aoie kiekvieną mirimą laike n-a
12 valandų.

Nesmagus gyventojams 
padėiimas. tai gvdvtoių bei 
autiekų stoka. Ikišiol vei
kusieji gydvtojai mat dau
giausiai apleido savo kraš
tą. Bet ir čia vokiečių ka
reiviai bei valdininkai —

Labai svarbus valdymo 
tai atitaisymas, nes ne nešama, kad Ipeko apielin- darbas — — ---------------

Tas pn- fcėi paimta daugiau kaip :krašto ramybės; mat, karo

kad daugiau šitokia karė 
neatsikartos, o Vokietija 
mielai padėsianti ginklą.

Bet jei Vokietijos priešai 
kalbės vis apie Vokietijos 
sutriuškinimą, tai ne Vokie
tija bus kalta, jeigu šita ka
rė tęsis da keliatą metų. 
Vokietija užtikrinta, kad 
jos nesumuš.

laikais randasi daug valka
tų, nuo kurių, policijos vei- _______________
lamui sustojus, ramieji te?- išrūpinama proga

li Anafartos sąjungininkų 
kariumenę, kuri šturmu me
tėsi ant musų tvirtumų. 
Netoli Ari Bumu vienas 
priešininkų skraiduolis 
bombardavo nuo jūrių mu
sų noziciias, bet musų arti
lerija privertė ji atsitrauk
ti.”

i
I 
i

su moterimis ir vaikais, 
valdi- kuomi galės užsinelnvti

SUSIRINKO SAJUNGI 
NINKU KARĖS TA

RYBA.
Pereitoj savaitėj Parv-' 

žiuje įvvko jau antras są
jungininkų karės tarybos 
susirinkimas. Pribuvo ru
sų, japonų, italų, serbu, bel- 
<rų ir anglų kariumenės va
dovai. Pirmininkauia fran- 
"uzu kariumenės vadas gen. 
■*ofras (Joffre). Reikia 
Hkėtis. kad do šitos tarybos 
įvyks kas-nors naujo.

KAIZERIS TIKISI GREI
TOS KA^-8 PABAI

GOS.
Šiomis dienomis turėjo 

įvykti jaunesniojo kaizerio 
sunaus Joachimo vestuvės 
su Anhalto kunigaikščiute, 
bet kaizeris tas vestuves ati
dėjo iki vasario mėnesio, 
nes jisai e-ąs įsitikinęs, kad

■ apie tą laiką karė turės būt 
jau pasibaigus.

VOKIEČIU KAREIVIAI 
ŽUDOSI.

”Birževija Viedomosti” 
rašo, kad paimti prie Dvin- 
sko vokiečių belaisviai pa
sakom, jog vokiečių kariu- 
menėj vėl prasidėto žudy- 
mosi enidemiia. Į 12 dienų 
nusižudę 9 oficieriai ir ba
taliono viršininkas, šaltis 
ir nenanešamas anka^u gy
venimas esą °varbiansiomi8 bartuose ir RnlriSkvj 
žudymosi priežastimis. įsteigta pasikalbėjimo

I

GILUS S^^’AS KAU
KAZE.

Iš Petrogrado praneša
ma: Kaukazo fronte, prade
dant nuo pat Juodųjų jūrių 
iki nietinio Vano ežero pak
raščio, rusu žvalgai pasek
mingai viską ištvrė ir pasi
rodė. kad Chorasano pietuo
se. ant Arakso unės, butą di
delių audrų. Vietomis tarp 
kalnų yra po 18 pėdų snie-

VOKIETIJA I GRESIA
bankrotas:

Telegramos praneša, kad 
prie paskirto 1915 metų ka
rės biudžeto Vokietijai pri
truko net $2.500.000.000. 
Valdžia dabar reikalausian
ti, kad parliamenfas užgir- 
tu tą sumą pridėti. Akvvai- 
zdoie tokiu baisių karės iš
laidų Vokietijai gręsia ban- 
krutas.

Kadangi tėvai kartotinai 
nari guosta, kad jų kūdikiai, 
mokslo metuose būdami be 
mokyklos priežiūros gali iš
tvirkti. tai ir mokyklos, kur 
tik galima buvo, vėl atver
tos. kalnų yra po 18 pėdų snie-:

kaip girdėties — kiek ralė- Matoma, kad viešoio gy- 5° '
- ___ •_________•______ -T_____•_________ ; '

i PA SKANDINO 6535 JO
NŲ LAIVĄ.

13 gruodžio atėto žinia, 
kad vokiečių submarinas skaito da 22.000 vyrų. 
na«kandino anglų gariaivi 
”Orteric.” kuris niaukė iš 
nietu Amerikos i Ti^erpooli. 
”Oretic” turėjo 6,535 tonų 
įtalpos.

darni rūpinasi spragą užkiš- vom'mo vieiioee skvriose vo- 
tj. kiečiu valdžios pasistengta

Vokiečiu kareiviios gvdv- tnminties užimtojo krašto 
tniai stroniai darbuojasi, *a°u-
Jiems padeda ir keliatas m- (Nor* čia giriama vokie- 
su kareiviins gvdytonL kn- čin valdžia ir ios veikimas, 
rie vra pakliuvę vokiečių tečia^sl tam eilučbi galima 
n laisvėn. Suvalkuose, Ki- iSsknitvt. kad užimtoj 

p Rokiškyj - ra kiečiu T-Muvoj didelis
j vo

kiečių i letuvoj didelis var
gas. R*

TTtPT DA
220,000 KAREIVIU.

Serbiios valdžia oficiia- 
liai praneša, kad jos armiia, 
kur p?<?itrmiVė i A^aniią, 

’ ‘ \ * .. Au-
8tro-vokiečių spėkos, kurios 
veikė nri^ serbus, 
tomos i 20 dhriznn (240 000 
kareivini. 5 divizijos buvu
sios austrų, o 15 vokiečių.

kanuo.es
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Peržvalga.
-----------

LIETUVOJ SUSITVĖRĘ^ 
NAUJAS ŠELPIMO 

KOMITETAS.
Iš Prūsų Lietuvos "Atei

ties” redaktoriui praneša
ma. kad Kauno ir Vilniaus 
gubernijose susidaręs jau 
naujas šelpimo komitetas, į 
kurį įnėję 24 žmonės. Ko
mitetas esąs vokiečių val
džios užtvirtintas ir plačiai 
veikiąs. Rašoma taip:

"Po ilgų derybų, tas ko
mitetas yra susidaręs iš 24 
narių, iš kurių 12 lenkų. 5 
lietuviai, žydų ir gudų po > 
Likusysis 1 yra lietuvių, gu
dų ir žydų drauge išrinktas, 
jis yra lenkas — demokratas. 
Taipogi ir tarp 12 lenkų yra 
pažangiųjų dauguma, taip 
kad lenkų endekų partija y- 
ra mažumoje ir negali v\- 
kir.ti savo panpolonistiškuių 
siekinių. Lietuviai gerai at
jaučia toki neteisingą vietų 
padalinimą, bet nėra kas da
ryti. nes lenkai turėjo leidi
mą ir gerai, kad jų visai iš 
komiteto neišstūmė. Iš viso 
ko matyti, kad lietuviai te
nai turės daugiau svarumo, 
kaip tik visi susivienys. I.i- 
gišiol priguli i tą VAmitot., • 
•T. Vileišis, šaulys 
tas ir t.t Taigi beveik 
pažangesnieji, klerikalai 
tarpu ten nepriklauso, 
tie su tautininkais Ir s.-d 
iaro 'nukentėjusių dėl 
rėš šelpimo draugiją. 
Lietuvos žinių’ žmonė: 
priguli.”

Paskutinis sakinys čia 
neaiškus. Kuomet visos 
sriovės vadinamos pilnais 
vardais, tai vienai iš tų. ka- 
žinkodėl. statoma tik dvi 
raidi: "s.-d." Reikia many
ti, kad tas reiškia socijal-de- 
mokratus, tik nežinia kodėl 
laiško autorius ar "At." re
daktorius bijojosi pilnai tą 
žodį paskelbti. Jei "s.-d.” 
čia reiškia socijal-demokra- 
tus, tai išeitų ve kas: "Kle
rikalai su tautininkais ir 
socijal-demokratais prie 
naujo komiteto nepriguli. 
Jie sudaro 'nukentėjusių 
dėl karės šelpti draugiją." 
Tuo tarpu gi mes žinom, 
kad socijal-demokratai prie 
klerikalų draugijos beveik 
nepriguli. Todėl ir sakom, 
kad laiško turinys neaiškus.

Toliaus 
kad Lietuvoj 
risi žinomi 
Basanavičius. 
Biržiška. J. ir A. Vileišiai 
Kairvs. Staniškis 
Tik Yčas su sa^o kompani
ja išdūmė iš Lietuvos. kaf- ! 
parodo, jog tam murzinam 
politikeriui daugiau rupi 
savo kailis, negu visos Lie
tuvos likimas.

Da toliaus skaitom, kad— 
”p. šiavlys ir vienas ler- ■ 

kas, kaipo atstovai nuo ’Vil- 
niaus ir Kauno miestu komi
teto’ su vokiečių valdžios ir 
von Hindenburgo leidimą ’ 
buvo atvažiavę Vokieti joty 
Berlyne jie norėjo sueiti i 
sąryši su Rockefellerio Ko
mitetu. bet to ten jau nebu
vo. Tečiau jie yra kreipęsi 
i kitus komitetus ir reikia 
tikėti, neveltui. Su jais bu
vo drauge d-ras Gaigalaitis. 
Vidaus dalyku ministerija 
leido jiems gabentis maisto 
dalykus Lietuvai iš neutra
lių valstybių. P. šaulys ir 
kiti susidūrė ir su prigulimu 
neutraliu šalin konsulais. Po 
to abudu buvo Poznanės 
mieste, kame gavo prižadą 
duoti kas mėnuo 50.000 mar
kiu nukentėjusiems šelpti. 
Tas komitetas turi dabartės 
leidimą vežti i užimtąsias 
dalis druskos, arbatos, šil
ki” . cukraus. drabužių —' 
taipgi už tas 50,000 markiu, 
bus prekėmis pristatyta, i 
Priešais įvairiu laikraščių ‘ 
žinias, patirta, kad yra pa
silikusiu savo vietose daug 
gyventoju, pirmiausiai, ži-į 
noma. neturtingųjų. ku- j 
riems tuojaus reikia pašel- 
pos.”

"Laisvė’ tatai paminė-' 
jus sako:

"Tos naujos žinios apie nu
kentėjusiu nuo karės šelpi
mą parodo Amerikos lietu
viams. jog šiandien 
reikia šelpti ne nėr 
ir Yčus, kurie liko

damento, bet per Tilžę ir 
Yilnių. šiuo tarpu tai yra 
patsai tikriausias kelias."
Ištiesų. jei viskas taip 

yra, kaip šitam pranešime 
sakoma, tai butų gera ame 
rikiečiams žinia. Tik 
nas dalykas mums čia išro 
do keistai: komitetas 
tvėręs ir vokiečių 
jau užtvirtintas, p. šiaulvs 
su tulu lenku buvo net Ber
lyne, o Amerikiečių šelpi
mo įstaigoms, kurios rūpi
nasi ir nežino kur pinigus 

Įsiusti, visai apie tai nepra
nešama J...

vie-

SUS1- 
valdžioš

I kurios pas mus visai nėra, 
bet vien dėlto, kad visuome
nė matytų, kaip neteisin
gai ji kalba apie naujus mu
sų literatūroj raštus. O ži
noti tas. musų nuomone, vi
suomenei yra labai svarbu.

komitetą •
Kyman- 

visi į 
tuo i

ka- 
i kurią 

ne-

VIENPUSIŠKA KRITI
KA

"Keleivis” šįmet išleido 
1916-tiems metams kalen
dorių. Kas "Keleivio” ka
lendorių jau matė, tas žino, 
kad jo leidėjams biznis čia 
nerūpėjo. Išskyrus knygų 
surašą ant paskutinės virše
lių pusės tenai nėra nė vieno 
apskelbimo, kuris reklamuo
tų "Keleivio” leidėjų "bizni." 
O tečiaus "Ateitis.” daryda
ma naujų raštų recenziją, 
apie "Keleivio" kalendorių 
pasakė, kad tai —

"Grynai bizniškas kalen
dorius, nes... jame beveik vi
sai neužsimenama apie tą 
sriovę. kuriai Keleivis’ pri
klauso.”
Mes tuomet nusijuokėin 
tokios "logikos." bet nie-

i ko nesakėm. Bet štai, da
bar išleido kalendorių SLA. 
šitas kalendorius jau ištik
rujų yra bizniškas. Grynai 
bizniškų apskelbimų jame 
randam 55 puslapius. Di
desnė dalis jo skaitomojo 
teksto pašvęsta vien agita- 

i rijai ir reklamavimui SLA. 
bei TAI D. reikalų. Susivie
nijimo reklamavimas skai
tomam tekste užima 53 pus
lapius. Taigi išviso apskel
bimų bus 108 puslapiai. 
Nors kalendorius ir didelis, 
bet bešališko skaitymo jame 
labai mažai. 0 tečiaus ”A- 
teičiai” jis labai patinka. 
Tik pasiklausykit. kaip ji 
giria jį:

1S

________ « F i r i v i R e. , ■
POPIEŽIUS IR KARĖ.

Šitokiu antgalviu "Nau
jienos” rašo:

"Kada tik Europos dalykai 
pakrypsta taip, kad atsiran
da galimybė laukti, jogei to
je ar kitoje šalyje prasidės 1 
taikos judėjimas, spaudoje 
tuojaus minima popiežiaus, 
Benedikto vardas. Rašoma, 
kad jisai meldęsis už taika: 
rašoma, kad jisai siuntęs lai
šką tam ar tam karaliui, ra
gindamas ji pradėti taikos ta
rybas; rašoma, kad jisai kal
bėjęsis su tokiais ir tokiais 
diplomatais. teiraudamasis 
kokiomis sąlygomis jų šalis 
sutiktų daryti taika... Ž<>' 
džiu. rašoma daug ir dažnai, 
bet iš tų visu rašymų iki šio! 
nėra nė m i žiu-mažiausių pra 
Ktiškų rezultatų." 
"Naujienos” netiki, kad 

katalikų bažnyčios galva 
butų ištikujų priešingas ka
rei. Juk visi atsimena, 
kaip jisai laimino Italijos 
kariumenę. kada Italija pa
siryžo anuomet atimti iš; 
turkų Tripoliją Afrikoj. Ji
sai kalba dabar apie taiką 
tik dėlto, kad mato tame 
diplomatiškus išsirokavi- 
mus.

Tečiaus —
"jeigu oopiežius ir butų ti

kras karės priešas, o ne dip
lomatas. kuriam rupi dau
giaus už viską savo intekmės 
palaikymas tarptautinėje po 
litikoje. tai niekas netiki, 
kad jisai galėtu sustabdyti 
karę ir ivykdint taiką. To
kios galės Rymo popiežiai 
jau senai nebeturi. Vidur
amžyje užtekdavo popiežiaus 
žodžio, kad nepaklusnus ka
ralius nulėktų nuo savo sos
to, arba kad nepaklusnią sa
li užpultų tikinčiųjų armijos 
ir išnaikintu — šiandie to 
nesidaro. Jeigu popiežius 
Benediktas, pavydžiui. išleis
tų prisakymą Italijos katali
kams neklausyt savo vyriau
sybės ir mesti ginklus, tai 
tuojaus butų po jo valdžios. 
Dabar mat kapitalizmo, o r.e 
bažnyčios viešpatavimo ga
dynė."

i

KOKIA Iš TO NAUDA.
"Kova" rašo apie lietuvių 

vardo skelbimą. Girdi:
”D-ro šliupo važinėjimas 

po universitetus, susipažini
mas su žymesniaisiais profe
soriais ir šioks-toks jų užin-l 
teresavimas Liet, klausimu 
gali turėti gerą intaką i Lie
tuvos vardo išgarsinimą. 
Profesoriai, mat. yr a žm«>- 
nės. kurie žingeidauja retais 
ir mažai dar težinomais da
lykais. Jie noriai tyrinėja ir 
studijuoja tauteles. kurių 
kalboje ar papročiuose esama 
senovės liekanų; tie. kurte 
dar to nėra patėmiję, galės 
patėmyti. jog lietuvių kalba 
turi nemažą svarbą filologi
joj ; lietuvių liaudies dainose 
galės surasti istoriškai senų 
motyvu, primenančių Mažo
sios Azijos bei Indijos senų
jų tautu motyvus. Per mok
slo vyru intaka lietuviai ga
li pasidaryti šiokio ar tok>o 
istoriško tyrinėjimo objektu 
(dalyku).”
Bet kokia iš to lietuviams 

nauda? Ar fabrikantai pa
kels tuomet lietuviams dar
bininkams algas? Ar bosai 
mandagiau su jais apsieis? 
"Kova" teisingai nurodo, 
kad —

I

Kas yra kun. M. X. Mockus?

i

darodyt. Kun. Keturakai- 
tis negalėdamas nieko daro
dyt, pradėjo verkti ir keik
ti iš didelės sarmatos, kad 
prie žmonių Mockus jį taip 
suvarė į ožio ragą. Nerei
kėjo nė mišių laikyt; susi
rinko savo ”tulšes" ir smu
ko per duris. Susirinkimas 
turėjo smagaus juoko.

F. Gerutis.

me sakyt, kad jis yra ne
klaidingas.”

Tuomet Mockus jau pra
dėjo suprast, kad kunigija 
tik biznį daro iš tikėjimo; 
kad ji pati netiki į tai, į ką 
liepia tamsiems žmonėms 
tikėti. Beto da Mockus pa- 

Į matė, kad kunigai ir gyve
na nelabai padoriai: kazi- 
ruoja, mėgsta gerai išsiger
ti, o išsigėrę bliuznija, kle
bonijose laiko gražias mer- 

1 ginas ir t.t. Kun. Mockus 
matydamas, kad kunigija 

I visai kitaip daro, negu kal
ba, kad beveik kožnas kuni
gas vaikščioja su raudona i 
nasimi, pasipiktino ir pabė- 

igo nuo kunigų. Pabėgo — 
pats nesivadindavo ir nesi- 
rašydavo kunigu iki 1910 
metų. Pabėgęs iš to juodo 
abazo. Mockus atidarė 
spaustuvę tarp lenkų ir už
laikė ją apie 8 metus.

Kun. Mockus labai buvo 
nžinteresuotas hipnotizmu. 
Jis matydavo teatruose, 
kaip hipnotistai užmigdo 
žmogų ir paskui daro su 
juo ką tik nori. Iš kur jie 
erauna tą nematomą galybę? 
Mockus negalėdavo suprast. 
Pasiryžo jisai ir šitą paslap
tį sužinoti. Nuvažiavo ir 
įstojo į garsiąją hipnotizmo 
mokyklą Jackson. Mich., 
kurioje studijavo du metu. 
Čia Mockus išmoko daug 
"štukų," kurias rodydamas 
labai nustebindavo ne vieną 
žmogų. Pas kun. Mockų 
ateidavo daug ir katalikų. 
Lietuviai išpradžios vadin
davo Mockaus štukas ste
buklais. "Bet kadangi jis 
netiki į Dievą, tai stebuklų 
negali daryt.” pradėjo gal
vot tamsus žmonės. Paga
lios lietuviai nusprendė, kad 
Mockus turi velnią. P radė
jo kalbėti, kad jis net ir par
duoda "velnius.”

O kad Mockus yra kuni
gas. tai beveik jau niekas 
nežinojo, nes tuo laiku, kaip 
Mockus išėjo į kunigus, De
troite buvo tik apie 30 lietu
vių. Vieni iš jų jau mirė, 
kiti gi išvažinėjo; į jų vietą 
privažiavo tūkstančiai nau
jų lietuvių ir šiandien Moc
kaus jau niekas kunigu ne
vadina, nes jis nekunigau
ja.

Tik štai senas Mockaus 
draugas, Simonas Urbanta, 
sutarė su M. Naujokaitiene 
apsivesti 1910 metais. Su- 
batos vakare jie surengė 
vestuves ir paprašė Mockų, 
kaipo kunigą, kad jis duotų 
jiems šliubą. Kun. Mockus 
atėjo užsidėjęs atbulą apy
kaklę ir sušliubavojo juodu 
sulyg šalies įstatymų. Ant 
vestuvių buvo labai daug 
žmonių. Žinodami Mockų 
kaipo paprastą žmogų, o da
bar matydami jį su atbula 
apykakle atliekant kunigo 
pareigas, tie žmonės 
nustebo, 
ko apie 
tankiau 
kunigą.

Mockus nekuomet garbės 
nejieškojo ir netroško jos. 
Daug kartų kunigai prašė, 
kad Mockus grįžtų į jų aba- 

. zą. bet jis nesutinka. Anuo- 

. met buvo atvažiavęs į De- 
i troitą lietuvių protest. kun. 

Keturakaitis ir norėjo su
tveri Mockui parapiją. Su
šaukė žmones į privatiškus 
namus su tikslu atlaikyt mi
šias, o paskui organizuos 
parapiją ir Mockų paliks jos 
kunigu. Bet per susirinki
mą prieš pat mišias Mockus 
sako: "Pakol tu da ką pra
dėsi, pirma mus ko-nors pa
mokyk.” Kun. Keturakaitis 
sako, na o ko jus norite? 
Mockus ir pradėjo klausinėt 
iš šventraščio tokių punktų, 
į kuriuos kun. Keturakaitis 
negali atsakyti. Ant galo 
Mockus paklausė Ketura-- 
kaičio, ar jis tiki į Jėzaus 
mokslą; jeigu tiki, tai turi

I 

t

"Ke
bus

Skaitytoju Pastabos.
”V. L.” džiaugiasi, kad 

Burdingonas negali gaut 
AVilkes-Barrėj burdo. Gir
di: "visi cicilikai virto de
mokratais, tai ir Burdingo- 
nui bėda.” Veltui džiaugs
mas, nes bus jau metai su 
viršum, kaip Burdingonas 
čia gyvena.

Bet jeigu jau ir taip bu
tų, kaip "V? L.” rašo, tai 
visgi maža Burdingonui bė
da, nes ir AVilkes-Barrėj y- 
ra tokių pat "hotelių,” kaip 
Brooklyne, kur "Vienybės 
Lietuvninkų "propraitoriai” 
valgo pietus už 15c.♦ ♦ ♦

Pereitais metais J. J. N. 
parašė "Tėvynėn” korespon
denciją ir daug primelavo: 
"Tėvynės” redaktorius to
dėl paskelbė, kad J. J. N. ko
respondencijoms "Tėvynėj” 
vietos daugiau nebus. Bet 
šįmet SLA. išleido savo ka
lendorių. Ogi žiuriu: to 
žmogaus net ir paveikslas 
patalpintas. Mat, nors ir 
melagis, bet visgi savas.# ♦ «

Ar ius žinot, kad "Tėvy
nės” redaktorius žino, ką ki
tas žmogus mislina? Štai, 
tūlas Andriulevičius teisi
nasi "Tėvynėj,” kad jis de
mokratu veidmainiais neva
dinęs, kaip tai kiti jam už- 
metinėja. o redaktorius jam 
atrėžia: Šarap! Jeigu tu 
to žodžio ir neištarei, tai 
«avo galvoj tu vistiek misli- 
nai, kad jie veidmainiai!♦ ♦ ♦ -S

AVilkes-Barre, Pa,, anglų 
socijalistai buvo surengę iš
tisa eilę prakalbų, kur kal
bėjo žymesni jų rašytojai ir 
veikėjai, bet vietos lietuvių 
socijalistai į tas prakalbas 
nesilanko. Neturi, mat. lai
ko, tveria kokią ten jauni
mo sąjungą. Kažin kodėl 
seniai visuomet taip myli 
jaunimo 
ties?

