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Caras sako, kad taikytis dar nelaikąs; pirma reikia paimti dar Konstantinopoli.
Wilsono patarimą linkui taikos Naskolija atmeti. Nepritaria Amerikos prezidentui ir kiti sąiungininkai. Jie supranta, kad 
teutonai dabar jaučiasi pergalėtojais, todėl kalbėti su jais apie taiką sąjungininkams dabar neparanku. Kalbos apie taiką labai 
nugazdino Amerikos kapitalistus. Amerikos dvasiškija taipgi reikalauja, kad karė eitų toliaus, nes ginklų fabrikantams ji 

neša milijonus- Teutonai tuotarpu baigia užimti Rumuniją. Rusai visur sumušti.

Dane laikas takytis, 
sako caras.

TAIKA BAISUS SMŪGIS 
KAPITALSTAMS.

Paskelbus Wilsono notą 
kariaujančioms valstybėms, 
tarp Amerikos kapitalistų

Rusija atmetė Ameri
kos patarimą-

IŠ KAADOS GABENS 
FRANCUZUON 
GELEŽINKELĮ.

Iš Kanados pranešama, 
kad 1,500 mylių Kanados

Nackensenas sulmžė
rusu

Per Kalėdas Rusijos ca; kilo baisus triukšmas. Ypač Skaitytojai jau žino, kad geležinkelio bus išdraskyta 
s išleido savo kareivijai didelė suirutė pasidarė plie- ] Wilsonas išsiuntinėjo vi-' ir išgabenta Francuzijon,

KANADOS KAREIVIAI 
BALSUOJA APKASUOSE.

Šiomis dienomis vienoj 
Kanados provincijų, būtent, 
Britų Kolumbijoj buvo vi
suotinas balsavimas (refe
rendumas) dėl panaikinimo 
svaginančių gėrimų ir Įve
dimo moterų balsavimo. Ka
dangi daug Kanados pilie
čių dabar yra anglų kariuo
menėj Francuzijoj, tai jie 
balsavo apkasuose. Suar
dytuose Francuzijos kai
muose buvo įtaisyta tam 
tikslui balsavimo urnos ir 
kanadiečiai ėjo balsuoti bū
riais po 20 ir 30 žmonių, 
kuomet vokiečių bombos 
švilpė pro šalį ir viršum gal
vų.

Sakoma, kad Kanados 
kareiviai balsavo daugiau
sia už įvedimą moterų bal
savimo ir prieš panaikinimą 
svaiginančių gėrimų.

AUSTRIJOJ KARALIAUS 
VAINIKAVIMAI.

30 gruodžio buvo naujo 
Austro-Vengrijos karaliaus 
vainikavimas. Kaip iš Bu
dapešto pranešama, naujas 
valdonas vadinsis Austrijos 
imperatorius Karolis I ir 
Vengrijos karalius Karolis 
IV.

VOKIETIJOJ RIAUŠĖS.
Dresdene, Vokietikei, al

kanos moterįs prieš Kalėdas 
sukėlė riaušes, kuries tęsėsi 
3 dienas. Apie 100 motorą 
sužeista ir keliolika užaraš- 
ta.

Neseniai užimta rusų po
zicija Rimnik-Sarat-Fili- 
pechti-Dunojaus fronte, kur 
rusai norėjo atsispirti prieš 
« • - * - —.

apkasta, atkakliai ginama 
ir visi ženklai liudija, kad 
rusai tikėjosi apsistoti tenai 
netrumpam laikui. Bet ne
žiūrint to visko, Mackense-

ras . _ ____________ _____ ._______________ __________ __o__________________  ________ w...r
"ukazą”. Jisai daro tenai no rinkoj. Kainos pradėjo soms kariaujančioms vals- į kur reikalingas anglams ge- 
visos karės peržvalgą ir aiš- pulti kaip nuo tilto. Į vieną tybėrns notas, patardamas, ležinkelis kariumenei vežio- 
kina, kad išpradžių rusams dieną ant kai kurio plieno joms paskelbti savo sąlygas, ti. Tas parodo, kad ang-> Mackenseną, buvo drūčiai 
ir jų sąjungininkams nesi- nupuolė po 13 laipsnių. Bos- kokiomis jos galėtų baigti lams ir franeuzams stinga 
sekė, nes jie nebuvo prie ka- tono biržoj ant kaikurios karę.
rėš prisirengę ir jiems daug geležies kainos nupuolė iki j -.......- t v-
truko karės įtaisų, kokių 40 laipsnių. Mat persigan- notą atsakė, kad ji labai 
vokiečiai iškalno jau pnsi-, do kapitalistai, kad karė ga-, brangina tuos žmoniškumo 
Siminę. Bet, dabar, sako ii jau pasibaigti. Ant kvie- motivus, kokiais Amerikos 

ikė, mes tuos trukumus čių Chicagoje Irgi žymiai i

jau geležies, jeigu reikia 
Caro valdžia į tą Wilsono' draskyti seną geležinkelį.

MUŠIS ANT JŪRIŲ.

i

kas diena vis dapildom ir 
priešo galybė aiškiai prade
da blankti, kuomet Rusijos 
ir jos sąjungininkų auga.

Kad suraminus savo ka
reivius, caras rašo: "Vokie
tija jaučia, kad jos galas 
jau nebetoli. Ji taipgi jau
čia, kad už visas jos pikta
darystes ir moralių įstaty
mų laužymą reikės atsaky
ti. Kaip jausdamosi galin
ga ji apskelbė karę, taip da
bar, pamačius savo silpnu
mą, ji staiga pataria pra
dėt taikos tarybas, norėda
ma jas užbaigti pirma, negu 
ji parpuls.

"Tuo pačiu laiku Vokieti
ja stengiasi klaidinti pasau
lį, girdamosi savo galybe, 
buk jai pasisekė nuveikti 
Rumuniją, kuri neturėjo jo
kio karės patyrimo”.

Toliaus caras sako, kad - klausimą. 2^.2
sąjungininkai galės pasi-|ma visiškai uždrausti svai- 
nnkti sau tinkamą valandą ginamų gėrimų išdirbystę 
taikai apskelbti, taip kaip įr pardavinėjimą. Šitokia 
Vokietija buvo pasirinkus priverstina blaivybė busian- 
tinkamą laiką karei pradėti,^ jvesta Škotijoj, Anglijoj 
ir pnduna: ir Vali joj. Airijoj valdžia
/Bet tas laikas da neat-; prievartos 

ėjo. Pnesas da neišvarytas /w 
is tų provincijų, į katras ji- sianti amunicijos išdirbi- 
sai įsiveržė. Rusijos troški- mu£ 
mai linkui Konstantinopolio; ..
ir Dardanelių, o taipgi ir į- NAUJI LENKŲ POPIE- 
steigimas laisvo? Lenkijos RENIAI PINIGAL

kainos nupuolė.

ANGLIJA TURĖS 5 MILI- 
LUONUS KAREIVIŲ.
Žemesnysis Anglijos par- 

liamento butas priėmė val
džios pasiūlytą rezoliuciją, 
kuri reikalauja dar vieno 
miliono kareivių ant sausže- 
mio. Karės ministeris pa
aiškino, kad visuose karės 
frontuose, namie ir koloni
jose Anglija dabar turi 4 
milionus kareivių, bet to 
dar neužtenka. Taigi užgi
ms dar vieną milioną, Ang
lija turės dabar išviso 5 mi
lionus vyrų po ginklu.

VISUOTINA BLAIVYBĖ 
ANGLIJOJ.

Laikraščiai rašo, kad An
glijos valdžia dabar svars
to priverstinos visuotinos 
------ - . Nori-

nevartosianti,
bet visus bravorus paim-

i

mvuvus, nuiuais AiucriKus Iš Berlino ir Romos pra-ina.s tą rusų liniją sulaužė, 
prezidentas vadovavosi šių- nešama, kad iš 22 į 23 gruo-Į Berlynas. Jisai pradė-

PRANCŪZAI PAĖM1 
78^00 VOKIEČIŲ

Franeuzų karės ministe
rija paskelbė, kad per 1916 
metus prie Verduno ir So
mos fronte franeuzai paėmė 
išviso 78,500 vokiečių nelai
svėn.

£ visų trijų jos dalių da ne
užtikrinta.

"Taikytis šituo momentu 
reikštų nepasiekti vaisių, 
dėl kurių musų armija ir 
laivynas padarė negirdėtų 
pastangų. Šitos pastangos 
ir da šventesnė atmintis tų 
garbingų Rusijos sūnų, ku
rie krito ant mūšio lauko, 
neleidžia mums nei mislyti 
apie taiką, pakol priešas ne
bus visiškai nuveiktas”.

Baigdamas Mikė išreiškia 
Vilti, kad ir jo kareivių nė 
j 

nors viena priešo koja bus 
ant Rusijos žemės.

Bet kitokią giesmę tas 
Mikė užgiedotų, jeigu jam 
reikėtų žiemos šalčiuose be 
jokios pastogės apkasuose 
gulėti per dienas ir naktis.

sdamas tą notą. Tie moti- 
vai esą nesvetimi ir Rusijai 
Tečiaus Wilsono patarimo 
Rusija nenori klausyti. Ru
sija visados dariusi didžiau
sias pastangas, kad vengti 
karių, bet Vokietija toms 
pastangoms visados buvusi 
priešinga. Ir 1914 metais 
Rusija iki paskutinės valan
dos stovėjusi už ramybę, bet 
Vokietija apskelbusi jai ka
rę. Vokiečiai dabar jaučia
si esą pergalėtojai ir nori 
diktuoti sąjungininkams 
taikos sąlygas. Taigi pra
dėti dabar su Vokietija kal
bėti apie taika, reikštų 
klausyti jos reikalavimų.

"Nesame sumušti — bai
giasi Rusijos atsakymas — 
ir todėl negalim pripažinti 
priešui pergalės. Esame gi
liai įsitikinę, kad teisybė, už 
kurią mes kariaujame, pa
ims viršų ir tada bus laikas 
kalbėti apie taiką".

Vadinas, mandagiu budu 
Wilsono patarimą Rusija 
atmetė.

VIS DĖLTO TRAUKIA 
MILIUKOVĄ TEIS

MAN.
"Naujoji Lietuva* rašo:
Praėjusiame numeryje 

rašėme, kad Stiurmeris var
gu betrauks Miliukovą teis
man. šią savaitę betgi pa
aiškėjo, kad buvusis minis- 
terių pirmininkas Štiurme- 
ris Miliukovą teisman jau 
patraukė. Miliukovą Štiur- 
meris teisman traukia už 
šiuos žodžius, kuriuos jis 
pasakė Durnoje lapkričio 1 
d. posėdy:

"Dėlko tasai ponas Mana- 
sevičius) buvo suimtas, tai 
senai žinoma, todėl ir aš ne- 
nepasakvsiu nieko nauja,jei 
atkartosiu tai, ką Tamstos 
jau žinote. Jis buvo suimtas 
dėl to, kad paėmė kyšį. O 
delko jis buvo paleistas, tai, 
gerbiamieji, tai p-pa t ne pa
slaptis — jis pranešė tardy- 
toiams, kad tuo kyšiu jis pa
sidalino su mlnisterių pir
mininku".

Šiaip ar taip, bet šitoj by
loj, be abejonės, daug jdo-

Iš Varšavos bevieliu tele
grafu pranešama, kad Len
kijos general-gubemato- 
rius von Beseler patvirtino 
savo parašu naują lenkų 
valstybės paskolos banką, 
kuri greitu laiku išleis nau
jų popieriniu Lenkiios pini
gų. Popieriniai pinigai va
dinsis markėmis, kurios bus 
lygios vokiečiu markėms ir 
vokiečių valdžios bus gva- 
rantuojamos.

Šita lenkų valstybės ban- 
. - \ __ ’ ka atsidarysianti tuoiaus.

kain tik bus gatavi nauji pi- 
.nigsi.

ANGLIJA MORTLIZUOJA 
LAIVUS.

Anglijos valdžia sumanė 
mobilizuoti vfaus laivus no 
viena generole užvaizdą, 
kad jie tarnautų vien tik są
jungininkų armijoms ir jų . 
valstybių gyventojams. To-lmin daiktelių išplauks, ’tik 
dėl viri laivai bus paimti iš jei Mflinkovui bus leista vi-

KANADA DAV® JAU 
381,400 KAREIVIŲ.

Nuo karės pradžios iki
M Kanada davė Anglijai privatinių rankų j valdžios sa, ką jis gali, iškelti aftš- 
jau 381,400 kareivių. rankas. tte.

džio Otranto siaurumoj bu
vo smarkus jūrių mušis. Ita
lai sako, kad nakties laiku 
kaliatas priešininko laivų 
užnuolė ant patrolinių italų 
botų. Į pagalbą užpultiems 
pribuvo italų ir franeuzų 
kariški laivai ir užvirf 
smarkus mušis. Kadang 
buvo labai tamsi naktis, tai 
užpuolikai pabėgo. Kiek jie 
nukentėjo, nežinia. Į du 
franeuzų mininku ir vieną 
patrolinį laivą papuolė keli 
šoviniai ir truputį juos su
gadino.

Austrai gi apie šitą .muši 
sako taip: ”22—23 gruodžio 
naktį keturi austro-vengrų 
naikintojai padarė užduoH- 
mą ant Otranto siaurumos 
ir paskandino du ginkluotu 
natroliniu botu. Grįžtant 
jiems atgal šeši priešo nai
kintojai, daug didesni ir 
greitesni. bandė užstoti 
iiems kelią. įvyko smarkus 
šaudymas iš kanuoliu. Vie
nas priešo naikintojas likos 
uždegtas, o i tris pataikvta 
iš arti keliolika šūvių. Prie
šininko jūrių snėkos. tam 
kurių vienas buvo ir didelis 
laivas, likos išblaškytos. 
Tuo tarnu musų pusei vie
nas naikintoias buvo užgau
tas i kaminą, o kitas į šoną 
ir vienas žmogus buvo už
muštas. Sužeistų nebuvo 
nei vieno.”

Katriems dabar tikėt, ne
žinia.

jo drąsią ataką iš priešakio 
ant stipriausios rusų vietos' 
ties Rimnik-Saratu ir po' 
penkių dienų atkaklios ko
vos prasimušė per rusų lini
ją 17-kos kilometrų fronte.

Tikslas šito mūšio, Rim- 
lik-Sarat miestas, buvo pa
lėktas ir paimtas Kalėdų 

dienoj. Rusų gen. Sacha
rovas, sukoncentravęs ant 
greitųjų savo spėkas, sten
gėsi da 11 valandų Sulaikyti 
bulgarų divizijas, kurios ėjo 
Dunojaus paupiu, bet sulai
kyti neįstengė.

AUSTRALU  A PRIEŠ 
LW.W.

Iš Londono pranešama, 
kad Australijos parlamen
tas priėmė bilių reikalau
jantį uždarymo L W. W. 
unijos. Sakoma, kad pre- 
mieras Huhges savo kalbo
je parlamente tą unija ir jos

LIUBLINE SUSIRINKO 
MIESTO TARYBA.

Vokiečiai dabar skelbia 
svietui mažiausias žineles iš 
jų ’paliuosuotos” Lenkijos. 
Šiomis dienomis jie paskel
bė bevieliu telegrafu, kad 
Liubline atsidarė miesto ta
ryba, kuri susideda iš lenkų 
ir žydų.

Vėliausios telegramos ii 
pranešė Įdomią ik 

iena žinia sako, ka® 
voineoai yra pasiryžę bū
tinai užbaigti karę ir bite 
jaus paskelbsią savo ffly- 
8>Antra žinia sako, tat 

Petrograde likos užmuštaa 
minykas Rasputinas, kuris 
buvo caro patarėju ir "val
dydavo” 11;^ 
euzai 
buvo atmušti ir kett 
teko nelaisvėn Abejose pu
sėse daug sužeistų ir užmuš-

Rusiją, 
uo So raa- 

betvo v

nesumokite ifcait.
FRANCUZAI PRIE VER

DUNO ATREMTL
Vokiečiai praneša, kad 

Verduno šiaurėje, ant Nu
mirėlio kalno jie * įgijo nau
jų pozicijų. Prancūzai ėjo 
kontratakomis iš priešakio 
ir iš šono, norėdami juos iš 
tų pozicijų išmušti, bet bu
vo atremti.

NUSKENDO VTRA g RU
SŲ PULKAS.

Berlvne gauta iš Stokhol
mo žinių, kad suomių gar
laivis "Ouinonna”. kuris ve
žė nuo Alandų salų pulką 
rusų artilerijos ir 1.00 ark
ini, užėio ant minos ir j ke
lias minu tas nuskendo. Ži
nia sako, kad mina buvu«i 
račių rusu, kurie labai neti
kusiai jas įkaria.

VOKTFČIU POZICIJOS 
SUMAIŠYTOS SU 

ŽEME.
Tarpe Aisne ir Oise oriu 

franeuzų artilerija sumaišė 
vokiečiu pozicijas su žeme, 
sako telegramos iš Pary
žiaus. Kada franeuzai už
ėmė vokiečių apkasus, tenai 
nebuvo jau nei vieno vokie
čio gyvo.

MOBILIZACIJA VISŲ 
DARBININKŲ 

FRANC1JOJ.
Francuzijos senatan Įneš

ta sumanymas mobilizuo
ti karės reikalams visus vy
rus nuo 17 iki 60 metų am
žiaus. Vokietijoj tokia 
mobilizacija jau padaryta. 
Ji reiškia, kad mobilizuoti 
žmonės lieka valstybės tar
nais. taip kaip kareiviai. Jie 
neturi jokios laisvė^ nei bal
so; negali nei streikuot, nei 
algos daugiau reikalauti.

ŽUVO GARSUS VOKIE
ČIŲ LAKŪNAS.

Tš Berlvo pranešama, kad 
vakarų fronte oro mūšyje 
žuvo pagarsėjęs vokiečių la
kūnas Gustavas Leffers.

PAĖMĖ 1.600 KAZOKŲ.
Prie Dunojaus vokiečiai 

skaudžiai sumušė caro ka
zokus. kurie nribuvo rumu
nams f pagalbą. 1,600 ka
zokų papuolė nelaisvėn.

"Centralinis” Wilkes Bate 
rių komitetas kėsinasi pa
dalyti didelę apgavystę sa 
aukomis. Jo atstovai būva 
nuvažiavę į Washingtoną ir 
liepė Raudonajam Kryžini 
visas aukas Lietuvon pa
siųsti dviejų klerįkalų var
dais, būtent, kųte«Dogeliui 
ir Smetonai. ~

Tokiu budu visi socialis
tai ir visos pažangiosios 
draugijos, kurios dirbo Lie
tuvių Dienoje išvien su ki
tomis srovėmis, manyda
mos, kad surinktos aukos 
bus teisingai Letuvoje pa
dalytos, butų skaudžiai ap
gautos.

Bet nereikia duotis ap
gauti. Pažangiosios drau
gijos, kurios dalyvavo aukų 
rinkime ir surinktus pini
gus nusiuntė Raudonajam 
Kryžiui, privalo tuojaus su- 

■ šaukti nepaprastus susirin-
jose yra apie 19,000,000 ka- kimus ir prieš šitą "Centrą- 
rcivio amžiams vyrų ir jti- linio" komiteto pasielgimą 
erų jų paklausti, ko jie dau- užprotestuoti, 
oriausia nori, tai didesnė jų ~ 
dalis atsakytų, kad jie nori 
orlaivių. Todėl, sulyg jo 
nuomonės, jiems turėtų būt 
duota proga mokintis skrai
dymo oru. Tuo tikslu jisai 
pataria sutverti tam tikrą 
departmentu, kuris rūpin
tųsi, kad kiekvienas karei
vio amžiaus vyras turėtų 
orlaivį.

Bet Jungtinė*® Valstijose 
vra apie 19.000,000 darbi- nėra Išsiųsti. Paskri bte 
ninku, kurie neturi savo pa- jau nervėlu. Tjiiškm ateiM 
stovės. Ar negeriau tad Mr. E. P. Bi^kneil

Amer. Red CrųgK TF 
Wasbingtoiivig|

ANGLIJAI STINGA AL
KOHOLIO.

Labai daug alkoholio su
naudojama amunicijai, to
dėl Anglijos amunicijos mi- 
nisteris paskyrė tam tikrų 
komisiją, kuri rūpinsis pri
statymu Anglijai alkoholio.

NORI VISIEMS ORLAI
VIŲ.

Amerikos orlaivininkų 
kliubo prezidentas Hawley 
sako, kad Jungtinėse Valsti- 
* • a a

storės. Ar negeriau tad 
naši rūpinti, kad visi žmo
nės turėtų sau namus?

Protestus reikia siųsti 
stačiai Raudonajam Kry
žiui į Washingtoną ir reikia 
reikalauti, kad bent trečia 
dalis aukų butu pasiųsta 
Agronomijos ir Teisių 
D-jai, kuri angliškai vadi
nasi Agriculture and Legal 
Aid Society.