Turbut nėra Amerikoj lie
tuvio, kuris nebūtų girdėję? 
apie kun. M.X. Mockų. Ypač 
pagarsėjo šitas vardas pa
staruoju laiku. Visuose lai
kraščiuose rašoma apie jo 
prakalbas. Bet kas yra ku
nigas Mockus? Žmonės kal
ba visaip, tik mažai kas 
apie tai žino. Vieni jį vadi
na kunigu, kiti "velnio tar
nu," treti da kitaip.

Taigi manau, kad 
leivio" skaitytojams
Įdomu išgirsti to nepapras
to žmogaus biografiją.

Šįmet kun. M i kolas X. Mo
ckus švenčia savo 50-metų 
jubilėjų. Ir jis jį švenčia 
nepaprastai. Jis nekelia ba
liaus, neperka alaus, degti
nės ir cigarų (jis negeria ir 
nerūko), nekviečia sav .• 
draugų pasilinksminimui, 
kaip tai jau yra visų priim
ta jubilėjus švenčiant dary
ti. bet važiuoja iš miesto į 
miestą, sako prakalbas, bla
ško tarp žmonių prietarus 

Į ir skleidžia literatūrą, 
i pasakė jau suviršum 
prakalbų.

Mikolas Mockus yra 
męs ir augęs Lietuvoje, 
valkų gubernijoj, Kalvari
jos apskrityje. Būdamas 
beturčio ūkininko sūnūs. Mi
kolas išmoko namie tik ani 
maldaknygės skaityt. Jo 
tėvai buvo labai karšti kata
likai. Taip pat ir Mikolas.

Būdamas 19 metų vaikinu 
jisai apleido tėvynę. Moti
na nupirko sunui naują mal
daknygę ant kelio. Mikolas 
atvažiavo i Ameriką pas sa
vo seserį į Shenandoah. Pa., 
apie 30 metų atgal. Gavo 
darbą anglių kasyklose ir 
dirbo tenai per kelis metus. 
Ten pat gyveno ir d-ras Jo
nas Šliuoas. rodos, leido lai
kraštį "Darbininkų Balsas. ’ 
Mikolas Mockus tankiai 
pradėjo užeit pas -J. Šliupą 
su tuo tikslu, kad Šliupą pa
darius kataliku. Bet šliu
pas Mockų visuomet sukri
tikuodavo ir nurodydavo,

Jis
200

Ri-
Su-

I

"Profesoriai didžiu pasi
šventimu tyrinėja ir eskimo- 
sus. ir Pietų Amerikos rais
tų laukines gentis, ir Fiji sa
lų nuogalius. Tautos senu
mas. galu-gale. nepastato ją
ją augštai pasaulio pagarboj, 
jeigu ji šiuomi laiku nelošia 
jokios svarbios rolės išdirbv- 
stėie. pramonijoje, moksle, 
dailėje, literatūroje etc. Kas. 
pavyzdžiui, perdaug šiandie
na gerbia chiniečius, nors jie 
vra viena pačiu seniausiu j u 
istoriškų tautų?"

Žinoma, musų tautinin
kai ir klerikalai kitaip ta 
dalyką supranta. Jie pa
prastai sako: "Argi lietu
vio laimė yra tik tame, kad 
pavalgyt ir gaut daugiau 
algos? Tokius norus turi 
ir arklys. Žmogui to neuž
tenka. Jam turi rūpėti tau

kia !”
Bet mes, socijalistai. 

diduma prilygsta negut ’Lie- nesutinKany. Mes 
tuvos Ukiniko’ leidžiamiems kom: Žmogui visų r__
Vilniaus Kalendoriams (S.L. miausia reikia pavalgvt ir 
A kalendorius išrodo daug užlaikyt šeimvna Kasdar- 
didesms. bet tai dėlto, ka.l bininkui iš tn kad in tautom daug geresnė ir storesnė po- OiniJ1KU! 1S L0.’ Kaa J°. taHtos 
piera). Turinvs taipgi ivai- vardas bus žinomas kokiam 
rus ir tas gerai, kad pritai- ten svetimtaučiui, jeigu jo 
kintas prie Amerikos lietu- i “ 
vių gyvenimo. Yra daug sta
tistikos žinių.”

Kamgi taip vienpusiškai 
kritikuoti? Mes nenorim 
peikti SLA. kalendoriaus. 
Jisai Susivienijimo išleistas 
ir niekas negali jam už
drausti to Susivienijimo biz
nį reklamuoti. Tą patį tu-j 

i rėjo teisę padaryti ir "Ke- j 
į leivio” kalendorius, bet kad; 
jis to nepadarė, tai "Atei- j 
tis” pavadino jį "grynai biz
nierišku kalendoriumi" — 
"biznierišku” dėlto, kad ja
me duota daug naudingo ir 
bešališko skaitymo, o 
garsinta savo biznis, 
gi logika?

Tam pačiam "Ateities" 
numeryje, kur taip išgirtas 
SLA. Kalendorius, "kriti
kuojama" ir Augusto Bebe- 
’io knyga "Moteris ir Soci- 
jalizmas,” kurią dabar iš- 
’eido lietuvių vertime Są
junga. Nežiūrint, kad ši

"SLA. Kalendorius 1916 
metams sumuša visus siu 
metų kalendorių rekordus. 
Gera technika ir spauda, di
delis formatas ir 181 pu>l.

I

laiške rašoma, 
pasiliko veik 
inteligentai: 

Janulaitis.

ir kiti.

neiš- j
Kur-i

I

su 
sa- 
pir-

ra- 
Lie- 
ren-

BEGĖDIŠKAS ŽMONIŲ 
IŠNAUDOJIMAS.

"Keleivyje” buvo jau 
syta, kad atvažiavęs iš 
tuvos kun. Maliauskas
<a dabar Amerikoje aukas 
klerikalų "Vilčiai.” Žmo
nės išnaudojami taip begė
diškai, kad jau ir 
L." pasipiktino. Girdi:

"kunigas M. pirmiausiai j11 geniųjų vyvem-
pasakoja apie dabar Lietuve- P^s Shupa, norėdamas 

baisenybes, iį pertikrint. Bet ir tas ne-

"Vienvbė ^ad Mockus nežino, į ką jis
- - tiki. Vieną karta Mockus

g nusinešė "šventųjų Gvveni-

šeimyna bus alkana ir ap- 
driskus? Todėl darbininkų 
klasei privalo rūpėti visų 
pirmiausia pagerinimas sa
vo materialio būvio. Pakol 
darbininkai bus alkani, pa
kol jų rytojus nebus užtik
rintas, pakol streikuose 
juos šaudys, žodžiu sakant, 
pakol nebus panaikinta iš
naudojimo sistema, darbi
ninkai negali būt laimingi; 
o pakol darbininkai nebus 
laimingi, negali būt ir tau
ta laiminga, nes kiekvienoj 
tautoj darbininkai sudaro 
didžiumą.” Ir todėl mes sa
kom, kad kunigai su tauti
ninkais niekus kalba, buk 
5 pavalgymas nėra žmogaus 
laimė, buk toki instinktą tu
ri ir arklys. Taip gali kal- 

i bėti tiktai gerai pavalgę 
begėdžiai, kurie darbininkų 
gyvenimo visai nesupranta. 
Pastatykit tuos ponelius į 
apskrito lietuvio darbinin
ko vietą, nuveskit į purviną 
dirbtuvę, prispauskit prie

je dedančiasias 
apie didžiausią 
skurdą. paskui 
aukas 'Vilčiai.’ 
miau žmonės 
kštinami. pirmiau atveria
mas žmonių duosnumas, o 
Daskui jau pasinaudojama. 
Pikčiausia tas. kad varde tų 
Lietuvos skausmų, varde tų 
pabėgėlių dejavimų varomas 
grrynai partyviškas darbai 
Tai pasityčiojimas iš lietuvių 
nukentėjusių nuo karės, nes 
jiems vieton duonos ir dra
bužiu bus pakišta partyviš
kas laikraštis.

"Lai kun. M. renka aukas 
'Vilčiai.’ lai sako prakalbas, 
bet lai tose prakalbose nemi
ni Lietuvos žmonių vargus. 
Bet jei kalba apie vargus ir 
nelaimes, apie kankynes ir 
ašaras, tai tokiose prakalbo
se surinktos aukos turi eit 
nukentėjusiems nuo karės. 
Kitaip mes tai vadiname ap
gavyste. Jug tokiose pra
kalbose tamsus žmoneliai net 
ir mano, kad jie sušelpimui 
badaujančių aukauja. Net ir 
tie. kurie supranta kam au
kauja. pasidaro duosnesni."

pabėgėlių 
gi renka 

Taigi pir- 
buna sumin- 

pirmiau

nusisekė musų Mockui. Da
ktaras Šliupas ištraukė Mo- 
ckui iš rankų "šventųjų Gy
venimą” ir metė į kampą sa
kydamas: "Mikai, mesk tą 
karvės bandą! Argi jau nė
ra geresnių tau knygų?” 

Mockus net pabalo, kad 
tokią šventą knygą Šliupas 
;aip mėto. Bet sukritikuot 
io negalėjo ir gana. Moč
ius tuomet pradėjo supras
ti, kad jam trūksta mokslo, 
žinojimo, ir užtai jis negali 
Šliupą sukritikuoti. Jis nu
taria mokytis. Pradėjo stu- 
dijuot teologiją. Išsyk jam 
ėjosi labai sunkiai, bet pas
kui vis geryn ėjo. Kelis syk 
buvo ji prispaudęs pinigiš- 
kas krizis. Neturėdamas 
pinigu už lekcijas ir už mai
stą užmokėti daug reikėjo 
vargo panešti. Ėmė jam 
apie 12 metų, pakol jis išėjo 
Į kunigus.

Kunigystę jisai užbaigė 
Detroite, Mich., rodos, Len
kų Seminarijoj, apie 18 me
tų atgal. Mokytojai labai 
jo neapkęsdavo, nes jis jų 
klausinėdavo iš šventraščio 
tokių klausimų, kurių jie 
negalėdavo išaiškint jam. 
Teologuos profesoriai pasa
kė: "Mes patįs netikim į tą 
šventraštį, nė į tas evangeli
jas, nes mes žinom, ir tu, 
Mockau žinai, kad ir popie
žius, ir tie žmonės, kurie ra
šė šventraštį, negalėjo būt 
neklaidingi, bet mes nega
lim to pasakyt kvailiems 
žmonėms. Mes turim jiems 
sakyt, kad evangelija yra 

> ir

labai
Ir jau nuo to lai- 

Mockų pradedama 
girdėti, kaipo apie

reikalais rupin-

Burdingonas. ..
. . . I

laikraščių praneši- įPagal 
mą, Gardnery buvo stabuk
ai. Kalbėjo kokie ten ku

nigai ar klierikai, ir pradė
to pirštu į viršų rodyti, jog 
Dievas esąs "ten.” Tūlas) 
dievobaimingas žmogelis at
silošė. atstatė akis į lubas 
išsižiojo ir jieško akimis 
dievo. Tuom tarpu musė 
ėmė ir įlėkė vyrui į gerklę. 
Tas iš to strioko suriką* 
”Ot, velnias!” Davatka 
mislydamos, jog klierike® 
ištiesų stebuklus daro ® 
žmogeliui pasirodė velniJB 
(koks čia skirtumas: dievai 
ar velnias, vis stebuklas !■ 
tuoj klupt, klupt ant kel® 
ir pradeda poterius kalbėti 
Gardner neužilgo bus "Liurl 
das Number two.”

FritzaJ 
♦ ♦ ♦ 1

Nedarbininkiškas "DarbiJ 
ninkas.” I

Montellos Tautiško Na 
mo draugjos komiteto vai 
du to namo priešams pradl 
jus rinkti aukas saviea 
tikslams, persergėjimas b® 
vo pasiųstas "DarbininkB 
redakcijon, kad paskelbB 
Namas yra darbininkų sll 
tikais pastatytas ir užlai® 
mas, bet "Darb.” redakcB 
persergėjimo nedėjo laiK® 

. štin ir atsakė, kad Tau® 
, kas Namas jai nerupi. A® 

už apreiškimą, dabar žifl 
me, kad "Darb.” tama® 
tik kunigams ir davatkoj 
bet ne darbininkams.

Mergai®

TIK JAU IR ŽINOJIMAS!
"Draugas" informuoja 

savo skaitytojus, kad — 
"Nuo 1900 metų iki šiam 

laikui bemaž kas antri metai 
socijalistų partija savo kan
didatu i Suv. Valstijų prezi
dentus statė žinomą socija
listų veikėją, V. Debsą."
Iš to išeina, kad beveik 

kas antri metai yra renka
mas Suvienytų Valstijų pre
zidentas.

Tuojaus matyt, kad 
"Draugo” redakcijoj vei
kia jau gabrinis "informa
cijų biuras."

knyga kultūringoj vokiečių i troko ’ ‘jo valandų, duo- 
visuomenėj įgijo nepapras-y-- •• , , • —
a sau populiariškumą, kad 
•imčiausi galvotojai pripa
žino ją už nuosekliausi toje 
srytije veikalą, kad ji išvei
sta i 25 kultūriškų tautų 
kalbas ir susilaukė bene 20- 
tos leidos vokiečių kalboje, 
"Ateities” "kritikui" ši kny
ga tečiaus neką verta ir vos- 
vos tik nedaro lietuvių lite
ratūrai gėdos.

Mes padarėm čia šitą pa
stabą nedėlto, kad išliejus

I 
Į

Lietuvą 
Gabrius

kit jiems subatoj 89 algos, 
tegul taip padirba nusę me
tų. paskui atleiskit, tegul 
oavaikščioja porą mėnesių 
be darbo ir be cento kiše- 
niuje, o tuomet tie poneliai 
kitaip užgiedos. Tuomet 
jie nesakys, kad "apie mais
tą tegul tik arklys rūpinasi, 
o žmogui privalo tauta ru- 
nėti.” Tuomet jie pasakys: 
"Pasikarkit su savo tauta! 
Duokit man duonos, nes aš 
pats nevalgęs ir mano šel- .___ »

Nuo šešioliktojo šimtme- tikras Dievo žodis, nors . 
čio Olandija paveržė nuo ju- kvaliausiai ji parašyta; jei- 
riuiklaugiau kaip 1,000.000; gu popiežius butų ir bepro- 

I tie hpt mps. kunigai, tun-žemes.be' fun- ant ” Ateities” neapykantą, myna miršta badu. tis. bet mes, kunigai, turiak
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Už pagarsinimus nei redakci- 1 aukauta 20,000 dolerių. Pi
ja, net administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save

LEWISTON, ME.
(Lietuviai pradeda sasiprast. 

daboti ir jokiems daug žadan- . *** U}- ___ _ _ _ _ _ Saka, 
tiems už maža pinigu apgarsini- kad kunigėlis tuo tikslu au- 
mus netikėti ir pinigų nesiųsti kauja net 7,000 dolerių. Tie- 
. . ’J —i JV i V žadamais sa, graži auka. Tik klausi-

’• mas ar kunigas tą auką da- 
Y ro žmonių naudai?

Mes darbininkai iš bažny- 
; čios nematome žmonėms 
naudos, priešingai tai įstai- 

Į ga žmonių tamsumui ir 
; skurdui palaikyti. Tokios 
įstaigos matomai geidžia ir 

: kunigas aukaudamas taip 
didelę sumą pinigų. Žino
me, kaip tasai musų "dūšių” 
ganytojas darbuojasi prie
šais teisybę skelbiančius 
laikraščius ir žmones, kaip 
organizuoja juodąsias šim
tines vyčių sau į pagal
bą Tai visai neįstabu, kad 
skiria 7 tūkstančius dolerių 
bažnyčiai, nes žino, kad iš 
jos jam didelė nauda ir pi
nigus su dideliais nuošim
čiais atsiims.

Medelėlis.

nepersitikrinus 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
id negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

"Keleivio” Administracija.

KORESPONDENCIJŲ
KENOSHA, WIS. 

Klerikalų prakalbos.
Lapkričio 25 d. atsibuvo 

šv. Benedikto draugijos su
rengtos prakalbos. Kalbė- 
tojumi pasikvietė „Draugo” 

x redaktorių p. Karosą ir 
„Vyčio” redaktorių.

P-as Karosas papasakojo 
apie karę ir nukentėjusius. 
Ragino žmones kuodau- 
giausiai aukaut į Tautos 
Fondą. Tik nepasakė, kad 
iš to fondo šelpiami tokie 
dykaduoniai kaip Gabrys ir 
tam panašus. Vargšai žmo
nės iš to kunigijos aprėpto 
fondo veltui skatikėlio lau
kia. Bet abelnai jo kalba 
žmonėms gana patiko. Jis 
gynė tik savo klerikališkąją 
srove, kitų srovių visai ne
kliudydamas.

Antras — „Vyčio” redak
torius 
blaškė*! ir šukavo, tikrinda
mas, kad su jais yra Kris
tus. Keista kad ir seną 
Kristų antgalo musų vyčiai 
apginkluos žmogžudingais 
įrankiais, kokių jisai gyven
damas bjaurėjosi, būdamas 
visai neką ringo budo žmo
gumi. Dabar vyčiai ir jį sa
vo armiion įrašo. Turbut 
to „Vyčio” redaktoriui vis
kas augštyn kojomis verčia
si, todėl ir jaučia, kad jis 
gyvena dvidešimts šimtų 
metų atgal ir todėl su jais 
vali būti kartu ir Kristus. 
Berods, pasakė, kad jie 
kardu ne kovos, tai klausi
ma* kuo toii Romos juodos 
armijos pagelbinė avangar- 
da bus apginkluota? Gal 
šluotomis. Kiek dabar 
noma ji apginkluota bute
liais ar bilijardinėmi* lazdo
mis. bet su tais ginklais ne
daug Romai ir jos armiiai 
patarnaus. Berods, siūlė 
visiems „Vytį,” bet tokio 
šlamšto niekas neskaito gin
klu ir nieką* neėmė. Kad 
vienas iš susirinkusiųjų pa
klausė, ką reiškia „vytis,” 
vvčiu generolas šoko mest 
ji laukan, atiduodamas jam 
25c už įžangos tikietą.

Aukų surinkta $34.41.
Lapkričio 27 d. Lietuvos 

Balsas draugija statė sceno
je veikalą "Brangusis Pa
bučiavimas.” Sulošė gerai. 
Tarpais buvo deklamacijos 
ir monologas "Užkabinskie- 
nė.” kurią inpersonavo p. A. 
Kaminskienė. Atliko pui
kiai.

Vietos lietuvių parapijos 
klebonas, kun. A. B. bandė 
į savo rankas paimti visus 
parapijos reikalus, bet pa-Į 
ranijos komitetas suvarė 
nabaga ožo rangan. Para
pijos komitetas vertas pa- 
girimo, kad apsaugoja žmo
nių turtą.

Kaz. Brazevičius

tai tikrai vyriškai

zi

VVORCESTER, MASS. 
Lietuviai stato bažnyčią.

Nesenai čia sumanyta 
tverti parapiją. Susirašė 
apie 100 lietuvių, ir išrinko 
komitetą, kad tolesniai or
ganizuotų.

Tasai komitetas pradėjo 
organizuoti. Perėjus per 
lietuvių stubas pasirodė, 
kad apart paminėto karštų 
katalikų šimto, kiti lietu
viai nepritaria parapijos 
tvėrimui. Gal būt, kad dau
gelį sulaiko nuo prisirašy
mo ir tatai, kad reikalauja
ma 25 dolerių. Mat dauge
lis žino, kad tais savo pini
gais pastatytų tik šiltą ir 
patogų lizdelį kunigui ir jo 
gaspadinei, o sau tik pasun
kintų kapitalizmo jungą, 
padaugindami išnaudotojus.

Vienas to parapijos komi
teto, S. B. kuris bene stato 
savo kandidatūrą į zakristi
jonus, jau pajieško per 
”Draugą„ dvasiško tėvo, 
skelbdamas, kad čia visi ge 

Į ri katalikai ir kunigui labai 
gera dirva. Bet štai gruo- 

I džio 5 d. atsilanko i čia iš
SHEBOYGAN, WIS.
Kokių žmonių esama. w t «

Lapkričio 14 d. surengus;Worcesterio kun. V. R. De- 
čia Birutės Rateliui pasilin-ilianis ir pasisiūlo minėtam 
ksminimo vakarą su vaka- kom. už kleboną į naują pa- 
riene be svaigalų, šventaku-' rapiją. Komitetas nepasiti- 
priai iškalno džiaugėsi, kad kėdamas kreipėsi prie airių 
ratelis turės nuostolių. Bet kunigo, kad tasai paliudytų 
pasirodė kitaip. Vakarėlis'apie kun. V. R. Delianį, šis 
buvo kuopuikiausiai sureng- j paliepė paimt šluotą. Mat 
tas ir blaivus žmonės pasi- lietuvių kunjgas pagadytų

Grįžtant prie velionio, re:- EASTHAMPTON, MASS.
Pfdkslbos

I Gruodžio 5 d. Nepr. Pa- m°kes‘i kaiP ‘V Pirma- 
salpims KJiubas D. L. K. 
Vytauto parengė prakalbas. 
Kalbėjo J. B. Smelstorius, 
Publikos susirinko apie 200. 
Pirmiausiai buvo pasikalbė
jimas "Maikio su tėvu,” 
kaip „tėvas” liko Vyčių ge
nerolu. Pasikalbėjimas nu
sisekė taip gerai, kad publi
ka netik prisijuokė, bet ki
ti skundėsi, kad jiems net 
šonus padiegė.

Taipgi buvo pasikalbėji
mas "Vargdienio su Gam
ta,” keliatas deklamacijų ir 
monologų, kurie nusisekė 
pusėtinai. Tuo tarpu pri
buvo ir kalbėtojas (mat su
vėlino traukinį ir nepribu
vo ant paskirto laiko). Kal
bėjo apie reikalingumą pri
gulėti prie draugijų, ir apie 
darbininkų skurdų gyveni
mą. Antru kartu kalbėjo 
a Di e šeimynų gyvenimą. 
Kalbėjo humoristiškoj for
moj tai publikai ko ir šonai 
netruko iš juoko. Tariam 
gerbiamam kalbėtojui šir
dingą ačiū už jo prakalbą 
kuri atnešė Eastbamptono 
lietuviams nemažą naudą.

Pertraukoje buvo renka
mos aukos dėl padengimo lė
šų, ir kas atliks tai dėl nu
kentėjusių nuo karės.

Suaukavo iš viso $14.30. 
Lėšų buvo $8, tai likusius 
$6.30 pasiųsta L. Š. Fondan. 
Aukavusiems tariame nuo
širdų ačiū. (Aukavusiųjų 
vardai tilps kitoj vietoj. R.) ■ 

S. J. J.

darni delko jie streikavo, 
jeigu dirba už tą pačią už-

buti po Rusijos valdžia, bei 
K. Arminas, nurodydamas, 
kad Vokietijos valdžia daug 
demokratiškesnė ir 
argumentus i dulkes mušė, 
suprantama tik be jokio 
piktumo, draugiškai. 
batai susirinkusiems 
patiko.

doras žmogus, blaivas ir ap
sišvietęs. Paėjo iš Suvalkų 
gub., Seinų pav., Metelių 
parapijos.

Lai būna jam lengva sve
tima žemelė. Kūmas.

LAVV RENCE, MASS.
700 parapijonų streikuoja.
Gruodžio 3 d. vakare at

sibuvo šv. Pranciškaus pa
rapijonų surengtos prakal
bos.

Kaip jau laikraščių skai
tytojams yra žinoma, čio
nykštėje lietuvių parapijoje 
kilo streikas priešais klebo
ną kun. A. Jasaitį. Strei
kas tęsiasi jau 4 mėnesiai. 
Parapijonjs reikalauja nuo 
vyskupo, kad jiems duotų 
kitą kunigą, bet vyskupas 
jų prašymą išpildvt nesi
skubina. Tai parapijonįs pa
rengė prakalbas, pakviesda- 
mi iš Brooklyno neprigul- 
mingą kun. K. Bužak, su ti
kslu organizuoti naują, 
liuosą nuo Romos trusto pa
rapiją.

Užklausus susirinkusių
jų, kurių buvo nemažiau 700 
abiejų lyčių ypatų, ar su
rinka kas tverti nenrigul- 
mingą parapiją, vienbal
siai pritarta sumanymui. 
Tuomet leista kun. Bužak’ui 
paaiškinti ką reiškia nepri- 
gulmingumas ir delko para
pijose apsireiškia reikalavi
mas neprigulmingumo. Ku
nigas B. plačiai išaiškino 
Romos kunigijos išnaudoji
mą žmonių. Regis, kad vie
tinis klebonas ar tik nenus
tos viso šito savo avelių pu!-

linksmino gražiai kaip civi
lizuoti žmonės. Šventakup
riai savo susirinkime nubal
savo nesilankyti į laisvų 

draugijų parengimus, 1 
tie patįs elementai kaip be-didžiuma jų nereikalauja 
zdžionės karstėsi, kits kitą‘nė airio, nė lietuvio kunigu- kelio" 
ant kupros keldami, kad žio. Kai vienas, taip ir ki- ;x
nors per langus pamatyti į tas yra išnaudotoju ir dv- iku£*B* kelionei" surinkta 24 
kaip birutninkai linksmina- kaduoniu.

• šiomis dienomis čia civi- 
Ar negeriau draugiškai gy- liškai apsivedė J. Jodzevi- 
vent ir kartu linksminties? čius su panele O. Lieponyte. 
Tiesa, kad degtinės ir alaus Tai jau 6-ta Levvistone lie- 
garbintojams nėra vietos tuvių pora, ką apsivedimo 
ten, kur geri žmonės links-;aktą padaro be "senbernio” 
minasi, bet besilankydami į!palaimos, t:v 
tokius vakarus nors pasimo- ištaigoje, 
kytų žmoniškumo.

Lapkr. 21 d. buvo L.S.D. katalikai, tai katalikams sa- 
balius. f 
kotuodami susivadino mer
gas pas Buivydą padarė die
vaičiui Bachusui auką, šok-

' darni aplink bačkutę.
Lapkr. 27 d. smuklininkas 

M. R—is parengė taipgi gir
tuoklystės vakaruškas. At
silankė streikierių kolekto
riai, tikėdamiesi gaut pašal
pos skatikėlį. Negana, kad 

i vyrai tuos žmones pajuokė,! 
bet ir mergina tūla O. L..

. matomai įsikaušus šoko 
prie G. Nikolaičio su savo 
nagučiais.Tas apsigindamas 
užvežė mergai per valgomą
ją. Ši paskui patraukė G. 

i N. teisman, bet nieką varg
šė nepešė, nors ir bandė 
įskųsti G. N. kaipo socijali- čiaus arkliai pasibaidė

airiui biznį.
Bet mums nerupi kunigų 

biznis. Mes galime pasi
džiaugti, kad levvistoniečiai 

bet lietuviai jau susipranta ir

Aukų padengimui lėšų ir

si. Vargšai, nelaimingi!

tik valstybinėje | 
Reikia pasakyti,! 

kad ši pastaroji norą yra;

doleriai su centais.
Mažoji Varguolė.

NORWOOD, MASS. 
Lietuviai darbuojasi.

Lapkričio 25 d. šv. Kotri- 
_** i statė scenoje 

Katriutę.” Sulošė gerai.
Reikia pasidžiaugti šios 

draugijos veiklumu; nepra-
Šventakupriai boi- vo civilišku šliubu padarė'?10 ™etai ka?pji °ia gyvuo-

ia, jau atvaidino du veika
lu.

Į šį vakarą publikos atsi
lankė gana daug. Rodos, 
draugija turės ir pelno.

Lapkričio 28 d. atsibuvo 
Norvvoodo lietuvių visuoti
nas susirinkimas dėl apkal
bėjimo klausimo, kokiu bu
du galima butų išvengti 
rengime konkurencijos, kas 
iabai kenkia. Rezultatas to 
susirinkimo toks, kad likosi 
išrinktos tris ypatos, kad 
tos kreiptų*i prie visų drau
gijų ir išdirbtų tam-tikrą 
tvarką, kad viena draugija 
nebėgtų už akių kitai ir ne
kenktų pačios sau. Ar tik
slas galima bus pasiekti, tai 
visgi da klausimas.

Spindulys iš Ridikų.

NEW YORK, N. Y. 
Lietuvių vakaras.

Lapkričio 27 d. atsibuvo 
L. P. Kliubo surengtas va- 

i krito nuo augšto kranto su karas. Scenoje statė 3 vei- 
visu vežimu. Arkliai užsi- ksmų iš liaudies gyvenimo 
mušė ant vietos, Rasimavi- dramą "Ant bedugnės kraš- 

surengtos čius likos mirtinai sužeistas, to.” Sulošta gana gerai. 
iLošė gerai ypač J. Kacer- 
gius. S. Garšviutė. J. Valen- 
tis, J. Butkevičius, P. Rai- 
binžiutė, V. Baltrušaitis, F.

nesmagumą, o laisvama
niams ir šocijalistams ne
mažą supryzą. Gal šie pa
starieji pasimokys iš to.

Trakietis.

RED LODGE, MONT. 
Baisi nelaimė.

Lakričio (ar ne gruodžio? 
Rd.) 3 d. čia atsitiko a. a. 
Kajetonui Rasimavičiui bai
si nelaimė. Jam su kitais 
vyrais važiuojant apie 7 va- 

i landą vakare namo, susiti
ko ant kelio kuliamosios ma
šinos garvežį. Kelias eina 
dideliu kalnu. Mašina pa-| 
leido garą, ko Rasimavi-1 

! ir 
stą. Skundikė turėjo teis- leidosi patrakę bėgti. Kitu 
mo lėšas apmokėti. [ du vyru greit iššoko iš veži-

Gerai peštukei, gal žinos, | mo. bet Rasimavičius, mato- 
kad nevisur galima nagus mai norėdamas įšėlusius ar- 
kišti. G. A. klius sulaikyti, laikėsi veži-

_______ | me, kol pasiutę gyvuliai nuo' 
YOUNGSTOWN, OHIO. ikįį0 aeįoko

Prakalbos.
Gruodžio 5 d. atsibuvo L.

S. S. 56 kuopos _________________
prakalbos. Kalbėjo L. Pru- Netrukus pasimirė.

iseika iš Brooklyno. Pra- -...............
kalba buvo gera, nors ir ne
silaikė vienos temos. Žmo-

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų žmogus, 33 metų am
žiaus, mėgstantis skaitymą.

Čia lietuvių daugiau negu 
kitų tautų žmonių dirba ka
syklose. Lietuviai buvo 
priešingi streikui, bet ai
riai su slavokais balsavime 
viršijo ir surengė streiką, iš 
kurio dabar tik gėdą sau tu
ri. Aš ne kits.

HARTFORD. CONN.
Gerbiamieji draugai! Jus 

žinote, kad mes turime su
tvėrė Hartforde Lietuvos 
Šelpimo Fondą. Ir viskas

j sekėsi, aukų surinkta keli 
; centai. Bet ištikus kokioms 
tai priežastims, kaip tai ne- 

! kurių draugų apleidimas 
Hartfordo ar tai kitokioms 
priežastimis draugai atsi
sakė nuo komiteto, tad 
buvome pertraukę rinkti 
aukas.

Dabar ir vėl susitvarkė; 
(išrinkome naujus komite
tus, ir pradėsime išnaujo 
darbuotis.

Taigi draugai ir draugės, 
kurie esate užėmę komiteto 
vietą, malonėkite susirink- 

Įti ant komiteto susirinkimo 
; ir nutarsime, ką veikti, ar 
Įrengti kokį balių, ar kito
kiais budais galėsime pa
rinkti aukų dėl musų brolių 
ir seserų, kurie badauja ir 
laukia pagelbos. Privalo
me juos gelbėti kaip katras 
galime.

L. š. F. Valdyba:
Pirmin. T. Nahunchikas, 
Sekr. P. Raulinaitis, 
Kasierius A. Kevlėnas.

Kas mums rašoma.SPRINGFIELD, ILL.
Rusijos revoliucijos sukak

tuvių ap vaikščiojimas.
Lapkričio 28 d. vietinės 

progresyviškos draugijos: 
Liet. Sūnų, LSS. 29 kp., Lie
tuvių Ukėsų, Lietvių Progr. 
Kliubas. Liet. Vienybė. Lie
tuvių Ukėsų Kliubas ir te
atrališka draugystė „Ban
ga,” apvaikščiojo Rusijos 
revoliucijos 10 metų sukak
tuves. Apvaikščiojimo pro
gramas buvo sekantis:

Dr-stė ”Banga” perstatė 
3-se veiksmėse dramą „Pas
kutinė Banga.” Po persta
tymui buvo pertrauka. Nuo 
7-tos vai. vakare prasidėjo 
prakalbos. Kalbėjo iš Chi
cagos „Naujienų” redakto
rius drg. P. Grigaitis, kuris 
labai aiškiai ir nuosekliai 
apsakė apie buvusią Rusijoj 
revoliuciją, 
vokiečių vyrų choras sudai
navo labai gražiai kelias 
dainas. . 
nakčiai tęsėsi šokiai.

Apvaikščiojimui pakenkė. 
blogas oras, nes snigo ir li
jo per visą dieną. Bet visgi 
publikos dalyvavo nemažai. 
Anglų laikraščiuose buvo 
pa?ak,Yta; J°g aP* tinimas tautinės lietuvių ba-
vaikscionme apie €>00 žmo
nių. Lietuviška* kun. Čiu- 
berkis taipgi neiškentė ne-, 
padraudęs savo žmones, 
kad neitų ir nedalyvautų. 
Te bunie gėda lietuviškam 
kunigužiui užtai.

Springfieldietis.

Plymouth, Pa.— Vietos 
(klebonas kun. Struckus su- 
j rengė gužynes. Bažnyčio
je per pamokslą paskelbė: 
„Paėmiau nuo Prano Zda
navičiaus salę ir 25 lapkri
čio bus šv. Kazimiero para
pijos naudai balius. Nepa
mirškite, ateikite visi nuo 
pietų, nes tą dieną mainie- 
riai nedirbs, tai pasičesta- 
vosime, kiek tik kas norės.’’ 
Na ir čestavojosi dievobai
mingi parapijonįs taip, kad 
be sąmonių grįžo namo. An
tanas Kazlauskas, iš Larks- 
villes, parėjęs namo krito į 
lopšį ir taip bemiegodamas 
užslėgė mirtin savo penkių 
mėnesių kūdikį.

Nelaimingas kūdikėlis sa- 
Pn nrakalbu V0 koV°-ie UŽ ^asti ištraU’ ro prakai ų ne^- - vystiklų rankutes

Šliužo

De 
gana

K. žagrakalis.

West Hanover, Mass. — 
IŠičia lietuvių yra virš 100. 
! Girtuoklystė ir kortavimas 
j iš pinigų tai daugumos pir
mutinis darbas. Apie bač
kutę besilinksmindami ne
senai čia susipešė lenkai su 
lietuviais. Vienas guli li- 

| gonbutyje, kiti du buvo are
štuotais ir pastatyti po 500 
dolerių kaucijos kožnas.

Lapkričio 28 d. J. J. krau
tuvėje tūlas vytis, norėda
ma* sukritikuoti pirmei
vį. kitokių argumentų ne
turėdamas pradėjo keikti. 

* kaip tik tamsus katalikas 
keikti moka. Apsistojęs pa
sakė išbėgdamas: "čia aš 
negaliu parodyt, bet pasi
gausiu tave r... kur gatvė
je...” iMat kokie pas katali
kus argumentai.

J. P. K.

Atyda Lawrence’o, Mass. 
Draugijoms.

LSS. 64 kp. nuo pat savo 
atsinaujinimo (1912) 
suomet rengdavo ant 4-to 
liepos metinį pikniką. — 
dėl ir ant toliaus laikysis to 
nutarimo kol gyvuos LSS. 
64 kp., neatsižvelgiant į tai 
kad ir kelios draugijos nu
tartų rengt toj dienoj.

Draugijos! Jeigu socija
listų kuopa neužbėga jums 
už akių, kada būna jūsų 
metiniai piknikai bei baliai, 
nerengkte toj dienoj, kuri 
yra musų senai užimta, 
rengsite, tai nekaltinkit 
mus.

LSS. 46 kp. komitetas:
Prot. rašt — M. M. Sta- 

kionis; fin. rašt. — J. Ske- 
beniauskas; iždininkas — 
A. Večkvs.

vi-

Tg-

ir matomas buvo net veide
lyje muskulų įtempimas.eXi°šol§ai 1^,.g™Rytojai n^o
mažulio šauksmo pagelbos.

Lapkričio 25 d. atsibuvo 
pirmos mišios neprigulmin- 
goj lietuvių bažnyčioj. Mi
šias lietuviškoj kalboj laikė 
kun. J. Grittinas. Pašven-

žnyčios buvo labai iškilmin
gas.

Parapijonas.

Schenectadv, N, Y.— Lap 
kričio 29 d. likosi čia areš
tuotas Konstantas Launic- 
kis, 22 metų amžiaus vyras 
Kaltinamas už muštynes ir 
už pasikėsinimą (assault se- 
con degree), t. y. už prie-

Sunku susekti ir sužinoti n1^ pagal skaičiaus čia gv- Prigulėjo prie amerikonų Deveikis ir R. Kručas. Tar- pradėjo numušinėti darbi- 
pradžią ir planą nuo senai venancia lietuvių susirinko draugijos, kuri nelaiminga- P& aktų sudeklamuota kelia- ninkams algas, laužvdama 
čia pradėtos statyti lietuvių nemažai, ir matėsi, kad bu-jį jr palaidojo. Laidotuvėse " J ’ ’ * " T'”
šv. Kazimiero parapijos ba- v0 užganėdinti.
X____C*_____________ *** _________ .

pradžią ir planą nuo senai
ouia, prauecvs scatyci ntiuvių ------------------- ;-----------•--------------------------------------- --------------— J? 11 paiaiuujv. įuaiuucuvesi;

šv. Kazimiero parapijos ba-.vo užganėdinti. dalyvavo ir protingesni lie-
žnyčios. Senieji parapijo- . Berods tarp atsilankusių- tuviai. Tik mūsiškiai kata- 
nįs liudija, kad pirmasai jų buvo ir tokių, kuriems ne likai turbut dėl artimo mei- 
bažnyčios sumanytojas ir prakalbos, ne pasimokini- lės suėję karčiamose juokus 
statymo reikalų vedėjas se
nai su panelėmis hoteliuosc 
lėbauja, kitoms savo meilu
tėms farmas supirko, sudė
jo pinigus į geležinkelio 
kompanijos bizni ir t.t. Tai
gi statvmui bažnyčios pini
gu pasirodė permaža ir rei-

mas, bet pasierzeliavimas 
rupi. Taip kelios čionykš
tės senmergės susiradę savo 
Jurus savo šnekėjimais ir 
besikumščiavimais į pašones 
darė neramumą tarp publi
kos. Gėda tokiems. Viešas 

c v. susirinkimas yra ne roman-
kėio pradėtą darbą palikti, sam*. bet pasimokinimui.

Dabar pasirodė atsišauki-' Lėšoms padengti publika retų pilniausią teise i*ižeis- 
mai. kame skelbiama, kad suaukavo $7.40c už ką rei- ti pavadinus jį kataliku, ... _ ________
įteigtas bažnvčios statymo,kia aukavu*iems tarti ačiū, kaip įsižeidžia pavadinus daugiau tokių vakarų, 
fondas, į kurį turi būt su- sbuįe? -g J niekšu. I. M. Lisajus.

sau darė. Toks jų pasielgi
mas, tai aiškiausias prirody
mas, kad tų gaivalų da ne
galima žmonėmis skaityti. 
Tokie tai gaivalai tankiau
siai pasididžiuoja katalikų 
vardu. Jeigu tas vardas iš
tikrujų priguli tokiems žmo
nėms, tai doras žmogus tu-

MAHANOY PLANE, PA 
Streikas kasyklose.

Lapkričio 22 d. čia buvo varta išgėdijimą merginos, 
sustreikavę dviejų kasyklų Policija jį paėmė iš dirbtu- 
darbininkai. Streiko prie- vės dviem varantais, išduo- 
žastis ta, kad kompanija tais Fort Plain, N.Y. mies

to valdžios, kur areštuota- 
sai yra prasižengęs.

Reikia pridurti, kad K.L. 
vra katalikas, kas žinoma 
iš to. kad jei kur tik būdavo 
atsitinka mirtis, tai jis su 

Havo broliais kantičkas pa
ėmę tuoj bėga giesminin- 
kaut. Sociialistų bei lais
vamanių bijoiosi ištolo.

"Keleivio” skaitytojas.

tas deklamacijų. Deklamavo padarytą su darbininkais 
jaunos mergaitės gana ge- kontraktą, 
rai. Garbė tėvams, kad sa-l “ 
vo kūdikius mokina pažinti 
visuomenės gyvenimo reika
lus. Ypač giliai publiką su
glaudino savo monologu 
„Motina” Stakauskų mer
gaitė. Antgalo dainavo Ai
do ir Harmonijos chorai. I ___
Publikai daugiau patinka kaltinti 
Aido dainos. Publikos bu- kam tas lienė streikuoti 
vo apie 400.

Po teatrui buvo šokiai.
Vakaras pavyko, 

ka užganėdinta.

Kompanija vienok j tą 
darbininkų protestą mažai 
atkreipė atvdos ir darbinin
kai pastreikave grįžo at^al 
nieko nelaimėje. Pradėio 
dirbti 1 d. gruodžio. Lau
kiama išmokėjimo dienom.

Tūli darbininkai pradeda 
._____ i uniios komitetą, 
..... .................. _ i ir 

[po 8 dienu streiko vėl pa- 
lienė eit dirbti, kada tiek 

Publi- laiko *ugaišinta ir nieko ne- 
Linkėtina laimėta.

I Užvaizdus dabar pasity-'

Christopher, III.— Šičia 
yra lietuvių apie 50 šeimy
nų ir apie 100 pavienių. Iš 
jų gyvenimo nieko indo- 
maus nesimato.

Darbai eina neblogiau
siai, kiti ir uždirba gana 
gerai. Bet veseiles keldami 
ir pradirba. Tamsumas 
musų žmonelių da labai sto
ras ir sunku per jį šviesos 
spindulėliui persiplėšti. Y- 
ra keliatas ką skaito laik
raščius, bet dauguma mėgs
ta gal tik "Saulės" "Tara- 
daikas” skaityti. Kiti pi
nigų turėdami automobi
liais važinėjasi, į rytojų vi
sai neatsižvelgdami. Bėdi
ni sutvėrimai!

"Keleivio" skaitytojas.

Linfield, Pa.— Jonas Te- 
kselis, gyvenantis čia nuo 
9 metų, Lapkričio 23 d. iš
važiavo Philadelphijon, ten 
pabuvęs 4 dienas nedėlioj 
po pietų (28 lapkr.) šoko 
nuo augšto Delevvare upės 
tilto. Bet vargšui neleido 
prigerti, nes policmanas 
greit šoko prie jo ir ištrau
kė. Nugabeno ligonbutin. 
Priežastis tokio pasikėsini
mo ant savo gyvasties kol 
kas nežinoma. Tiek žino
ma. kad buvo prieš pat iš
važiavimą į Philadelphią. 
susipykęs su savo šeiminin
ke, kur gyveno įnamiais per 
4 metus.

I

Wm. A.

Weaver, III.— Lapkričio 
24 vienų gerai dievo bijan
čių katalikų namuose ką-tik 
nei vyko tragedija. Pačiu- 
kė gavus nuo savo vyro i 
kaili, kada tasai užmigo, pa
degė lova, kad savo tvrona 
pasiuntus su durnais dan
gun. Gerai, kad laiku ug
nis natėmvta ir miegantį iš
gelbėta. Mat toji pora vra

K. Arminas bevaikiais ir kuone kasdien 
ir J. šliažas debatavo. Šb’a- tarp savęs smarkiai kanau- 

čioja iš darbininkų, klaus- žas prirodinėjo, kad geriau ja. Weaverietis.

Franklin. Mass.— Gruo
džio 5 d. keliatas vietinių 
draugų susirinkę pas vieną 
drauga laikė debatus, temo- 
ie no kokia valdžia Lietuvai 

|butų geriau.
ii

1



*

^Cigcnių JtlautcM
Medicinos studentas A. M.

l

c

— Gud mornink. Maike. 
Tu turbut jau išsiilgai ma
nęs, ba pereitoj sąvaitėj mu
du nesimatėm.

— Ištikrujų, kur gi tu bu
vai prapuolęs, tėve? Ar ne 
belangėj tik sėdėjai?

— Maike, tu taip prastai 
apie mane nemislyk. Neuž
miršk, kad aš esu lietuviško 
vaisko generolas...______

— Tai kurgi tu buvai ’?
— Aš,vaike, girdėjau, kad 

daktaras Šliupas dabar va
žinėjasi po Ameriką pas 
garsius žmones su Lietuvos 
reikalais, taigi ir aš nuta- I 
riau tokį maršrutą padaryt. 
Man tas ir pritinka geriau, 
ba aš esu vyčių staršas. tu
riu ciną ir šoblę nešioju, tai 
manęs ir paklausys grei
čiau.

— Tėve, jei tu taip apsi
rengęs nuvažiuotum į kokį Į 
universitetą, kaip tai daro 
daktaras Šliupas, ir norė
tum prieiti prie kokio-norsj 
profesoriaus, tai taip ir ži
nok, kad tave palaikytų už 
beprotį ir paimtų į ligonbu- 
U-

— Tu taip nekalbėk, vai
ke. ba tas užgauna mano 
karišką stoną.

— Na, tai pasakyk, tėve, 
ką tu manai tiems garsiems 
žmonėms sakyti, jeigu tau 
pasisektų kur prie jų priei
ti?

— Tu. vaike, turbut gir
dėjai, kad šiomis dienomis 
Fordas išplaukė Europon 
vainos stabdyti?

— Taip, girdėjau.
— Taigi aš, vaike, ir bu

vau pas jį išvažiavęs su Lie
tuvos reikalais. Aš jam no
rėjau pasakyt, kad jis susi
laikytų. palauktų da bent 
iki Velykų, tai tuomet ir aš 
galėčiau su savo vaisku prie 
jo kumpanės prisidėt, o da
bar aš negaliu, ba mano vv-' 
čiai nemoka da cibuliamo ■ 
maršo.

— Ištikrujų, tėve, jis tave1 
paduotų į beprotnamį, jeigu 
tu jam pradėtum tokias 
kvailystes pasakot.

— Vaike, čia nėra jokia
kvailystė, ale tautiška diks- 
plomatija, ar kaip ją ten va
dina. Matai, vaike, tu tokio 
augšto tautiško mokslo da 
nesupranti, todėl tau ir iš- ' ( ų 
rodo viskas k\ ailai. Ale pa- j0S]y 0 vaike, žinau, ko 
lauk, Maike, as tau įsuro-j^ važiavau pas Fordą. .... 
žysiu su listokratiskais fak- ■ - - - '
tais, ką tas risi__
tai ir tu tuomet suprasi.

— Atleisk, tėve, kad aš ta
ve pertrauksiu: man rodos,i — Ištikrujų, tėve, įdomių 
kad šiandien tu esi pusėti- dalykų tu man pripasakojai, kinsiu, 
nai išsigėręs.