Daryti tatai reikia kute -I 
greičiausiai, pakol pinigai 
iš Raudonojo Krvžimts dg



į Rymą. Apsirikome, kad 
mes savo atstovo pirmiau ne- 
pasiuntėme.”

i Taip Stilsonas "kritikuo
ja" musų nuomonę. Ir jam 

i turbut rodosi, kad jis čia la
bai gudriai pasako. Bet ką 
• • * a • • _ • _

Peržvalga.
GRĮŽTA SIRVYDO 

LAIKAU
Buto laikai, kada Sirvy

das buvo priviręs Lietuvių jis atsakys, jeigu mes jo pa- 
Socialistų Sąjungoje košės, prašysime parodyt, kur ir 
Musų organizacijoje tuomet kada "Keleivis" sakė, kad 
buvo kilę tokie nesutikimai, reikia rašyti apie "dangaus 
kad ji vos-vos tik neskilo, karalystę?" Arba vėl, iškur 
Suvažiavimuose būdavo to- jisai iškasė, buk, sulyg "Ke- 
kios audros, kad vieni dele- leivio”, socialistams reikėję 
gatai su kumščiomis eidavo siųsti Ryman atstovą? Juk 
prieš kitus. Visą ermyderį yra dalykų, kuriais musų 
keldavo susidariusi tuomet visuomenė rūpinasi daug 
"maksimalistų” frakcija, daugiau, negu "dangaus ka- 
kurios obalsiu buvo: ”tie- ralystė" arba Karužos kelio- 
siog prie tikslo."

Bet tie laikai buvo praėję 
ir viskas buvo gerai. Rodė
si, kad sąjungiečiai, sykį pa
simokinę, daugiau prie to
kios suirutės nesugrįžš. Vie
nok pastaruoju laiku vėl 
pradėjo pusti širvidinių lai- 
ria^ėJfrakdK>smgO,J4arDta7 raK>n!m% skaitė,'tas negalė- jo (ir dabar’da'pnguliT)?^

SdXtu» frSa i” kitaiP nei SUDrasti- T? visuotinus seimas ša&ė. 
p^ded^kovą prieš ŽS !F ”N^ionos”, Pagalios, net nats d. Kan-

tiškus laikrascius, kūne ne- 
priklauso Sąjungai. _ 
turbut rodosi, kad daug 
greičiau įvyktų socializmas, 
jeigu mažiau butų prielan
kių socialistams laikraščių. 
Štai Mass. rajono konferen
cija, po "rimtų diskusijų”, 
pasmerkė visus socialistiš- 
kus laikraščius. Vienas 
"tarptautinis socialistas” 
buvo įnešęs, kad "Keleiviui” 
net boikotą paskelbti. Tur
but užtai, kad "Keleivis" vi
sados skelbia socialistų va- 

ciją kelis "'kartus paskelbė laiškai gaudomi ir skelbia-1 jus! Socialistų pozicija Hetu- deda šitokią^pastabą: ’ 
”Kas iš to viso Išeis — pa

gyvensim, pamatysim. Bet 
jau šiądien nėr nieko aiškes
nio, kaip šitas vienas daly
kas: lietuviai visa savo siela 
ir visomis savo paj jėgomis 
priešinsis prastiems 'prijun
gimams’ ar vienon, ar kiton 
pusėn; stiprus atgimusia lie
tuvių tautinis judėjimas ne
nuskendo nei karės kraujuo
se, netapo sutrintas nei po 
karės mašinos ratais. Jie 
dirbs ir kovos nenuilstančiai 
patol, kol neįgys to, kas pri
klauso kiekvienam, kas jau
čia save žmogum, piliečiu, bū
tent 
tautai neprigulmybės.

Bet kaipgi bus su tuo Lie
tuvos konstitucijos projek
tu, kurį išdirbo Yčo kompa
nija ir įteikė "vyriausiai ru
sų partijai?" Tą projektą 
Amerikos tautininkų orga- 

Taigi pasiklausyki^ kų toj 
knygutėj kunigai rašo:

”Vėl Milukijada Brook- 
lyn’e, N. Y. ir apylinkėse. 
Kun. Antanas Milukas, andai 
išmestas iš L. R. K. A. Susi
vienijimo ir 23 kunigų pa
smerktas už visokias šuny
bes, tūlam laikui aprimo, kaip 
palaidotas veikėjas be gar
bės ir vardo. Jo veikimui 
aprimus, aprimo ir vaidai ka
talikų visuomenės tarpe, jos 
gyvenimas ėmė sparčiai plės
tis. Ačiū įvykusiai sutarti
niai ir vienybei katalikiškoji 
sąmonė žymiai paaugo.

” 'Klapai,' kuriuos kadai- 
siai vedė, erzino ir panaudo
davo savo tikslams kun. Mi
lukas, visa galva praaugo ir 
pralenkė senąjį savo vadovą, 
'žvaigždės' spindulėliai pasi
darė jiems tamsoki ir neaiš
kus, it šviesa rūkstančios be 
stiklo vienu kerosinu dega
mos lemputės. Kun. Miluko 
gabumai likę be praktikos ir 
exercis’ų ėmė nykti, o jo 
įrankiai be vartojimo ėmė 
trunėti. Gyvenimas ištrėmi
me, nuošaliai pradėjo būti fa
kyrus. Pats Maspeth’as nuo- Kemėšis aiškiai pasakė: 
bodus. Tokioje situacijoje nepripažinsit musų tarybai 
apaštalavimo žmogus' ėmė pirmenybės, vienybės ne- 
nerimti. Pavydo pagautas bus.
sumanė vėl bandyti vaidinti j Tuo tarpu Wilkes Barrių 
'vadovaujančią rolę' katalikų komitetas, turbut garbės

i nė į Rymą. Prie tokių da
lykų šiandien priguli sunai
kintos Lietuvos likimas ir 
nelaimingų jos žmonių šel
pimas. 3 " -
"Keleivis" ir ragino kreipti 
daugiau domos. Tas buvo 
pasakyta labai aiškiai ir kas 
blaivu protu tą "Keleivio”

'politikieriai/ kurie kalba Vadinas, kun. Milukas ne- tų srovių, kur joms butų '
apie vienybę. Tik 'Kova* ne turi jau nei gero kunigo, nei patogiau suvažioti ir kokiu 
’politikierė.’ Ji nebuvo ‘politi- gero kataliko vardo. Jisai laiku. Jis pats paskyrė vie- 
kierė’ ir tuomet, kuomet pra-; išmestas iš SLRKA. ir pa- tą, paskyrė laiką ir visi turi! 
šė tautiskai-klerikaliiko blo- smerktas už visokias "šuny- sutikti su jo "rasporiaže- 
ko bent penktadalio aukų L. bes". Ji jau ne "klapai" visa ženije." į ' M . „z- ka(i 9v;na carizmui kelia.
S. S. ir L. š. F. remiamoms galva praaugo. i Šitoks Wilkes Barnų ko-' MesJau buvom rasę, kad skina canzmuikeną.
organizacijoms. | Taip kalba kuni“‘

”Beto, savo straipsnio gale kunigą vien f“

Triukšmas Petrogrado 
Klerikalų Komitete.

Kunigai apie'^rnrSS1 £ ““
tik dėlto kad daužiau sugadino vienvbės n^^tas andai išreiškė klen- skambančiais obalsiais, bet 

’Kova’ sako, kad vienybė jis nesiduoda jiems už nosies reikalą ir šaukiamam jo su- ^apyskaitos žėja° karTaiškesne^r^ške^
esanti pragaištinga darbinin- vedžioti; vien tik už tai, kad važiame dabar galės "daly- ^nkti nauia komite- sne liekasi piktadarvste iŠ
kų klesai. Tai yra svarbus kun. Kemešį jisai pavadino vauti" tik jis pats. - “K
užreiškimas, ir jisai reikėjo "grinoriumi.” Kun. Milukas Visų srovių suvažiavimas , Naujas komitetas tu Jandof3 notrali iŠ?
nrimHvt —L tu hnvn roikalincas ir ii« hntn Jo būt išrinktas tam pa- jokios naudos negali 1SS1-buvo reikalingas ir jis butų 

įvykęs, jeigu jis butų šau
kiamas vien tik šelpimo rei
kalams. Bet tokį suvažiavi- 

su viršum metų. Tuomet ir skirą fondą Lietuvai šelpti mą turėjo šaukti ne Wilkes- 
dd. Kapsukas su Stilsonu bu- ir ragina katalikus į tą fon- 
tų gal susilaikę nuo kelionės dą aukauti. Tas labai ne- 
į Wilkes-Barrę.” ‘ “
Taip, ištiesų "Kova" pasi

vėlino su savo "atradimu”.

prirodyt. Jisai, tiesą paša- pats nori būt vadovu. Jis 
kius, reikėjo jau senai priro- nori likti net "Katalikų 
dyt, kadangi tos kalbos apie Spaudos Draugijos" prezi- 
vienybę tęsiasi jau dvejetas dentu. Jis susitvėrė sau at-

Į tokius dalykus Mat, d. Kapsuko nebuvo 
’ ' Amerikoj. Labai gaila!

Amerikos lietuviai ir aukas 
revoliucijai rinko išvien, ir 
prie vienų draugijų prigulė-

i seimus šaukė. 
Pagalios, net pats d. Kap-

jo būt išrinktas tam pa
čiam susirinkime, bet ka
dangi buvo vėlus laikas ir 
policija ėmė reikalauti tuo- mėtų, 
jau baigti susirinkimą, tai 
rinkimai negalėjo įvykti. 
Susirinkimo vedėjas Balei
šis praneša, kad susirinki
mas nepabaigtas ir jo tąsa 

i bus 19 lapkričio.
Išėję iš susirinkimo kleri- 

kalai pradėjo organizuotis, Niekas negalėjo ne žodžio 
kad apgynus savo poziciją.

rėjo teisės, pradėjo rašyti ^ Minia tik šaukė nesū- 
prie draugijos daugiau žmo- prasdama nei ko, nei kam. 
nių, kurie sekančiame susi- Galų gale namų žiūrėtojas 
rinkime balsuotų už klerika- 
lūs ir gintų senąjį komitetą. “ “ * ’
Net bažnyčių sakyklos buvo 
paverstos agitacijos įran
kiu. Pirmeiviai, žinoma, 
taipgi organizavosi. Todėl 
kada įvyko susirinkimo tą
sa, kįlo baisus triukšmas. 
Rašydamas apie tai "Lietu
vių Balsas” sako: 

! "Lapkr. 6 d. suėjo į visuo
tinį susirinkimą tokios dau
gybės žmonių, kokių liet, 
draugijų susirinkimai dar 
nebuvo matę; suėjo žmonės 
baisiausiai suagituoti, ku
riems tik viena tebuvo žino
ma: 'pirmeiviams’ — nebe
paleisti D-jos iš savo rankų, 
kunigams — i ' * 
suėjo daugiausia žmonės, Į ____ _____________ w
kuria D-jos reikalų nedaug Buvo matyti per susirinki- 
tesupranta ir kuriems tie mą ir abi ranki keliant, ir 
reikalai, tikrai sakant, ne- kumščiojantis, stumdantis 
daug terūpi: iš ’N. Lietuvos’ vienų su kitais. Kitos mo- 
pusės — nesusipratusiu, ne- terėlės prasimanydamos ėjo 
disciplinuotų darbininlož ir skųsties kun. S., kad jas mu- 
jaunuolių, iš kitos pusės — šęs ’Liet. Balso’ redaktorius

____ ________x__________________________________!_•___________ ____

čių moterėlių minia.
"Prasidėjus susirinkimui, kraštutinių srovių demago- 

pirmininką. 
tikra bakanalija, 
chaosas, armideris.

! "Vadinamoji opozicija 
remdamasi tuo, kad šis su
sirinkimas esąs tik tąsa 
praėjusiojo, reikalavo ir sa
vo šalininkams buvo įkalbė
jusi, kad susirinkimo pirmi
ninko rinkti nereikią, kad 
juo turįs būti praėjusio su
sirinkimo pirmininkas Ba- 
ieišis. Bet taip tegalėjo bu- 

i ti tik tada, jeigu į šį susirin- 
TitV l>utU atėję tik tie patys 

ir tik tiek pat Draugijos na
rių, kurie ir kiek jų buvo 
praėjusiame susirinkime 
 , 18 d. Bet buvo ne 
taip. Ir apskritai, vienas 
visuotinis susirinkimas nie
kuomet negali nurodyti pir
mininko kitam susirinki
mui. Kiekvienas susirinki
mas turi teisę pats jį rinkti 
sau. Bet iš kitos pusės ir 
— - - - - >

_________  ___________ ir 
tvarkos turėjo ir galėjo lei
sti Baleišiui pradėti susirin
kimą. O jeigu Baleišis vis. 
susirinkimui butų netikęs, 
jis vistiek butų galėjęs išsi- 

Senovės Romėnai buvo rinkti naują.
kurie "Pilka, nedisciplinuota 

pripažino birželį, kaipo ves- minia šaukė, klykė ištisą va- 
tuvių mėnesį ir kaipo tinka
miausi laiką įžengimui į že- 
nybinį gyvenimą. Romėnai 
tikėdavo, kad laimė tarnaus 
tiems, kurie birželio mėne
syje apsives, ypatingai, jei 
toje dienoje bus mėnulio pil
natis.

Tie patįs romėnai many
davo, kad nelaimingiausis 
vestuvėms mėnuo yra gegu
žės mėnuo, buk nepasiseki
mo dvasios turės priešingą 
įtekmą ant vedusiųjų ger
būvio. Tie prietarai vėliaus 
prasiplatino f

Barrių komitetas ar kokia 
ten "tautos taryba,” bet 
susitarę visi tris fondai, 
taip kaip "Keleivis" propo- 
navo.

_• patinka kunigams, kurie vi
sus katalikų pinigus norėtų 
pasiglemžti į "Tautos Fon
dą”. Ir todėl jie kaip įma- 
net juodrankiškas knygutės Skaitytoją Pastabos

mo.
Tas parodo, kiek nas tuos 

žmones yra doros ir meilės 
artimo. Jeigu įmanvtų, 

___ a - šaukšte vandens viens kitą 
skaitąs bę. Tik pagalvokit, kiek tai Paskandintų, kada einasi už

nešti nežiūrint katra ka
riaujančiųjų pusių karę lai-

įvairiose salės vietose stovi 
dirigentai. Nebuvo jokios 
pajėgos, kuri tą minią nutil
dytų, nuramintų. Nė patys 
dirigentai ir tie, kurie ją su
kvietė į tą salę, nieko nebe- 

ar, rasi, nenorėjo.

Jų komitetas, nors jau netu- P^kia

prasdama nei ko, nei kam.

tam tikslui. Jie daro viską, | -----------
kad tik pažeminus jo vardą Stebuklai, daugiau nieko, 
kataliku akise, kad kuoma- Anąsyk man pasitaikė į ran- 
žiausia jisai turėtų pasiseki- kas šmotelis "Darbininko"; 

skaitau ir stebiuos, nes ten 
rašoma: "Katalikų vadovai 
rengia spaudos savaitę, ir 
per tą savaitę aiškinsim ir 
rodysim katalikams, kurie 
laikraščiai geri, kurie blogi, 
beskaitydami ir katalikai 
palieka blogi". Šventas tu 
Jackau! pamislinau sau. Tai, 

ikaip tą biedną žmogų neiš
juokia! Tik pamislykit:' 
pirštu rodys ir sakys, kuris 
blogas, kuris geras, kaip 
Juozas Baltrui saliuną: ten 
toks, o ten toks. Ant galo 
jie ir dešras ims mums ro
dyt, kurios blogos, kurios 
geros. Ar tai nepažemini- 
mas mus? Sakytum, kad 
mes, katalikai, patįs neturi
me nė proto, nė supratimo, 
kas mums tinka, o kas ne. 
Paklauskit mus katro norit, 
koksai alus geresnis: iš bač
kutės ar iš bonkos, o kožnas 
atsakys, kad iš bonkos.

Martynas.

r--------_ _i- Naujienos , Pagalios, net pats d. Kap-
kurios, pan:inėiusios Stilso- sukas su Stilsonu dalyvavo 
no "kritiką", sako: I.......................... J

"Kaip ten ne žiūrėti į ; 
’Kel.’ išvadžiojimus, bet iš jų i 
išvesti, kad ’Kel.’ i 
svarbiu 'tautinio gyvenimo 
klausimu’ net Karužos kelio- < 
nę į Rymą, tai jau tik negali- " 
ma.

"šitokios polemikos nieko ninkams yra toks pragaiš- 
neišaiškina, o tik erzina są- tingas daiktas, mes butume 
jungiečius ir naikina jų tarpe atsirubežiavę nuo kitų sro- 

vių tokia siena, kaip Kynai

klerikalų ir tautininkų su- 
šauktoj konferencijon ir 
kalbėjosi su jais apie vieny-

I

pragaišties darbininkų kle- vadovavimą, 
sai padaryta! ■

Jeigu mes butume pirma 
žinoję, kad vienybė darbi-

draugiškumo dvasią.”

Ir tas erzinimo darbas da- nuo Europos civilizacijos, 
bar varomas "Kovoje" sys- Tuomet darbininkų klesa 

karus ir tą pačią konferen- tematiškai. Net privatiniai butų labai. labai daug laimė-

NENORI JAU NEI 
VIENOS "PUSĖS".

"Lietuva", rašydama apie 
tai, kad tūli vokiečių laikra
ščiai išreiškė nuomonę, jog 
Lenkija turi būt neprigul- 
minga, Latvija autonominė 
valstiiė’ė, o Lietuva prijung
ta prie Prūsų, nuo savęs pri-

* :
nereikalaudamas jokio atly- mi, jeigu tik juose yra kas 
ginimo. "Naujienoms" ir nors erzinančio. Matyt, bu- 
*Laisvei" taipgi teko toj tinai norima suskaidyt Są- 
konferencijoj pipirų. Mat, jungą.
vis tai "biznierių” laikraš- ------------
~ - * - - "KOVAI" SKAITYTOJŲ

NEREIKIA.
I

Rašydama apie projek- ■ “Į
, Naujienos" ir vienam paskutiniųjų savo bakritikuoiam 
azuot remti so- numerių "Kova" štai ką nu- jiems rodosi,

'ei” taipgi teko toj tinai norima suskaidyt Są-

vių visuomenėj butų, rasit,1 
jau tokia pat, kaip... Phila- Į 
delnhijoj.

Sapienti sat

nepasiduoti;
• v w

sirinkimą nutildytų, arba jis 
pašauksiąs policiją. St. Ši
lingas ilgą laiką išstovėjęs 
pasilipęs ant staliuko, betŪ- 
dydamas susirinkimą, galų 
gale didumą aptildė ir su
judintu balsu begalėjo pasa
kyti: ’Nutilkit, vardu Lietu- 

. vos prašau jūsų — nutilkit, 
nedarykit gėdos Lietuvai! 
Juk čia svetimtaučiai žiuri j 
mus!’ Po tų žodžių minia 
vėl suužė. Tada Č. Petraš
kevičius, kurio vardu buvo 
duota salė, atsistojęs prane
šė, kad jis uždaro susirinki
mą, nenorėdamas sau atsa
komybės ir matydamas, kad 
iš susirinkimo nieko neišeis. 

I "Buvo visokių epizodų.

čiai ir tarptautinio socializ
mo principų "žinovams" ne
pageidaujami. Jiems, mato- rtasvaama apie projeK-; 

žiojamąją srovių vienybę,' 
"Keleivis”, ’ 
cialistiskaj) judėjimą, pra- pasakojo- dėtų niekinti jį. Nes prieš P * J 
"Draugą”, Darbininką", 
"Lietuvą” ir kitus organus, 
kurie maišo socializmo ide-i 
ją su purvais, Mass. rajono 
Konferencija nematė jokioj 
reikalo užprotestuoti.

Šitokio apverktino netak- 
tingumo gal visai nebūtų, 
jeigu "Kova*’ nedrumstų 
nuolatos vandens ir nesiun- 
dytų sąjungiečių prieš "pri- 
vatiškus laikraščius." Pa
vyzdžiui, vienam paskuti
niųjų "Kovos” numerių J. 
Stilsonas "kritikuoja" "Ke
leivį”, kuris pasakė andai, 
kad socialistų spauda turėtų 
daugiau domos kreipti į bė
gančius gyvenimo reikalus 
ir rašyti apie tai, kas dau
giau musų žmonėms rupi 
Šitą musų nuomonę jisai 
stengiasi kiek mokėdamas 
iškraipyti ir pamėgdžioda
mas sako:

"Mes turime daugiausia 
rašyti apie tai, kas 'musų 
žmonėms’ labiausia rupi!? 
Kokiems žmonėms ? Jeigu 
tiem, kurie eina su mumis, tai 
jiems klerikalų ir tautinin
kų politika rupi tik tiek, kaip 
greičiau iš jos statomų ža
bangų ištraukti tas darbi
ninkų minias, kurios ieško 
'užtarimo’ pas arti du tūks
tančiai metų atgal mirusį 
'Šventą Juozapą,’ bei tas, ku-į 
rios iš papratimo visai neno
ri judėti.’ O jeigu mes turime' 
rašyti apie tai, kas rupi savo 
reikalų nepažįstančioms mi
nioms, f 
ninkai, nuolankumas ponams 
ir kunigams, ir — dangaus 
karalystė.”

Toliaus:
"socialistai, sulyg ’Kelei- bę kalba tik politikieriai ir 

vio*. turį patįs pirmutiniai kad vienybė yra pragaištin- 
(dagi kaip!) atsiliepti į sta- gas daiktas darbininkų kle- 
tomus musų tautinio gyveni- sai. Dėl šitų jos "atradi
mo klausimus (sic!), žinoma, mų” "Naujienos" padarė ši- 
Tautinio gyvenimo klausi- tokią Pastabą: 
mas buvo ir Karužos kelionė \’Taigi išeina, kad visi yra

"Klerikalai ir tautininkai 
nori 'bendro' suvažiavimo, 
bet tik tokio, kuriame jų at
stovų butų aiški didžiuma. 
Dėlto jie sutinka į jį įsileisti 
tiktai ’centralių’ organizaci
jų atstovus, norint kartais 
jos visuomenės gyvenime jo
kios rolės nelošia, pavyzdžiui, 
kunigų, vargonininkų, dakta
rų draugijos: mat, tų ’cent
ralių’ organizacijų pas juos 
daugiau yra, negu pas socia
listus. 'Keleivis’ tai mato ir 
dėlto reikalauja, kad visos 
draugijos (ir vietinės), poli- 
tikiniai kliubai ir t.t. galėtų 
tame suvažiavime daly vau t, 
žodžiu, jie projektuoja nau
ją visuotiną suvažiavimą ir 
su pagalba tų įvairių draugi
jų tikisi viršų paimsią, kaip 
Brooklyno 'visuotiname' su
važiavime Iš to matyt, kad 
keleiviečiai patįs ta vienybe 
netiki, o tik savo aiškius poli-, 
tinius tikslus nori su jos pa-į 
galba atsiekti. Jei taip, tai 
apie tai ir reikėtų kalbėt, bet į 
politikieriai papratę aplinki-' 
niais keliais vaikščiot... Tiesa, 
gal kai-kam tai duotų daug 
medžiagos šukaut ir ne vieną 
skaitytoją susigaudyt. Bet 
mes tais keliais neiname ir 
nenorime eiti. Mes nenorime 
klaidinti savo draugų ir skai
tytojų ir kalbėt apie vienybę, 
kuri yra negalima ir pragaiš
tinga darbininkų klesai.” 

Iš to išeina, kad "Kovai” 
skaitytojų nereikia ir ji jų 

tai joms rupi šapai- ir nenori gaudyt,
uiolankumas aunam, SkalW?JU,S *?.U.d?„tlk Pn’

vatiski laikraščiai.
Be to, "Kova” padaro da 

ir porą įdomių "atradimų”. 
Ji atranda, kad anie vieny-

KĄ SAKO KUNIGAI 
APIE KUNIGUS.

Tikintieji žmones tankiai 
pyksta ant mus, kad mes, 

i kunigus, j 
____  _____ , kad apie 
kunigą blogai kalbėti ne-: 
valia. Tokie žmonės ne-l 
žino, kad patįs kuni-• 
gai daug blogiau apie save 
kalba, negu mes ape juos ma 
nom. Štai, šiomis dienomis 
mums prisiųsta kunigų išlei
sta knygutė prieš kun. Milu
ką ir jo laikraštį "žvaigž
dę". Šita knygutė spausdin
ta tokiomis raidėmis, kokias 
vartoja "Darbininkas”. O 
tas jau iš dalies apšviečia ir 
kur ji buvo spauzdinta.

I

• _______

Laikraščiai skelbia, kad 
Terre Haute, Ind., miesto 
valdyba paėmė į savo rankas 
anglies pristatymą ir parda
vimą. Dabar miestas par
davinėja toną anglies po 
$2.75.

, . ., i Klausimas: Kodėl taip pi-kol neisgaus savo • v r

Atsakymas lengvas: To
dėl, kad miestas parduoda 
be pelno. O kiti sako, kad 
socializmas įvykdint nėra 
galima ir nereikalinga... Ži
noma, ne visiems viskas rei
kalinga, bet jeigu darbinin
kams tas reikalinga ir ge
ra, tai kodėl jie to nepasirū
pina įvest gyveniman ? v _ 
jų yra daugybė ir pas juos 
galybė. Ant to atsakymas 
taipgi žinomas: Nesirūpina

o tenai pasakyta aiškiai: 
"Lietuva turi prigulėt prie 
Rusijos."

VIENYBĖS NEBUS.
Kalboms apie srovių vie- jai u gąsdydami sako 

nybę pnsema padėti jau • • J ... .
taškas. Pirmutiniai nuo tos 
vienybės atsisakė klerikalai. 
Dabargi ir socialistų Pildo
masis komitetas nutarė ton 
vienybėn nesidėti. Tauti-

dar mažiau ką tenuvokiau- įr tt. Viso neišpasakosi.
i | wrokje įaj musų abiejų

todėl, kad "doros” mokyto- P1.^'
___ _ >.

jeigu jus rūpinsitės ir norė- 
’.s site daug žinot, tai išeisit iš 
2 proto; jus turit tiktai tikėt 

ir daryt, kaip męs liepiam ir 
viskas bus gerai...

. . . . . . I Jeigu man netikit, tai pa- 5?“' “JT*5 puses Jninkai gal da norėtu vieny-p Komitetas dėl ramumo i 
tis, bet jau nėra su kuo. i 6 Martvna«

Šitą vienybę suardė kle-'______________ Martynas.
rikalai. Jie parodė, kad “ “
jiems netiek rupi Lietuvos Ąr Žinote kad- 
šelpimas, kiek savo partijos 
reikalai. Jie visų pirmiausia 
pradėjo brukti kitoms sro
vėms savo "tautos" tarybą”, 
kurios-niekas daugiau ne
pripažįsta, kaip tik jie patįs. 
Jie norėjo, kad šitą jų "ta
ryba" vadovautų visoms 
srovėms ir kad ji šauktų su
važiavimą. Rodos, gėda 
butų patiems siūlyt savo 
kromelį, kuomet niekas jo 
nenori, bet pas klerikalus 
gėdos nėra. Jų lyderis kun.

pirmutiniai žmonės.

Pasiulė išrinkti gijos vaisiai! Mes jau senai, 
prasidėjo visą laiką nurodinėiome, 

tikras kad tokie priemoniai drau
gijų ir apskritai visuome
nės reikalams tvarkyti ir 
ginti netinka. Tokie prie
moniai ne tik nepadeda vi
suomenei organizuoties ir 
tobulinties, bet dar daugiau 
ją ardo, ne tik nepadeda 
dirbti visuomenės darbą, 

i bet kliudo jam, paversdami 
visuomenės reikalus asmens 
ar siauros srovės reikalais.

"Sulaukėme gėdos, tautos 
gėdos! Į musų organizacijos 
ir visuomenės gyvenimą lyg 
dar jaunutį neišaugusį, ėmė 
mesties gangrena. Net sve
tur būdami, būdami suspau
sti ir visokių vargų slegiami, 
svetimtaučių akyse ėmėme 
rodyti ne tautos subrendi
mą, ne tautos sąmonę, bet 
musų niekingumą, musų ne
tvarką ir dezorganizaciją. 
Gėda! Gėda tiems, kurie de
dasi tautos ir žmonių vadais 

. ir gelbėtojais. Galime tik 
: džiuginti dar save, kad ta 
' pati liaudis, kuri dabar ne
suprasdama, yra tapusi de
magogų įrankiu, ilgainiui 
susipras ir atstums tuos, ku- 

■ rie naudoja ją savo ir savo 
i srovių siauriems tikslams. 
Mes tuo tikime."

Taip rašo Yčo organas, 
šauksmą tik tartis rankS Suprantama, jis čia kaip ga: 
pakjla - tai ^?a pusė bal-1 Iė.dam?s. apkaltab
suoia- kita <ri nusė šaukda-! Pirmeivlus ir Nau^ į* 

imtuvą” už tą triukšmą. Bet 
ma nereikia mosuoja, tuo. • • •_ .?• _? 
reikšdama, kad ji nesutinka ^SF1—1 ^1^sa P? a °* 
su iškėlusiais rankas. Kada viena pusė nuleido rankas, JS*1

, •• • v* i buvo kalti.

"Pilka,

landą nenustodama; šaukė: 
’Baleišis, Baleišis’, kiti: 
’Baleišio nereikia.* Per tą

antroji, o priešingoji mosuo
ja. Ir taip daugiau negu iš

Reiškia, ir jis 
pripažįsta, kad klerikalai

_ _______r___ o_____ o___ Bet mums čia netiek rupi 
tisą valandą. °Salė siaura klausimas, katra pusė kalte- 

„ ilga. Kad suprastų, kat- snė, kiek svarbu pažymėti 
ir krikščionių nems kada kelti rankos, tą faktą, kokie sątikiai vieš-

visuomenėje. Kun. A. Milu- norėdamas, nekieno neįga- tame ir net iki šiai dienai lizmu,. žadanti už pagalbą; patau^a tarp lietuviu Euro- 
kui parupo atgauti prarastą Rotas pradėio šaukti jau birželis yra skaitomas kaipo Rusijai Konstantinopolį, o poje. Pasirodo, kad srovės 

i vestuvėmsvardą gero kataliko, gero ku- Į srovių suvažiavimą New- laimingiausia 
nigo ir gero lietuvio...” I Yorke! Jis net nesiklausė mėnuo.

Francuzija savo kapitalais! tenai da daugiau piaunasi, 
ir «avo žmonių krauju pra- negu Amerikoje.



- ------------—-i—
NEWARK, N J. 

Margumynai. 
Gruodžio 11 d. buvo tu-

X

draugija nevaržo savo narių 
sąžinės. Šitokia proga ver
tėtų pasinaudoti musų žmo
nėms, L y. prisirašyt prie rengtas L. D. D-jos prakak 
draugijos kuomet įstojimo bos. Kalbėjo dr-gė Petri- 
mokestis vieniems visai pa-, kienė ir drg. Bagočius. KaJ- 
naikinta, o senesniems su-,bėtojai savo užduotis atli- 
mažinta ant pusės. Geisti
na, kad į draugystės susi
rinkimą, kuris bus 7 d. sau
sio atsilankytų kuodaugiau- 
siai tų musų brolių, kurie iki 
šiol snaudė ir neatkreipė jo
kios atydos į reikalingumą 
apsidraust ligai bei mirčiai, 
kad nereiktų nelaimei atsiti
kus pačiam kentėti ir šeimy
nai raudoti. Dr-tės susirin
kimas bus salėj kampas 
10-th ir Car str. Kviečiami 
visi St. Louiso lietuviai.

VL Damaševičius.

MUSKEGAN, ILL.

mosi bjaurumo. Už tai kiti Gruodžio 17 d. čionai įvy- 
"neapsukrųs" burdingieriai ko viešas lietuvių susinnki- 
turi būti šuns vietoje. Apie mas> sušauktas norinčiųjų

G v aITVTA i a MC ' parinktuoju burdingierium oKAITTTWAHa. j^estevojasi” — girtuok- 3^ Bet b
l'ž pagarsinimus n«i redakci

ja. nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patį* turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigu apgarsini
mams netikėti ir pinigų nesiųsti 
•epersilikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
ii negudrių žmonių pinigų vi- 
liejimas.

liauja ir nemato savo elgi-

maisto švarumą, apie ap- nutverti pašalpinę draugiją, 
skalbimą ir kambarių apžiu- ’ ’ ’
rėjimą tokiom gaspadinėm 
nei nekalbėk. Paprastai vie- 

i nam kambaryje susikimšę 
gyvena po 4 ir 6 burdingie- 

V/ADFODAlIhVNPlTftfl rius. Daugumas dėl algos IfOKESl vNDENClJU\ mažumo arba dėl pragėri- 
■>. —mo ir prakaziravimo apie
WEST FllANKFORD, ILL. geresnes gyvenimo sąlygas

, nei nesvajoja. Šitoks gyve
nimas negalima vadinti civi
lizuotų žmonių gyvenimu. 

Kaip matos daugumas 
musų žmonių gyvenimo 
vaizdas yra liūdnas ir ne
malonus, bet jis tikras. Prie 
tų žmonių gyvenimo pageri
nimo neprileidžia jų pačių 
tamsumas, taip runestingai 
auklėjamas ir palaikomas 
kunigijos. Jeigu šitokiais 
žmonėmis 

taiko į žmogaus silpnumus, kunigija, 
w 1 • W • • • ___ _•________ • • r

Girtuokliavimas ir 
gemblerystė.

Nors skelbiama, kad West 
Frankfortas yra blaivinin
kų miestas, kad čia ”nėra 
parduodami” svaigalai, bet 
kapitalizmo tvarkos veid- 
mainingumas, rodos, per tai 
kaip tik aiškiausiai ir apsi
reiškia. Mat buržuazija 
jieško Įvairiausių būdų žmo
nėms išnaudoti, visuomet gali džiaugties 

kaipo dievobai- 
Kadangi žino, jog tamsiam, mingais ir "dorais", tai aiš- 
nuvargintam, sudemorali- ku, kiek žmonių dora ir ge- 
zuotam žmogui svaigalas rovė jiems rupu 
yra geistiniausiu daiktu, pa
daro iį da geistinesniu: už
draudžia atvirai pardavinė
ti, idant galima butų parda- 
voti slapta ir už tuos svai
galus lupti iš vargšo kuo
dai

Didelis burdingierius.

ROCHESTER, N. Y. 
Aido choro vakaras.

Atsilankė apie pora tuzinų 
vyrų, bet moterųoeatėjonei 
viena, nors buvo pagarsinta, 
kad bus tveriama draugija 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija, į kurią bus 
priimami žmonės abiejų ly
čių nežiūrint kokio kas tikė
jimo bei pažiūrų, t y. kad 
draugija nevaržys savo na
rių sąžinės ir į žmogaus as
meniškus įsitikinimus nesi- 
kiš. Matyt, to tai ir pabū
go musų dievuotos moterė
lės. Ne kitokiais pasirodė ir 
didžiuma susirinkusiųjų vy
rų. Kada draugijos tvėrė
jai pradėjo skaityti konsti
tucijos projektą, vos tik pa
minėjo, jog draugystė pri
pažįsta savo nariams laisvę 
sąžinės, katalikai pašokę iš
bėgo iš svetainės, persigan
dę net žodžio apie laisvę.

"Dr-go” nr 226 koks tai 
tamsos palaikytojas, prisi
dengęs "buvusio socialisto" 
vardu, rašo, kad buk sociali
stai "kiša savo bedievišką 
konstituciją tveriamai drau 
gystei”, nors konstitucijos

_ Gruodžio 17 d. įvyko cio- projektas visai ne socialistų
daugiausiai. Turbut niekur nai Aido choro parengtas pagamintas, tik paskolintas 
daugiau žmonės negirtuok- vakaras, scenoje statė vieno nuo kitos tuo pačiu vardu 
liauja kaip šitame musų veiksmo komediją "Kontri- draugijos.

fili* ia rtahorfi- — . ___

DULisl APSAUGOJIMO NUO SUVAŽINĖJIMŲ.
Didmiesčiuose, kur gatvėse paprastai visuomet di

delis susigrūdimas suvažinėjimai per gatvekarius auto
mobilius bei sunkius trokus labai tankiai atsitinka. 
New Yorko miesto valdžia Įsakė darbininkams, auto
mobiliams (trokams) vartoti priešakyje rezginius, kaip 
šis paveikslas parodo. Trokas kaip matom pagavo gat
vėj pastatytą tam tyčia parengtą šmėklą..

f

"blaiviame" mieste. Gir
tuokliavimas ir gemblerystė 
likos, rodos, kaip ir kokiu francuzų. Sulošta gana ge- 
sportu, nors toks užsiėmi- rai. Be to buvo monologų 
mas neva draudžiamas ir ir deklamacijų. Programas 
veidmainingai persekioja- buvo gana apstus ir margas 
mas. taip, kad publika likosi pa-

Nuo tos rųšies užsiėmimo tenkinta.
neliuosas ir musų lietuvių i Publikos atsilankė tiek 
daugumas. Žinoma, apie daug, kiek čia retai kada 
pasekmes girtuokliavimo ir tiek atsilanko. Reikia tart 
kaziriavimo nėra reikalo nei padėkos žodį mūsiškiam 
kalbėti — jos liūdnos, bai-,’neženotam tėvui", kuris 
sios ir pragaištingos. i patyręs apie Aido choro ren-

Štai pastaromis dienomis giamą vakarą, išsijuosęs 
J. S—kas slaptoj J. M—lio darbavosi, baugindamas sa- 
smuklėj prakaziriavęs visus --------- * • i • •
savo pinigus, išsitraukė re
volverį ir pasikėsino ant sa
vo gyvasties, tik kad nepa
taikė sau galvon, vien nusi
šovė sau ausį. Nesenai du 
tokie sportai taip sumušė ir 
peiliais supjaustė R. Kava
liauską, kad tasai ir šian
dien da dirbt negali, o j*o 
šeimyna kenčia skurdą ir 
badą. Mušeikos patraukti 
teisman; advokatams ir tei
sėjams, žinoma, iš to yra 
nauda, bet kokia nauda 
tiems tamsiems vargšams?

Bet užsimink tiems žmo
nėms apie laikraštį, tai viso
mis keturiomis kratosi, gir
di, "bedieviški raštai išveda 
žmogų iš doros kelio.” Tur
but vagystė, kokią pildo ka- 
ziriavimu, girtuokliavimas, 
kuris išplėšia duonos ką^nį 
iš vaikų ir moteries, saužu- 
dystė ir pasikėsinimai ant 
kitų sveikatos ir gyvasties 
pas tuos musų katalikus 
skaitosi dora; šitaip gyven
dami, kaip dabar jie gyvena, 
mano einą doros keliu. Ne! 
Ištikru jų nuo to kelio priva
lo pasitraukt ir skaityt sa
vo išganytojumi tą, kas iš 
to kelio juos išvestų. Iš
vest, kaip sakiau, tuos apa
kusius žmones yra sunku, 
nes jie šviesos bijosi, savo 
gyvenimą veda tamsos ir 
gemblervstės urvuose. (Pa
sikvieskite A. Račku ir pa
rodykite jam katalikiškos 
doros perlus, gal prisirinks 
daugiau "faktų" socialis
tams šmeižti. R.)

Koks yra gyvenimas ir 
ių moterų. Gaspadinės nuo 
įnamių ima po 1 dolerį už 
dieną. Kad taip brangiai 
ima da galima jas ir ištei
sint dabartiniu pragyveni
mo daiktų brangumu. Bet 
paprastai "gudresni" bur
dingieriai moka sau pagel
bėt taip sakant intikti gas- 
padinėms... žinoma, kada 
wras smuklėj laiką pralei
džia, gaspadinė namie su

I

buciją", vaizdelis iš datard- M šitol[io tamsum0 mu. 
sų žmonelių sunku kas nors 
geresnio nuveikti.
L. S. S. 246 kuopos besi- 

darbavimas.
Minėtas "buvęs socialis

tas" tame pačiame savo 
"Drauge" rašo, kad socia- 
tai krinka. Jeigu tas asmuo 
mažiau butų apjakintas ti- 
kėjimiško fanatizmo, tai 
matytų, kad jokia kita čia- 
nyščių lietuvių organizacijų 
tiek neveikia ir taip neauga, 
kaip socialistų kuopa. Tik 
tokie ponai kaip "buvęs so
cialistas" ir "Lietuvių Die
nos sekretorius” J. A. Diel
nikaitis, socialistų kuopos 
darbavimąsi visuomenės ap- 
švietos labui negalėdami 
sulaikyti, tai nors per savo 

■ "Draugą" katalikų darbus 
v* • • 1* » TA

nes karės tarp vokiečių ir

’neženotam tėvui”, kuris 
patyręs apie Aido choro ren- 

l išsijuosęs

vo parapijomis visokiais 
baisumais ir griekais, jeigu 
eis ant tų bedievių pareng
tos pramogos. Ačiū jo rekla- 
macijai publika plačiai da- 
žinojo apie rengiamą vaka
rą ir todėl skaitlingai atsi
lankė.

Aš sakyčiau, kad pirmei- suverčia ant socialistų. Pav. 
viai visur turi pasirūpint in- tasai minėtas "L. Dienos se- 
tikti savo "tėveliams”, o tie kretorius” 
jau nesigaili savo liežuvio, 
kad "bedievius išblagaslo- 
vijus". Tatai jie atlieka vi
sai be užmokesnio, pirmei
viams padaro daug naudos, 
savo parapijonams pasako 
daug apie save teisybės. 
Žmonės atsilankę į kunigo 
iškeiktų pirmeivių pareng- socialistai pareikalavo iš 
tus vakarus pamto nuo ko viešo melagio, kad traukyje 
juos draudžia jų ganytojai ’* - - ■ • -
ir paskui jau tiems tėve
liams nenori tikėti. Taigi ir 
Rochesterio Aido choro va
karas visais atžvilgiais nu
sisekė.

"Dr-go” 206 nu
meryje apie Lietuvių Dieną 
rašydamas, rašo, kad kata
likai surengė visus reikalin
gus L. Dienai daiktus au
koms rinkti, "išėmė" iš mie
sto valdžios leidimą ir tt 
Visą tą darbą atliko ne ka
talikai, bet socialistai, dėlto

Darbai.
Šiuo tarpu darbai čionai 

eina vidutiniškai. Amatnin- 
kai lengvai gali gauti darbą, 
bet su paprastais darbinin
kais ne taip jau gerai. Ne
tekusiam darbo kitas dar
bas gauti gana sunku. Ma
šinų dirbtuvėse darbininkai 
neprasčiausiai apmokami, 
bet pragyvenimas iš darbi
ninkų uždarbio vargu ką pa
lieka jiems.

Davis Mashine Tool Co. 
fabrikos darbininkai šiemet 
gavo "Kalėdų dovanų” — 
po 1 dolerj ir laiškelį su lin
kėjimais ”Merry Christ- 
mas”. Fabrikos savininkai 
tokiu budu išdalino dova
noms net 300 dolerių! Dar
bininkams, kurie neprotau
ja, šitokia malonė išrodo di
delė labdarystė.

žaibas.

10 dienu atšauktų paskelbtą 
melą, kitaip bus patrauktas 
valdiškan teisman. Ir p. J. 
A. Dielnikaitis pabūgęs už
pelnytos baudos atšaukė. 
Vadinas, socialistai veikia ir 
vyriškai veikia, nesiduoda- 
mi "Draugo” bendradar
biams savęs purvink

Sakalėlis.

užduotis atli
ko puikiai. Lietuvos Duk
terų draugija gavo daug 
naujų narių.