— Netavo biznis, Maike; kei 
bile aš moksliškai kalbu, tai norus ir tikslus.

tu ir klausyk... Taigi aš kal
bu toliau apie Fordą. Jei
gu jisai dabar vainą sustab
dytų, tai Lietuva po prūsu 
iau ir pasiliktų. O to, vai
ke, nenori nė viena kunigo 
gaspadinę, nė vienas kuni
gas, nė vienas vytis, nenori 
to nė Gabrys, nė Yčas, nė 
d-ras Graičiunas. nė Rut
kauskas, nė Sirvydas, žo
džiu sakant, — visa musų 
partija to nenori. Visi mes 
norim, kad musų Lietuva 
butų po ruskiu, ba ruskio 
valdžia, vaike, yra geriau- 

! šia ant rišo svieto, ba ji ne
duoda giiiuot visokiems so
cijalistams, bedieviams ir 
kitokiems maištininkams. 
Kaip tik katras užsiriš rau
doną naktaizą, arba užsiau
gins ilgus plaukus, tuoiaus 

; žandarai tokį buntauščiką 
už kalnieriaus — ir koman 
į džėlą. Apie kunigus ir jų 
gaspadines rašyti tenai vi
sai nevalia. Kaip matai, 
vaike, ruskio valdžia yra la
bai gera ir caras yra labai 
kytras žmogus. Tą jau labai 
aiškiai ir moksliškai išparo- 
dė ir kun. Kemėšis savo lai
kraštyje. kurį jis leidžia 
darbininkų apginimui. To
dėl po šitokia išmintinga 
valdžia ir norim pasilikti. 
Ir todėl aš norėjau su ponu 
Fordu pasimatyti, kad jis 
šitos vainos da nestabdytų, 
kad ruskis gautų čenčių 
prusą iš Lietuvos išvaryti ir 
kad musų tėvynė vėl patek
tų po ruskio valdžia. Tada 
ir ponas Yčas galėtų į Lie
tuvą sugrįžti, ir visi kuni
gai. O dabar jie pabėgę ne
turi nė parapijų, nė nieko: 
kitas gal ir gaspadines ne
turi. Bet blogiausis padėji
mas yra musų pono Yčo.į 
Jis buvo Lietuvos atstovas 
durnoj, o dabar jau negali 

įjos atstovauti, ba Lietuva, 
jau po vokiečiu. Vadinas, I 
musų ponas Yčas jau netu- ■ 
rėš ką durnoj veikti ir ne
gaus pėdės. Taigi tu, vaike, 
nesakyk, kad aš girtas. Tu 
matai, kad tautišką savo bi-1 
znį aš suprantu labai gerai 

į ir mano misija, pas Fordą 
j buvo daug svarbesnė, ne
gu daktaro Šliupo landžio
jimas pas visokius profeso-j 
rius. Jis pats nežino, ko jis 

į nas tuos profesorius važinė-

IS AMERIKOS.karės lauko 
nusiminimą, rūpestį bei ki-1 

į tokį susijudinimą. Padrąsi- • 
niinas ir linksmumas už vis-, 
ką smagesnis jam. Dauge- į 
lis lietuviškų moterėlių su-. 
eina pas ligonį ir pradeda' 
lementuoti, verkšlenti ir pu- kymo rašau trečią laišką, 
terius kalbėti, kas atima pu-I Laiškai—tai dabarties žmo- 
sę pajiegos nuo ligonio ko- gaus maistas, 
voti su liga.

Ligonio kambaryje paša
liniai žmonės neturi i

LAIŠKAS Iš RYGOS.
(laiškas rašytas Ig. K.

Mačiuliui, Racine. Wis.) 
Drauge Ignai!

Nelaukdamas Tavo atsa-

MANOMA ZIZLEPSKIS 
YRA NUŽUDYTU.

Lawrence, Mass.— Gruo
džio 11 d. atrasta namuose 
po No. 23 Curier st., kur jis 
buvo įnamiu, Mikas Zizleps- 
kis, 23 metų amžiaus lietu- 
vys be gyvasties. Medikalė 
egzaminacija ant lavono pa
rodo, buk Zizlepskis yra nu
žudytu šuviu iš revolverio. 
Namų gyventojai tečiaus ti
krina, jog jie suvis negirdė
ję šūvio balso. Jonas ir Le
onarda Petrikiai, pas ku
riuos velionis gyvenino, li
kosi suimti kaipo intariami 
žudystėje. Petrikonis tikri
na .jog Zizlepskis pats nusi
žudė. Visas tas atsitikimas 
kol-kas apsiaustas paslap
čia.

Zizlepskis išgyveno Ame
rikoje apie 8 metus. Prigu
lėjo prie "Aušros Vartų" pa- 
šalninės draugijos. Paėjo 
iš Vilniaus gub. Paliko mo
terį su vienu kūdikiu.

Policijos tardymai tęsiasi.

kio ir daktaras laikas nuo 
I laiko išegzaminuoja šlapu- 
pumą, ar jame vėl neprade
da atsirasti cukraus. Čia aš 
kalbu apie vieną būdą gydy
ti diabetį, bet yra ir daugiau 
būdų, tečiaus visi priklauso 
nuo maisto ir ligonis aštriai 
turi prisilaikyt to, ką dak
taras įsako.

Arba paimkime pilvą bei 
žarnas, kur kariais tūlos jų 
vietos sužlunga, t. y. pasi
daro šlapios, blizgančios. 

’ 'nmiršta ir neturi veikmės. 
Mikrobai jas naikina ir pil
vas arba žarna gali likti ar- 
ba lieka kiaura. Tos su
žlugusios vieto* labai bijosi 
-ugšties, 
žeistos 
skaudina ir neleidžia jom 

Todėl dakiaras

Daugelis žmonių mano, 
jog dakiaras tik tyčia įsa
ko, kokie maistai ir gėrimai 
turi būt vartojami toj ar ki
toj ligoj- Ligonio artimieji 
duoda jam viską, ką tik jis 
labiau mėgsta, tikėdami, jog 
tuomi jam pasitarnauja. 
Pats ligonis irgi tik vaistų 
nuo daktaru laukia, o ne pa
tarimo apie maistą. Y'pač 
musų žmonės yra pratę val
gyt rūgščius sunkius val
gius. o neretai ir stiklą 
lauš išgert. Da tiek to su 
alum, bet daugelis vartoja 
ir degtinę, nes tiki, jog ji 
ligoj pagelbsti. Ligoniai ir 
jų artimieji žino, kad dak
taras gali atsisakyt net gy
dyt. jei jo įsakymų ligoms 
nepildo, todėl jie paprastai 
■lepia nuo io savo valgius ir 
gėrimus. Tokis ligonių ir 
artimų pasielgimas, tiesa, 
kenkia daktarui, nes visi ju 
pasistengimai eina ant nie
ko ir jis pasilieka "netiku
siu" daktaru, kada ligonis 
vra pats kaltas ir nepildo 
įsakymų, bet kenkia da a’’- 
’-iau pačiam ligoniui, kuris 
vba negali išsigydvt. arba 
miršta dėl neklausymo.

Paimkim, pav.. pneumoni
ją arba klaidingai lietuviu 
vadinamąją "zapaleniją.” 

J Čia žmogaus kūnas taip yra 
užimtas savęs apgynimu, 

, kad net nieko nereikia pra
džioj valgvt. Kaištis pasie
kia 104 arba ir 105 laipsnius į 
F. ir tiršto maisto priėmi-i 
mas ii da padidintų, kas 
veik visada gali užsibaigt 
mirtimi. Jei daktaras įsa
ko nevalgvt daug ir vien tik 
skystus maistus imt šioj Ii- i 

! goj. iis gerai žino, ką daro, j 
Ligoniai tankiai būna to-! 

kie. kuriems sunkius ir rūg
ščius valgius vartot yra 
draudžiama, todėl išsidirbo 
plati nuomonė, buk daktarai 
nori, kad ligonis tik kruo
pom maitintųsi. Kartais 
girdėt nusiskundimai: "Bu
vau ligonbutyj ir ką tik ba

idu nenumiriau nuo tų kruo-, 
pų.” Tečiaus klaidinga yra 
p^anyt, buk daktarai mato: 
i išganymą vien tik saldžiuo-: 
jse ir skystuose valgiuose.’ 
i Daleiskime, žmogus turi 
■taip vadinamą diabetis. t.y 
tokią ligą, kurioj jo krau 

į iuos-e atsiranda perdaug cu . , ,
kraus dėl nennrmališko tam; trukdys kovoj, todėl ligonis 
‘ikrų kūno gilių veikimo ir 
tas cukrus košiasi per inks
tus į šlapumą. Žmogus eina 

i menkyn, žinomos rūgštis 
dauginasi jo kūne, kurios 

[išvaro tūlas dalis iš norma- 
įliškumo ir žmogus gali mir
ti nuo šios ligos arba likti 

'taip nusilpnintas, kad neuž
ilgo liks auka kokios nors 
kitos ligos. Davimas kruo
pų ir kitų maistų, turinčių 
krakmolo, tokiam ligoniui 

i butų varymas jo prie grabo.
Čia jam ir patariama net 

•duonos nevalgyt, o maitin
tis mėsa, sviestu, kiaušiniais 
ir neišnokusiais vaisiais, 
bent per tūlą laiką. Jis ne- 

; gali gert nė alaus, nė vyno, 
nė degtinės, nes alkohob's, 
daroma* iš krakmolo. Kada: 
taip vadinamą carbahvdri-: 
ni maistą (su krakmolais): 
atimame nuo jo, kūno gilė? 
ganna pasilsėt ir neretai vėl i 
pradeda normališkai kon-1 
froliuot cukrų, todėl vėl iš 
lėto galima pradėt imti vi- 

i šokį maistą. Vienok neišsy-

a-

aš jų čia nekritikuosiu, nes 
kiekvienas gali ir pats juos 
lengvai apveritinti. bet žino
ti juos, žinoti, kodėl kunigų•atisKais iaK-inorgjau j| sustabdyt, ak . . ... .. -.-

kas reiškia, nelaimė, kad nesusiėjau, ba 11 -JP ?aspadmių partija taip 
išipas buvo jau išplaukęs Patinka rusų valdžiau vra 

labai svarbu. Na, tai šiuo- i '
mi aš su tavim ir 
kLuolu, tėve, nes 

Tu turbut aiškiausia išreiš- daugiau laiko, 
klerikališkojo abazo — Gudbai, vaike. 

Kritikuot bizi šiandien.

atsisvei- 
neturiu

Aš irgi

I

rS;

Taigi rašyk 
ir Tu to taip reikalingo ir 
laukiamo mums peno. Šia- 

.......... ................. Pgaj me laiške nieko Tau naujo 
pasilikt ir neturi būriais ten negaliu pranešti. Ant mus 
stovėt, nes savo kvėpavimu buvo zepelinų užpuolimas

Ant mus

jie padaro iam orą kenks
mingu, kuris jam skaitosi 
svarbiausiu maistu.

Laiškai Redakcijai.

10 spaliu. Norėjo gelaži- 
nius tiltus suardyti ant 
Dauguvos, bet nepavyko. 
Daug aukų ir namų apdau
žyta. Vokiečiai prislinko 
dar arčiau prie musų, jau 
dabar tėra už kokių 15—1S 
varstų nuo Rygos. Kano- 

Re- nada griauna dieną ir nak-
ti. Kariumenės prigrūdo

Gerbiama "Keleivio 
dakcija!

Malonėsit 
klausimą: 
vai po Vokietijos valdžia, ar 
bus galima lietuviams jau
nikaičiams po karei grįžti į 
Lietuvą (kurie šiuom laiku 
gyvena Amerikoj ir kitose 
šalįse) ir ar Vokietijos val
džia neims jų į kariumenę? 
Turiu mintyje vjtus nuo 22 
iki 30 metų amžiaus.

Laikraščiai pradeda sta
tyti klausimus: "Ar grišit 
do karei į Lietuvą?" Bet 
kokiomis sąlygomis pargrį
žus reikės gytent, tai, ro
dos, niekas šio klausimo ne
bando kelti.

Ištikro mums, vaikinams, 
prasišalinusiems nuo Rusi
jos kariumenės. begalo svar
bus klausimas ir kol jis ne
paaiškės, tai mes negalim 
pasakyti, grįžšim į Lietuvą, 
ar ne! Bent jau aš netikiu, 
kad kuris norėtų grįžti ir 
eiti į kariumenę, nežiūrint 
keno toj kariumenė butų, 
Rusijos ar Vokietijos!

žin?eidaujantis.
Atsakymas: Jeigu Lietu

va liktųsi po Vokietijos val
džia, tai kiekvienam, kas 
tik norės, galima bus grįžti, 
kad ir politiškai prieš rusų 
valdžią nusikaltusiam, nes 
iuk rusų valdžia negalės 
bausti Vokietijos piliečių, o 
pabėgimas nuo tarnavimo 
rusų kariumenėi yra nusi
kaltimu tik prieš Rusijos 
įstatymus.

Jei Lietuva ir butų pri
jungta prie Vokietijos, kai
no jos užkariauta provinci- 
ia, tai jos (Vokietiios) įsta
tai pradės veikti tik nuo ta
da. kada tai pripažins kitos 
valstybės.

kaip ir visos su- 
mėsos. Rūgšti- 

S 
’žgyt. Todėl dakiaras už
draudžia bile ką rūgštaus 
valgyti ir liepia labai mažai 
valgvt. kad nesuskaudinti 
nerviškų vietų. Sviestas, 
pienas (saldi ,). kiaušiniai 
:r panašus valgiai gali būt 
vartojami, bet ir tai nedaug 
:r tūluose atsitikimuose per 
bumą nieko nevalia valgyt, 
Teigu gi ligonis neklauso ir 
-'anda steiko, užsisrebia bis- 
kį kopūstų ir t.t., tai beabe- 
’onės jis turės keikti, jog 
daktarai nieko nežino ir 
nemoka jo išgydyt. Aš ne- 
sakau, kad risi daktarai yra 
’ygiai gabus ligoms atspėk 
bet ir gabiausis daktaras jų 
neišgydys, jei ligonis nepil
dys įsakymų.

Yra tokių ligų, kur apie 
maistą nereikia nė kalbėti, 
bile tik ligonis turi gana jo. 
Tokiuose atsitikimuose dak
taras ir įsakymų neduoda. 
-Jis gali patarti, kas butų ge
riau, bet nedraudžia nieko 
valgyt.

Vienas dalykas turi būt 
neužmirštas, kada ligonis 
serga urna liga, neduot jam 
sunkių valgių. Jie verčia 
kūno dalis daug dirbt ir su
gaišina nuo apsigimimo, ku
rį iis varo laike ligos.

Paprastai ligoniui siūlo
ma tai kepta rišta, tai gar
dus ragaišis, tai kitokie mai
stai. Priverstinai duodama 
jam valgyt, nors jis kartų 
kartais praneša, jog nega
li valgyt. Jo organizmas ži
no ką darąs.— jis žino, kad 
maisto priėmimas jį su-

i

f

ti.
paaiškint šį | *vKon kad..ir ne’ 

Pasilikus Lietu-*™-. Zadama 1S miesto is- 
mobilizuoti visus vvnskius 
iki 44 metų. Aš, manau, 
galėriu pasilikti. Nusipirk
ti nieko negalima. Mama 
išvažiavo į Jurjevą maisto 
parvežti.

Šiandien gavau laišką iš 
Igno Norkaus. Jis yra 
Možaiske, kariumenėje — 
vargsta sau. Tu. Ignai, esi 
laimingas iš laimingųjų. 
Vyrus pjauna pikčiau galvi
jų. Mobilizacija po mobili
zacijos. Kada ir galas bus?

Gvvvbė ir pinigai, tai pi
giausieji daiktai.

Jau aš tokio kieto budo, 
kad kietesnio nebegalima ir 
furėti. Bet visgi ūpas ne
koks. prislėgtas. Atmink, 
dabarties dienomis sėdėki 
rankas sudėjus! Tai pik
čiau už ligą — tai kalėji
mai!

Ka padarysi, sėdėk ir 
kentėk!

Gal Tu, Ignai, ką naujo 
parašytum, ar negirdėti a- 
oie santaiką? Kodėl jus 
neprotestuojate prieš tą 
buržuazišką "žaislą?” Mes 
negalim.

Parašyk apie amerikie- 
čių-lietuvių veikimą. Kas 
padaryta ir kas žadama da
ryti?

Neužmiršk.
Lieku sveikas

20 spalių, Rygoje.
J. M

SAN FRANCISCO PA
SAULINĖ PARODA 

UŽSIDARĖ.
San Francisco.— Gruo

džio 4 d. buvo paskutinė 
diena San Francisco visa- 
svietinės parodos. Prezi
dentas Wilsonas "tarptau
tiniu toastu" ir himnu "A- 
merika" uždarė parodą.

Paroda tęsėsi 288 dienas. 
Pelno atnešė apie 2 milijonu 
dolerių. Išlaidos parodos 
trobesiams apskaitomos ant 
50.000.000. Parodą aplan
kė tiek žmonių, kad viduti
nišką skaičių imant pripuo
la po 62,000 ant dienos. 
Parodoje buvo virš 80,000 
skirtingų parodai išstatytų 
daiktų, kurių vertė apskai
toma apskritai ant 350 mili
jonų dolerių.

Daugelis parodos triobe- 
sių jau likos sunaikinta. 
Neleidžiama išgriaut tik 
dailės namo, vadinamo ”Pa- — 
lace of Fine arts."

t'

1 netenka apetito. Ir kol tik 
: jis nesijaučia norįs valgyt, 
tol nereikia jo spiri ir pri- 
kalbinėt, kad valgytų. Gar 
džiausis ligonio artimųjų 
kąsnis jam prirengtas ir per 
prievartą įduotas ar įsiūly

mas reiškia padarymą jam 
į blėdies. Duokite jam kuo- 
daugiausiai oro ir pildykite 

■daktaro įsakymus.
Ligonių lankymas.

Niekad neikite lankvt to
kių ligonių, kur daktaras 
arba sveikatos skyriaus val
džia draudžia, nes ten galite 
gaut ligą patįs arba parneš
ti į savo šeimyna, pas savo 
draugus ir galite atimti 
iiems gvvvbę arba priversti 

i kankintis.
Atsilankę pas ligonį, kur 

neuždrausta, nelįskite arti 
prie ligonio patalinės, ne
valykite iš jo indų ir buki
te kaip galint daugiau šva
rus.

Sunkesniųjų ligonių ne
varginkite kalbomis. Jums 
nėra reikalo klausinėt, kur 
skauda, kaip tankiai skau
da ir t.t., nes jam nepagel- 

į besite. Ligonis, stengda
masis atsakinėt, tik daugiau 
nusilpnėja. Nenžveskite su 

i iuo kalbų ir jokiu budu ne- 
į įtempkite jo atidos, nes jis 
turėtu tam išeikvoti daug 
energijos, taip brangios ko
vai su liga.

Nesėdėkite ligonio kam- Stratton iš I 
barvie ilgai, nes jam pasil- Jo kūną rado šalv kelio su 
sys už viską yra svarbesnis, revolveriu rankoj.

I

Gerbiamoji "Keleivio" Re
dakcija.
Širdingai ačiū tariu už 

siuntinėlį: kelinta "Kovos" 
;r "Jaunosios Lietuvos” nu
meriu. kuriuos gavau iš ju- 
*ų. Skaitau po kelis kartus. 
Tuomi trumpinam sau liūd
ną ir nuobodų laiką kalėji
mo sienose, atskirti nuo pa
saulio. Sėdime su drg. A- 
dolfu Čapliku be jokios kau
cijos. kankina mus nekaltai. 
Manchester’io kalėjime vis
gi esame šiek-tiek liuosesni, 
negu Nashua’ės, kur nenri- 
’eisdavo prie musu jokio 
žmogaus, nei laikraščių ne
davė. Čia mus aplankė Na
shua’ės streikierių delega
tas. drgas K. Grigas, atga
bendamas mums linksmą 
žinią, kad Jackson Co. au
dėjų streikas greit užsi
baigs. darbininkai pradėję 
dirbti pradės rupinties mu
sų išgelbėjimu.

Abudu tariame nuoširdų 
ačiū draugams, kad musų, 
neužmiršta. Ynač dėkingi 
esame už laikraščius ir kny
gas.

♦ $ ♦

Spalio 9 d. 1915 m. 
...Kas gyveno aplink Bir

žus. kuone viri yra išvaryti 
gilumon Rusijos. Snalviš- 
kiai. Godžėniai, Karališkiai 
ir daug kitu kaimų pasiliko 
tuščiais. Gyventojai išga
benti i Kostromos guberni
ją. Kas su savo giminėmis 
ar tėvais nori susirašyti, 
tai lai rašo šiuo adresu: 

Grodnenskij Vojennyj 
Hospital. Kostroma.

Su pagarba
P. Galvanauskas.

ĮPLAUKĖ 41,046,162 DO
LERIŲ.

Washington, D. C.— Val
stybinių mokesčių komisijo- 
nierius paskelbė savo rapor
tą iš kurio matosi, jog šiais 
pereitais metais valstybės 
federalin iždan įplaukė 41 
milijonas, 46 tūkstančiai ir 
šimtas šešiosdešimt du dole
riai sumokėtų nuo privati
nio pelno taksų. Pastarųjų 
metų suma viršija pirmes
nių metų sumas ant 13 mili
jonų dolerių.

K. Barauskas

♦ ♦ ♦

Iš Razanio. rašvtas Felik
sui Munturtai į Utica, N.Y. 
Mielas sunau, Feliksėli!

Pranešam tau. kad esam 
gyvi ir visi da krūvoj, kol- 
kas neiškrikdinti. Tik toli 
nuo savo namų, nes gvvena- 
me net Razanskoj gub. Tu
rime "kazioną" kvatierą, 
bet gyvent reika iš savęs. 
Kol-kas da turėjome savo, 
bet nuo gegužės mėnesio 
jau esame apleidę savo na
mus, kurie likoi sudeginti.

Pirma negalėjome nei lai
ško parašyt, nežinodami 
kur atsidursime. Nėra die
nelės, kad mes neverktume. 
Pergyvenome nemaža var
go ir baimės.

Mes broliai, Juozukas ir 
Antanukas pranešame tau, 
broleli, kad da musų nepaė
mė į kariumenę. Gal butų 
ir paėmę, jeigu nebūtų iš 
Alytaus komisija pabėgusi.

SOCIJALISTAI SUMUŠĖ 
ROOSEVELTO PAR

TIJĄ.
Šįmet Massahusetts vals

tijos viršininkų rinkimuose 
socijalistai sumušė bulmu- 
zus. Socijalistų kandidatas 
į attomey general, drg. 
John McCarthy iš Abingto- 
no, gavo 12,580 balsų, kuo
met bulmuzų kandidatas į 
gubernatorius Clark gavo 
vos tik 6,969 balsus.

125 MEDŽIOTOJŲ UŽMU
ŠTA IR SUŽEISTA.

Per medžioklės sezoną šį
met Amerikoj 59 žmonės 
)uvo nušauti, o 66 sužeisti. 
3emai 111 buvo nušauta, o 

162 sužeisti. Neką daugiau 
cai stirnų.

POLICMANAS VAGIS.
Philadelphijoj likos pa

gautas policmanas Graber 
plėšiant ant Market st. Sil- 
va brolių štorą.

Ar galima tad stebėtis, 
todėl policija taip tankiai 
"nesuranda" vagių?

NUSIŽUDĖ ADVOKATAS.
Oakland, Cal.— Čia nusi

žudė garsus advokatas F. S. Paskui ir mes išsikraustėm 
San Francisco. į Rusiją, kas bus toliaus —

nežinome.
Antanukas.

NEW YORKAS TURI 
5,257,885 GYVENTO

JUS.
Sulyg policijos surinktų 

žinių, New Yorke dabar yra 
5,257,885 gyventojai.