Nuo 9 iki 14 gruod. tauti
ninkai turėjo taip vadinamą 
”Apšvietos savaitę”. Kalbė
jo Liutkauskas, Šalčius ir 
Karuža. Per visus tris va
karus buvo rodomi kratomi 
paveikslai. Nors ir paveik
slai buvo rodomi, bet žmo
nių rinkosi labai mažai: apie 
60 į vakarą. Tas parodo, 
kad tautininkai neturi pri
tarėjų.

Viso labo mokytojas pa
sirodė labai smarkus. Sura
do, kad lietuvių socialistą 
nėra, tiktai "cicilikai” ir 
berniukai. Pagal jo socia-

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Anarchistiškos prakalbos.

Į čia atsilankė p. Geležėlė, įstai tiktai tie, kurie pažįsta 
I.W.W.unios agitatorius, ir yisą socializmo teoriją. Pa- 
susirengė sau prakalbas 10 baigus jam kalbėti, iš publi- 
d. gruodžio. Plakatais buvo kos užduota toks klausimas:

I

d. gruodžio. Plakatais buvo kos užduota toks klausimas: 
i pagarsinta, kad kalbėtojas ”Kaip tamista vadini tuos 
pasakys, kaip darbininkai sandariečius, kurie nepa
gali gauti $5.00 daugiaus į žįsta Sandoros įstatų ir me
dieną tad atėjus paskirtai ko nežino apie tautą?" šal

čius vieton atsakyti ant 
klausimo, pradeda tą žmo
gų spaviedoti: kas tu toks 
esi, kur tu priklausai ir ką 
tu atstovauji? Kitas iš publi 
kos patėmijo: "Jeigu nemo
ki klausimų rišti, tai prasi
šalink nuo pagrindų.” Viso 
labo tik mokytojas parau
donavo kaip virtas vėžys ir 
nuėjo nuo pagrindų kaip 
muilą suvalgęs.

Gruodžio 16 čia lankėsi 
kun. Žilinskas ir sakė pra
kalbas. Žmonių buvo daug, 
bet aukų surinkta tik $66 80. 

"Darbininke” koks ten 
"žolynėlis” rašo, buk Ne
tvarko socialistai norėjo pa
sipelnyti L. D. surinktomis 
aukomis, paduodami dideles 
bilas. Socialistai tik "norė
jo", o klerikalai jau ir pasi
pelnė. Jau 2 mėnesiai pra
ėjo, o apie atskaitą nė burbt 

L. S. S. 11-ta kuopa rengia 
vakarą L. S. S. namo naudai 
Bus sulošta 4 veiksmų dra
ma "Valkata". Tas bus 6 
sausio, Liet, svetainėje, 180 
New York avė.

Mamos sanus.
NASHUA, N. H. 

Streikas.
Jau buvo rašyta,kad čio

nai fandrės darbininkai 
išėjo į streiką. Streikas tę
siasi jau nuo trijų mėnesių. 
Streikieriai gerai laikosi, 
bet kapitalistai vis da spar
dosi Prisandė streiklaužių 
bet tie daug nuostolių kapi
talistams padaro. Išskiriant 
kelis, lietuviai streikininkai 
laikosi darbininkiškos vie- 
bės. Tikimasi streikas lai
mėti

L.D.L.D. kuopa smarkiai 
auga. Darbininkai maty
dami, kad tuoj gaus pirma 
draugijos leidinį, spiečiasi 
į draugiją. Jau yra apie 50 
narių.

L. S. S. 192 kuopa ren
gia koncertą ir balių. Vadi
nasi darbininkai kruta. 

M.A.Kepanis.
DĖS MOINES, IOWA. 

Klerikalai ir jų mokytojai.
Gruodžio 12 d. čia buvo 

klerikalų prakalbos. Dukai> 
nas tėvas, į kurio prakal
bas susirinko 11 vyrų ir 8 
moterėlės, iškeikė pirmei
vius ir siundė, kiek tik jis iš
galėjo, katalikus prieš pir
meivius. Ištikrujų reikia 
stebėties, kad mūsiškiai ku
nigai nesigėdija plūsti taip, 
kaip ir ranrasčiausias lat
ras gėdvtusi. Vi«ai neįsta- 

talikų darbai yra didžiausia 
gėda musu visuomenei 

Klerikalai stengi ari ardvt 
pirmeiviškas draugijas. L, 
U. kliubo dr-ją jiems suar- 
dyt pasisekė, dabar kėsinasi 
ta pat padarvt su L. Smri it 
Dukterų dr-ja C. ShiDfaig.

dienai žmonių prisirinko pil- 
■ na svetainė ir su nekantru- 
' mu laukė, kada tas p. Gele
žėlė pasakys apie gavimą

d-gas M. Dusevičia pasakė stabmeldžiai, bet krikščionįs penkių dol. i dieną. P. Gele- 
gerą prakalbą, prakalbose žudosi ir dabar Europoje, žėlė publikai pasakė, kad bu- 
žmonių buvo susirinkusių Ne socialistai, bet krikščio- yęs socialistų pirtyje, kas
nemažai.

Darbai iki šiol čia ėjo la
bai gerai,bet pastaromis die
nomis amunicijos dirbtuvės 
pradėjo paleist darbinin
kus, nes pritruko užsakymų. 
Pirmiau dirbdavo dieną ir 
naktį.

Pinavijos žiedas.

DORRISVILLE, ILL. 
Račkaus prakalbos.

Gruodžio 16 d. čionai bu
vo S. L. R. K. A. 123 kuo
pos surengtos prakalbos. 
Plakatuose buvo paskelbta, 
kalbėsiąs "universiteto me
dicinos studentas Račkus, 
cicilizmo žinovas" ir tam 
panašiai ištituluotas moks
linčius. Akyvumo traukia
mas nuėjau pamatyti tąjį 
"mokslinčių" ir "žinovą". 
Turiu pasakyti, kad papras
ta pliuškė davatka gal ir 
-tebėtųsi, kad liežuvauti ir 
burnoti tasai žinovas geriau 
ir už ją moka. To žinovo 
nuomone už visą šiandieninį 
mokslą pasaulis turi būti dė
kingu tik kunigams vienuo
liams ir vienuolėms. (!) 
Truputį pagalvojus reikia 
pripažint, kad Račkus ne
meluoja, nes ar dievobai
mingi musų katalikai nebūt 
patyrę apie lenkų "stebuk
lingos motinos dievo" neste- 
buklingumą, jeigu kunigas 
Damazas Mocochas nebūtų 
jai deimantines akis išlupęs, 
kad tais deimantais puošus 
savo sugulovę? Jei ne vie
nuoliai ir ne vienuolės ar pa
saulis butų patyręs apie ti
kėjimo mokytojų doros 
veidmainingumą? Tatai rei
kia pripažint dvasiškijos 
nuopelnu.

Paskui tasai pliuškius tik 
rai juodašimtiškai pradėjo 
plūst ir šmeižti socialistus 
ir jų spaudą. Peržema ir 
sarmata viešai kartoti to 

žodžius, 
reikia tik skaitančiai visuo
menei įsidomėti šitokius 
Račkaus skelbimus: "Socia
listai visi yra vagįs, žmog
žudžiai, paleistuviai, prosti
tucijos urvų ir kapitalistų 
remėiai.... Mokina vogti ir 
užmušinėti žmones”....

Publika, kuri plačiau gy-

niškos valdžios, kunigijos davė suprasti, kokia bus jo 
taip uoliai ginamos, suren- prakalba. Agitavo už L/VV.j 
gė tą baisią žmonių skerdy-W. Sako, niekas neišva-l 

Prostituciją kaip ku- duos darbininkų iš po kapi-
— talistų jungo, tik I. W. W., 

su kurios pagalba priversi
me kapitalistus, kad jie duo
tų mums netik geresnes są-; 
lygas gyvenimo, bet ir pa
imsime visą privatišką nuo
savybę į savo rankas... Ir 
ant galo pasakė vyras, kaip 

i mes galime gauti $5.00 dau- 

tik susiorganizuoti ir laiky
tis vienybėje, tai kiek tik 
mes "prašysime", tiek jie 
mums duos. Galutinai daly
ko neišrišo, tai po prakalbai 
iš publikos kilo klausimas: 
"Kodėl mums bus geriaus, 
kad mes gausime daugiau 
mokesties, jeigu pragyveni
mo reikmenįs bus daug 
brangesni ir kaip nuo to iš- 
siliuosuot?” Žiūrėkite kokį 
jis duoda atsakymą: "kaip 
greit susiorganizuosime vi
si, taip greit paimsime visą 
kapitalistų nuosavybę į sa
vo rankas, tad nieks nebus 
savininku produkcijos ir 
kainos nekils". Bet kad pa
klausta, kaip p. Geležėlė to
kį surėdymą pavadins, kurį 
valdys patįs žmonės, tai jis 
atsako, tai I. W. W. unija ir 

(sako mums nereikia jokios 
valdžios, nes valdžia girdi 
tik žmones kvailina, o čia 
pat ant vietos sako, kad mes 
ir išsirinksime savo valdžią. 
Matyt p. Geležėlė patvirtina 
tai, ką socialistai skelbia, tik 
socialistai jam nepatinka. 
•Jis sykį kandidatavęs į "Ko
vos” administratorius ir li
ko neišrinktas, tai nuo to 
laiko sulyg jo socializmas 
negeras. Ant galo pasakė, 
kad visi socialistai esą mili- 
taristai ir karių rengėjai, 
liepė jų neklausyti; išnieki
no drgs P. Grigaitį, L. Pru- 
seiką ir čielą eilę kitų žy
mių visuomenės veikėjų, pri 
lygino juos prie dolerinių' 
dievaičių, o pats po prakal- j 
bai priririnko aukų — kiek 
nepasakė—ir bandė dar kitą 
sykį pasirengti prakalbas, 
bet nabagas, taip / įsikalto 
"S. L.” dr-jai. kad nė svetai-Į 
nės jam nedavė. Vadinda-’ 
mas socialistus militarist-

nę. 
nišką taip ir net paties Rač
kaus dvasinę prostituciją 
kaip tik palaiko ši dabarti
nė draugijinė tvarka, prieš 
kurią kovoja socialistai. Ši
tuos visus faktus žinant rei
kia būti pamišėliu, kad 
skelbti panašius, kaip kad 
A. Račkus, melus. . . _ _ .

Pasigirdo dėlto balsai: g?“ .

• v

i

LOWELL, MASS. 
Musų veikimas.

Gruodžio 16 d. L. S. S. 203 
kuopa statė scenoje puikų 
veikalą "Vagįs”. Veikalas 
gana juokingas ir ilgas. Ak- nepraustaburnio 
toriai atliko savo užduotis “ * “ * *
neblogai, nežiūrint tų blo- 

1 gų aplinkybių, kad nebuvo 
galima padaryt nė vieną re- 
peteciią atstkančial Ypa
tingai gerai atliko merginos 
M. Karkuckiutė, K. Bruz- 
giutė ir E. Likiutė. Apartte- 
atro deklamavo maži vaiku- _______ _____ r_____
čiai: J. čulada—štai jau ru- venimo bėgį mato, negu me- 
denėlis; V. čulaidžiutė—Iš- dicinos studentas A. Rač- 
siilgau matulės, kas pubh- kus, žino, kad popiežija ir 
kai labai patiko ir andova- kunigija daugiau praliejo 
nojo juos gausiu delnų plo- žmonių kraujo, negu kokia 
jimu. Tėvams reikia paša- nors valstybės karė. Be to 
kvt ačiū už tokį gražų kudi- ta kunigra juk ir valstybių

Jei socializmą visi žmo- kių auklėjimą. |kariumenių ginklus laimina,
nės žinotų, kapitalizmo ir 17 gruodžio, pasibaigus Vi«a tai matome ir dabarti- 
karių nebūtų. 6-to rajono konferencijai nėj pergyvenamo] karėj. Ne

"meluoji!” Reikalavau, kad 
Račkus bent 15 minučių sto
tų debatuosna, jei ne šian
dien, tai rytoj, 17 gruodžio. 
Išsiteisino, kad jis "ne su to
kiais diskusavęs ir nebijąs, 
tik neturįs laiko”... Statyta 
klausimai, bet nors ir raš
tiškai klausimai buvo duo
dami, jis vietoj į klausimą 
atsakyti, tik tęsė savo nesą
mones. Girdi, kas nori eiti 
su manim į diskusijas, turi 
užsimokėt 10 dolerių ir 
kelionės lėšas, taipgi užsi- 
^tatyti 500 dolerių ir pasam
dyti kelis policmanus. Man 
rodos, kad daugiau vietoj 
butų buvęs jo reikalavimas, 
ieigu butų reikalavęs ir am- 
bulanso iš beprotnamio.... i 

Šitokiais tai "vyrais" mu
sų klerikalai naudojasi savo 
juodašimtiškai agitacijai 

šventakupris.

ST. LOUIS, MO.
čionai lietuvių gyvena ne

mažas būrelis, dauguma jų 
nepriklauso jokiai organi
zacijai, net ir pašalpinei 
draugystei. Dažnai atsitin
ka, kad atsitikus nelaimei 
ar mirčiai tokie vargšai likę 
be darbo ir skatiko priver
kti perkentėt daug vargo, 
jie arba jų šeimynos. Prisi
eina artimiemsiems vaikš
čiot no stubas elgetaujant ir 
maldauti išmaldų "nelaimin 
go" sušelnimui arba kūno 
palaidojimui.

Šv. Kazimiero dr-stė ma
tydama tokį musų žmonių 
apsileidimą, nusprendė pa
naikinti įstojimo mokestį vi
siems įsirašantiems, nese- 
nesniems 25 metų. Gi nuo 
25 metu iki 45 metu amžiaus 
įsirašantiems įstojimo mo- «><» .-vvianoiuo 
kestį sumažino ant pusės, ais. sakė kad socialistų kon-1 
Tatai minėta dr-tė padarė stitucnoie yra paragrafas bu. kad tain mokinamų ka- 
sulaukus 15 metų sukaktu- pririrengimo nrie karės. Iš ( 
vių savo gyvenimo. Draugi- publikos nareikalavo priro- 
ja turi ka«oje jau 2000.00; dvmo. nabagas suko, suko 
rašaluos ligoie moka 6 dol. pasiėmęs koki ten popierą, 
kovaitei rer 6 mėnesius, per nieko nepasakė ir daugiau į 
6 sekančius mėnesius moka nedavė nublikri kalbėti. I 
no 3.00. Taipgi duoda dykai nnrq "nhlika reikshvo kad t 
daktarą. Svarbiausia, kad prirodytų. Svicayn.
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Pamatas.
Ši Bendrovė stovės ant ko

operacijos pamato ir pasire- 
diandien mes pranešam miant tuo pamatu bus vė

savo skaitytojams svarbią darni visi jos reikalai 
naujieną. Mes nutarėm pa
kviesti savo skaitytojus pri-‘ 
aidėti prie "Keleivio" leidi-

TEBŪNA "KELEIVIS** 
VISUOMENĖS 
LAIKRAŠTIS.

7. Valdybos rinkimas (jei 
susirinkimas metinis).

8. Nepabaigti reikalai.
9. Skundai.
10. Nauji sumanymai. 
Laikraščio personalas.

Laikraščio personalas su
sidės iš atsakomojo redak
toriaus, antrojo redakto-

i

Mieris.
_____ ___ _______ "Keleivio’* Bendrovės mie- 
mo. Tam tikslui mes tve- ris bus leisti laikraštį, kny- 
riam kooperacijos pamatais gas ir kalendorius; spaus- 
bendrovę. žemiau paduo
dame ir tos bendrovės įsta
tu sumanymą.

Šitą klausimą mes jau 
svars'tėm daugiau kaip du 
metu. Mes manėm organi
zuoti bendrovę jau tuomet, 
kada buvom sumanę leisti 
dienraštį. Tai bus jau ko
kie keturi metai atgaL Bet . 
tuomet pasirodė, kad dirva ka ir remtis klesų kovos pa- “
dienraščiui dar nepribren- matais, ir pakol už tą pa- arba samdo Bendrovės Val
dus ir mes vėl vargom vieni kraipą stovės nors vienas dyba su atsakomojo redak- 
patįs. i šios Bendrovės narys, ji --------"

Bet šiandien, kada po de- negali būt pakeista, 
inmių metų sunkaus darbo 
"Keleivis” likos pastatytas 'Turtas,
jau ant tvirtų kojų, kada į- Visas dabartinis "Kelei- 
sitaisėm laikraščiui du na- vio” leidėjų turtas (su pa-į 
mu ir naujausias mašinas, skola): du namai su žeme, 
kada įgijom daugiau kaip spaustuve su visomis maši- 
16,000 skaitytojų,—šiandien nomis, redakcija, administ- 
mums jau smagu yra paves- racija ir krautuve su viso- 
ti visa tai visuomenei. 1 mis įtaisomis ir rakandais,

Taip bus daug geriau ir o taipgi visos savo ir sveti- 
teisingiau. .... imos spaudos knygos, visos 

Žinot, draugai, dirbti vie- raidės, klyšės ir kiti daly- 
vertės, 
Bend-

Rusijos imperializmas, 
Anglijos nevalizmas, Fran- 
cuzijos ekspanzija ir Prūsi
jos militarizmas, išaugusie 
ant ir delei kapitalizmo, pa
gamino Europos karę. Sto
jusieji jon tikrus savo tiks
lus greit paslėpė po kiltais muluos, nes jų nėra, 
idealais ir pasipuošė gra-| 
žiai blizgančiais obalsiais.

■“"""—“““■“■“"""“""“““T” nkos kapitalui iš taikos pu-

>alii| Idealai’.
• giasi ir plūdimas aukso ji

. . , ., ... Amerikos kapitalistų kiše-
apie sąjungininkų ideali ka- „jų. vertus> tuoj po
res tikslą arba atbulai, bet gaj-gs užsibaigimui užstoja 
kaip pas vienus, taip ir pas periodas smarkios ir skubi- 

nos konkurencijmes kovos 
už rinkas tarp Amerikos ir 
Europos kapitalų. Ameri
kos kapitalizmas, naudoda
masis Europos karė,rūpino
si su visu savo užsidegimu 
grobti tąjį upe plaukiantį 
pelną ir neturėjo laiko su- 
siorganizuot ir prisirengti 
prie tos konkurencijinės ko
vos. Akyvaizdoje to galimu

kitus tų idealių siekių nebu
vo ir nėra. Nei vieni nei ki
ti tų savo ”idealų" aiškiai 
nesuformulavo ir nesufor-

i
(

fr^kviena kariaujančių pip $ 
a,rWninL,^ šų savo idealus stengėsi at- šitdinti konstitucijas, plakatus <

ir daryti kitokius spaudos darbininkų, kuriuos samdo I
darbus; pardavinėti lai va- ir algas jiems nustato Bend- 
kortes, geležinkelių tikietus, rovės valdyba su administ- 
siuntinėti į visas šalis pini- rotoriaus pritarimu, 
gus, daryti įvairius doku
mentus ir 1.1.

Pastaba: Leidžiamo šios algas jiems nustato visuoti-
Bendrovės laikraščio pa- nas Bendrovės susirinki-
kraipa turi būt socialistiš- mas.

Antrąjį redaktorių skiria

Atsakomąjį redaktorių ir 
administratorių paskiria ir 

1 •• a • . *

toriaus patarimu.

KriačiiĮ streikas tęsias.
New Yorke ir apielinkėj 

generalis streikas eina pa- 
Tvarka pas 

pavyzdinga, 
ūpas pakilęs.

Mosi Skaitytuvu ir 
Draugams.

Kalbėjimas apie reikalin
gumą sutriuškinti prusiško-

> reakcijinio militarizmo 
šiandien turbut negali jau 
rasti pritarimo, kuomet są
jungininkų tarpe stovi ma- _______v_____ ____ _______
skoliškas carizmas su savo yra daiktu, kad jungtinių

!

Keliatas savaičių atgal 
mes pasiskundėm savo skai
tytojams ir draugams, jog 
laikraštinė popiera taip pa
brango, kad noroms neno- 
roms esame priversti kelti 
"Keleivio” kainą po Naujų 
Metų iki $2. Tečiaus kartu 
mes pasakėme, kad tos kai
nos gal būt da ir nekelsime, 
jeigu musų draugai sukrus 
ir pasirūpins gauti iki Nau
jų Metų bent po vieną nau
ją skaitytoją "Keleiviui".

Kai kurie draugai labai 
daug pasidarbavo. Tūli jų

piešti kuovaizdžiausiomis 
parvomis, savo obalsius 
kuoplačiausiai ir kuogar--------------------------- _ ____
siausiai išgarsinti. Pašau- plėšria imperializmo politi- Valstijų šalies sekretoriaus „ . 
lis pasidalino į du didžiu ka ir Anglija su savo neva- Lansingo paskelbime, kad prikalbino netik po vieną 
abazu. Vienas jų gėrėjosi lizmu, žadanti už pagalbą Amerika stovi prieš karės bet po 10 ir daugiaus naujų 
vienos kariaujančių pusių Rusijai Konstantinopolį, o pavojų, yra taipgi daug pa- skaitytojų. Per pastaras 3 
idealais, kitas gi gyrė ant; Francuzija savo kapitalais slėptos’ teisybės. Galimas sąvaites mes gavome į 1,000 
ros pusės obalsius. Ir tatai ir savo žmonių krauju pra- daiktas, kad Amerikos kapi- naujų prenumeratorių. Tai 
sutvėrė Europos karei idea- ” ’-----•« - * - - 1 ’• ’ -----------------------
tinę pusę.

Nuo tų tai idealų noroms------------------ --------------, ----------------------------------------------- . . -
ar nenoroms atitraukė įsi-’ tie obalsiai blanksta ir ma- • Jungtines Valstijas priside-, sipratusių darbininkų už- 
M A — . . * * * — a ’ W _ • « -A. A A * A . A .A A i * MA A A AAM A I *   A- — - a . A. AA-A A A *“A AA A. a ^A

skina carizmui kelią.’ ’ Italas, idant pratęsus Euro- didesnės pasekmės, negu 
Pradėta karę gražiai pos karę, privers savo šalies mes tikėjomės. Tas parodo, 

skambančiais obalsiais, bet administraciją apskelbti kad "Keleivis" turi tarp su

žiopsojusiųjų akis ir atkrei- žėja, karė liekasi vis aiškes- dančiomis prie Europos ka- uojautos, o tas mums reiš- 
pė jas į tikrąją karės pusę, ne piktadaryste, iš kurios rėš dėl atsiekimo tų "idea- kia labai, labai daug. Tas 
i tikruosius jos tikslus, pas- pažanga ir kultūra jokios lų", kuriuos kapitalistų priduoda mums da daugiau 
kutinę vokiečių pozicija, ko- naudos negali išsinešti, ne- spauda išpus ir išdailins. Ir noro ir energijos dirbti dar- 
kią jie užėmė, pasiūlydami ..................... »
niką.

Vokiečiai savo žingsnį pa
darė gerai apgalvoję ir pa
brinkę atsakančiausį tam 
nomentą. Skelbiant taiky- 
nosi planą vaduotasi ne tro
škimu baigt karę, bet noru 
itskleisti pasauliui savo 
priešininkų tikrą karia vi- saus 
no tikslą, 
utinkanti ----- ------ , i > • i ------- --- -----------------------------
iautoms valstybėms savi- cenzūra, neziurmt kaip ka- padėjus galą kapitalo vieš- 

stovybę, Lenkijai ir Lietu- riaujančių tautų valdžios patavimui ir karės piktada- 
ai neprigulmybę, Vokietija 
ššaukė savo priešininkus, 
ad tie pasakytų pasauliui 

iž ką ir delko jie kariauja ir 
nori tolesniai karę tęsti

Vokiečių manievras tuo 
3avo krypsniu išmušė sąjun
gininkus iš jų pozicijos. 
Tuojaus po vokiečių pasiū
lymo paskelbimui visa eilė 
neutralių valstybių tarpe tų 
ir didžiausioji Jungtinių 
Valstijų Amerikos valstybė 
sukruto ir aiškiai užreiškė, 
kad pasiūlymą taikyties jos 
skaito netik pageidaujamu, 
bet butinu dalyku._______

Visai nestebėtina, kad 
Tungtinių Valstijų prezi- 
lento NVilsono nota sąjungi- 
įinkams su prašymu, idant 
r jie paskelbtų savo išlygas 
Francuzijoje, Anglijoje, 
Rusijoje, Italijoje ir net Ja
ponijoje nerado visų tų ša- 
ių valdžių pritarimo, bet 
kaip tik priešingai, visos tos 
/aidžios Wilsono paklausi- 
ną apskelbė įžeidimu ir už
sipuolimu. Nesą paskelbus 
ikras išlygas atsiskleidžia 
r tikri karės tikslai, ku- 
iuos išvydę pilnoj jų nuo
gybėj kariaujančių ir neut- 
’alių valstybių visuomenės, 
ižžavėtos karės idealais, ga 
ėtų nubust iš savo apsvai
gimo, galėtų įvykti tų visuo- 
nenių "vienybės” skilimai 
r karininkų partijos atsi- 
lurti nemaloniausiame pa- 
lėjime. Visa tai priverčia 
ąjungininkų valdžias ne- 
luoti į‘ p kl-nrimą jokio 
liškaus atsakymo. Dėl tų 
oačių priežasčių ir teutonai 
u savo talkininkais neskel

bia tikrų savo išlygų, vien 
tik paskelbė tatai, už ką 
juos pasaulis daugiausiai 
smerkė. Ne militaris teuto
nų nusilpnėjimas — nes to 
visai da nesimato jokiame 
jų karės fronte — bet noras 
patraukti savo pusėn "pa
saulio simpatiją" ir sude- 
maskuoti savo priešininkus 
padiktavo teutonams pada
ryti taikymosi propoziciją 
šitokiais, kaip paskelbta, 
pamatais. Iš kalno žinota 
ir permatyta, kad planas 
bus atmestas, kas teutonų 
karininkų partijoms yra 
geistina, nes kol-kas leidžia 
ir joms slėpti tikrus karėsi Kalbėjime apie tuos 
tikslus. Hus” išsiveržia tik ta

į tikruosius jos tikslus, pas- pažanga ir kultūra jokios lų”, kuriuos

bo žmonių labui ir kovoti už
_ t __e___________________ r______ _____ ______ __šviesesnę ateitį. Todėl drau- 
Insidomėjimas fakto, kad prie centralinių valstybių gams, kurie į tą trumpą lai-

žiūrint katra kariaujančių greičiau galima tikėtis, kad 
pusių karę laimėtų. itas prisidėjimas busiąs nesėkmingai 

streikierius 
Streikierių
Vienu žodžiu sakant, strėi- 
kieriai yra pasiryžę kovo
ti, nežiūrint, kaip ilgai pri
sieitų streikuoti

Mes pilnai esame įsitiki
nę, kad po šio streiko var
giai liks bent kiek New 
Yorke ir jo apielinkėse ne

organizuotų dirbtuvių, nes 
nuo pat pradžios streiko

nežiūrint milžiniškų aukų pusės, bet prie "silpnesnės" ką surinko tiek daug naujų 
i----- ________ k__: c'n’nnmmVVn nncūc skaitvtoiu ir tuo oačiu įauskaitytojų ir tuo pačiu jau 

paskleidė daug šviesos, var
dan musų idėjos siunčiame

niems tokį darbą yra sunku 
ir nesmagu. Mes dirbom 
per devynis metus su vir
šum dienomis ir naktimis. 
Kas yra pasilsys, kada yra 
šventadienis—mes nežino
jom. O betgi labai tankiai __ ___

„kad. ’ Ke- 3,100 šėru, kiekvienas šėres sėkmės, kokiu praeituose 
iŠ?0’. leld.eJJU. ‘“‘P11?1“- po $25. ‘
tai , žmonių išnaudotojai . 
Tuotarpu gi mums niekas 
daugiau nerūpėjo, kaip tik 
darbiainkų reikalai Mes 
vargom kaip įmanydami, 
tad tik galėjus kuopigiausia 
kaina duoti darbininkams 
laikraštį, kad kuodaugiau 
paskleisti tarp žmonių nau-< 
jos idėjos mokslo ir apšvie
tos.

Bet tas darbas —juk vi 
šuomenės darbas. Visuome-i 
nė laikraštį skaito ir visuo
menė jį palaiko. Tad ir ne
teisingu kada to laikračšio 
leidimas yra tik vieno ar 
dviejų žmonių rankose. Tai
gi ir teisybė reikalauja,kad 
laikraštis butų visuomenės 
savastis. Mes tikime, jog 
skaitytojai su šita musų 
nuemone sutiks ir todėl mes 
šiandien kviečiame:

Draugai ir draugės, pri
sidėkite prie "Keleivio”; 
Bendrovės.

Lengviau ir smagiau bus; 3usirinkimas,

kai, kartu $77,500 
pereina j "Keleivio" 
rovės savastį.

I

Šerai
Visas "Keleivio” Bendro

vės turtas bus padalytas į mums matosi puikios pa

ir upių kraujo, negali nei sąjungininkų pusės, idant 
kariaujančioms nei neutra- karė ilgiau tęstųsi 
lems tautoms atnešti nau- jeigu iki šiol proletaria- .. ,. . - . .
dos, tarės padarymam kari- tas Žavėjosi gražiais karės U„e

naujų skaitytojų bus jau 
musų idėjos šalininkas ir į- \ 
stos į musą kovotojų eiles.

; Bet grįžkime vėl prie ma- 
’terialės šio klausimo pusės, 
i Tūkstantis naujų skaityto- 
Ijų yra milžiniška laikraš
čiui parama. Ir jeigu popie
ra nebūtų da daugiau pa
brangus, mes ' butume jau 
nekėlę "Keleivio" kainos. 
Bet nuo to laiko, kaip mes 
rašėm aną atsišaukimą, po
pieros kaina dar dviem cen
tais pakilo ant svaro. Tris 
sąvaitės atgal jos svaras bu- ! J* •

ninku spaudimą. Šitam bai- "idealais", tai nuo šiol kuo- 
fakto insidomėjimui didžiausiai turi pasibjaurė- 

> . ti kare ir dėti visas savo pa-Apsiskelbdama kaiP tik \r atėjo laikas. i J _2_1_ _ r_
grąžint užka-j Nežiūrint kaip aštri bus stangas, kad kuo veikiausiai

stengsis neprileisti žinių rystėm. 
apie tikrus karės tikslus 
prie savo kariumenių, tos' ____________________
žnios turės tas kariumenes ■ n ••
pasiekti Ir tas apie karėsi AlDSHkOS UVASlSKllčl

prieš Taiką.
unSJ Pereito j nedėlioj įvairių

Amerikos tikėjimų dvasiš- 
kija paskelbė iš Washingto~ _______,_______ _ _____
no aplinkraštį prieš taiką. Vo 6 centai o šiandien jau 
Savo aplinkraštyje ji sako, 8* c. Du centu brangiau, 
kad jeigu dabar įvyktų tai- j tai, rodos, menkniekis, bet 
ka, kuomet kariaujančių kada tos popieros reikia su- 
valstybių tikslas da neat- .........................................
siektas, tai tokia taika galė
tų greičiau būti prakeiki
mas, negu palaima. Po tuo 

i pasirašo 50 
vyskupų, kunigų ir keliatas 
svietiškųjų klerikalų.

Štai jums ir dvasiškija! 
Ir ji kartu su kapitalistais 
šaukia, kad Europos žmonės 
turi skerstis toliaus. Ame
rikos fabrikantai gaus dau
giau užsakymų ant ginklų, 
daugiau bus biznio! Ar tas 
da neaiškiai parodo, kad 
dvasiškija tarnauja kapita
listų reikalams?

J. B. S.
streikuose nebuvo galima 
pastebėti, 21 d. gruodžio 
pavyko išvesti į streiką Ro- 

-------- ----------- Bend- gers and Peet Co. dirbtu- 
rovės bus padalytas taip: ves, kuriose dirbo virš 1000 
50 nuošimčių eis į rezervos darbininkų. Reikia pažymė- 
(atsargos) kasą, o 50 nuo- ti, kad virš minėtos dirbtu- 
šimčių bus išmokama šeri- vės niekuomet nebuvo orga

nizuotos ir nei viename 
streike nedalyvavo. Liko ne
išimta tiktai koteriai, bet 
unija darys viską, kas bus 
galima, kad išimt ir juos ir 
priversti firmą pasiduoti 
unijos kontrolei

Policijos žiaurumas pa
siekė augščiausio laipsnio. 
Be to dar kompanijos turi 
prisisamdę valkatų apgink
luotu lazdomis, kuriais už
siundo ramiai pikietuojan- 
čius streikierius.

I Kada streikieriai valkatų 
užpulti pradeda gintis, tuo
met policija areštuoja ne 

'užpuolikus, bet streikierius.
Areštuota jau ir keturi lie
tuviai, J. Mileškevičius, ir 
A Žamauckas, S. Maknevi- 
čius ir C. Maliauka, kuriuos 
užpuolę valkatos sumušė, 
policija areštavo, o teismas 
nubaudė po du doleriu užsi
mokėti už "riaušių kėlimą.” 

Bet nežiūrint to visko, 
streikieriai laikosi kuo ge
riausioj tvarkoj.

Iki 22 cL gruodžio pripa
žino unijos reikalavimus 
apie 50 firmų (vyriškų žiu- 
ponų, kuriuos turi 292 kon- 
traktorius, pas kuriuos dir
ba apie 25,000 darbininkų). 

Darbininkai, kurie pradė- 
da dirbti, prisižada atiduoti 
dešimtą nuošimtį nuo savo 
uždarbio taip ilgai kol 
streikas tęsis; be to mums 
užjaučia ir pašaliniai žmo
nės. A Daukšys paūkavo 
$30 ir E. Grikevičius, $5,00. 
(Abudu vietiniai .)

Presos komisija: 
J. Matijošaitis, 
P. Montvila, 
B. Menderis, 
A Sedekerakiutė, 
Z. Jakimavičienė.

Pelno sunaudojimas.
Pelnas "Keleivio"

ninkams kiekvienų metų pa
baigoje kaipo procentas už 
Įdėtus Bendrovėn pinigus.

5 ;

Skolų atmokė j imas.
Bendrovės skolos bus at

mokamos iš tų pinigų, kat
rie susirinks už parduotas 
akcijas.

tikslus kareivių patirimas i 
yra labiau baisus sąjungi-; 
ninku karininkams, i—‘ 
teutonų. Iki šiol kariume- 
nės kovės ”del apginymo tė
vynės rubežių", bet tų ka- 
riumenių ūpas ir pasišven
timas turės sumažėti, kada 
jas pasieks žinia, jogei ka
riaujama už tolimas koloni
jas, už nežinomas šalis, už 
rinkas kapitalui, už nesu
prantamus siekius.

Galima laukti, kad Wilso- apliikržčiu

1

Į

|

i

dirbti apšvietos darbą, kada 
dirbsime visi išvien.

Žemiau seka Bendrovės į- 
statų sumanymas. Perskai
tykite juos ir praneškite 
mums, ką apie tai manote.

Jeigu nutarsite prisidėt, 
tai teiksitės tuojaus praneš
ti, kiek norėsite imti Šerų.

Turbut nereikia nei aiš
kinti, kad čionai ir pelno 
bua. Kas turi kelis šimtus 
Merių bankoje, tam daug 
geriau įdėti juos "Keleivio" 
Bendrovėn; čia jis gaus 
daug didesnį procentą ir po
draug bus Bendrovės turto 
savininku.

Visą dabartinį savo turtą, 
kdkraštį ir biznį mes pave
dusi Bendrovei.

Kaip šita Bendrovė išro- 
dys ir kaip ji tvarkysis, pa
rado jstatų sumanymas.

Valdyba.
Visus "Keleivio” Bendro

vės reikalus ves ir tvarkys 
Bendrovės Valdyba (Board 
□f Directors), kuri bus ren- 
karna kas metai visuotinam 

Į Bendrovės susirinkime ir 
susidės iš 12 narių. Prezi
dentą ir kasininką paskiria 
iš tų 12-kos narių visuotinas, 

,o raštininką- 
išsirenka iš savo tarpo pati 
valdyba Kauciją kasinin
kui nustato taipgi visuoti
nas susirinkimas.

ĮSTATAL 
Kooperacijos vardas.

Organizuojamoji koope- 
agdja vadinsis: "Keleivio" 
Laikraščio Bendrovė; ang- 
Skai: "Keleivis” Newspa- 
per Company.

Vieta.
Višta Šios Bendrovės bus 

9o. Bostone, Suffolk pavie
te, Massachusetts valstijoj.

Susirinkimai
Visuotinas Bendrovės su

sirinkimas bei suvažiavimas 
bus laikomas kas metai sau
sio mėnesyje.

Dešimts dienų prieš susi
rinkimą kiekvienam šėri- 
ninkui Bendrovės raštinin
kas pasiunčia pakvietimą. 
Beto susirinkimas turi būti 
paskelbtas ir laikraštyje.

Be metinių susirinkimų 
bus da ir pusmetinių, kurie 
šaukiami liepos mėnesyje 
tokiu jau budu, kaip ir me
tiniai.

Be šitų, valdybos gali būt 
da šaukiami ir nepaprasti 
susirinkimai.

Tvarka visuose susirinki
muose gali būt šitokia:

L Peršaukimas visų 
rių pavardėmis.

2. Paaiškinimas, kam 
sirinkimas sušaukta.

3. Skaitymas pastarojo 
susirinkimo protokolo.

4. Naujų narių priėmi- 
mas.

5. Korespondencija.
6. Viršininkų ir komitetų 

raportai

na

šu-

Billy Sunday užreiškė,kad 
amerikeičius velniai freiti- 
niais karais gabenasi į pra
garą Kada gi ateis paeilė 
ant Billy Sunday? Juk iis 
tiek daug žmonėms primela
vo.

no žingsnis, paremtas de
monstracija neutralių šalių, 
nepasiliks be pasekmių ge- 
rojon pusėn — šiaip ar ki
taip visos kariau jančios val
stybės turės aiškiau ap
skelbti savo kariavimo pro- 
gramus.

Paminėjome čia fakto
rius, kurie darys spaudimą 
link veikesnio karės užsibai- 
gimo. Tečiaus negalima 
užmiršti ir apie tuos fakto
rius, kurie daro savo spau
dimą visai priešingu kryps
niu.

Japonijos, o ypač Ameri
kos, kapitalas kaip tik stovi 
prieš taiką. Jis dės visas 
savo pastangas, kad tik ka
rę tolesniai tęsus.

Pergyvename nepapras
tai indomų apsireiškimą. 
Atžagareiviškoji ir demo
kratizmui reakcijinė kapi
talistų spauda, kuri papras
tai stengdavosi lošt taikos 
šalininkės rolę, šiandien 
maino savo spalvą ir reika
lauja, idant karė užsibaigtų 
galutinu atsiekime idealų, 
t y. kad butų "vedama iki 
galo” — iki vienos ar kitos 
kariaujančiųjų pusių pilno 
laimėjimo.

Kadangi vienai ar kitai 
kariaujančiųjų pusių pilnas 
laimėjimas nepasiektinas, 
vadinas, karė turėtų tęstis 
taip ilgai, kaip ilgai kapita
lui geistina traukt iš jos sau 
pelnas.

Suprantama, tie kapitalis
tų laikraščiai atsargus ir 
neišdrįsta formuluoti vie
nos ar kitos pusės "idealų”, 

i ”idea- 
____  lūs” išsiveržia tik ta baimė 
Kalbama da ir šiandien pavojaus, koks gręsia Ame-

i

Proponnja kairiųjų su
važiavimą

"Naujienos” proponuoja 
sušaukti socialistų ir šiaip 
progresyvių draugijų suva
žiavimą, kad apsvarsčius 
"Lietuvos Laisvės Fondo" 
steigimą ir kitus dienos 
klausimus. Suvažiavimas 
turėtų būt grynai politiško 
pobūdžio ir, sulyg "Naujie- 
nų”, jame galėtų būti po vie
ną atstovą nuo LSS., 
LDLD., LMPS. ir socialistų 
spaudos Sandaros; beto 
kiekviena organizacija ga
lėtų pasiųsti po vieną atsto
vą nuo kiekvienų 500 narių. 
Vieta Suvažavimui — Pitts- 
burgas arba Philadelphia.

"Kova” šitam suvažiavi
mui pritaria, tik ji norėtų, 
kad nuo minėtųjų organiza
cijų butų po du atstovu ir 
kad suvažiavimas butų 
Brooklyne.

"Keleivis” taipgi tam pri
taria. Tik mes visai nema
tom reikalo aprubežiuoti de
legatų skaičių. Kas dėl vie
tos, tai ir mes už Brookly- 
ną.

vartot keletą tūkstančių 
svarų kas savaitė, tai 2 cen
tai ant svaro sudaro didelę 
sumą

Ir taip, į trumpą laiką po
piera pabrango lygiai trigu
bai Metai atgal mes mokė- 
davom už ją 3 centus svarui, 
dabar—9. Skirtumas toks, 
kad jei pirma už popierą 
"Keleiviui" reikėjo užmokė
ti $4,000 ant metų, tai dabar 
$12,000.

Aišku, kad už tą pačią 
kainą laikraščio jau negali
ma leisti.

. Bet kainos kelti mes bai
siai nenorim, nes tuomet 
sunkiau butų darbininkams 
užsirašyti laikraštį. Todėl 
mes nutarėm palikti tą pa
čią "Keleivio” kainą ($1.50 
metams) dar iki 1 vasario, o 
tuo tarpu prasyti savo senų 
skaitytojų ir draugų, kad 
jie pabandytų gauti dau
giau naujų skaitytojų.

Draugai ir draugės, padė
kit mums kiek kuris išgalit! 
Dirbkime visi 1 Jeigu su
plauks daug skaitytojų, gal 
būt, jog išlaikysime laikraš
tį per šitą krizį nekėlę jo 
kainos. Mes tikimės, kad 
po karės popiera vėl atpigs. 
Mes laikysimės iki paskuti
nės valandos kainos nekėlę. 
Jeigu jau prieis prie tojcad 
išlaikyti nebegalėsime, tai 
tuomet jau reikės kelti.

Bet mes tikimės, kad 
prie to gal neprieis. Tik, 
draugai, stengkitės prikal
bint kuodaugiausiai naujų 
skaitytoju "Keleiviui".

Taigi, iki 1 vasario "Ke
leivis” bus da $1.50 metama. 
Ar ta kaina pasiliks ir to- 
liaus, ar turės būti $2, tai 
prigulės nuo jūsų, draugai, 
pastangų.

"Keleivio” Ridėjai ,



KBLI1VII.