PER LAPKRITI RUSAI 
PAĖMĖ 50,000 BELAI

SVIŲ.
Rusų legacija Berne, 

Šveicarijoj, paskelbė šitokį 
pranešimą:

Oficijalis Vokietijos pra
nešimas labai perdeda skai
čių suimtų laipkričio mėne
syje rusų. Ištikrujų gi tai 
lapkričio mėnuo buvo 
sėkmingas tik rusams, 
rie paėmė i tą laiką 674 
kiečių oficierius, 49,200 
stro-vokiečių kareivių,
armotą. 1,118 kulkasvaidžiu 
ir 3 šviesasvaidžius.

pa- 
ku- 
vo- 
au-
21

SUĖMĖ 3 PINIGŲ MEŠ
KERIOTOJUS.

New York.— New Neth- 
erland Banke čia likos are
štuoti trįs sportai, kurie no
rėjo išvogti per grotas pi
nigus. Vienas jų užėmė ka- 
sierių kalba, tuo tarpu kiti 
du įkišę savo lazdukes per —x--------x—u-_

surištus 
Visi tris

HAVERHILL, MASS.

Nashua streikierių sušelpimui su
rinkta čionai L. Ukėsų Gedimino kliu
bo prakalbose, lapkr. 21 d. 25 dole- 

| rius.
Aukavo: Antanas Kevličius $1.40; 

P. čiras. Jonas Kazlauskas — po 1 
dolerį; J. Klimauskas, J. Pritkus, Z. 

j Valiukevičiūtė, A. Kazlauskas, A.
Salkevičius, J. Prakapas, J. Jurgeli, 
A. Krušas. O. Krušienė, M. Aladavi- 
čiutė, J. Paulikonis, B. Karpuzevičius 
ir J. Jurkūnas — po 50 centų; J. Pu- 

l zas, A. Kazlauskas. K. Abromavi
čius, J. Labas. J. Buinickas, F. Jan- 

j kauskas, J. Ziminskas, P. Pečiuko- 
I nis, M. Benkus, J. Valiukevičius, S. 
; Alksninis, J. Masionis, J. Bruzgele- 
vičius, W. Vilkišius, Ž. Valukevičius. 

i I Barišaus' as. C. Gandžiu!:enė, M. 
i Degesiunienė, J. Valukevičius, J. 
įJurebonis. P. Valukevičius, J. Več- 
! kys, D. Verbickas, J. Aladavičius. D. 
i čiras, S. Viškoška. O. Masiutė, J. 
I Aladavičius. M. Kulieš'us. J. Bazis, J. 
1 Valangeviėius, S. Barišauskas, J. 
| Uždarinis, F. Salkevičius, W. Pogo- 
I želskis. J. Zalankas ir F. Bakanaus- 
I kas — po 25c.

Kartu $22.90.
Su smulkiais viso $25.00.

grotas pradėjo traukti 
lenktais galais 
pluoštus pinigų.
išrodo ant didelių "džentel- 
manų.”

Atsišaukimas
Chicagos kriaučių.

EASTHAMPTON. MASS.
Per L. D. K. Vytauto Kliubo 

rengtas prakalbas 5 d. gruodžio su- 
au auta $14.30 Prakalbų rengimo 
lėšas apmokėjus, $6.30 pasiunčiame 
L. Š. Fondan.

Aukavo: K. Mickus, J. Steponaitis, 
S. J. Jurša, ir A. Stonis — po $1.00; 
J. Leckauskas, P. Puškaitis, J. 
viekas. J. Barysas, M. Židaniutė, 
Rinkevičiūtė ir B. Jaruševičius 
po 50c.; A. Balčiuniutė, M. Stasiunu- 

i kė, U. Puškaitienė, A. Mickienė, N. 
Milevičienė. J. Basevičius J. Supra- 
naričius, D. Mickienė, Vincas Mic- 

us. P. Ramoška, V. Dalikas, A. Su
bačius, M. Raišas, J. Grinkevičius, 
Pijus Puš-'aitis, K. Šimkums, J. Jur- 
sa — po 25c. Smulkių aukų surink
ta $2.55. Viso $14.30. Aukavusiems 
tariame ačiū.

Pajieškau draugo Jono Tamošiūno, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Ta- 
masbudžio valsč., Išdagių kaimo, 

1 Višakio Rudos parap. Gyveno WiJ- 
] kes-Barre, Pa. Meldžiu atsisaukt, ar 
‘ kas žino pranešt.

Pranas Urbanavičius
13424 Union avė., Chicago. III.
I ... -....—

Pajieškau giminių ir pažįstamų 
Antano Būtos, Jievos Janauskaitės, 
švogerio Kazio Narmonto, Juozo Jo
naičio, Stasio Lauraičio, Prano Ja- 
ruočio, Juozapo ir Antano šlicų, visi 
'šaunu gub.. Teisių pav., Židikių par.. 
Meldžiu atsišaukti

Leonas Butą,
197 Repery st.. (rear) Montreal,
_____________________P- anada- | Pajieškau Monikos Demeskytės. 

1 Kauno gub. ir pav., Skirsnemunės 
1 parapijos. Kaniūkų sodžiaus, gyveno 
I New Y orke, kas apie jų žino malonės 
' praneštų (50)

Charles Sederevičia,
J 56 Village st., Hartford, Conn.

Pajieškau savo pačios, pabėgusios 1 
su Andrium Barzdosiu. Išsivežė 6 
metų mergaitę Onutę. Ji paeina iš 
Gudakiemio kaimo, Merkynės paraD., 
Trakų pav., Vilniaus gub. turi apie 
29 metus amžiaus, 5 pėdų, 7 colių 
augščio, laiba, galvų laiko perkreipus 
į kairę pusę; turi 5 auksinius dantis. 
Vyras apie 6 pėdų, turi vienų auksi-

Vos.

Pajieškau Frano Grabausko, gyve
no bene West ar East Bostone, išva
žiavo Belfast, Me. Kas jį žino ma
lonės pranešti, ar jis pats lai atsišau- 

(50)
|
! kia.

Konstancija R.,
! 324 E st., So. Boston. Mass.

S. J. Juršas.

ni dantį, ant kaktos tarp bruvų turi 
juodų apgamų, juodų plaukų, rudų 
akių, kalba lietuviškai, lenkiškai ir 
vokiškai. Kas praneš apie 
5 dol. atlyginimo.

Jonas Paulekas,
BOK 233, Cherry Valley, Pa.

Pajieškau Juozo Mickaus, Kazio 
: Rimos, Antano Valiūno, Andriaus 
Šventoriaus, Jurgio Druleno — visi 
Pakuonio parap., Margini.nkų kaimo,

■ — ir Jurgio Juočio, Debilių kaimo; 
Jono Grigonio, Motiejaus Vasiliaus-

į ko, Motiejaus Paplausko ir švogerio 
Antano Rinkevičiaus, visi Vičiaus 
kaimo, Antano Baninin.iė, Vainatra-

■ kių kaimo, visi Panemunės par., Ma- 
I riampolės pav.. Suvalkų gub. Ir Juo- 
; zo Čiupo, Jėzno parap., Bl..ėmių kai
mo, Trakų pav., Vilniaus gub.

Kazys Grigonis, 
1616 Madison st., Gary,

Pajieškau Domininko Žibo, Jurgio 
Jančiaus, Svėdasų parap., Vadonų so
džiaus, ir Felikso Petrausko, Užpa-

■ lių parap., Sinckio sodžiaus, visi Kau
no

i bų

kai-

(51) 
Ind.

gub., Vilkmergė pav. Turiu svar- 
reikalą, meldžiu atsišaukti.

J. Samėnas,
i 15 St- Pnilomene st., Henry 

Montreal P. Q- Canada.

(50)
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Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, šliu- 
oinius ir deimantinius, muzikas, gramofonus su lietuviškais 
•ekordais, koncertinas ant kurių gali groti ir nemokantis viso
kius šokius; armonikas rusiškas ir prūsines importuotas ir taip 
jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargons parduodam. 
Taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instru- 
nentus ir revolverius. Sivo darbą gvarantuojame. _ Musų 
kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chica
gos orderius galite siųsti per laiškus.

Kataliogą nusiūtam visiems dykai kas prisius už 2c. štampą.

Steponas P. Kazlawski
4632 S0. ASHLAND AVĖ CHiCASO, ILL.

V.CMCUICK; i.l f A 'k
PLYMOUTH, PA.

S U SIR1N K1M A S D A R BĮ NIN K v 
KLIUBO.

bus 19 d. Gruodžio, 1915 m., 2 vai. 
po pietų. Bus renkama valdyba, to
dėl visi nariai malonėkit atsilankyti.

KOMITETAS.

Draugai!
Kapitalizmo letena spau

džia visus darbo žmones be 
mažiausio pasigailėjimo. 
Šios tvarkos sargai vargšus 
žmones priverčia badauti, 
o pasididinus vargams strei
kuoti už geresnį duonos ką
snį.

Chicagos siuvėjai jau ke
lintas mėnuo veda atkaklią 
kovą su darbdaviais, žmo
nių dvasia pakilus ir ir jie 
tikisi laimėti, nors kova yra 
labai sunki ir kas dieną da
rosi vis sunkesnė ir žiaures-

, nė.
Draugai! Jus gerai žino- 

Ite, kad darbininkai papras
tai mažai uždirba ir kad jie 
negali tiek pinigų susitau- 
pinti, kad be darbo galėtų 
ilgą laiką išgyventi. Mes 
jau kelis mėnesius kentė
jom, kelis mėnesius streika- 
vom ir išleidome visus savo 
sutaupytus pinigus. Dabar 
jau alkis pradeda rodyti sa
vo dantis. Mums reikalin
ga pinigiška pagelba. Ir 
jeigu šioje kritiškoje valan
doje jus, draugai, mums ne
pagerėsite. tai bosai pasi
naudos proga ir da su di
desne prievarta, da su žiau
resne policija pradės mus 
persekioti, ir mes busime 
privers*! randuoti...

Todė1 draugrai darbinin
kai. at rišaukiam e Į J’1^ šio
je valandoje ir meldžiame 
mum nagelbėti. Atminkite, 
kad jeigu mes laimėsime sa
vo kovą, tai ir jums ateity
je bus lengviau savo darbo 
sąlygas gerinti, o jeigu mes 
busime priversti pasiduoti, 
tai jūsų darbo sąlvgas bo
sai greitu laiku padarys blo
gesnėmis. Draugai, mes 
ant jūsų pasitikime.

Aukas siųskite 
riui:

J. Vaišvila. 1685 
kee avė., Chicago,

Monev orderi pirkite ant 
vardo P. Gakkis, 1327 
Robev str., Chicago, III.

Preso komitetas: 
Jos. Karlikauskas, 
A. Rikevič, P. Švelnis.

sekreto-

Milwau- 
111.

N.

A TTKOft 
LIETUVOS ŠELPIMUI

f LOWELL. MASS.
Lapkričio 25 d. vestuvėse 

Kujučio su p-le Stase Mackevičiūte, 
suaukavo L. Š. Fondan $8.75.

Aukavo: R. čiulada, V. Brastavi- 
čius. J. Žurys ir abu jaunavedžiai — 
po $1.00; J. Jurevičius, K. Kujutis, 
P. Kusborskiutė ir R. Žuirienė — po 
50c.; J. Puskunigis, U. Puskunigienė, 
M. žiuriutė. M. Kujutienė ir J. Bla- 
žonis — po 25c. Maži vaikai auka
vo po 5c. Jurevičius pasakė dar pra- 
kaibėlę varde pašalpos laukiančiųjų 
padėkavodamas aukavusiems.

. R. Čiulada.
Pinigus priėmiau. K. š’dlauskas, 

L.Š.F.

Vinco

ižd.

BRIGHTON, MASS.
Lapkričio 25 d. vestuvėse 

Sabetskio su p-le Adele Be r r 
suaukauta L. S. Fondan $4.00.

Aukavo: Ki. Sabetskis — $1.00;
Kaz. Sabetskis, J. Zubavičia — po 50 
’entų; L. Sabetskis. A. Šmaižis, J. 
°liuš’’is. J. ?»Iosteika F. Nikartas. 
D. Paulauskas, A. Matiukienė ir A 
Kalinaskytė po 25c. Aukavusiems 
ačiū. _ K L Sabetskis.

Pinigus priėmiau. —
K. Šidlauskas, L.Š.F. ižd.

Kaz.
•le Adele Bernotaite

Paj ieškojimai
Pajieškau Petronės Rugavičiukės. 

Kauno gub., Velionos valsčiaus, Pa
piškių kaimo. Turiu labai svarbų 
reikalų, todėl kas apie ja žino malo
nėkit pranešti, arba ji pati lai atsi
sukta. (50)

F. S. Bartus, s
P. O. BOK 31. Gilbertville. Mass.

Pajieškau brolio Jono Shidlos, Kau- 
■o gub., Panevėžio pav.. Biržių par., 
(rp.uželių kaimo, ir pusbrolio Petro 
’aitaičio. Stakirų kaimo, turiu svar
ių re:kala. meldžiu atsišaukti ar ži- 
tančiujų juos pranešti.

Petras Shidlo,
>OX 247, Cedar Point, III.

Pajieškau sesers Jar.ės Chesnule- 
iči^tės-Adomonienės, Vilniaus gub, 

Trskų pav.. Perlojaus parap., Manei- 
rirės kaimo, kas apie ją žino malo
nės pranešti arba ji pati lai atsišau
kia.

Marė Chesnulericiutė,
3255 So. Halsted st., Chicago. III.

Pajieškau Jono ir Vaclavo Balčių, 
■r Frano Naginevičiaus. Balčiai Už
girėlių, Nagineričius Atmainų kaimo, 
visi Kruonio valsč., Trakų pav., Vil
niaus gub. Jie patįs ar kas apie juos 
žino malonės pranešti.

Aleks Matulaitis,
48 W. Wood st., Minersville, Pa.

Pajieškau brolio Jono Baranausko, 
Kauno gub., ^Vilkmergės pav., Plun- 
dokų sodžiaus, gyveno Haverhill, 
Mass. Kas jį žino, ar jis pats lai 
atsišaukia

Ona Baranauskiutė.
Sub. Sta. 12, BOK 405,

Lawrence, Mass.

Pajieškau draupų Antano Zavads
kio. Kazio Petraičio, Antano Yudic- 
ko ir Povilo Digaičio. visi Raseinių 
pav., Kauno gub. Jie patįs lai atsi
šaukia ar kas juos žino malonės pra 
nešti.

Antanas Zdankus.
2134 Forbes st., Pittsburgh. Pa.

Boston, Mass.
D. L. K. Gedimino Kliubo susirin

kime surinkta $13.17c.
Aukavo: A. Tamulevičienė $2.00; 

J. Adomavičius, K. Mikalkevičius ir 
A. Jurevičius — no $1.00; H. Vaba
las, V. Mališka. P. Kamarauskas ir 
V. Radienė — po 50c.; A. Kairaičiu- 
kė 45c.; C. Stašis 30 c.; P. Kutin, L. 
Preškienėnė. V. Kliponiutė. J. Bertu
lis, A. Bab’lius. M. Norkus. V Da
nielius, J. Tarvėnas. F. Stašis, M. 

Paleknienė, J. Vairiauskis, K. Bie- 
liauskis, M. Suveizdis ir B. A. Simo- 
navičius — po 25c. Sykiu su smul
kiomis aukomis $13.17. Aukos per
duotos L. š. F. Fondan.

B. Skerstonas.
Pinigus priėmiau Nov. 28 d 1915.

K. Šidlauskas. LA.F. iid. 1001 Hess st..

Papieškau apsivedimui vaikino 
ar našlio, nuo 30 iki 45 metų am
žiaus, mylinti farmų gyvenimą. Aš 
esu 38 metų amžiaus. Atsišaukian
tis turi turėt nors du šimtu dolerių. 

Amilija Miliauc’-ienė,
BOX 31. Saublc, Mich.

Pajieškau pusbrolio Kazio Micke
vičiaus ir pusseserės Jievos Micke-.

Pajieškau dėdės Igno Aimanavl- 
čiaus, Suvalkų gub.. Slabados par. 
Turiu svarbų reikalų, meldžiu atsi
šaukti ar kas žino jį pranešti.

Antanas Aimar.aričius,
Post Office, W. Frankfort, III.

Pajieškau pusbrolio Prano Klerijo- 
no ir Jono Stanislovaičio, Saločių pa
rap., Kiburių valsč., Vilžių sodžiaus; 
Juozo Velžio Pasvalio parap., Par- 
valkų sodžiaus; Steponės 
čiutės iš Pasvalio miestelio, 
nevėžio pav., Kauno gub. 
atsišaukti

Mykolas Paugis, 
31% Charteroak st., So. Manchester, 

Conn.

Kalėdinis Numeris 
bus padidintas.

Zelengai- 
visi Pa- 
Meldžiu I

Pajieškau giminių, brolių ir sese
rų. taipgi savo pažįstamų merginų ir 
vaikinų, aš iš Sėdos parapijos, Tel
šių apskričio.

K. Dapšeričia,
BOK 240, Kenosha, Wis.

Pajieškau pusseserės Stasės Veke- 
raitės, Kauno gub., Rasenių apskr, 
Titavėnų parap., Šedbarų kaimo. Gy
veno Chicagoj. Kas apie jų žino, 
malonės pranešti. (51)

Stanislova Venckienė,
P. O. B0X 125. Mexico, Me.

—
Pajieškau apsivedimui merginos. 

I nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Aš esu 
i 25 metų, blaivus ir mylintis gražų 
Į gyvenimą. Su pirmu laišku geistina 
; gaut paveikslas. (52)

K. J. V.
1 10532 Edbreok avė., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Kazio Kaminsko, 
gyveno Mahanoy City, Pa., jis iš Su
valkų gub.. Mikailiškė valsčiaus. 
Lepinės kaimo. Meldžiu atsišaukti, 
ar kas apie jį žino teiksis pranešti.

B. Glaveckas, 
1623 Indiana avė., Sheboygan, Wis.

Pajieškau dėdės Tofiliaus šetkaus- 
ko. ir pusbrolio Jurgio Naujalio, Su
valkų gub., Seinų pav.. Laibigalių 
kaimo. Taipgi 3 pusseserių: Rožės, 
Marijonos ir Jievos. (visos ženotos) 
Magnickiučių. Dyviliškių kaimo. Tu
riu svarbų reikalų, žinanti juos teik
sitės pranešti

Jieva Jaruševičiutė,
281 S. 8th st., Nevark. N. J.

Pajieškau brolio Vinckės. Merky- 
nės parap.. Masališkių kaimo, Tra
ku pav., Vilniaus gub. Jis pats lai 
atsišaukia ar kas apie jį žino malo
nės pranešti.

Adomas Orl;nskas,
Hight Farm, Brookline, Mass.

l

Pajieškau pusbrolio ir pusseserės 
Petkunių, Palšių sodžiaus, Stakių pa
rap., Šimkaičių valsč- Raseinių pav.. 
Kauno gub. Jie patįs ar kas juos 
žino malonės pranešti

Teodoras Lazdauskas,
1331 So. Park avė., Waukegan, III.

Pajieškau pusbrolio Augusto Kuli- 
čaus. Ropinikų kaimo, Joniškės vals
čiaus ir par., pusbrolio Simano Gai- 
liuno. Skarų kaimo. Jono Gabrio. Mi- 
kšiunų kaimo, Alenos Gailiuničios. 
Gedminų kaimo, Pašventinio parap., 
ir Petro Munkuno, visi Šiaulių pav. 
Kauno gub. Lai atsišaukia.

Karolius Gailiunas.
47 Wall st., Torrington, Conn.

Pajieškau brolio Frano Bardaičio, 
Suvalkų gub.. Vilkaviškio pav., Pa
žeriu valsč., Strielčiškių kaimo, gy
veno Wilkes-Barre, Pa. Meldžiu at
sišaukti, ar kas žino apie jį pranešti. 

Matt. Bardaitis,
Algonųuin, W. Va.

Pajieškau draugų Zigmo ir Jono 
Šidlauskų iš Rakščių sodos, Kuršėnų 
parap.. Šiaulių pav., Kauno gub. Be
ne Chicagoje gyvena. Kas apie juos 
žino malonės pranešti.

Jurgis Stupuras,
713 Andoner st.. So. Seattle, Wash.

Pajieškau pusbrolių Petro, Kajeto
no. Juozo ir Prano Makareviėių, ir 
dėdžių A. Jankausko, J. Jakščio ir 
J. Mitkaus, visi Rudos parap., Suval
kų gub. Meldžiu atsišaukti.

P. Jankauskas. 
1769 E. 35th st..

(50)
Cleveland, Ohio.

Pajieš' au pusbrolių, Andrejavo val
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)

Franas Kupris.
Winskell Mine. Benton, Wis.

Pajieškau brolių Antano ir Juoza-
vičiutės. abu Suvalkų gub., Keturva- P° Laučaičių. Kauno gub.. Raseinių 
lakių parap.. gyveno Newark, N. J.
Meldžiu atsišaukti, ar kas juos žino 
pranešti.

V. Adomaitis,
BOX 294. Johnston City, III.

pav., Eržvilkės parap. Tilvikų kai- 
Malonėkite atsišaukti ar žinan- 

pranešti. (50)
Jonas Laučaitis,

Lehigh, North Dakota.

mo. 
tieji

Pajieškau draugų Povilo Lukoše
vičiaus ir Povilo PuDleso. abu Kauno
gub.. Telšių pav.. Plungės parapijos. ____ _ ____ K_.„
Meldžiu atsišaukti, ar kas juos žino Meldžiu atsišauktų ar kas žino pra- 

pranešti. IneštL (1)
___ __  Pranas Valanch. Andrius Subačius.

So. Saginaw, Mich. 301 Pine st, Wilmington, Dėl.

Pajieškau Viktorijos Subačiškės, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Kronio 
valsč.. Kalvių par.. Plaskunų kaimo.

| nešti.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios gražų poroj gyvenimų. Tu
ri būt apsišvietusi, ne jaunesnė 17 ir 
nesenesnė 25 metų amžiaus. Aš esu 
24 metų. Platesnis susižinojimas 
per laiškus. Su pirmu laišku geisti
na gaut paveikslas.

J. B. Woodnor, (51)
P. O. BOX 41, Shenandoah, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
28 metų amžiaus, blaivus ir turiu 
turto ant $1,000, gaunu algos po 3 
dolerius už 10 vai. Dėl platesnių ži
nių rašykit laiškų. (50)

John Gerkant
P. O. BOX 613, North Easton, Mass.

Pajieškau laimės!
Merginos, kurios nori turėti sma

gų, draugišką linksmą gyvenimą ir 
norėtų apsivesti malonėkit atsiliepti. 
Atsišaukti gali tik nuo 17 iki 25 m. 
Aš esu 23 metų. Turiu gerą darbą 
ir myliu draugišką gyvenimą; su 
pirmu laišku siųskite paveikslą.

S. Minus.
1229 So. 50th Ct.. Cicero, III.

Kalėdinis "Keleivio" nu
meris bus dvigubai padidin
tas, turės 16 puslapių, ir 
dailiai bus iliustruotas. Ja
me tilps daug įdomių daly
kų. Tas lėšuos mums apie 
$150.00 daugiau, bet mes 
norim padaryti tai kaipo 
dovaną "Keleivio" skaityto
jams nuo savęs.

Kas norės paimti kalėdi
nio "Keleivio" numerio par
davimui, teiksis pranešti 
apie tai "Kel." ‘ ‘ ‘ 
cijai iš kalno, 
skaitytojas gali užsisakyti 
keliatą ar kelioliką egzemp
liorių ir išparduoti juos tarp 
lietuvių po 5c. Užsisakant 
pinigus geriausia (stampo- 
mis arba pinigais) prisiųsti 
iškalno, po 3c. už egzemp- 
liorį.

Su pagarba,
"Kel." Administracija.