AMERIKOS.
AMERIKOS BANKOSE 

YRA $15,000,000,900
Jungtinių Valstijų bankų 

kontrolierius VVilliams pa
skelbi, kad šios šalies ban- 
kose dabar yra 15 bilionų 
dolerių, t y. apie $1,000,- 
000,000 daugiau, negu turi 
Anglijos, Francijos, Rusi
jos, Vokietijos, Vitalijos, Is
panijos, Olandijos, Danijos, 
Šveicarijos ir Japonijos val
stybių bankos sudėtos kru- 
voa.

4M

40.69

5.75

10.00

80.96

važinėjant ra prakalbom, aš 
svetaine Moline, IIL $6.00 ir 
smulkios lėšos ............................ 43444

Ut L i F. Iždininko bonsų 26.00 
"Naujienom" ui plakatu* She- 

boygan, Wis. dėl prakalbų...........1.75
Ui išmainymų privatiškų če

kių • •••••-.. «•••••• 10

Pajieškau Prano Antanovifiaon, 58 Pajieškau savo moteries Ono* Ra- 
m. smiiaos, pirmiau ji* gyveno Sho- mauckienės, kuri prasišalino Kūčių 
nandoah, Pa., apie 25 m. Ji išvažiavo —* 
IWa*hingtooo valstijų ir nuo to tai- ■ 

o nieko apie jį negirdžiu. Ji* paei- ■ 
na iš Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Griškabūdžio gmino, Spavinių kaimo. 
Ka* apie jį žino meldžiu pranešu.

Vincą* Antanavičių, (1)
273 Villbur at., Scranton, Pa.

12 ŽMONIŲ UŽMUŠTA, 
23 SUŽEISTL 

Arkansas valstiją aplan
kė baisi audra, kurioj 12 
žmonių žuvo, o 23 likos su
žaisti. Turto sunaikinta už 
33,010,000.

REIKALAUJA 25,000,000 
NUO KARĖS NU- 
KEN TĖJUSIEMS.

ŽYDAMS.
Gruodžio 21 d. New Yor

ke viešame žydų susirinki
me nuo karės nukentėju- 
siems šelpti žydų komitetas 
padavė savo sąskaitas ir rei
kalavimus, kad idant paten
kinus visų nuo karės nuken
tėjusių žydų neatidėtiniau- 
sius gyvenimo reikalus, rei
kalinga tuojaus surinkti ir 
pasiųsti 2 milionu 500 tūks
tančių dolerių. Tame pat 
susirinkime surinkta 466,- 
1x5 dolerius. Jacob H. 
Schiff iš New Yorko ir Ju
lius S. Rosenvald iš Chica- 
gos aukavo po $1,000. Rei
kia pažymėti, kad minėtą 
sumą (arti 500 tūkstančių 
dolerių) suaukavo 40-tis y- 
patų. *

INKERMANO LIETUVIŲ 
DOMAI.

Jenkins township mokyk
lų valdyba prašo mus tenai 
gyvenantiems lietuviams 
pranešt, kad Inkerman, Pa., 
yra atidaryta ateiviams va
karinė mokykla High Sch- 
•ol buildingejtur mokinama 
anglų kalbos. Tos mokyk
las užveizda Mr. Gorman 
rašo mums, kad Inkermane 
yra apie 4,000 lietuvių,bet 
mokyldos jie kaip ir nelan
ko. Jis sako: "Mokykla 
buvo užlaikoma per tris 
pastaruosius mėnesius, bet 
ateiviai jos nelankė taip, 
kaip jie turėtųlankyt.Dabar 
mokykla vėl atsidaro utar- 
ninko vakarą, 2 sausio. Ji 
priruošta specijaliai suau
gusiems vyrams, kurie nori 
mokytis anglų kalbos, bet 
ji taipgi priima ir tuos vai
kinus, kurie jau yra pradėję 
lankyt mokyklą, bet dieno
mis turi dirbti." Vakarinė 
mokykla patarnausianti 
taipgi ir tiems, kurie nori 
išsiimti pilietiškas popieras. 
Taigi patartina lietuviams 
iš tos progos pasinaudoti.

Užveizdos adresas toks: 
Joseph Gorman, 
39 Main st, 

Inkerman, Pa.

ATSKAITA
LIETUVOS ŠELFIMO FONDO 
FINANSŲ SEKRETORIAUS

748

K. Jokubka Cicero, III, die
no* uždarbi aukauja Lietuvių 
Dienai ............................................

Per P. Balčiūnas iš W*terioo> 
Iowa. nuo visuomenė*..............

Per "Naujiena*” nuo F. Ze- 
niauako varduvių, West Pall- 
man, IIL ........................................

S. L. A 160 kuopa Donorą, 
Pa, Lietuvių Dienos auk* ..

Per vietos L. š. F. skyrių 
nuo Lietuvių Dienos $64.30 ir

I nuo svečių prakalbų įžanga 
$22.65. Wes t FranAfort, ln. 
Per J. Stripeikų nuo Liet.
Laia Dr-stės prakalbų, Cieveland, 

. Ohio................................................$19,00
Per St Kunevičius iš Pea- 

body, Masa, nuo šv. Jurgio 
Dr-stė* ir pelnas nuo baliaus 100.09

Per aukų rinkėjus iš Virden, 
IU..................................................

Nuo The Murray Co, So. 
Boston, Masa ............................

Per J. A Dambrauskų nuo 
Springfield, Ohio visuomenės..

Per J. Simokaitį nuo Fox 
croft, Ma lietuvių ..................

Per vietos LAF. skyrių 
nuo lietuvių vakaro, nuo L. S. S. 
kuopos prakalbų ir nuo D. L. K. 

| Gedemino Dr-stės susirinkimo 
. Rochester, N. Y...................... 234.09

Nuo E. Pittsburgh, Pa, lietu
vių Lietuvių Dienoje .............. 159.49

L. U. N. Kliabaa Rumferd,
Me, auka .................................. 25.06

šv. Juozapo Dr-stė surinko ir 
iš iždo aukavo $25,00 Hudson 
ir Maynard, Maaa ................... 23442

Nuo Lietuvių Dienos per 
S. L. A 258 kuopos iš Lead, So. 
Dakota ......................................

Nuo Lietuvių Dieno* iš New 
Kensington, Pa per vietos ko-

••••••••••••••••••*•**
Per M. Rapenis nuo veltu- 

vių F. Belunas su D. Uzaite 
Worcester, ilass. ......................

Per Lietuvių Dieno* komitetų 
nuo Lietuvių Dienos Easton, 
Pa ................................................

Per vietos komitetų nuo Lie
tuvių Dienos Denver, Colo. ..

Per L Š. F. skyrių Worces- 
ter, Mass.. nuo S. L. A. 57 kuo
pos $32.35 ir komitetas pri
dėjo iš iždo $131.08, nuo Lietu- ... a.
vių Dienos $36.57 .................. 200.M kl*ne >° 2oc-

Per K. Skaistį nuo draugiško 
susirinkimo Springfield, III. .. 2.00

Per kun. B. Jankauskų Lie
tuvių Dienojt per mišįas šv.- 
Kryžiaus senų Rymo Katalikų 
bažnyčioj Westville, 111............

Per vietos L. Š. F. nuo Lie
tuvių Dienos Senandoah, Pa .

Auka nuo Lietuvių Muzika- 
liško Kliubo Chicago Heights, 
1111..................................................

Per J. J. Kurtinaitis Cle 
Elum, Wash. nuo Lietuvių Die-
UOS ••••••••••••••••••••••••

Per "Laisvę” varduvėse Kar
čiuko So. Brooklyn, N. Y. $7.00 
Cleveland, Ohio Mirtos vaka
re $12.75 ir iš Bridgeport, 
Conn. $34.26 ..............................

Per vietos komitetų nuo Lie
tuvių Dienos Beckemeyer, IIL

Per A. Sherbin iš Scarboro, 
W. Va (nepažymėta nuo ko 
aukos) ......................................

Per vietos komitetų nuo Lie
tuvių Dienos iš Taylor Springs, 
III..................................................

Per vietos komitetų nuo Lie
tuvių Dienos iš Cherry, III. ..

Per V. T. Jokimas nue Wall- 
ingford, Conn. lietuvių Pa- 
šelpinės Draugystės baliaus 
pelnas $25,94 ir nuo L. S. S. 
145 kuopos išleisto laikrodžio 
$13.75 ..........................................

Per "Keleivį” prisiuntė J. 
Žemaitis iš Sauble, Mich. nuo 
visuomenės ..............................

Per "Naujienas” iš De Kalb, 
III. nuo Lietuvių Dienos .... 25897

Per "Naujienas” iš Roseland 
Chicago, UI. nuo S. L. A 139 
uopos narių .............................. 340
Nuo Methooist Episcopal 

'hurch L’ncoln, HL per Rev. 
Thos. H. Tūli.................................15.35

Per A. Harmon aukų rinkėjų 
tuo Lietuvių Dienos iš Port- 
and, Me.......................................... 9.21

Per "Laisvę” J. Baker iš Me
deine Hat, Altą, Canada.......... 14,00

Per "Laisvę” nuo vestuvių
M. Kasparaitis su M. Jančiuniu-
e, Binghamton, N. Y....................10.00

Per "Laisvę” nuo Rusų Maši
nistu Kooperacijos New York
N. Y. .......................................... 34.50

Per Lietuvių Dienos Komite
tą iš Johnson City ir Marion, 
nt .............................................. 115,75

Atnaujinant money order 
$15.32 per Detroit, Mich. Post- 
master nuo J. K. Washkis» už 
atnaujinimų money order išmo
kėta 10c, Priėmiau atgal... .1542

Per W. L. Mikas Dės Moines 
Iowa nuo Danish Sisterhood 
Lodge 102 auka ........................

Per "Keleivį” nuo vestuvių 
V. Urbos New*rk, N. J..................6.99

Per "Keleivį” iš Marlboro, 
Masa. nuo Lietuvių Dienos ....

Per "Keleivi” B. Shuraae 
O* Fallon, m................................

Per F. Egaunis tt Salėm, Msua. 
nuo Lietuvių dienos ............... 21744

Per W. Petkevičius nuo La- 
fayette, Colo. lietuvių ...............

Per A Bulotų nuo pp. Bu
lotų ir žemaitės prakalbų: per 
Lietuvių Janitorių balių

Rockford, IIL..............
Už paveikslus...........
Cleveland, Ohio.........
Cleveland, Ohio.........
Už paveikslus...........
Detroit, Mieh.............
Už paveikslus .........

viso

Viso per Lapkriti mėnesi išlaidų .7..TT7................... 8513.28
Gruodžio 1, 1916 lieka pas L.

Š. F. Iždininkų K . tidiaus- 
kų ....................................... $16,358.48

Iki Gruodžio 1, 1916 viso į- 
plaukė į L i F................. 831,129.49

T. L. DUNDULIS,
L. 8. F. Fin Sekret.

AUKOS
LIET. ŠELPIMO FONDUL

Į
Aukos surinktos L. Š. Fondan laiko 

A. Bulotos, J. žemaitės ir A. Bulotie- 
*9 na n** prakalbų Dayton, Ohio 19 gruo- 

dzio, 1916 m. Aukavo: Fr. Gražia,
23.00
7 kp.

840

J. Juškevičius — po 2.00, A. Mila
šius, St Dambrauskas, J. Gečius, A. 
Matusevičius—po $1.00; J. Gutaus
kas, J. Sokolas, M. Valušis, S. Bara
nauskas, V. Varkala, J. Karalius, A. 
M. Marius, M. Budreika, J. Povilo
nis ir A Augustauskas — po 59c.

! Smulkių aukų $2.60. Viso labo
815,60.

Su pagarba

78.79

47.75

W. RALE1GH. W. VA.
Kadangi čionai Lietuvių Dienoje 

nebuvo renkamos aukos nuo karės nu- 
kentėjusiems, todėl pasiunčiu 1 doL 
per "Keleivį” L. 8. Fondan.

Povilas Repočka.
Auka 1 do. primta ir perduota L. 

>&, F. kasininkui K. Šidlauskui.

GILBERTV1LLE, MASS.
Kalėdų išvakarėse susirinkus sve

čiams pas Krukulius sumanyta pa- 
rinkti aukų nuo karės nukentėjusiems 
musų broliams. Suaukauta 6 dol.Au- 

9n na kavo: K&z. Vaitkaitis $25; Stase G.-

1141

20,20

.745

90.00

91.00

84.01

35.00

13.00

19.87

2540

39.00

540

7048

940

12.00

rientukė, A. Tarukus ir B. Tarukevi- 
čienė po $1.00 ir A. Krukulis; ir j 
Fran. Kunkulis po 50c.; Br. Taruke- 
vičiutė, F. švederekis irO. Švederc- 
’ ‘ . V iso labo $6.00.

A Tarukius.
Pinigai priimti ir perduoti L. & F. 

kasininkui K. Šidlauskui.
J. G. Gegužis.

AUKOS 'ŽIBURĖLI11”
AUKOS "ŽIBURĖLIUI” 

DAYTON, O.
' 19 d. gruodžio aukavo J. Juškevi
čius $1.00; J. Gražinskas, A. Mar-

: tus, A. Augustauskas ir A. Matuse
vičius — po 50c. Viso aukų $8.13

COURTNBY, PA.
22 d. gruodžio, 1916. A. Vaišvila 

—81.00; K. Stanislovaitia ir D. I-e- 
kavičios — po 50c. Viso aukų 83.25

PITTSBURG, PA.
24 d. gruodžio, 1916 m. — J. Ta- 

mulaitis, A. Rudžius, J. Baltrušaitis 
ir S. Bagurskas po 81.00; A. Luko
šiūnas, A. Audukeviciutė, M. Dašgo- 
ras, K. Brokniutė, K. Juodis, J. Šu
kys, P. Stanišauskas, A. Vestertas, 
F. Taulovičia ir K. Kurauskas — po 
50c. Viso aukų 812.40.

Visiems aukautojams vardu "žibu
rėlio” valdybos tariu širdingų ačiū.

A. Bulotienė, 
"žiburėlio” pirmininkė įr 

Ingai iotinė

PfcTRAS VAITEKŪNAS
Studentas

Jis dabar keliauja po įvairias lie
tuvių kolonijas, užrašinėja "KELEI
VI” ir kitus laikraščius ir priiminė
ja visokius užsakymu*. Todėl kur ji* 
atsilankys, galite jam pasitikėt kaipo 
teisingam žmogui ir visokiu* užsa
kymus jam pavesti.

"KeL" Administracija.

8.42

.........32.36
• ••••• 8.00

.........5141 
......... 10.09

Paj ieškojimai
SKAITYTOJŲ ŽINIAI

"Keleivi*” skaitytojai kada stoto 
čia pajieŪojiaM I Redakcijų, būtinai 
turite prisiųsti ir ta Juostelę, kuri 
užlipinta aid laifcrašėi* su jūsų var
du, neprisiimtus JuasteMa pajirtkoji* 
mat nekas talpinaari.

"Keleivi*- Admiutatraolja.

v^Ata»^ i 1916 balan- 
•oTTLL...... ........... $1349148

Per Liet. N. U. Kliubų ir per 
B. L. K. Vytaute DmU, Her-

- <»*••••••••••••••*** iuu*iw

Per L. *. F. skyrių Girard- 
vOle, Pa. iš Frackville, Pa nuo 
Uetamų Dienos ............. ...........

Per F. Sirvydas iš Clinton,
lowa aoe Lietuvių Dienos ....2845

Per vietines draugystes Ir L. 
& & knonoe tt Great Neck, 
H. Y, nu* Lietuvių Dieno* .. 16245

Per Fred W. Hollman ma
jorų K. St. Louta, IIL, pet y 
•Marbavimų pragresyvių lfo>
žavių komiteto nuo Lietuvių 
SIrvisr •••••**•••••• 201*29

Per J. Vaškevičius Iš Pltt- 
Otoa, Pa, nuo Lietuvių Dienos 
tr stambios aukos nuo 8t 
Kmriuvi $10.69, J. 8. Vaftevl- 
fius $19.96, A Valinčius $10.09, 
«. Malte $6.00, J. Stelmokaitis 
$6,90, J.8teponkevičiu8 8-šlikaitis, 
&$i40, M R. Valinčienė $5,00, IrA 

ta* $5,00, viso ■ ■ i ....8441 
Bakas $6.90, viso .................

Per vietos L. t. F. nuo lieta- 
sta dienos tt Girardville, Pa.

Per 224 kuopų S. L A ii 
Btalpitt, HL, nuo Lietuvių Dte-

Pajieškau brolio Jono Snapkaucko, 
pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y, Viš- 

__  tyčio gminos, Suvalkų gub. Kas apie 
8275,49 jį žino, meldžiam pranešt

Viso per Lapkričio mėnesį I Juozapas Snaptauakae (4) 
įplaukė .................................... 857543 22 Gatės St, So. Boston, Matas.

Vtao su balansu.........
IŠLAIDOS 

"Naujienom” už 800 plakatų 
<M1 pp Balotų Ir žemaite* pra
kalbų, Veatvillo, DL (Ten *«*- 
rinHi ^pinigai visi perduota j 

T. L. Dunduliui,* L. K F. Fi
nansų Sekretoriui už raštinėa 
išlaidą* nuo Balandžio 19, 1916 
iki Gruodžio 6. 1916 $10.14 ir 
už techniškų darbų už 4 mėne
sius, Liepos $10.00.Rugpiučio 
810.00, Rugsėjo $10.00 ir Spa- 

Ilio $10.00
9146. pp. Bulotai ir žemaitei už 

Rugsėjį ir Spalių mėnesius už 
pragyvenimų, kelionis iėšo*

Pajieškau savo draugo Marijono 
Koveckio Kauno gub., Šiaulių pav., 
Upinos miestelio, ji* gyveuo New 
Britais, Conn. Yra svarbus reikalas. 
Meldžiu atsišaukti.

Jobą Matafon,
638 8opertar st, Ottanra, HL

8441
60.14

Pajjiešlura brolio Antano Ir sesers 
Pranciškoj Parikauskh), Kauno gulk, 
Raseinių pav., Šimkaičių gmino. Tra
kinių kaimo. Jau 12 m. kaip Ameri
koj, pirmiau gyveno N*w Yorko val
stijoj, dabar nežinau kur jie gyvena.

Pajieškau dėdės A. Tomkaus, pašt
us tt Juodaičių parapijos, Kauno gub. 
gyveno Washington, teta. Kas jį fi-

Frana* klontremas Kauno gub, 
Telšių pav, Gadunavo* valsčiaus, Ba
lnelių kaimo, palikę* savo moterį 
Antaniną Navarėnose ir negaudamas 
iš jos jokios žinios šaukiasi prie sa; 
vo giminių ir pažįstamų, gal kas turi 
apie j* kokių žinių, malonės pranešti.

Pranas Montremas, (62)
2173 Lafayette avė, Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolių Motiejau* ir 
Adomo Vaičiūnų, taipgi pusseserės 
Alenos Mickiutės, visi Suvalkų gub, 
Mariampolės pav, Mikališkės valsč, 
Jestreikių kaimo. Meldžiu atsišauk
ti. (62)

Elzbieta Vaitkevičiūtė,
509 So. Paca st, BalUmore, Md.

Pajieškau brolio Juozapo Galinaus- 
ko, dirbom kartu anglių kasyklose 
Pittsburgh, Pa. ir jau antri metai ne
gaunu jokio* žinios. Jis pat* arba 
kas apie jį žino malonėkit pranešu.

Benedikta* Gahnauakaa, (1)
262 4tb str, So. Boston, Mase.

Pajieškau švogerio Kazimiero Ra
čkausko taipgi lutų —vo giminių ir 
pažįstamų, Kauno gute, Šmulių pav, 
Užvenčio parap. Meldžiu auiaaukti. 

Aatan— Stankus, (52)
15 Millbury st, Worcester, Mase.

Pajieškau brolio Juozapo Toleikio, 
Kaunu gub., Raseinių pav, žvekanus 
parap. Sunpiių sudus, gyvenu Mun- 
treal, Canada. Meldžiu kaa JJ Žino 
pranešti. (52)

Jonas Toleikis,
2 Foyle st, Wurvester, Maaa.

Pajieškau pusbrolių Juozapo Drun- 
gilus, taipgi Antanu, Frauu, Steponu 
ir kitų pažįstamų iš Kaunu guberni
jos. Meldžiu a įsišauk U šiuo adre
su: (52)

Steponas Albikis,
22 Marchand avė, Montreal, Canada.

Pajieškau brolio Jono Gnezo, kaa 
apie ji kų-nors žino meldžiu man pra
nešu uz kų busiu labai dėkingas, arba 
jis pats jei da gyvas lai ateisaukia.

Povilas Gnezo, (52)
So. Porcoupine, UnU Canada.

Pajieškau giminaičio Antano Pu- 
niškio ir taipgi draugų ir pažįstamų. 
Aš esu Suvalkų gub, Seinų pav, 
Krosnos gmino, Vidugirių kaimo.

Simonas Misukevičius, (1)
680 N. Riverside str.

Waterbury, Conn.
Pajieškau Jono Vebero ir jo sesers 

Besės, girdėjau gyvena kur ten apie 
Elizabeth, N. J. Turiu svarbų reika
lų ir meldžiu kas žino pranešti. Jiedu 
Suvalkų gub, Naumiesčio pav, Gel- 
gaudiškės valsčiaus.

W. Gudaitis 
8372 Berkuff Avė, Chicago, U,

Pajieškau Petro Vilčinsko, Kauno 
gub, Zarasų pav, Skapiškio parap, 
Tvyrų viensėdijos. Turiu svarbų rei
kalų ir meldžiu atsišaukti, ar kas ži
no pranešti.

Petrą* Motuzas
City Sanitorium, Scranton Rd.

Cleveland, Ohio.

Pajieškau Jono Gustavičiaus, Kau
no gub, Panevėžio pav, prieš tris 
metus gyveno Cambridge, Mass., gir
dėjau persikėlė Philadelphijon. Mel
džiu atsišaukti.

Kazimieras Bachalis
10 % Austin St, Norwood, Mase.

Pajieškau pusseserės Elzbietos 
Kaklauskaičios — Dagienės, Kauno 
gub, Panevėžio pav. Biržų parapL 
jos, žųstacų sodžiaus. Meldžiu atsi
šaukti, ar kas žino malonės pranešti. 

Katrė Mažeikienė
159 So. Francisco Avė., Chicago, IIL

Pajieškau savo sesers Onos Savic
kaitės - Šatienės, Kauno gub, Pane
vėžio pav, Kriučino miestelio, seniau 
gyveno Chicago, IIL Meldžiu atsi
šaukti.

Kazimieras Savickas
134 Bowen St, So. Boston, Masa.

Pajieškšau savo krikšto sunaus An
tano Vičiaus ir Petro Paluckio Tūzų 
sodžiaus, Felikso Vičiulio Jakštaičių 
sodžiaus, visi Salantų parap, Telšių 
pav, Kauno gub. Meldžiu atsišaukti. 

Petronėlė Kniukštienė 
830 Granby St, Baltimore, Md.

Pajieškau brolio Antano Mickaus 
ir Jurgio Stanelio Kauno gub, Šiau
lių pavieto, Kurtanėnų parap. kas 
juos žino, malonės pranešti ar jie pa
tį* teiksis atsišaukti.

Jonas Pleskunas
671 Park Avė, Philadelphia, Pa.

Pajieškau Petro Daugodrirmiau gy
veno So. Bostone; yra labai svarbus 
reikalas jam pranešti, todėl kaa apie 
jį žino, malonėkite priduot jo adresą 

St. Danilukas (3)
33 Hanover St, Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Povilo Gucevi
čiaus, Kauno gub., Vilkmergės pav, 
Subačiaus par, Vivulių sodžiaus, gy
veno Chicagoj. Kas žino malonės 
pranešti.

Antanas Kersauckaa 
10628 Edbrook Avė, Roseland, IIL

Pajtoikau pusbrolio Leono Varnee- 
ko, pirmiau gyeno Brighton, Mass., 
turiu svarbų reikalą, todfi kaa apie j| 
tino, malonėkit pranešti.

Kast. Adomauskh
66 Market St, Brighton, Mass.

Pajtoikau savo giminių fr pažįsta
mą. Ai sau Kauno gub, Panevėžio 
pav, Ramygalos parap, Gtobauekų 
sodžiau* Meldžiu atsišaukti.

Povilas Polellunaa 
Bos S6» E. ArUngton, VL

vakare, su Jonu Jurkevičia. Jis pa
eina Kauno gub, su kreiva ilga no- 
se, jie pasiėmė su savim dvi mergai
tes: viena maža, o antra Ona 9 me
tų. Kas tokių porų patėmys meldžiu 
man pranešti, už ką tariu iš kalno 
ačiū.

Jurgis M. Ramanauckas, 
25 Beandom St, St. Henry,

Montreal Canada.

Pajieškau brolio Jono Alytos, Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., Kau- 

i piškio valsčiaus, Remeikų kaimo, gy- 
i veno Scranton, Pa. Meldžiu atai- 
I šaukti.

Geo. Alyta
R. F. D. N2, Box 44, Easton, Colo.

Pajieškau savo kūmo Jurgio Cu- 
dzuno, pirma gyveno Chicagoj. Kas 
jį žino malonės pranešti arba jis pats 
tegul atsišaukia.

Dominikas Gurklis
235 N.Randolph S L, Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jono Skarbaliaus ir Pa- 
lionės Akramaitėa, abu Kauno gub., 
Raseinių pavieto, pirmas Papuešini 
sodžiaus. Kas apie juos žino, teiksis 
pranešti šiuo adresų:

Ona Skarbaliutė,
21 Cyrus St., Wakefield, Mass.

Pajieškau pusseserės Antaninos 
Kodičės. Ji ištekėjus, bet vyro pa
vardės nežinau. 3 metai atgal girdė
jau, kad ji gyveno Chicagoj. Pajieš
kau taipgi pusseserės Julėe Kvederai- 
čiutės, po vyro Pukienėe; girdėjau, 
kad gyveno Philadelphijoj. Abidvi 
Kauno gub., Panevėžio pav. Kas apie 
jas žino, tegul atsiliepia šiuo adresu. 

Paulina Aukštikalniutė (3) 
% Kaiser & Boasburg,

East Windsor Hill, Conn.

Pajieškau Antano Kriaučiūno, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Suba
čiaus valsč., Radžiūnų sodžiaus. Taip
gi ir kitų savo pažįstamų meldžiu at- 

į sišaukti.
Alioizas Pakarklis

' 115 South St., Athol, Mass.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Ei
dinto ir pusseserės Domicėlės Kris- 
tutaitės ir Marijonos Tenukaitės, ir 

' Povilo Gurdanio, visi Kauno gub., 
Telšių pav. Meldžiu atsišauktu 

Ignas Tenukas
65 Greea St, Stuoghton, Mass.

Pajieškau drauugo Jono Mažeikos, 
gyvena Providence, R. I. Meldžiu jo 

' paties atsišaukti, ar kas žino pranešt 
man jo adresų, už ką busiu labai dė
kingas.

K. Kvederas
10719 Perry Avė., Chicago, I1IL

Pajieškau Jono Kvederos ir Vilimo 
Yuškevičiaus, prieš metus gyveno 
Oakley, Wyo. Turiu labai svarbų rei
kalų ir meldžiu jo paties ar žinančių- 
jų atsišaukti.

John Corley
% Noon Day Minės, Tekopa,CaL

Pajieškau Miko]o Petraukos pir
miau gyveno Baltimore,Md. Nečiu- 
nų sodžiaus, Kauno gub., ir Jono 
Andriuno Ripeikių kaimo. Kas apie 
juos žino malonėkit pranešti.

Petras Petkauk
BOX 52, Sherley, Mass.

Pajieškau pusseserių, Onos ir Bar
boros Ukanaičių. Kauno gub.,Saulių 
pavieto Viekšnių parap., Purveinų 
sodžiaus. Taipgi pajieškau gimi
nių ir pažįstanuc, kas apie juos žino 
arba jie patįs meldžiu atsišaukti.

Ona Bigaiiienė
BOX 252, Jerome, Pa.

Pajieškau brolio Karolio Guzevi- 
čiaus, Kuršės gub., Bauskos pavieto, 
BruKnės valsčiaus, jis pirma gyve
no Chicago, I1L Kas apie jį žino, 
malonėkite pranešti. (3)

Jonas Guzevičia 
1909 Abby St, Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugo Ignaco Mickeliu- 
no, Jono Budelio, Ligumų valsčiaus, 
Gedvainių kaimo, ir pusbrolių Niko
demo Wincenko, Fetro ir Povvlo 
Kriaučiūnų. Visi Gruzdžių valsč, 
Stamulių kaimo. Turiu svarbų rei
kalų, malonėkite atsišaukti.

Ignacas Motiejaitis 
1113-8th St., VVaukegan, IIL

Pajieškau draugų Stanislovo ir Jo
no Jerevičių, Šimoniškių dvaro, Ro
zalimo parapijos; girdėjau, kad gyve
na Chicogoj. Jie patįs arba kas 
apie juos žino, malonėkite pranešti, 
nes turiu labai svarbų reikalų. 

Stanislovas Adomkeviče 
1113—8th St, Waukegan, IIL

Pajieškau švogerio Cipro Mickevi
čiaus ir jo žmonos Marės, Vilniaus 
gub., Trakų pav., Užuguosčio parap. 
Meldžiu tuojaus atsišaukti. (2)

į Jieva Nauskunienė
17 Morton St, Boston, Mase.

Pajieškau brolio Jono Vasiliausko, 
Lūkės parapijos, Smilgių kaimo, apis 
20 motų Amerikoje; pajieško jaunes
nioji sesuo Elzbieta po vyru Genta- 
rienė. Turiu svarbų reikalų. Kaa 
žinote, malonėkite pranešti.

Šimėnas Gentaras
1118—8th St, JVaukegan, IIL

Pajieškau pusbrolio Jono Palkoto, 
Joniškio parap, Guščiunų kaimo, švo
gerio ono Bnedikio, Pašvolinio mies
telio, Elzbietos Karževskos, Bubnių 
dvaro, šaulių pav. Kas apie juos ži
no malonėkite pranešti arba pats at
sišaukite, nes turiu svarbų reikalų. 

Stanislovas Janužis 
1118 8 th 8t, WaukeganJlL

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui vaikino, m 

jaunesnio 80 metų Ir ne senesnio 48 
metų- Aš esu 23 metų inteligentiška 
mergina. Atsišaukti gali ir našlys, 
kad tik bota apsišvietę* Ir pasiturin
tis. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
laišku. (62)

D. Gražinte, 
5209 So. Halstad st. Chicago, m.

Jų pačių arba kaa Jom fino meldžiu no malonės pranešti arba jis pato to- 
I pranešti tino adresu. Igul atsišaukia.
1 Petronė Parikauakiutė, A. Tamkus

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 27 metų amžiaus, a* esu 
25 metų. Turiu gerų darbų. Mylin
čios gražų durų gyvenimų malonė* 
atsišaukti, prisiųadamoe aavo paveik- 

Įsius.i P. Ant
GUbertvflto, Maaa. BOX 226, Athol, Mase.908 VVashington Ava, Du Bola, Pa. Boa 87,

Pajieškau apsivedimui merginos,' GIMINIŲ ŽINIAI. Mirt Milini— 
nuo 19 iki 23 metų amžiaus, laisvų *—«•**»» kk . d.su. m
pažiūrų. Aš esu 23 metų, inteligen
tiškas. Mylinčios gražų šeimyniškų 
gyvenimą lai atsišaukia, prisiųsda- 
nios savo paveikslus. Atsakymų duo
siu kiekvienai. Vaikinų prašau ne
rasi nė t i. (2)

S. Yuškus,
Sta 12 BOX 479, Lavrcnce, Mass.

Žvagždis, 55 metų vyra*. Paėjo ■ 
Viduklės kaimo, Rasenių pav, Ka»- 
no gub, palikdamas draugystėje sa
vo posmertinę. Giminė* malonia 
kreiptis prie dr-stės, prisiunčiant 
savo afiedavitus (paliudijimus). (8) 

S i mano Daukanto Dr-tė
BOX 188. Johnson City, IIL

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės bevaikės, nuo 19 iki 22 
metų amžiaus. Geistina, kad mokėtų 
skaityt ir rašyt, laisvų pažiūrų. Aš 
esu 23 metų negerentis svaigalų ir 
nerūkantis. Su pirmu laišku prašau 
prisiųst savo paveikslų. Atsakymų 
ir paveikslus grąžinsiu.

Alex Babravičius
7 Armory St, Worcest*r, Mass.

Mokinkis s.ut Czebatns
IR UŽDIRBK AUGŽTAS ALGA&

Mes išmokiname minėtų amatų noe 
pradžios iki galuL Kreipkitės ypatii- 
kai arba rašykite. (1*7)

GOODYEAR SHOE SCIIOOL,
146 Court st, Brocklon, Ma—

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mylin
čios dorą, gražų gyvenimą. Dėl pla
tesnių žinių meldžiu kreipties šių ad
resu:

A P. Višniauskas 
448 Leonard St, N. W,

Grand Rapids,

DABAR ORAS SLOGIN 
GAS. GERIAU NUSI

PIRK BAKSUK4.

Mic.

ARREIKALINGA MOTERIS 
MERGINA namų darbui, be skirtumo 
amžiaus. Duodama kambariš ir al
ga. Turi pagelbėti žuvų pardavimo f 
biznyje. Krepkitės šiuo adresų:(2) . 

J. A. Navickas 
Foot of Kensington Avė, Lake 

Calumet, Chicago, IIL

REIKALAVIMAI.
PARSIDUODA Studija vienoj iš 

garsiausių lietuviškų kolonijų Massa- 
ehusetts valstijoj. Vieta gerai įtai- 
«vta ir fotografinis biznis išdirbtas. 
Niekur fotografas neras geresnės 
vietos. Panridtioda pigiai, jei rreit 
bus nupirkta. Kreipkitės adresuojant 

St Michelson, (52)
255 W. Broadway, So. Boston, Mass.

CASCARA^OUININE

Seni šeimyniški vaistai-piliuDna 
formoj — saugios, gerai, lengvai Pa
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusutt- 

| nimo jas vartojant nėra. Ižgydo žal
tį į 24 valanda* — Gripų į 8 diea— 
Pinigus grųžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tų gražų baksukų raude 
nu viršum ir pono Hill’a paveikalto- 
taina 25 centai (f>

Gaunamos bite apiiekeje.

REIKALINGAS BUČER1S | Koo- 
neratvvišką krautuvę. Mokestis at
sakančiam vyrui iabai gera. Atai- 
šaukite pas

J. J. Versiackas (•)
37 Portland St, Cambridge, Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 60 akrų žemės 

'Visconsino valstijoj su visais gyvu- 
'iais ir padarais, budinkai geri, ver- 
-ės 2 arkliai. 4 karvės. 7 te-
iukai. 3 kiaulės, 35 vištos, ketveri ra- 
‘ai. 30 tonu šieno, 40 akrų išdirbtos 
ėmės ir 20 akrų miško. Atsišaukit 
patiškai vakarais. (3)

IZIDOR RUMCHAKS
"254 Lowe avė, ant antrų lubų, 

• CHICAGO, ILL.

Aš Alena Kostavska, pasin 
.dau visai publikai akyse.

PARSIDUODA NAMAS trims W- 
mvnoms, 12 kambarių, randos neša 
apie 300 dolerių į metus, prekė 
'1.400. Viskas gerai įtaisyta, toiletai 
•>nt žėdno flooro. Tik 300 į mokėt, o 
’ikusius ant lengvų išmokesčių. Da- 
'tžinokit pas (3)

Juozų Mauručaitį
71 Baxter St., So. Boston, Mass.

PARDAVTMAI.
PARSIDUODA GERA BUCERN* 

sr GROCERNfi labai pigiai su visais 
įtaisymais. Biznis išdirbtas ir gerai 
eina. Vieta tarp lenkų ir 500 lietu
vių. Norintis pirkt malonės greit at
sišaukti žemiau paduotu adresu.

J. Yosiunas
300 John St, Harrison, N. J.

REIKALINGI PARDAVINĖTO
JAI IR AGENTAL Mes išmokiname 
būti agentu ir anglų kalbos. Prisius
ite štampų, o gausite pirmų lekcijos 

prabą, iš kurios pamatysit, kaip leng
va išmokti. Rašykit ar kreipkitės 
tuojaus.

MONTELLO CORESP. SCHOOL 
MONTELLO, MASS.

Kas mane išgelbėjo nuo 
rių ligų? Salutaras Bitteria. 
per praeitus 4 metus buvau voa tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirintaaa 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas eto 
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai raimda 
vo po kratine, šonuose ir strtao— 
Niekus aš negavau pagalbos dei aav* 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau reA 
kalauti Salutaras Bitteria ir Saisto- 
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradA 
jau gerai jauaties, gerai valgyti te 
dirbti, pasidarė smagu viataa. P— 
6 mėnesius aš savo paveikslų nebega
liu pažint ir palikau laiminga natraa- 
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.M 
Galima gauti goresniuose salius— 
ir aptiekose, o kur negalima gaotL 
kreipkis pas: (T)

SALUTARAS CHEMICAL IN8T.
Žolė* nuo visokių bloguma.
S. Halsted St, Tel. CanJ 6419.
P. J. BALTRŪNAS, Prot 

Chicago, 11L
Sitų apgarsinimų turėtų perakat- 

tvt kiekvienas, išeiki rot ir pasilikt 
5315 Duncan st, Pittoburgh. Pa.

1799

ANT PARDAVIMO.
Pajieškau kostumerių barberių ir 

noriu parduoti savo barzdaskutyklų. 
Kas norėtumėte pirkti, tai pasisku
binkite, nes labai gera proga. Biznis 
išdirbtas ir labai geroj vietoj. Pini
gų ant nedėlios padaro po 70 ir 80 
dolerių. Yra 6 skutami krėslai ir vie
nas bolinis stalas. Barberini gali 
gerai išmokti bolėsna grajiti. Taipgi 
yra maudynė su karštu vandeniu. 
Daug žmonių ateina maudytis*. Vien 
tik iš maudynės galima padaryti po 3 
ir 4 dolerius ant dienos.

Jeigu atsirastų geras pusininkas, 
meldžiu tuojaus atsišaukti.

Biznis gera* ir geroj vietoj, puikiai 
išdirbtas, tik pasiskubinkit nupirkti, 
nes savininkas turi išvažiuoti ant 
vainos už gaspadorių.

GALINIS D. VIDURINIS 
Barbens, (8)

224 Broadtvay, So. Botsnon, Mass.

Ar uždirbi $20 i sąviitę?
Jei ne, tai prisiųsk savo vardų, o 

mes nusiųsim jums paaiškinimus, 
taip uždirbti daugiau. Naujausio it> 
radimo SAULES ŠVIESOS LEMPA 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirma 
pamatymo. Agentai gaus išmėgini- 
mui per 14 dienų DOVANAI. Rašyk, 
artimesnėn vieton. įdėk markes.

MASHKEN SP. CO, (8-7) 
4454 S. Hermitage avė, Chicago, ŪL

A. ZLATKUS,
559 Garfield avė, Vaiparatae ‘ .

WASIL1AUSKAS,
1525 S. WeaL St, ... Rockford, BL

PARSIDUODA 4 NAMAI 
2 STORAI IR BARNE.
Propertės ant kampo, vienas 6 fa- 

milijų namas apačioje storas, vienas 
) famiiijų namas, taipgi apačioje 
;toras ir ant 2 ir 3 famiiijų namai 
□takiausio styliaus. Viskas turi bu- 
i parduota sykiu ir greitai, nes savi- 
tinkas dėl tūlų priežasčių išvažiuo- 
a į kitų šalį. Tos visos propertė. 
ainuoja $23,000, tai nepaprastai pi 

Tus pirkinys, nes randos neša $236 
i mėnesį, o į metus $2,700, randa gal: 
būt ir pakelta iki $3,000.

Be to parsiduoda Barberšapė ii 
Bekernė lietuvių apgyventoj vietoj 
Dėl platesnių žinių ir kainos kreip
kitės pas (3)
J. A. KUKEN1S REAL ESTATE 

819 Benk St, Waterbory, Conn. i

VAKARINĖ ČEVERYKŲ 
SIUVIMO MOKYKLA.

Reikalingi žmonės "Uaimokinh—ft 
riųti čeverku*. Mokinama "pertarto . 
vimo,” "eiletėinimo,* knjrpkoskytta 
tiuvimo, "ataivinimo,” vampiniiae,* 
’fakeinimo,” peredkų atičinimo ir n> 
-u dalių siuvimo. Mokina patyru 
amatainkai-mokjr tojaL (4-T)

19 WASH1NGTON 8TR,
HAVERHILL, MAM.

Viršutinės lubos. Lekcijos nuo 9 
<ki 9 vakar*.

KUR MED2IAL KV1CTKOS—TEN 
IR SMAGUMAS.

Mes tarime priauginę geriausių 
skiepsiu ar medžių ir kvietkų, ir no-

GERAS PATARIMAS.
Gyvenanti iš savo algos imoMe 

jau mato, tad galų su galu sudurti 
teuždirbant 1500 dolerių į metus yra 
tegalima. Tokiems žmonėm* araa 
tatariame nerūkyti brangių rakoasg 
iaiktų. bet rūkyti "Oasis cigarete^ 
urie lėšuoja vo* 5 e. pakelis, ao 19 

rigaretų pakelyj ir jie atstoja bran
giausius cigarus bei dgareta*.

"Oasis” cigaretei rūkomi visame 
pasaulyje. Jie duoda pilnų utsigang 
dinimų rūkytojams. Tik milžinrak— 
eigaretų išpardavimas leidžia "Oacl^ 
rigaretų firmai parduoti iuo* taip pA 
gi*L kada tabakas, popiera ir —to 
bininkai pabrango

Rūkant ”Oaaia” dgaretas j— ato 
t sutaupinate brangaus atatike M-tik sutsuoinste brangaus atatike 

tiems reikalams, bet gaunate geiwrime surast žemę jiem lig pavasario Į i. -JįLietuviai, kurteturit* že^ta sklypo- tam?k2«£

musų medžiais ir kyietkom sekantį J muBMto
pavasan. o pamatysit, tad jum. gy- SJilrt^Kiekvimm. tapj^a tari 
vemmas bus kaip rojuj. Nedaug v*rt—.
kaštuos. Ko norit, to galit gaut pas ha
mus. Meldžiu užsisakyt iš anksto,nes šitokia ekonomija tan ataestM—• 
vėliau gal būt pervėlu. Aš noržči* utsiganėdinimų. Ktelmen—,
turėt antrašu* risų lietuvių Ameri- 
koj. Ir busiu dėkingas už prisiuntimų foko, tik Oaste eigaretus. 
savo antrašo ar pažistmų. Į Dėlto reikalauk ”Oasis”, pirk

W. B. DEBES (2) eta”, taupyk ptaigua ir rūkyk gena
Oaklaad Nuraeriea, Mancheeter.Cenn. cigaretes.
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AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS? MONTELLO CORRESFONDENCE SCHOOL

t

I

GERU8 VYRAMS S1UTU8 IR OVERKO- 
TUS PASIUVAU PIGIAI IR GERAI.

ii

JUOKINGAS KAMPELIS.