Adresuot reikia taip: 
"Keleivis,"

So. Boston, Mass.

tAnt 2 I 
akmens 
Getžkelio laik 
rodis sriubelių 
užsukamas, vj 
riško didumo 
ant 20 metų au 
ksuotas su iš 
rašytais du bei 
tavais viršau 
Labai teisingai 

važiuojantiems 
reikia visuomet 

žinoti. Gvarantuota> 
Ypatingas pasiulyji 

___  Mes išsiųsime šį laikrodėli an: 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. u 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
skų peržiūrėt. Jei busi neužganėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro 
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitui 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu 

ESCELS1OR WATCH CO.
806 Athenaeom Blg.. CJTICAGO, ILL

PATARMES MERGINOMS

administra- 
Kiekvienas

ypaui.b— 
I žmonėms, 
I ukras laikas
ant 20 metą.

mas.

i

^ezReliu 
kuriems Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H SANGER

Su paveikslais

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 5Oc.

Reikalavimu* ir pinigui* rniųakU šiuo adremr
J. STROPUS,

6 Loring SL, So. Boston, Mass.

Pinigu. geriausiai siųst money orderiu, bet 
kam ta» neparanku, gali eiųst pastos markes*

Didelė Kalėdoms Dovana.

GRĮŽKIT ANT ŲKIŲ.
Apsigyvenkit palei Rock Island ge

ležinkelį. Daugybė gerų progų įgyt 
ūkę Arkansas, Louisiana, Oklahoma, 
Texas, New Mexico, Colorado ir Mis- 
souri valstijose. Nepaprastai gera 
žemė, kaina pigi. Musų immigraci- 
jos biuras suteiks jums bešališkas ir

500 LAIKRODŽIŲ DOVANŲ.
Kas užsirašys per mus kurį nors 

pirmeiviškų laikraštį ir prisius 20c. 
daugiau, kiek laikraščio prenumera
ta prekiuoja, tam užrašysim laikraš-

pasitikėjimo vertas informacijas apie tį ir duosim dovanų gerai laikų 
ukes kraštuose, per kurius mus gele- dantį laikrodėlį "Locomotive.”
žinkelis bėga. Rašykit lietuviškai 
pas L. M. Allen, Passenger Traffic 
Manager, Rock Island Lines, Room 
718, La Šalie Station, Chicago, Tll.

(2)

i ro- 
Rei- 

kalaudami kataliogo pridėkit už 5c. 
štampų. ( ?)

J. K. MATCHULIS,

P. O. Box 189 Racine, Wfe.

- ! j
REIKALINGAS jaunas lietuvys 

dirbt barzdaskutykloj. Kuris moka tą 
amatą lai atsišaukia laišku, 
mokestis.

Alex Kazlauskas.
32 Sheldon st_ Hartford.

Gera

Conn. ‘

REIKALINGAS Atsakantis duon
kepis, kuris moka gerai lietuviškų 
duonų kepti, taipgi visokius ragai
šius (keksus) ir kad butų blaivas. 
Kreipkitės šiuo adresu: (52)

F. T. M art i n, 
1209 So. 3rd str., E. Cedar Rapids, 

Iowa.

REIKALINGI Darbininkai prie 
įvairaus darbo mažoj dirbtuvėj. At- 
sišaukit šiuo adresu: ELIOT MILLS, 
SO NATICK. MASS. Tik 7 my
lios nuo Bostono. Boston ir Worces- 
ter Trolley Linija.

PARSIDUODA 175 akrų žemės 
farma. 40 akrų dirbamos dirvos. 35 
akrai pievos, o 100 akrų ganyklų, ap
augusių krūmais. Avižų gaunama 80 
bušelių nuo akro. Farma guli prie 
ežero. 7 trobos, kalvė, 4 arkb’ai. 2 
karvės. 9 kiaulės. 50 vištų, 50 veži
mu šieno, 1 vežimas, dvejos rogės ir

“Keleivio” Kalendorius.

Beto jis yra ir pigiausis 
laikraštis. Turėdamas daug 
skaitytojų, „Keleivis” gali 
eiti už $1.50 metams ir tan
kiai išeiną da padidintas, po 
16 puslapių.

Juo daugiau "Keleivis” 
turės skaitytojų, tuo jis bus 
pigesnis arba didesnis.

Taigi visų "Keleivio” 
skaitytojų pareiga turėtų 
būti įlatint jį kuodaugiau- 
sia. Geriausia gi proga yra 
dabar. Kas turi brolį, sese
rį, draugą ar mylimą, "Ke
leivis” ant Kalėdų bus ge
riausia jiems dovana.

Bet tai neviskas. Kas už
rašys savo draugui ar pažį
stamų! "Keleivį,” arba kas 
prikalbins naują skaitytoją, 
kiekvienam duosime da už 
50c. dovanų knygoms, ku
rias galima išsirinkt iš že
miau surašytų. Dovanos 
duosis tik iki naujų metų, 
todėl pasiskubinkite.

nilgusnai. Si knyga sutaisyta taip lengvai, 

kad kiekvienas gali išmokt angliškai, kuris tik bent kiek moka lie- 
. ... 25e

Tinka 

... 25c

Mielas Skaitytojau!
Ar turi tokį žmogų, ku

riam tau butų malonu pada
ryti ant Kalėdų džiaugsmo 
visiems metams?

Jeigu taip, tai užrašyk 
jam "Keleivį" dovanų.

Iš šitokios dovanos žmo
gus turės netik džiaugsmo, 
bet ir naudos, kurios jisai 
niekad neužmirš. Tas pro
to turtas, kurį jisai įgys 
skaitydamas "Keleivį," pa
siliks jo proto ižde ant visa
dos.

"Keleivis" yra geriausis 
darbininkų laikraštis; tą 
liudija tas faktas, kad jo 
labai nemyli ir bijosi viso
kie žmonių išnaudotojai ir 
dykaduoniai.

Kad "Keleivis" geriausia 
žmonėms patinka, tai liudi
ja faktas, kad jis turi dau
giau skaitytojų, negu vi
si kiti laikraščiai sudėjus 
juos krūvon.

Lengvas bodas išmokt angliškai.j._ j .............
tnviškai skaityti. ...................7.,

Monologai ir Deklamacijos. Naujas pagerintas spaudimas, 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, koncertams ir t-t. . 

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juškevičiaus dainose. Jei nori žino
ti, kaip senovėj lietuviai gyveno, tai perskaityk šitą knygą. .. 35e 

Ta pati apdaryta. ........................................................................................ 50e

Žemė ir Žmogus. Labai pamokinanti knyga. ..................................... 25e
Sielos Balsai. J. B. Smelstoriaus eilės. Knyga didelė su gražiais 

paveikslais, popiera gera ir spauda graži............................................ 75e

Ta pati knyga apdaryta........................................................................ $1.00
Popas ir velnias. Toj knygoj telpa da "Adomas ir Jieva” ir kiti da

lykai. Pilna juokų ir ašarų. .
Per skylę ir Panelė šv. Sasnavoj.
Stabmeldiška Lietuva. Labai žingeidi knygutė. Parašė Z. Aleksa 
Tabakas. Kaip jis žmonėms kenkia. .................................................. .
Nihilistai arba užmušimas caro Aleksandro II. Tragedija trijose 

veikmėse. Labai gražus teatrališkas veikalas................................. 25e

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš kur atsirado ant žemės žmogus?

Ta pati apdaryta........................................................................................ 50e

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų aktų komedija, juokinga ir lengva 

perstatymui................................................................................................... 10e

Kaip senovės žmonės persistatrdavo sau žemę. Labai žingeidus se

novės filozofų daleidimai apie žemės išveizdą. Su paveikslais. .. lOe 

Materijalistiškas istorijos supratimas. Jei nori žinot, kas gimdo pa- 

saulije įvairius nuotakius, tai perskaityk šitą knygutę.....................20e
Džian Bambos Spyčiai ir kitos fonės. Daugiau juokų, negu saliune 

alaus................................................................................................................
Alkoholis ir kūdikiai. Kiekvienas turėtai perskaityti šitą knygutę. 

Amžinos Dainos. Yra tai geriausių Jovaro dainų rinkinys...........
Anarchizmas. Pagal Proudhono mokslo. Vertė Briedžių Karaliukas. 
Kurgi tas viskas nyksta? Pacai K. Kautskį. Parašė Z. Aleksa .. 
Ž'ngsnis prie šviesos ir Monologas Našlaitė...........................................
Byla Iletroit’o Katalikų su Socijalistais. Su Paveikslais....................
Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pagerinta 6-ta laida juokingų dai

nelių, pašiepiančių davatkas ir kitus prietarus.................................. 10c
Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausimais ir atsakymais........................ 15c
Kodėl aš netikiu į Dievą? Arba tikėjimo kritika. ............................. 20c
Kur musų bočiai gyveno. Tirinėjimas, kur buvo pirmutinė žmonių 

lopšinė. Parašė Z. Aleksa.................................................................... 25c
Legališki žmogžudžiai. Trijų aktų tragedija, iš revoliucijos laikų 10c 
Lvtiškos ligos. Labai naudinga knyga apsisaugojimui nuo lytiškų 

ligų. Parašė D-ras F. Matulaitis........................................................ I*
Delko žmogui reikia gert ir valgyt? Pagal d-rą Bemštein’ą paražė 

d-ras A. G............................................................................/........................
Žmonių Skerdykla. Parašė Negeistinas. I>abai vaizdingas raštas aPl® 

kare ir jos baisumus................................................ y........................... *
Socijslizma* ir Religiia.................................................. ' ' ........................9Vr
Apie Dievą. Velnią. Dangų ir Pragarą. Parašė IngersoU .......................

Straipsniai m1s« <m <-rnžiai« navr'kslais .. . 25c.

^KELEIVIS,"
%

i

"Keleivio" kalendorius 
1915 metams, vos tik iš 
spaudos išėjo, susilaukė ai
bes pareikalavimų. Tas pa
rodo, kad tūkstančiai Ame
rikos lietuvių apvertina 

i "Keleivio" leidžiamus ka
lendorius ir jų laukia su pa
siilgimu. Šių metų kalendo
rius ypač daugeliu atžvilgių 
nesulyginamai geresnis už 
buvusius. Indomus jis ne
tik savo 
ir puikiais straipsniais 
metraštiškomis 
bet svarbiausia, kad jame 
telpa sutrauka dabartinės 
Europinės karės. Turėti to
ki kalendorių namuose ne
tik malonu,

gražią technika 
ir 

žiniomis,

......................................................... 10e
Dvi pamokinančios apysakos. .. l<»t

10c
20e

25e 
10c 

15c 

15c 

lOe 

10c

25c

bet ir butinai
Kaina 25c., o 

, ___ skaitytojams kaip ir
Canada. I visuomet tik lOc.

visi žemei dirbti įrankiai — parsi- tlh malonu 
duoda už 3 tuksiančius dolerių. Pi- reikalinga, 
nigai reikalingi visi kartu . : ” -b/;

Chas Jaselinnas AGI. J KR]Chas Jaseliunas. 
Clyde Altą,

•9

25,000 KĄTALI06U DYKAI
SU LIETUVTAKOMTS DAINOMIS 
REKORDAI PREKIUOJA tik

Jeisru .net’31’’, mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pact’P? markę, o tn- 
rosi didelį ir pu'ko katalogą, kuriame rasi visokiu geriau7'^ ARMONIKŲ* 
SKRTPKŲ, TRIUBU. ir daugybę kitokį MUZIKALIS&V INSTRU
MENTU. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik ra lietuviš
koj kalboj. Puikiausia koncertinis Armonikas su 76 ir T.'? 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuv’škas Sapnininkas.
5x6%. su 310 paveikslėlių. Kaina 50'. Reikalaukite visokio tav?/? Pas 
tikrą lietuvį, o rausite teisinaus tavorus. Agentams parduodu p'’Ri*’3- 
Rašykit tokį adresą:

112 GRAND ST-

raktais, 
dydžio

W. S. WAIDELIS,
BROOKLYN, N. Y.

Naujausios eilės su gražiais paveikslais .
SO. BOSTON, MASS.

/



špaties ir pono musų Jėzaus 
Kristaus, o taipgi ir švento 
Jurgio, kareiviškos musų 
susaidės patrono ir kitokių 
gyvulių apiekuno.

0 dabar aš tau duodu ži
not. mielas mano Džianai, 
kad viešpats ponas Dievas 
ir panelė švenčiausia pake- 
ravojo man neščėstį: mano 
auzoj atsitiko fajeras ir 
pridarė daug demečiaus. ba 
auza buvo ne inšiuryta. Iš 
pradžios mislinanu, kad fa- 
jerą sustabdysiu su šventos 
Agotos duona, kurios turė
jau da iš seno krajaus atsi
vežęs, 
kartus 
fajerą. 
o da aršiau pradėjo degti. 
Tuomet daviau tilyponą. 
kad pribūtų iš miestelio fa
jermanai. (mano auza stovi 
tris mailės nuo miestelio). 
Fajermonai atvažiavo, aie 
neatsivežė su savim didelio 
inžino. tai sudegė visas ru- 
fas ir porčiai.

Taigi, brangus Džianai. 
kai tu ant visko esi lojeris. 
ar negalėtum man duot ro
dos. ar negalėčiau aš dabar 
patraukti tuos faiermonus į 

■sūdą už demečių? Kaip 
mano durnas razumas ro
do. tai šitą provą možna iš- 
grajyt valuk to, kad fajer
monai neatsivežė inžino. 
Jeigu jie butų inžiną atsiw- 

auza butų išratavota. 
Tavo senas kostumeris, 
Kazimieras Dešrauskas. 
o angliškai:

Čali Draibalionė.
Džian Bambos atsakymas: 

Jesary. Mr. Draibalionė!
Jūsų trobelį Džian Bamba 
supranta ir gali duoti gera 
rodą. Jemerika, mat, toks 
jau kontras, kur eni grino- 
rius gali turėt giliukį, jeigu 
tik žinos kaip runyt biznį. 
Ve. kun. Bemėšis, musų vai
sko organaizeris. sutvėrė 
švento Džiovo susaidę, užsi
dėjo gazietą ir daro fain 
biznį. Arba paimkim tarp- 
tautišką musų lojerį Džiovą 
Gabrį. Nė jis aria, nė sėja, 
o gyvena kaip regli džentel- 
manas. Kodėl? Todėl, kad 
jis žino, kaip runyt biznį. 
Arba paimkit Džian Bam
bą. Kaip atvažiavo į šitą 
kontrą. tai neturėjo ani šiu- 

gadėmit, biznierius garsus 
ant visos Jemerikos. O ko
dėl? Todėl, kad Džian 
Bamba žino, kaip runyt bi
znį : kam duot ant bargo, o 
kam ne; kam duot į akį, o 
kam per feisą. Todėl Džian 
Bambą visi laikina ir vadi
na smat boi. Senam kostu- 
meriui Džian Bamba eni ka
da patrostina ir ant bargo, 
ale kokiam grinoriui never- 
duot be pinigų. Va. aną va
karą suskambino tilyponas.

— Alou! — sakau.
— Alou — atsiliepė. 
— Hu ar ju?
— Mister Kikilis.
— Vadahel ju vont?
— Ai vont spik tu Mister 

Džian Bamba. Plyš, pri- 
siųsk man ant Krismų bač
kutę alaus.

— Natin duink — sakau.
— Kodėl?
—Ba aš tavęs nepažįstu. 

Tu niekad pas mane da ne- 
ordeliavai.

Ir žmogus nekikino. ba 
iam gražiai išekspleinyta 
visas biznis.

Ale kada duoda tilyponą 
kunigas, kad nusiųst jam 
bačkutę, arba musu ščėstly- 
vos smerties susaidės prezi
dentas. tai Džian Bamba 
-aidavei šaukia tvmą ir 
’iunčia. ba žino, kad seni 

’<ostumeriai, ka štedi tokį 
'tnfa Tuziną, užmokės kaip 
’žentelmanai.

Sv, Jemprikoi reikia žino- 
i bizm. Tain ir «u iu^ų au- 

Ta, Mister Dešrauskas arba 
draibalionė. Ant pirmo 

’pisn. tą a”za iums reikėio 
nčTnvvt. tai dab^r <š inšiu- 
mns kompanės rautum už 

čiausio musų sutvertojo vie- dėmučių užmokėt. Fajęr.

Everibadi
Kyp kvait, 

MISTER DŽIAN

ir apnešęs devynis 
aplinkui Įmečiau i 
Ale nieko nemačijo.

BAMBA 
yra byzi su 
kostumeriais.

Garbingam Mister Džian 
Bambai, garsingam geogra
fijos žinovui, palaimintam 
vienos beibės tėvui, šlovin
gam lietuviško vaisko mar
šalkai, senam jamerikonui 
ir aptudeit biznieriui of Ju- 
naitet Steic of Jamerika.

Klausimas:
Mes, tris merginos, iš Us- 

ter miestelio, Mesečiužės 
steito, skaitydamos peipe- 
riuose, kad tu esi toks dide
lis saliunkyperis, žinai viso
kių klesų mokslą ir supranti 
visokius tinksus iš rašto 
švento, žinai kokius šventas 
Pyteris sakė rojuj spyčius 
ir ką Adomas darė su Jieva, 
nutarėm kreipties pas tave. 
Mister Džian Bamba, su vie
nu klausimu, katro mes pa
čios negalim sau išeksplei- 
nyti jokiu budu. šitas klau
simas yra toks: nuo katros 
vietos pas žaltį prasideda 
vuodega ir kaip ji ilga? O 
taipgi, kodėl šita vuodega 
kartais būna kieta, o kar
tais minkšta?

Mes ir musų frentės labai 
norėtum šitą geografiją ži
noti ir esam šiur, kad tu, 
Mister Džian Bamba, kaipo 
mokytas vyras, išekspleiny- 
si šitą rait tru.

Tavo truli, 
Meri P. 
Agne S. 
Lizi B.

Džian Bambos atsakymas:
Brangios mano leidės ir. šių užka nusipirkt, o dabar, 

kostumerkos! Šiur tink, 
kad Džian Bamba žino ge
ografiją rait tru ir runija 
didžiausi saliuną ant viso 
Junaitet Steic of Jamerika. 
Ale Į šitokį kveščin, baigali, 
nėra taip yz? 
jums, leidės, 
pirmo pleiso,

zę.

manų i kortą negalima pa
rduot už tai, kad jie atvažia 
ivo be inžino. Pirma pas 
jus fajero niekad nebuvo, 
todėl jie netikėjo, kad pas 
jus gali kas nors degli. Tai
gi čia ne fajermanus reikia 
bleimvt. bet auzkyperį. Jei
gu fajeras pas jus butų tan
kiau. kitaip sakant, jeigu 
jus būtumėt fajermanams 
jau senas kostumeris. jie 
'butų atsimuvinę pas jus su 
visais inžinais Tik patra- 

' jikit savo auzoj dabar pada
ryt 
šių r

faierą. o fajermanai 
pribus su inžinais.

Jurs truli.
Mr. Džian Bamba.

žingeidus vaikas.
Motina:— Žiūrėk. Jonuk, 

viščiukas ką tik išlindo iš 
kiaušinio.

Jonukas:— 
tenai inlindo?

Ale plo kul jis

ir

Or. B. 6. WERIIICK
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų 

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

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

9 R?rrnei st-, FrsUr, K;f s
** K«l*L*U*J>U*JML*I. * *** ***.**»■» *-

Akušerka

LMnbzku D-m M. ZiMtaa
7 Pararater St 
Boktou, ¥ ***.

Viaokiullg** gy 
d*u pasek mingia- 
usiąi. Ateikit (te
šlok pas mane 1 
trepais 1 viršų uk 
neikit Į aplietą: 
mano uurv* bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki llrvte 
nuo 1 iki 2 ir d iki 
8 vakare. Teleph

.Pabaigusi kursą H’utnans Mediea 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbs 
•prie gimdymo, taipgi suteikia vi 
i sokias rodąs ir 
moterų ligose.F. Stropienė
so.

pagelbą įvairios*-

• 6 Loriag str. I
r-------- ' arti E ir 7 »t j

BOSTON. MASS 1
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^.Galime Cc
Utlaikv ger.&usį

Elių, Vyną, Likierius bPenaketjos g;s&xynM: ^Zdž”rou"
Mergasparniui. — 

daug parnografiškas 
tos rašinėlis. Nedėsime.

P. P. Lietuvaičiui.— -Jau 
apie tai buvo rašvta.

Jaunam Vaikui. Žiūrėkit 
korespondenciia iš Spring
field. ‘

Mažai varguolei.— Už 
žinutes ačiū. Eilutes grąži
name.

Lipčiui.— Manoji” ir ga
balėliai geri.

Keršto širdžiai. — Per
skaitysime ir gal sutalpin
sime.

K. J. Valiui— Tamistos! 
pajieškojimas per neapsi
žiūrėjimą neįdėtas 48 r 49 > 
numerin. Tilps sekančiuo
se.

Per- 
tams-

1 o taipgi ir geriausio taha 
ko Cigarus

Meldžiame užeiti, o visados rasi 
gražų patarnavimą.

362 2nd st,, So. Boston. i

S. Baracevičius
GRA BORUS.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Didelį palaidoj u už $45, mažą už $15.

Palaidųjų 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, nes 
mano automobilius stovi visados ant 

I kelio.

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscvt 

-in valstijoj, su naujoms tnobom. 
žemė išdirbta ir apsėta; galima pir^ 
su gyvuliais ir visoms mašinem.- 
taipgi galima imt ant randos aro 
ant pusės. Dabar laikas žemę apzu. 
rėt, nes pati žemė pasirodo koki, 
yra. Jau keliolika lietuvių turi pi; 
kę nuo musų Farmas ir visi dėkave 
ja. Klausk platesnių žinių per lau
ką Įdėdamas už 2c. štampą, o gan.- 
plačius paaiškinimus, musų adresa- 

(1-6 
K. MARCINKEVIČIA,

1324 So. lOth st_, Shebovgan, Wi»

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius

s».

atsakyt, kaip 
rodosi. Ant 

aš nežinau, 
kodėl jums užsinorėjo žino
ti, kur prasideda pas žaltį 
vuodega. Paskui, aš neži
nau, kokį žaltį jus,, leidės, 
myninat. Mat. žalčių yra 
visokio kaino. Džian Bam
ba greičiau jau pasakytų, 
kam panelė švenčiausia da
vė ožiui barzdą, arba kam 
reikalinga kunigui gaspadi- 
nė. negu kain ilga pas žaltį 
vuodega. Aš jums pasaky
siu. kad ilgumas žalčio vuo- 
degos priguli nuo to. kaip 
didelis žaltys. O nuo katros 
vietos ji prasideda, tai ge
riausia jus pačios apžiurė- 
kit. Man rodos, kad ji pra
sideda tenai, kur baigiasi 
galva. O po teisybei, tai 
visas žaltvs yra vuodega, 
tik su galva. Ai beč jur 
lai f.

Jurs respektfuli
Mr. Dž. Bamba

. 
Siuvame ant Užsakymo

: ) Išvalome, sutaisome ir išprosi- i 
name senus.

ž!) Vienintelė Kriaučių kompanija ;!
>( So. Bostone, kur visame duoda !(
(eera ir gražų darbą už prieina- (<

>’į mą kainą.
į PASIŪDINK PAS MUS SIl'T X į) 

O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES! įj 
jį) Todėl, kurie norit pasisiūdini ' | 
M gerą siutą, išvalyt arba suprosit, 

kreipkitės pas mus.
(į SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
U 278 Broadway, So. Boston.

(

Kitas klausimas Mister Dž
Bambai.

Mano mielas Džianai!
Rašau tau šitą erromatėlę 

sakvdamas visų nirmiausia: 
teenl bus pagarbintas Jėzus 
Kristus, su 
ant amžių 
amen.

O dnbar 
tau, Džianuk. kad aš iš loc 
kos n^no Dievo \esu gvvas 
ir sveikas, ko ir 
famih'ia žičinu

tavo atsakvmu- 
amžinųjų ir

Jaš anznaminu

tau su tavo
Inuo aurš-

VB

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an- < 
£'u kalbą labai trumpame laike, s 
jūsų name arba kliasose dienomis | 
bei vakarais.Kaiyk psaiikiB4ts^. Dauaai ? 
Americao School of Languages - 

731 W. 18H St. 1741 W. 47tl St. ?
CHICAGO. ILL. <

______________________________ I <■ - ■

: Advokatas ir Notarijušas;;

Kazis Krauczunas, įį
Veda provas visuose teismuose 

ir atsilanko į visas valstijas ant ;7 
pakvietimo. Taipgi duoda patari- Ū 
mą per laiškus.
403 Lyon Build., 

Seattle, Wash., į
. ,■■■■■■■■■- ■■ —, ■*■

BostonBūt falo

DĖL VĖSIŲ NAKTŲ IR

ŠALTŲ RYTMEČIŲ

Richmond •?«•** »

O RIS SI. AHORZEJEttSKI
Vienatinis lenkiška*

DANTŲ DAKTARAS
Užtaisau pasigadinusius <ianti> i> 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju 
Ištraukiu dantis be jokio skausmu

176 HARRISON AVĖ.. BOSTON.

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

maudyklę i penkias minu- 
Vakare prie jo gali 

ir rūkyt sau ra- 
ir sučėdyt anglių 
išildvmui didelio

(rz 
į Tel.: 2787-J

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu 

2 iki 3 dieną, nuo 7 
8 vakare.

321 HANOVER STREET. 
BOSTON. MASS.

B. S. Stone, Oph D
Akių

Specijalistas.

(I

(,

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

b! SO. BOSTON, MASS. !

[j Teiephone: Cambridge 4806-M
Rusiškas Daktaras Cambridge

Dr. N.A.GIebow
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir 

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

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

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge. Mass.
S. BARACEVICIA.

Broadway. So. Boston, Mass.
Teiephone: So. Boston 839-J.
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Teisingiausi* ir Geriausi*

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

ižiausia atyda, nežiūrint ar
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 
'andasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, szraka;
B'Oadisj S Boslnn, #?»*•

Galite reikalaut ir per laiškus. 
• mes per ekspresą gyduoles at 
lųsim.

_ _ ♦
Graiausių Dainų ir Najcvsių î

į.
*
s

tas. 
skaityt 
miai — 
kaštus 
pečiaus.
Perfection šildo 10 valandų su ga
lionu kerosino.
Tčmykit Trikampį Vertelgystės 
Ženklą.

STANDARl) O1L CO. OF
(Principai Stations)

New York

NEW

Albany

Lietuvis Daktaras

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

1 J ( 9—11 A. M.
v a landos < 2-4 p. m. 

Į 7—8 P. M.
..... I 9— 11 A. M.Nedehomrs. Į p M

Telephonas Dickinson 3995 Y.
f

1

f. MATH US 
Geriausia* Lietuvi* 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas pr»* 
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, M»«s

di 
iš

į

i

Ei. Vyrai. Visi P**

YUOEIKOI
užlaiko gerą Restauraciją. 

-ok'o» rųšiee 
Vyno 

Pirmiausia 
vata

304 Bredwčj ir 259 D Struti 
SO BUSTOM, MASS.

Ji* v»
Alaus, Degtine* 

ir Cigarų.
ir parankiausia 

lietuviams.

i

XWXI W

I
I 1

EILIŲ KNYGA

\R

i

X mmn
X i ■

Taipgi išvalom ir išproainam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapana*.

Tikras Jūsų broli* lietuvi*

Musų firma randasi ir Califomijoj 
todėl mes greičiau pagalinant rito 
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

^rilipyt už 2c. markę.
"KELEIVIS,” SO. BOSTON. MASS.

222 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Rncfnn AIlH'J

I
A.

I

ą svarą gerią'-^Ų Amerikoj iš 1 

|!

CRtftST K.ENDZO.
ji nifKaa nepamirš jųa, Zie!. iii 

t.-rdžių gardumas priverk-•- - - - t* Ii)

NORI. KAD MYLRTv 
MERGINA?

J Gigu non. t»d pasipir*

M, Rnotnn MussĮ

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam. kad Jų* sučėdysite 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Mes imam materiją-iš gerųjų fir 
mų ir primieruojam rūbą pagal žmo 
gų. todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

“ citrų negali gaut <itur, tai pn 
U ųsk mums cole,^ 0 ^ausj vie
u s SV--- --------- - -- - -
ji ‘«rbtq kendžit* 
!| K. ŠIDLAUSKAS

III ’*nera’’*kas agent*. Bojrtonn fil
Ž26 Broadway.

p^e/s'

i .......................................... ....

S
is mylėt. Reikalauk^" visur j? 
-ada Lowneys Cijfįt Kendžių oirm’ notron rront • •

uaoicr* t * i

i

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

P. ŠlMKONIS,
7 Columbia st., Holyoke, Mass.

Siutus ir kitokius Rubus
f Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų.

223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 
deklamuot ant viešų susirinkimų.

Knygoje trijų rūšių eilės: 
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 

DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu- 

r vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 
r knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai. 
* Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00. 
I - SIELOS BALSAI

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

X Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs.
T Pinigus geriausiai siųst "Money Orderiu.” popie- 
J rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, 
J užrašius aiškiai adresus savo ir ".keleivio” 
[i

Į-; 4^rwt0>-4,

ir 20 AMES ST, 
MONTELLO. MASS.

K
lll



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

Iš Durham, Anglija.
Sulietuvino Ferdinand de Samogitia.

(Tąsa).
Dabar paklauskime savęs, ar tokiose ap

linkybėse Rymo katalikų bažnyčia gali tu
rėti padorią kunigiją? Mes turim atminti, 
jog tas procesas protiškos kastracijos pra
sideda, kada jie yra jaunučiais, ir kada pa
linkimai prie nuodėmės yra didžiausi ir 
geismai sunkiausiai suvaldomi. Reikia 
taipgi atminti, jog netik kad ramus, rimti 
vaikinai turi pasiduoti tam, bet podraug ir 
guvus ir gašlus. Prisižiurėkit tik i tuos 
nutukusius Maynooth seminarijos kunigus, 
i tuos vyrus sutvertus iš prasčiausio mo
lio, kurie tankiai aklus ir nužemintus savo 
pasekėjus priveda prie pasiutimo, riaušių 
ir net kraujo praliejimo mus kaimyniška
me krašte Irlandijoj. Ar jus išdristumėt 
pavesti savo moteris ir mergaites jų glo
bai, žinodami juos esant persiėmusiais 
mokslu iš Sanchez ir nešvaraus Dens’o? 
Suprantama, kad ne; Rymo katalikų kuni
gija yra tai systema pasibaisėtino doriško 
sugedimo, kuri neišvengtinai gimdo pasi
leidimą ir ištvirkimą. Man lieka tik nu
rodyt kokios pasekmės yra to visko. Itali
ja liudija, ir patirimas atkartotinai mums 
parodo, kad priverstinas celibatas visada 
buvo priežasčia pasibaisėtino doriško nu
puolimo.

Bet mes turime eiti prie faktų, nežiūrint, 
kad prisieina sujudint tąjį srutyną, prie 
kurio stovime ir kurio pajudinimas taip 
nemalonus. Bet be faktų negalima priro
dyti mano tvirtinimų teisingumo. Kaip 
minėjau, tas yra nelengva padaryti, tik ne 
dėlto, kad faktų butų neužtektinai, bet 
sunkumas tame, kaip išrinkti tuos, kurie 
leistų padoriu budu dalyką atvaizdinti. 
Priedermės pajautimo verčiamas aš imuosi 
už šio nemalonaus darbo norėdamas ne- 
užgaunant jūsų doriškų jausmų atskleisti 
teisybę.

Priverstino celibato pasekmė visuomet 
buvo doriškas nupuolimas netik pačios dva
siškuos, bet ir pačioje visuomenėje, kurioje 
toks bažnyčios įstatymas viešpatavo. Pri
vedami čia faktai yra paimti iš Įvairių am
žių istorijos nuo tų laikų, kada celibatas 
likosi įvestas.

Pirmose šimtmečiuose celibato blogos 
pasekmės negal būt suverčiamos vien ant 
dvasiški jos bent iki Hildebrando tamsios 
gadynės. Bet aš manau mano argumen
tai da labiau sustiprės; jei minykai ir mi- 
niškos, kurie liuosu noru darė apžadus gy
venti celibate, bet buvo aukomis lytiško 
pasileidimo, ir bažnyčia skaudžiai atjautė 
tą skaudulį, nors ausinė išpažintis dar ne
buvo įvesta ir nešvaraus Dens’o raštai da 
nebuvo pasirodę, tai ką besakyti kada ce
libatas likosi dvasiškijai priverstinu!

Da trečiame šimtmetyje Ciprijonas gar
siai lojojo ir smerkė minyškas už jų pa- 
leistuvingą gyvenimą. Tasai pasileidimas 
nebuvo vien vietiniu apsireiškimu. Nežiū
rint tų visų pastangų, kokios buvo deda
mos sulaikymui paleistuvystės, ji pasibaisė
tinai prasiplatino netik pas Čoenobristes. 
bet net ir pas Auchoristes.

Į pusantro šimto metų vėliaus Chrysosto- 
mas. pats būdamas tvirtu celibato šalinin
ku. išreiškė sekančius liūdnus nors sykiu 
ir juokingus nusiskundimus ant celibato 
pasekmių, sakydamas:

"Koks gi paveikslas pasirodo įėjus į vie
nuolio kambarėlį, kuomet pamatai visur 
prikabinta moteriškų parėdalų, kurpaičių, 
juostų, tašelių, kepuraičių, šeivų, šukų ir 
tiems panašių daiktų, kurių nei neišskait- 
liuosi. Bet da keisčiau įėjus į turtingo vie
nuolio butą, kada randi tą vienuolį apsup
tą mergaičių būrio — galima pamanyt, jog 
tai teatrinių baletninkių kompanija su sa
vo vadovu. Ar gali būt kas daugiau pa
piktinančio? Ir ištikrujų, vienuolis visą 
dieną erzinamas moterims prigulinčiais nie
kais, tai jis netik kad užimtas svietiškais 
dalykais, visiškai užmiršta apaštalų pada- 
vadijimus, bet jis rūpinasi kuone išskirtinai 
vien moteriškėmis. Kadangi tos moteriš
kės yra išdidžiomis ir įsakančiomis, tai pa
klusnus ir nuolankus vienuolis nemažiau 
penkiasdešimtį įsakymų turi išpildyti: nu
eit pas aukskalvį ir paklaust ar ponios lai
krodis pataisytas, ar vazos yra užbaigtos, 
ar jos kvepalų bonkutė sugrąžinta; nueit 
pas kvepalų pardavėją ir atlikti ten ponios 
įsakymą; nuo kvepalų pardavėjo nueit pas 
drobių krautuvininką, nuo to pas rakandų 
taisytoją — ir kiekvienoje tų vietų jisai 
turi atminti da bent dvidešimtį neatliktų 
paliepimų. Prie viso to pridėkime da vi
sus tuos išmetinėjimus ir barimus, nuo ku
rių skamba pilni išdykusių moteriškių na
mai. Šventas Povilas sako: 'Nebūkite 
vergais vyrų’; ar ne laikas mums pabaigt 
vergavimą moterims, kuomet da taip ma
toma iš to skriauda.”

Čia ištiesų yra nemaža indomių ketvirto

šimtmečio kunigijos gyvenimo dalykėlių,! InmJAniię TjUnc 
į kuriuos senis Chrysostomas mums leidžia nvUlaiVliųa 111LCJ 
pažvelgti: toji seno bažnyčios tėvo pašai
pa labai panaši į humoristo pašiepimą tū
lo žmonių luomo gyvenimo būdų, tik ne
suprantama, kur buvo tie garsus daktarai- 
expurgatoriai iš galingojo "Indekso”? Jei
gu jų žirklės galėjo iškirpti tokį nekaltą 
Chrysostomo pasakymą, kaip ve, kad "vi
si pranašai turėjo moteris,” tai kaip jie 
galėjo palikti tokį šventvagišką minykų 
palaidaus gyvenimo pašiepimą?

Norėčiau da pridurti, kad butų labai 
naudinga atspausdinus Chrysostono raš
tus, visgi juose randasi du svarbus straip
sniai: vienas pasmerkiantis kunigų pa
pratimą gyventi kartu su mergom, kitą gi 
priešais merginas, gyvenančias su kuni
gais. Jei tie raštai butų atspausdinti ir 
praplatinti bent kiek anksčiau, gal nebūtų 
įvykę tiek skandalų kunigų gyvenime. Sa
koma, pasaulyje nėra nieko naujo, tat leis
kite man išdėstyt dėsnius to seno paprati
mo apginimui. Chrysostomas pasako mums, 
kad nežiūrint pagonų pasijuokimų iš krikš
čionių bažnyčios ir skandalų tarpe kunigų, 
kunigai visviena laikėsi pas save jaunas 
moteriškes po priedanga "globėjimo vertų
jų” ir "apginimo silpnųjų."

Nesisavinu sau garbės Rymo katalikų 
bažnyčios įstatymų ir disciplinos žinovo, 
todėl negaliu pasakyti ar nutarimai Aries 
antrojo suvažiavimo, įvykusio penkrame 
šimtmetyje, tebėra galėję iki šiai dienai, ar 
ne, tiek tik žinau, Kad jeigu tie nutarimai 
butų pildomi, tai triukšmingų skandalų 
ir pasipiktinimų iš kunigų gyvenimo ne
turėtume tiek daug, kiek turime. Tasai 
vyskupų suvažiavimas priėmė taisyklę, 
kad ”nė vienas dvasiškasis, pradedant nuo 
dijakono, negali laikyt su savim po vienu 
stogu moteriškės, išskiriant savo seną mo
čiutę, motiną, savo dukterį, brolį ar sesers 
dukterį arba savo pačią.” Šis įstatymas, 
sulyg mano supratimo, yra labai reikalin
gas musų laikuose, kuomet kunigams ne
valia turėt pačios arba dukters, ir kuo
met, anot tų kalbų, perdaug kunigų gyve
na su neva "savo” brolių arba seserų "duk
terimis” ”po vienu stogu.”

Klausykities dabar, kaip Chrysostomas 
graudingai verkia apie nebelikusiojo cele- 
bato liekanas:

”0 varge! mano siela, aš šaukiu ir at
kartoju tą apverktiną šauksmą drauge su 
pranašu: o varge! mano siela ir nekaltybė 
likos paniekinta; uždanga, kuri skyrė ją 
nuo apsivedimo, tapo begėdiškų rankų nu
plėšta; švenčiausias dalykas yra mindžio
jamas po kojomis, o jos kilta ir didelė šven
tybė išjuokta, ir tai, kas pirma buvo lai
koma didesniam paguodojime už moterys
tę. dabar taip žemai nupuolė, kad žmogus 
yra priverstas apsivedusius palaimintais 
vadinti.”

Tokie buvo celibato vaisiai trečiam ir 
ketvirtam šimtmečiuose.

Žengkim į viduramžius, į laikus Grego- 
rijaus I, kuris viešpatavo šeštam šimtme
tyje, ir pažiūrėkim, kokios buvo celibato 
pasekmės tuose vėlesniuose laikuose.

Gregorijus buvo didelis celibato užtarė
jas, bet kokios buvo pasekmės jo pastangų 
įgyvendint tą nenaturališką gyvenimo pa
protį, mes pamatysime iš pasakojimo Au- 
gustos vyskupo Udarliko, laiške, rašytam 
Nikalojui I. Štai ką tas vyskupas sako: 
"Gregorijus, išleisdamas savo įsakymus, 
naliko kunigus be pačių. Kada sykį vėliau 
jisai paliepė žvejams prigaudyt žuvų iš tū
lo prūdo, tai vietoj žuvų, jie išvilko šešis 
tūkstančius kūdikių kaukolių. Kada Gre
gorijus dasižinojo, kad tie nužudytieji kū
dikiai buvo kunigų slaptos nuodėmės vaisiu
mi, jisai tuoj atšaukė savo pirmesnijį įsa
kymą ir nuoširdžiai gailėjosi už savo klai
dą, išaugštindami apaštalų patarimą, jog 
’geriau yra vesti moterį, negu degti,’ nuo 
savęs pridėdamas, jog ’geriau yra vesti mo
terį, negu būt priežaščia galvažudystės’!” 

Tokie buvo celibato vaisiai viešpatau
jant popiežiui Gregorijui, šeštam šimtme
ty j!

Dabar mes prieinam prie liudymo gar
saus Bernardo, kuris gyveno dvyliktam 
šimtmetyje. Tarp kitko jis taip sako: ”.Jei, 
anot pranašo Ezekielio, mes galėtume pa
žiūrėt į užtvarą, idant pamatyt kas dedasi 
Dievo namuose, gal būt kad mes pamaty
tume tenai bjauriausių nedorybių. O var
ge! Žmogaus priešas sutepė bažnyčios kū 
ną prakeiktais Sodomitų purvais, o ištie
sų, tai nešvariausi ir baisiausi prasižengi
mai suteršė net ir jos kunigų sielas. Dau
gybė jų negali būt paslėpta dėlei jų skait- 
lingumo, o dėl jų begėdiškumo jų ir nega
lima slėpti. Tie, kurie negali išlaikyti, nie
kad neturėtų likti celibato šalininkais! 
Geriau yra vesti moterį, negu degti, ir ge
riau būti išganytu kadir žemiausio laipsnio 
žmogumi, negu vesti ištvirkusį gyvenimą 
ir būt aštriai teisiamu išaugštintoj kunigų 
luomo j.”

(Kadangi tolesnėj tąsoj prieinama prie 
paties kunigų "doros” srutyno, tai laikraš
tyje netalpiname, bet skaitytojai galės gau
ti šį visą raštą atskiroj knygutėj. Red.)

*

apylinkėj atsiminimai.
Pereitų metų rugsėjo 12 

dieną po pietų rusai tapo iš 
Tilžės išmušti. Tos pačios 
dienos rytą Dvišakiuose ir 
Šilgaliuose (netoli Tilžės) 
nekurie gyventojai buvo 
biauriausiu budu nugalioti. 
Rusų 270 pėstininkų regi- 
mento (pulko) kareiviai 
penkis Šilgalių vyrus be jo- 
kos priežasties išvilko iš na
mų į laukus ir ten durtuvais 
juos nubaigė. Jau praėju
sios dienos vakare rusai bu
vo nušovę šaltyšiaus 18 me
tų dukterį. Kazokai be jo
kios priežasties išvilko iš 
namų kaimo kalvi 55 metų 
amžiaus, Miką Kurmį ir jo 
30 metų amžiaus žentą Mar
tiną Šaaką, surišo jiedviem 
užpakalyj rankas ir biau
riausiu budu mirtinai suba
dė, kitiems gyventojams 
matant. Kurmio lavonas 
turėjo 47 skyles. Kitą mū
rininką Šaaką ir jo 13 metų 
vaikiną paliepė taipojau pa
pjauti. Juodu su kitais gy
ventojais nuvilko iki vieno 
kalnelio ir ten paklubdė, 
oficieriui paliepus, 5 karei
viai turėjo užlipti ant kalno 
ir pakalnėn bėgdami durtu
vais perdurti klūpančius 
žmones. Šaakui ir jo vaikui 
pasisekė pasisukti į šalį dar 
paskutinam akies mirksny
je, taip kad durtuvai nepa
taikė į krutinę, bet į petį, ir 
juodu, nors sunkiai sužeisti, 
liko gyvais.

Kiti visi žuvo ant vietos.
Tuomi pat laiku vokiečių 

kariumenė mūšyje prie Til
žės paėmė daug rusų nelais
vėn. Šaakas papasakojo ši
tą atsitikimą vienam vokie
čių oficieriui, oficieris pra
nešė apie tai karės teismui. 
Šaakas turėjo nueiti į karės 
teismą ir parodyti tą ofi- 
cierį tarp nelaisvėj paimtų 
rusų, kuris buvo paliepęs 
žmones nugaliuoti. Šaakas 
atrado jį. Buvo tai obers- 
tas Wulkow, vadas 270 pės
tininkų regimento (pulko). 
Iš pradžios tasai ginčyjo. 
Pagaliaus prisipažino, bet 
sakėsi, tat jam paliepta bu
vus jo vyresniųjų. Dabar 
Berlino laikraščiai Draneša, 
kad tasai oberstas Wulkow, 
kuris mūšyje prie Tilžės bu
vo paimtas nelaisvėn, pats 
sau pasidaręs galą. Jisai 
pirm to, sąžinės vargina
mas, viską buvo prisipaži
nęs. "Dabartis.’’

I

dimui paliko. Ir jis tuojaus keturų dienų mūšio su aus- 
mušė Durnos prezidentui te- trais rusai paėmė Bukovi- 
legramą: "Paskandinau nos sostinę černovicą.
visą vokiečių laivyną, nenus- nia nepatvirtinta, 
tojęs nė vieno savo karei- _______
vio.”

KĄ RUSAI PAVOGĖ 
PRŪSŲ LIETUVOJ.

Rusams praėjusiąją žie
mą užėmus dalį Prūsų Lie
tuvos jie apiplėšė maždaug 
visas to krašto bažnyčias, 
pavilkdami daug bažnytinių 
daiktų. Ir šiaip jų paga- 
benta daug brangių daiktų. 
Kaune atrasta dalis sidabri
nių indų, kuriuos rusai bu
vo pavogę Įsručio (Inster- 
burgo) stoties restorano sa
vininkui. Juos galėjo leng
vai pažinti, nes jie turėjo 
antspaudą ”Bahnhof Ins- 
t erburg.” Beto rasta dar 
maišas su kavos pupomis, 
kurių kelis rusai taippat bu
vo pavilkę. Maišas dar ne
buvo praimtas, iš ko matyli, 
jog rusai Kaune dar neken
tė bėdos, vokiečiams juos 
apgulus. Kitur rasta rusų 
pavilktos gimnazijos kny
gos, kitur vėl keliatą bran
gių veislinių bulių iš Teplia- 
vos krašto. Matyt, jie vilko 
iš Prūsų Lietuvos visą, kas 
tik papuolė jų rankosna.

RUSAI PAĖMĖ ČERNO- 
VICĄ.

Italijos laikraščiai gavo 
iš Bukarešto žinią, kad po

Ži-

Gerbiamieji "Keleivio” 
skaitytojai! Platinkit "Ke
leivį,” kaipo darbininkų lai
kraštį.

CARAS PAŠAUKĖ 1917 
METŲ NAUJOKUS.

Pereitoj nedėlioj visoj Ru
sijoj likos paskelbta caro 
ukazas, šaukiantis visus 
1917 metų naujokus stoti 
kąriumenėn. Pavasarį rei
kės eit į karę.

| “Keleivio Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių 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 ~~ 
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 neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c., 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa
tui. ”Kel.” Administracija.

uz

Kada persisaldai
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojy 

Oro Richter'lo 

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

liktas tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25e. ir JOc. buteliuk** visose aptuko** 

stačia: uuo
F. AD. RICMTCR dt CO.

-80 Wa*M»'<rton New York. N. V

su Pa
veikslais',

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje

Dabar ką tik išėjo ii po apaodoo 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
mitra Biblijos 5%x8 tolios, tari 382 
poslapius ir 379 paveikslėlius. T ubai 
jdomi ir naudinga kiekvienai ypatai- 
Žmogus skaitydamas šia Biblija ir tė- 
m y damas i paveikslėlius, (kurie per* 
stato kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
ki# knjg# įgijo, jam bus trumpi slė
nios vakarai.

KAISTA TIK Sl.OO
Norinti gaut šią Biblija, pinigus 

siuskit Espreso ar Pačto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

A. V. BAGDONAS 
4736 S. Wood St. CHICA60, ILL.

Kaip rusai “paskandino” vokiečiu laivyną.
Iš Berlyno pranešama ši

tokia žinia:
Tik ką atvažiavęs iš Rusi

jos vienas švedas keliaunin
kas atvežė įdomių informa
cijų apie tą didelę jūrių per
galę, kurią rusai sakėsi lai
mėję Rygos įlankoj mūšyje 
su vokiečių laivynu kelios 
sąvaitės tam atgal. Jisai 
sako, kad šitas "didelis mu
šis” buvo niekas daugiau, j 
kaip tik pasekmė ilgos rusų 
oficierių puotos Pernavoj, • 
kur daug buvo sunaikinta 
svaiginamųjų gėrimų.

Pemavos garnizono ko
mendantas yra pulkininkas 
Rodzianko, durnos pirmi- ■ 
ninko Rodziankos brolis, j 
Kada prie įnėjimo į Pama- 
vos uostą pasirodė keliatas 
kariškų vokiečių laivų, ku-. 
rie atsivežė su savim senų 
transportų, kad juos pas-' 
kandinus užtverti rusams iš 
uosto išėjimą, rusų pulkinin 
kas buvo jau šauniai išsidro
žęs. Jisai įsakė pakraščio 
batarėjoms atidaryti ugnį ir 
šaudyt, kiek tik jos gali, 
nors vokiečių laivai buvo 
taip toli, kad nė vienas šū
vis negalėjo jų pasiekti.

Po to baisaus šaudymo ru
sų komendantas pamatė 
skęstant kelis transportus, 
kuriuos patįs vokiečiai sken-

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

6 Bonkas gardžia gėrimų
kurių užvardijimai maž-daug sekanti: 

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

3[ 3E I2K£ 2K

Kurie gyvenat toli nuo Bostono, prisiųskite mums Orderi laišku, o męs atsių
sime per ekspressą. Kurie pirks pas mus, tie gaus gerą tavorą pigiai.

Norintieji turėt surašą visą musą šėrimą, parašykite, mes prisiusime dykai. Musą Kalendorių 
prisiunčiame dykai visiems mąs kostumeriams ir prieteliams, gyvenantiems aplinkinėse valstijose.

................ 75 
1.............65

... 51.00 
. ... S’.00 
. ... Sl.oą 
. ... Si.oo 
................ 50 
................ 75 
. ... $1.00

kainos Šventėms!
Iii — ilTt ,|fĮ=—idi—= 1 ||J1 ..—Ui1 ---- 1111

v

{Uo

Naujiena visiems! Jau artinas seniai laukia
moji šventė, Kalėdos. Kežnas norės t; 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- 
rvžome duot sekantį specijalį pasiūlymą,

Viskas sykiu $6.00 

šventes, Specijališkai duodame už B Dolerius.

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

Private Stock ............................ $1.00
Endicott Club 
Kentucky ... 
Old Nelson ..
Roxbury Rye, 6 metų..................$1.00
3 X Whiskey...................................... 65
Ramsey Scotch ............................ $1.00
Jameson, Irish........................... $1.00
Ben Hur Manhattan.........................85
Martini .................................................85
Holland Gin................................ $1.00
Very Old Gin...................................... 75
Jamaica Rum...................................... 75
Jamaica Rum. labai senas ... $1.00 
Vieux Konjakas .............
Califomia Konjakas No.
XXXX Konjakas ........
Malaga Vynas .................
Port Vynas ......................
Madera Vynas .................
Port Vynas No. 1 ...........
Peach No. 1 ......................
Cherry Vyne ....................
Rusiško snapso ir tt. ir tt.

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

Taipgi užlaikome visokio Lagerio. Porterio, Eliaus bonkose ir bačkutėse.

WILLI AM' Z AKON & CO.
21 CROSS ST.,2 Kampas Endicott street, ; BOSTON, MASS.

iE
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į Tautiškosios Indų Partijos Atsišaukimas.
Kai kuriuose laikraščiuose 

indų tautiškosios partijos 
komitetas paskelbė atsišau
kimą, kur tarp kitko pasa
kyta: Mes paskelbiame vi
sam pasauliui tas baisybes, 
kurias anglai mums per šim 
tą metų Indijoje yra darę. 
Pasekmė anglų jungo tai vi
suotinas pavergimas Indijos 
žmonių. Marai bei badas 
reguliariai atsiranda ang
lams viešpataujant. Dešim- 
tyj metų po anglų valdžia 
badu mirė 19 suviršum mili
jonų. Gyventojai vargsta, 
mokėdami neteisingus di
džius mokesnius, 
sunaikino senąją 
pramonę ir trukdo kievie- 
ną tautišką darbą. Anglai 
sulaužė visas sutartis,kurias 
iškilmingai padarė su Indi
jos kunigaikščiais bei liau
dimi. Jie tautininkus sui
ma be apkaltinimo ir bau
džia be teismo. Politiški
prasikaltėliai negali prisi
imti advokato. Policija
kankina nekaltus. Anglai 
neleidžia viešai susirinkti ir 
neduoda spaudos laisvės. 
Galiausiai protestuojama 
prieš tai. kad anglai veža 
skerdvnėn Indijos karei
vius.

v
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Kova su netikusiais kiau
šiniais.

Valdžia pradėjo jau perse
kiot netikusių 
pardavinėtojus, 
mat. kad pastaruoju laiku 
Bostone pradėta pardavinė
ti tokie kiaušiniai, kurie 
maistui visai netinka ir pa-1 
vojingi visuomenės sveika
tai. Grand jury jau apkal
tino penkias žydiškas fir
mas ir kaltininkai jau areš
tuoti. Už nuodijimą žmo
nių supuvusiais kiašiniais 
visiems jiems gręsia kalėji
mas.

Bet visi tie tyrinėjimai ir 
atskirų žmonių persekioji 
mai nieko negelbės. Pako1 
pirklyba bus privatinių žmc 
nių rankose, 
kaip buvo taip 
gaudinėjama. 
dinama netik 
kiaušiniais,

I Skandalas Cambridge’uje.
Cambridge’uje pasidarė 

baisus skandalas. Susekta 
didelės suktybės rinkimuo
se ir pasirodė, kad tų suk- 
tybų meistrais buvo Har
vardo universiteto profeso
riai, kunigai ir teologijos 
studentai. 21 tų sukčių 
grand jury jau apkaltino ir 
kaikuriu areštavimui išlei-

žvejų streikas pasibaigė.
Bostono žvejų streikas, 

kuris prasidėjo mėnuo at
gal, pasibaigė. Bay Statė 
Fishing Co. išpildė savo 
darbininkų reikalavimus ir 
tie sugrįžo prie darbo.

Verčia dirbt per 48 valan
das.

Intemational Union of 
Steani and Operating En- 
gineers organizacijos Mass. 
valstijos skyriaus delegatai, 
susivažiavę į 24-tą metinę 
tos organizacijos konvenci
ją, gruodžio 12 d. padarė 
daug svarbių nutarimų, y- 
>ač Įnešimą valstijos legis- 

’.aturon, reikalaudami, kad 
butų priimtas. įstatymas, 
baudžiantis kiekvieną darb
davį. kuris darbininkus ver
stų ilgiau kai 12 valandų į 

‘narą dirbti. Jie prirodo, 
kad dabar Boston Elevated 
irelžkelio komuanija savo 
darbininkus-inžinierius pri- 
verča išdirbti be pasilsio 48 
valandas.Anglai 

Indijos

Suėmė 24 kazirninkus.
Gruodžio 12 po piet poli

cija padariusi netikėtiną 
užpuolimą ant namo po 1334 
Tremont street, 
20 kazirninku. 
No. 111 Cabot 
dieną suėmė 4. 
likos nuštropuoti.

kur suėmė
Name oo 

st. tą pačią
Suimtieji

Vietines Žinios

Lenkai išsiuntė pagelbą.
Bostono lenkai gruodžio 

12 d. turėjo savo viešą susi
rinkimą svetainėje po No. 
15 Poplar st., ir suorganiza
vo šelpimo komitetą. Su
rinktą sumą pinigų išsiuntė 
-avo nukentėjusiems 
karės broliams.

nuo

kiaušinių 
Pasirodė,

Tūlas Patrick Brennan, 
50 metų amžiaus nevedėlis, 
oo No. 33 Staniford st., at-
■ūko ^vo kambary gazą ir d“ - 4vatantus. 
užtroško. JI ________________________

Parsiduoda Forničiai 
Ant Lynden st. nupuolė užlaikyti, matyt gali-

_stogo _ daroinmkas ma fcožnu laiku.

Parsiduoda Forničiai

nuo _
Lynch ir ant vietos užsimu- da*pigia*L 
s ė. Jisai taisė stogą. Bran. (iiedvilas,

296 — 4th st., So. Boston

Parsiduo-
(52)

Visuomeniška Teisingiausia Valgomų Daiktų

Lietuviu Ko-operacijos Krautuve
285 Broaduay, tarpe C ir D gatvių, So. Bostone.

Vžlaikome geriausius ir šviežiausius visokios rąšies tavorus, kaip tai: 
Mėsas. Daržoves, Keną-Grocerio, Puodus. Stiklus, Ihšes, Bliudus Čainikus, 
didelius ir mažus Boilierius; žodžiu kas lik reikalinga prie gaspadinystės, 
visko galima gauti Kooperacijos krautuvėj už pigiausią prekę. Specija* 
liškas N U PIGINIMAS ANT TAVORŲ PRIEŠ KALĖDAS. Didelės dava- 
nos tiems, katrie atsilankys musą krautuvėn. Te myki t musų plakatus.

Laisvės choro koncertas.
Gruodžio 11 Cambridge'- 

aus "Laisvės" choras suren
gė koncertą. Sulošta "Na
šlutė,” dviejų aktų drama, 
su dainomis ir šokiais. Jei 
butų geresnė scenerija, tai 
paliktų malonų publikai Įs
pūdi.

Toliaus "Laisvės" choras 
sudainavo pusę tuzino dai
nų, kurios pavyko. Seseris 
Žvingiliutės sudainavo due
tą. Taingi buvo sulošta 
farsa "Nenorėiai Duonos, 
graužk plytą." Veikalėlis 
ir lošimas nekoks.

Publikos buvo daug, cho
rui liks pelno.

N. J. Vabalninkas.

Gabijos Koncertas.
Gruodžio 12 d. vakare bu

vo Gabijos koncertas — ga
na Įvairus ir Įspūdingas. 
Scenoie statė komediją "Ne
sipriešink.” Sulošta gerai.

Po teatro sekė Gabijos 
choro dainos. Taipgi dai
navo ir solistai, o tarpais 
buvo deklamaciios. Žmo
nių buvo virš 200 ypatų.

Rokelis.

L.D.K. Vytauto draugija 
smarkiai auga.

Gruodžio 12 d. atsibuvę 
Vytauto dr-jos surengto 
prakalbos. Kalbėjo M. Šai 
čius ir St. Michelsonas. Šv 
pastarojo kalba netik pub 
likai labai patiko, bet ir ai 
nešė nemažą draugijai nau 
da. Nauju nariu prisiraš- 
102.

Tai pasekmės ir to, ka' 
Vytauto draugiia pa^taty 
ta ant laisvų pažiūru pam? 
to ir išmintingų ir darbšči' 
žmonių vedama. Te gyvuo 
ja susipratimas.

'Lenkiškos lėlės.
Bostono lenkai, kad 

rinkus daugiau aukų nukenk

\tėjusiems nuo karės šelpti 
sumanė Kalėdų dovanom.sumanė Kž 

pardavinėti "lenkiškas lė 
les." Su Raudonojo Kr 
žiaus pagelba lenkai užsi 
sakė dirbtuvėse daug le 
lems galvukių, o liuosnorė 
merginos namuose no Ne 
585 Boylston strėles rėdo i 
parduoda. Parodo, ka' 
"lenkiškas Iėles\labai pe’ 
ka ir iš to šaltupio gan 
gausus neinąs plaukia šelpi 
mo fondan.

žada užbaigti streiką.
Freitų krovikų unijos val

dyba paskelbė, kad 14 gruo
džio specijaliai sušauktame 
streikuojančių darbininkų 
susirinkime, Stetson svetai
nėje prie Hanover ir Black- 
ston gatvių bus paduotos 
priemonės ir išlygos, kokio
mis streikuojantieji turi 
susitaikyt su kompanija. 
Tikimasi, kad streikas už
sibaigs.

visuomenė 
ir bus ap- 
Ji yra nuo- 
pasenusiai“ 

bet ir duona 
kuri yra maišoma su gipsu 
ir dešromis, kurios daro
mos iš netinkamos maistui 
mėsos, ir taukais, ir pienu 
ir visokiais konservai^ 
Kiekvienas biznierius, kac 
daugiau pelno pasidarius 
stengiasi parduoti žmogų 
ir supuvusį daiktą. Prie ka 
pitalistiškos tvarkos tas y 
ra neišvengtina. Kad ši 
tokį dalykų stovį prašalinus 
reikia pavesti pirklyba pa 
čiai visuomenei, taip kaip 
reikalauja socijalistai. Tuo 
met tokios apgavystės 
nyks pačios per save, 
visuomenė nenorės pati 
ve apgaudinėti.

Užmuštas žuvies pardavi 
nėtojas.

Prie Atlantic avė. prie- 
'plaukos atrasta pereitoj sa
vaitėj nužudytas keliaujan
tis žuvies pardavinėtojas 
(pedliorius). Jo galvoj bu
vo 7 skyles, o nugaroj 2. Jis 
buvo užpultas, matyt, iš už
pakalio.

I

ZSE3
Kosuiis ir Užkimimas

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

ir geru gvduoliu.

CEVERA’S
Balsam fer Lungs

»■

(Severas Dalsamas Fl&uči&ms)
gydo kosulius, prasišaldymus. užkimimus, bronchi- 
ti. krapus ir kokliušą nuo 35 metu. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomeaduo- 

vaikams 
Kainos 25c. ir 50c.

kosulį,’’ rašo Fraak Vacha iš Eik 
aš gavau butelį severa ’s Balsam 
negu suvartojau visą butelį 
Aš esu

.jame vartojimui — jauniems ir seniems 
ir suaugusiems.

‘ ‘ Aš turėjau baisu
River, Minn., “tai 
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė, 
eiuosi gana sveikas. ’

63 metą amžiaus i
kosu- 

jau-

Gaui fthaEi pipnojas
p?s JjncLurilą.

N oriimk kitokiu. Jei jus*; ap
tiekiu i n kas jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO.,

g ?. I V n S 
skaudėji- 
$rek a ir

Užkietėjimas, 
mas. jaknų trukdėsiai. 
nerviškumas greitai pagydoma.

Severa's Livsr Pilis 
rSev* ros Pitfulkos ruo kepeni?! 

Vartok pagal nurodymus. 23c.

Cedar Rapids, laivo.

Pastaruoju laiku pradėta 
plėšti viešose vietose moka
mųjų telefonų baksai. Va
gis paprastai nukerpa vie
las ir išsineša visą baksą, 
kuri paskui sudaužę išima 
pinigus.

”Dart-
E. Bostono 

nežinomas

Parsiduoda Forničiai.
Dėl 4 ruimų parsiduoda 

pigiai. Ateikit bile koki va
karą nuo 5 iki 10 pasižiūrėt 
ir persitikrint, ant 3-čių lu
bų.
43 Baxter st., So. Boston

BRUTUS ČEVERYKUS
ir vyriškus aprėdalus, kaip tai: 

Skrybėlių. Marškinių, Kalnierių. 
Kaklaraiščių ir t. t. 

jeigu taip, tai eik visuomet pas
C. URBONĄ ir A. PILVINI 

Lietuviškon Krautuvėn,
kur galėsit pasirinku pagal savo 

norą.

C. Urbon ir A. Pilvinis,
233 Broadway, So. Boston. Masa. 

Už visokius apgarsinimus, pirki
mus ir pardavimus, lygiai ir už pa- 

' jieškojimus merginų ir t.t. nors ir 
"Keleivio” skaitytojai turi apmokėti.

Telephone: Back Bay 42tM>

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
G YIX) VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINUS.
Valandos:

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

119 BOYLSTON STR.
Saite 419. 120 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON. MASS.

N»
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Plaukiant laivui 
mouth" prie 
■irieplaukos. 
žmogus pereitoj seredoj šo
ko i jūres ir nuėjo dugnan 
kaip akmuo.

Nedėlios 19 gruodžio va
kare, 7:30 vai. socijalistų 
svetainėj atsibus viešos dis
kusijos. Komit.

LStTUVYS FlTUElFIS)

hj.
Į:

99

Veikalas pirmu 
kartu statomas 
musų scenoje. Tai 
veikalas atvaizdi
nantis pasibaisė
tiną ir sunkią ko
vą laisvės su re
akcija.

Kamgi nėra in- 
domu matyt Lie
tuvos kova už 
laisvę su Rusijos 
carizmu, tas te 
neatsilanko.

I

ū-
;)

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau. 

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS,
453a B'0cdw3y, S. Fcston, Mass

Sulos L. S. S. CO-tcs kuopos aktoriai, Subatoj,
18 Gruodžio-December, Lietuvių Salėj, So. Bostone

Pradžia 8 vai. vakare.
-r. ■- -y A-A

M. M. ANDRIUŠIUTĖ

(i

Ar Esi Kankinamas
I

i

tx

’j

AR JUS ŽINOTE. KAD ARTINAS 
KALĖDOS

ir kožna mergina ir moteris nori 
pasirėdyt?’

Todėl pranešu, kad viską galite gaut 
PIGIAU gatavą pirkt arba 

užsisakyt pas
M. M. ANDRIUŠIUTĖ

Galima gaut gražiausių andamkų. 
šlebių ir t.t. gatavų arba užsisakyt. 
Ateikit pasižiūrėt, jei nepatiks ne- 
oirkit!

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

SO. BOSTON, MASS.
Kita Šapa:

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

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

VISIŠKAI UZ
DYKĄ

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vieną iš tą Stebuklingu Knygą. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
na..duotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienu iš tu 
didžios vertybes medikališkų knygų 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikm 
sava gyvastį, kaip jie įgau-^ ligas ir 
kaip jiems gali būti '„.grąžinta svei
kata, stipruma'- . spėkas trumpu lai
ku ir «u uuuais kaštais. Jeigu nori 
„e-r, vyras tarpi vyru—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelia.

Sifilisu arba Užnnodiiimą Kranjc. 
Triperiu, FuUrimu. Nusilpnėjimu Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais. Lyri-.-.ii 
šlapinamais Organais. Dusuliu. Ki; .uv 
mulavitnu Vidurių, Frietvarką. £ ;■-■ >- 
mis, Hemoroidais, Reumatizmų. - ■>
Jaknu, Pūsles ir Inkštu Ligotnes 

Ar turi skaudėjimus strėnose, s;, 
riuose; galvos skaudėjimu*: r.loiii: • 
petitą: surugusi pilvą: atsi. nug-j:n 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimu-; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; 
sius ratus po akiu; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nu*i>į>- 
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, bamingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša 
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ir nusiminęs? Musu knyga už dyką 
pasasys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip. jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimu ir

pamokinimu. Ji yra krauto"? žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožna’ 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas. nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medi ha! iškas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Kelias Į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

it

■•t
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Iž Dyką Knygos Kuponą
nam ant 
ledu."

Miestas

kiek* ic..umv kuris pri rodys. jogei kiti parduoda ant 2) akmens 14h. paauksuotą.

DR. J. RL'SSEL PR1CE CO.. L. 202. 208 N. Fifth Are., Cbicažo.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jusą Už Dyką Knygos Pa.siulyr.imui ir norėčiau 

gauti vieną iš tu knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde

Adresas.

HAMMOND. SALES CO.

St. Louis. Mo

<>* A y 1,1 “4
Ifalnlivi*,

i <n gi ai v

^•'iimmui

$100.00 DOVANA. 21 Akmens 14K £XEi%

_ Gvarantuotą ant 20 metų la’krodėlį.
n>es parduodame už $6.65, ir duodam 35 augščiau padėtus prezentus DYKAI. Mes norim išplatinti tarpe visų ant 21 akmens laikrodėlius, todėl 
darėme didžiausj nuleidimą kiekvienam, kuris prisius mums šį apgarsinimą ir 20 centų, mes tuojaus pasiųsime per krasą arba Ekspresu ištyrimui 
21 akmens. 14K. Gold Filled laikrodėlį trimis viršais, gražiai graviruotą, gvarantuofa ant 20 metą, kariam nupiginome kainą iki $6.65. Ir priedo prie 
to laikrodėlio duosime 35 prezentus Dykai. Retežėlį su kabliuku, 32 cal. Revolverį, Durtuvą, Pypkę. Žiūroną, Peliuką, Fontaninę plunksną, (Mima- 
turą), Budilninką laikrodėlį, Britvą, Puoduką, Kryžiuką, žiedą. Branzalietą. Sbubinius žiedus, laikrodėli su spilkute. laikrodėlį branzaliete, špilkutę 

_____ ..... ________ _______________ r____ mankietams ir kalnieriams Guzikučiai, Kišeninis Veidrodėlis su šukomis. Kriukutį ir Krapštuką. Kada laikrodėlį ir tuos 35 prezentus atneš į jusą 
Iš Kanados visi” pinigai turi būt prisiunč-ami sykiu" su namus ir jeigu jums patiks, užmokėsite likusius. Tas Laikrodėlis g -arantuotas ant 20 metą ir per tą laiką mes taisome arba apmainome ant naujo 

________ kol mes turime dar daug dykai Tik reikalaujame prisiąsti mums 20 centą stampomis su laikrodėliu, apmokėjimui lėšą. Jeigu jąs norite turėti gerą laikrodį, tai pirkite tikrą 
ant 21 akmens. 14K. Geld Filled, gvarantueCą ant 20 metą, -š Ksr los risi pinigai turi būt prisiąsti iš kalno. Naudokitės šiuo pasiulyjimu ir 

prisiąskite kuogreiėiaumai užsakymą. Adresas toks: UNION SUPPLT COMPANY, (Dep. 123), ST. LOUIS. MO.

Kad išplatint musų 14K. Gold Filled naujausios mados La krodi gv^ 
rituotą ant 20 metų, kuogreiėiausiai, mes darom didelį pasiulvrhą ii 
ž.nas, kuris dabar pirks pas mus Laikrodėlį, gaus dovanų Fonograf: 
YKAI, Kuris grajina viso ius rekordus C'lumb’a ir Victor. Jei nori pa 
naudot tomis dovanomis, tad prisiųsk mums tą apgarsinimą ir 25c. atr 
nkų 1 aipo ženlla. kad tikrai nori pirkt, o mes tuo aus prisiusime labai 
•ažų 14K. God Filled Laikrodėlį, vyrišką arba moterišką, su trimis vir
iais, gvarantuota ant 20 metų, su geriausiais viduriais, už kurį musų

jpiginta kaina t ktai $6.75. ir dovanų prie jo fonografą dykai ir gražų 
iciugėlj. Kada lai! rodėlį ir fonografą atneš į namus ir jeigu jums pa- 
-s užmokėsite likusius pinigus. Jeigu ne. mes sugrąžinsime jūsų įmokė- 
-ną. Laikrodėlis yra gvarantvotas ant 20 metų ir per tą lai ą mes pa
isome arba atma'nome ant kito dykai, tiktai siunčiant mums laikrodėli 
isyt arba mainyt sykiu su laikrodėlių reikia prisiųsti mums 25c. krasos 
irkleliais apmekėj’mui pers'untimo lėšas. Jei nebusi užganėdintas pini- 
’s sugražiname, f1 v------:
<sakymu. Siusk užsakymą kuogreiėiausiai, 

onografu. Adresas toks:
HAMMOND SALES CO, Dept. 236, ST. LOUIS, MO.

kad 
pa- 
ant