Per skylę ir Panelė šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir karte pamokinan
čios apysakos ............................... lik

Kaip senovės žmones persistatvdavo 
vau žeme, labai žingeidus senovė* 
filosofu daleidimai apie musų šė
mės išveizdų. Su paveikslais. .. 10

Paparčio žiedas ir kitos gražine apy
sakos. kūrins* nurodoma, k-dp ne- 
knrie žmones išritikėję j visokius 
burtus ir tt.................................... 15c

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis 
sutaisyta ant 9-jų, 8-jų ir 4-ių bal- 
•'T Lengvos mokinimui ...... M

Užtikrinant, kad Jus suėėdysil pinigų Ir 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materijų iš gerųjų firmų ir pnmieruojam 
rūbų pagal žmogų, todėl neeudarke žmogau* 
išvaizdos ir būna tvirtesni

Lietuviški dipiomatai ”kelia balsą’’, kad svetimtaučiai išgirstų apie Lietuvą 
ir duotų jai... laisvę, kame butų galima visus socialistus ir laisvamanius susodinti 

kalėjimam 

LINKĖJIMAI NAUJIEMS
METAMS.

Aš, Gaidukas, 
Poetukas,

Naujus pradedant metus, 
Turiu mintį 
Suraminti

Ir pasveikinti visus.

Kunigėliams 
Piemeneliams 

Linkiu metų geresnių: 
Mažiau bliauti 
Ir protauti 

Ir lengvesnių lašinių.

v
s••

J. MATHUb
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA
Sveiki geriausio* rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga.
J. MATHUS

342 Broadvav. So. Boston. Maas

( 
( 
( 
( 
t 
( 
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M. GALLIVAN C0
Užlaiko genaus)

EUŲ. VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANUS 

GĖRIMŲ- 
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

.Meidžume užeiti, o visados 
rasime gražų patarnavimų.

-366 ?mi si.. Sf. B stšr

r
Jai kuriems atsibodo dirbti šapoj, 
TAD MOKYKITĖS AMATO AR
BA PREKYSTES. Musų mokyklų 
pabaigus gausi paliudymų (diplo
mų) *r galėsit lengvini gauti dar
bų Štaruose. Mokytis per »teų 
dienų mokykloj labai brangu. le
de! gabls išmokti liuosame laike 
save namuose.

MOKYKLOS KURSAI: Išmokti 
angliškai kalbėti ir rašyti 
Pradinė Aritmetika 
lystėe ir aritmetikos >7.00. 
liaujančių Agentų >25.<N). 
pardavėjų >10.00. Fugai 
metodų gali išmokt 
Prisiųsk<te keliūtų štampų, tad 
gausite probo* lekcijų, iš kurios 
matysite kaip lengva ir žingeidų 
mokytis. Norėdami gauti 1.000 
studentų per sj mokslo sezonų, 
mes paskvrėm dovanas, todėl, ku
rie prisirašys į musų mokyklų šį 
mėnesį, tam duosime dovanų tų

mz'kų
Ant tos muzikos galima į trum

pų laikų išmokti grajint. Vieni 
numeriai tas muzikos yra ant no
tų, o kiti ant strunų. pažiūrėjęs į 
notos numerius, skambini tuos nu
merius strunų ir išeina labai gra
žios melodijos kaip geriausių mu- _______________________________
zi kantų. Minėtos muzikos balsai yra labai priminus ir sveinųs. Jus galė
jote girdėt teatruose arba gražiuose viešnamiuose. Ne vienas sa pasigėrė
jimu yra pasakęs: O. kaip graži muzika! Perkant ji parsiduoda už >7.50.

Reikalinga 2<><» agentų, kurie galėtų vakarais pardavinėti. Uždirbsite ge
rus pinigus. Atsišaukite po šiuo adresu: (?>

Montello Correspondence School, Montello, Mass.

Id.OM.
Pirk-

Ke- 
Rubų 
musų 

kišk visas*.

F
DENTISTAS

Dr. I. Ganzburg
Labai gerai at
lieka darbų su 
rištų su danti 
mis ir jų ligo
mis. už žemes
nę kainų, kaip 
bent kas kitas Brocktone. 
nas užganėdinimas gvarantuoja- 
mas. Mokslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
liudytoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.
(M VV. Elm street 

Brockton, Mass.

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šit* knygų. Iš jos dari- 
tinosi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteria 
Dasižinoei, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ......................................... 8*c
Ta pati apdaryta ......................... Me

» Didelė kiaulė.
"Malonus drauge: klausi 

manės, kaip pono Pliurziaus 
sveikata; aš nežinau; tiek 
galiu pasakyti, kad ponas' 
Pliurzius yra didžiausia 
kiaulė visame pasaulyje; 
jam lygios kiaulės nebuvo, 
nėra ir nebus. Jis aną die
ną pas mane atėjęs, iš mano 
loskos, prisiėdė už dešimtį 
vyrų, o gavęs žarnų užkim
šimą, nuėjo pas kitą dakta
rą gydytis. Aš nepykstu už 
tai, bet jis, sulyg mano nuo
monės, yra žemesnis už 

j kiaulę, jeigu vienur prisiė- 
ida, o kitur eina išsivalyti 
’ savo asiliška barabona. Tai 
tiek aš galiu pasakyti apie 
Pliurziaus sveikatą.”

Nemeluoti,
YeJai d^mus kankina,jai

Ar prie puodo 
Kur ten juodo 

Peklos dugne prirakins.

Gaspadinių
Kaip puodynių 

Klebonijos nelaikyt,
Ir klesinių
Tamsių minių 

Ant pirmeivių nepiudyt

Vargdienėlių
Mus žmonelių 

Nors biskeli pagailėk
Už krikštynas, 
Pakasynas 

Iki kraujo neravėk
Moterėlėms 
Pasiutėlėms 

Skaitau reikalu patart
Nekumauti, 
Nepletkauti 

Ir su vyrais nesibark

Svarbi priežastis.
"Tikslas šio susirinkimo,” 

tarė pirmininkas, ”yra suži
nojimas musų autonomijos 
fondo stovio. Meldžiu ko
misijos raporto.”

Čion vienas turto komisi
jos narys atsistojo ir sako: 

"Komisija raportuoja, 
kad fondo stovis buvo atv- 
džiai perkratytas ir pasi
rodo, kad jisai yra visai tuš
čias, o tuštumo priežastis 
yra stoka pinigų.”

Gi šalbieriams 
Burdingieriams 

Ve ka noriu pasakyt:
Reik paliauti 
Girtuokliauti 

Ir trajankos nelaikyk

Daug skaityti
Ir mąstyti, 

Vienas kito nekoliot,
O kas sportas — 
Mesti kortas 

Ir merginų neviliok

Bet mergelėms 
Panaitelėms 

Irgi reikia palinkėti 
. Laikas liauti

Pageidauti 
Kuogreičiausia ištekėk

Bloga yra
Gauti vyrą 

Neišmokus valgyt virk
KaiD mažytį 
Užlaikyti — 

Irgi pirma reik patirk 
Gaidukas.

»

Vidurinis balsas liepia.
__Delko būtinai nori pa

silikt kunigu. Argi nege
riau pasirinkt sau geresnę 
profesiją?

__Ne. Vidurinis balsas 
man liepia likt kunigu.

— Aha, tai esi alkanas. 
Eikš pavalgyk ir tas balsas 
nutils.

žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado aat šataės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekuria sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų j* perskaityti Aat gra
žios popieros, kalba iegva, su dau
geliu paveikslų ............................. S5e
Ta pati apdalyta......................... Me

■ -
: Kodėl aš netikiu j Dievų ? arba tikė- 
t limo kritika Puršė Tksas Kny- 
i gutėj tik protingi nurodymai, pa 
! temti ant faktų. Kiekvienas gera* 
; katalikas. vai narna ris privalo i»
i "•rvlrnitvti .... fft
žemė ir žmogus. Labai pamokinan

ti knyga I* įos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno tilo! senovėj, kaip fi* 
kovojo «u gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekviena* turėtų j* perskaity
ti. Su paveikslais.......................... 25c

DUOKIT PASIŪT MUMS

Talephone: Bark Bay 42B9 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

413 BOYLSTON STR.
Saite 419, 429 ir 421,

Meteli didžiojo mimto knygyno
BOSTON. MASS.

^sassss

Ei. Vvrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jie užlaiko gerų Restauracijų, 
visokio* rųšies Alau*, Degtinės 

Vyne ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviam*.

304 BiOfi'ivcy ir 259 D Struti 
SO BO'TON, M ISS.

TAIPGI IAVALUM IR IEPROS1NAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikron Jūsų brolis lietuvis

Ant, Januška
222 W. BROADWAY,
80. BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston—21011

Ant 21 i 
akmens;

Geižkeiio 4aik- j 
rodi* srubetlu I 
užsukamas, vy 
riško didumo 
rašytais dubel- 
tavais virtais, 
ant 20 metų au 
ksuotas su iš 
Labai teisinga* 

ypatingai gelžkeliu važiuojantiem* 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tkras laikas žinoti. Gvarantuot** 
ant 20 metų. Ypatinga* paoiulyji 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėli ant 
kiekvieno adreso už >5.75 C. O. D. ii 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
sk* peržiūrėt. Jei buri neužganėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro 
dėl; apie >25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai *u kiekvienu laikrodėli" 

(?)
EXCELSIOR WATCH CO.

MC Athenaeaai Bldg. CHICAGO. ILL

APTIEKAH

I

AV5SSS

rzsi:

tninkamu MRphtt pa- 
siunčiame dykai.

Trtit'irs RukiiI Chųuj

4t-»- 
* IĮ

Ralnkoty Ir Siutu Dirbtini
LIETUVIŠKA l>l DŽIAUSI A IK 

GERIAUSIA.
Me* dirbame RAIKOTUS ir

Teisingiausi* ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su di

G. A. nemanau, sa 
3 HarriMn Avė.

-TerTfcruV^t * ♦ MeAA- r-a rm.UA.1

*■■*•*•*■* eny-yyisyry yyręrurųryiyyiyy,^-į ew» ■»

Materijalistiškaria istorijos nuorėti 
mas Jei nori žinoti, kas rimdn na 
saulije įvairius nuotikina. tai nėr 
skaityk šitų knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai............v9&

Audinių krome.
"Kiek už tą musliną?” ,

lrlonco clroicti moi-mno Musų psdėjimss. Vaizdelis iš gwe-K SK?1SU mergina- nim«. Parašytas pagal naujausiu*
’Tik vienų-vienas pabu- atsitikimu*. ........................... įoe

čiavimas už aršiną,” atsakė -----------
pardavėjas čiaupydamasis.

” 0, tai labai pigiai! Duok lių, pašiepiančių davatkas ir kitu* 
man dešimtį aršinų.”

”Tai bus dešimts pabučia
vimų.”

”Be abejonės!” _________
mergina, paimdama pirki- L*g*iški žmogžudžiai, imi* akt* 
nius. ”Už viską tamistai už- 11 rvroHueijo*

Kur musų bočiai gyvūno. Tai yra tf- 
rinėjimas. kur buvo pirmutinė ton 
niu lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z Aleksa* 
kuris daug darbo pašventė tiriuėji- 
mams lietuvių praeitim .............*

pa-

prietarus . .. lė-

Anarchizmas. Pagal Pmudono mok
■ «1n parašė d-ras Elzbaehur. v*rt» 

atsakė Karaliukas ............... ?■

mokės mano močiutė. Nu
siųsk jai pareikalavimą.”

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas supiaustė merginę Onę 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rum* kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

Byla Detroit’o Katalikų sa 8odjaK- 
staia. Knygelėj atspausdinta visas 
žardinė ji ma* kaip vienos taip ir ki
tas pusės, todėl bešališkai parode 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir «ocijalistui- Su ps-

diolos baisai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa* 
veikslais, popiers ir spauda graži, 
poezija užimanti

Džian Baubo* Spyriai ir kitos tosto 
Daugiau juoku negu seliene alaus 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad en- 
srpfrk ta knygų ..........................  N. .. _ _ _ _...........  75c I __________ _

Ta pati knyga gražiai* apdar. 1.00 Lytiškos ligos. Labai nuodinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras P. Matulaitis 

fteikalaudami knygų kralpkMk 
šitokiu adrmu:

veikslais. .........................................M

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininkę gyvenimo ......................  15c

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam ......................  15c

Stabmeldiška Lietuva. T«x knygutės 
turiny* šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimas: 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die. 
vai 10c

Turgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
K ant aki parašė Ž. Aleksa Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla- 
Han suprasti dabartini surėdimų 
reikėtų ta knygų perskaityti .. lOe

'JlhiHstai arba užmušimas earoAlek- 
-andro n. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir MVSINIi "unEūl pOTvisTynitn. Iv 
etos reikalaujamos tflt S ypatų Me

Lengvas būdas išmokt angliškai E! 
knvga *utai*vta taip lengviai ir *u- 
prantamai. kad kiekviena* gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ri t tik bent klek gali lietuviška! 
skaityti. Joj* telpa netik atskiri 
žodžiai, bet Išrisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbe jieškant. važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn. pa* 
daktaru, pa* barzdaskutį, pas alų. 
včj* ir tt 8u fonetiškų ištarimą fr 
granmtika SE

ųnrobolis ir kndtHai Kas we evbe 
Hlriri beri kmffHij fSvnfa terifeet 
♦urėtų ne*«V*»roH 19

-KFLETnS.” 
255 Rrnnjw*pv

S0. BOSTON. MASS.

į
į2 sutaisom Keceptus su <D- į 

i r džiausią atyda, nežiūrint ar iš i 
; i Lietuvos atvežti ar amerikoniški • 
: i Gyduolių galite gauti, kokias tik į 
į i pasaulije vartoja, taipgi visados į 
< j randasi lietuvis aptiekorius.
į į EDVIRD DILY, Suninku :

18 Briaimj, Ji. Bintu.: 
į: Galite reikalaut ir per laiškus, j 
j f o mes per ekspresą gyduoles av 1 
Į '• i

(

i Tol • 2787-J I

Dr- David W Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO V1SOK1A8 L1GA8.

Valandos:
Nuo 8 iki lt ryte. Ni

2 iki 2 dienų, nuo ? 
8 vakare.

221 RANOVER STREET. 
BOSTON. MA8S.

SIUTUS. Vyriškus, Moteriškus ir j 
Vaikams. Dirhame dėl KRAU 
TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE
NIAMS iš geriausio* materijos 
ir pigiau negu kita koki* dirbtuvė 

Materijas me* imame iš dide
lių firmų ir daug ant karto, to- 
dėl me* gaunam kur-kas pigiau i 
>r geresnę materijų, todėl galime 
ir pigiau padaryt.

Lietuviai, kurie norite tik turėt 
STIPRIUS IR GERUS RURUM 
PIGIAI, visados kreipkitės pa* 
mus. Tolimesnieji per laiškų; 
vietiniai ypatiškai.
Kriaučiam*. Agentas** Ir Krai 

t erini n kam* saaipeliee —

YTERGIjOS 
v dienos jau 

praėjo. Bet 
vi* dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėj'mo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skundžian
čio* gerklės intraukilpui į save 
apmalšinimui d"S”l:o, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esųs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonktttę.

Kuo RmmJtizmo. P»d">*o*. NruriII- 
ITijo*. J**rV*» drmo, Apilubimo, D«ntu- 
8k*vd*jimo, Diorliu ir Skaudėjimo Kru- 
Untv. kaip ir nuo viaokiu kitu rruma- 
tiku U<u, aaudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo ara* Ir ustfkMin* dr*u** Šeimy
nai p. r puae iimtme^io. Tik 55e- 
SOe. bonknte: salima rauti viaooe 
tiekoac aru* pa. pati fabri kauta—

F. AD. RICHTER A CO,
74—SO Wa*MMt** Ztraat, S«w Tart

REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE JŲ TURITE, 
NEUŽMIRŠKITE TU. KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARES BELAISVIAMS J VOKIETIJĄ; 

užimtose vokiečiu vietose Lietuvoje, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBEGELIAM8 i RU8UĄ, 
kurių turite adresus;

8UJIEAKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO | RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visas panėšite dalis geriausia gaut 
ADVOKATO PATARIMAI ir Hm* ten rųšies dėka 

padarome atsakančiai. 

F. .T. BAGOČTUS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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MAŽI DIDVYRIAI.
Dviejų aktų karės epizodas.

Veikiantieji asmenįs: 
Pirmas vaikas, 14 metų. 
Antras vaikas, 13 metų. 
Trečias vaikas, 12 metų. 
Ketvirtas vaikas, 12 metų. 
Penktas vaikas* 11 metų, 
šeštas vaikas, 10 metų.

Laikas: dabartis. Vieta: sunaikintas 
kaimai užkariautoj šalyje.

PENKTAS VAIKAS. (Jeina I 
vaikų už rankos vedinas.) Oi! Vos atsi 
kau. Keikia jį daboti.

ŠEŠTAS VAIKAS. Ar tu manai, kad 
aš bėgčiau? Ko? Ar kad da daugiau valgyt' 
norėtųsi?

Kaip įvykinta Kristaus idėja
Jau minėjome, kad tikroji paminėjimo atskirų krūvi-

ELVIO

I

ir

abelna inkvizicija Europoje 

brolijos. Guzman’as hispa- 
nų kunigas, įsteigėjas tos 
brolijos* viens pirmesnių jų 
ir įžymesniųjų iniciatorių 
šventosios karės su Albigen- 
sais, išreikalavo sau iš pop. 
Inocento III-čio, kaipo at
lyginimų už nuopelnus, lei
dimo suorganizuoti brolijų 
ryškiu tikslu: naikinti here- 
tikus ir jų apgynėjus.*) Se
kantis popiežius Grigorius 
IX-tasis gerai supratęs reiš
kimų tos inkvizicijos, Do
minikonus skaitė viršiausia 
brolija. Vienatvė ir ramu
mas, kas buvo vyriausiomis 
Dominikonų taisyklėmis, 
leido jiems pasekmingai iš
galvoti heretikų naikinimui 

(Atsigula ant že-! priemones. J vienuolyną

nų nuotikių surengtų per 
tuos ginkluotus, organizuo
tus, ir katalikų kunigijos 
kurstomus ir vadovauja* 
mus, padaužų burius, iš- 
žudžiusius desėtkus tūk
stančių ramių ir begink
lių žmonių, dagi pildan
čių visas savo prie
dermes, kurių iš jų reikala
vo valstybė, vien tik neno
rinčių pripažinti savo vir
šiausių valdonų Romos po
piežių, arba įvedančių pas 
save tūlas atmainas religiji- 
nėse apeigose bei dogmose, 
įsakomose Romos popieži- 
jos. Tik vien už tai tokius 
žmones tūkstančiais žudė— 
už tai, kas mums šiandien 
yra viena brangiausiųjų pi
lietiškų teisių, viena svar
biausiųjų sąlygų asmeninės 
laisvės prasmėje.

Jau minėjome, kad net 
kelių amžių atstumas, kuris 
mus askiria nuo tos pasibai
sėtinos gadynės, neišteisina 
tų kruvinų žmogžudysčių, 
nesą Kristaus idėja netik ne 
ragino prie žmogžudybių, 

da bet priešingai tam, įsako my 
įlėti visus kitus žmones, net 
[ir savo priešus; pasekėjus 
suprasti Kristus mokiniams 
liepia gerais darbais, švieti
mu, meile ir suraminimais.

(Toliaus bus.)

PENKTAS VAIKAS. Vajė«! Kokia buvo mkurta Domkiinkonų 
skylė! •-

ŠEŠTAS VAIKAS. Kaip lietus prilis, 
pilna bus vandens.

ANTRAS VAIKAS. Nekalbėk taip. (J 
Pirmąjį vaiką, kuris susijudinęs ir negali 
rasti sau vietos tarp griuvėsių.) Juk tu su
šaukei paprastą mitingą.

PIRMAS VAIKAS. Taip. Aš turiu 
vieną pieną ir man reikia pagelbininkų.

ANTRAS VAIKAS. (Išsitiesęs ant so
fos.) Jis turi pieną ir jam reikia pagelbinin-

PENKTAS VAIKAS. (Atsisėda ant 
krašto duobės ir judina joje kojomis.) Ko-

skylč ♦
TREČIAS VAIKAS. (Atsisėda šalia

jo-) 
KETVIRTAS VAIKAS. (Rengiasi sės

ti šalia jų, bet permaino mintį ir sėdasi ant 
kėdės.)

mės, o galvą paremia ant krūvos laužų.) nuspręsta prumti uk zmo- 
PIRMAS VAIKAS. Ar ne tiesa, kad nes lš liaudies luomo , buvo 

mes dabar esam vieninteliai vyrai visam so- manoma, kad tokie žmones 
džiuje? Žinoma, yra ir senių, bet seniai yra skaitys sau už didelę garbę 
seniai Jie negali maršuot Jeigu reikės isigavinią j eiles heretikų 
muštis, kokia iš jų nauda? 0 moterįs yra persekiotojų, kuomi gal pa- 
moterjs. Tai ne vyrai. Merginos taipgi ne ■ . . . . v.
vyrai! Taigi vieninteliai vyrai esam tik mes.
Taigi ar mes galim dabar sėdėti kaip mer- .............
gaitės susirietę į kamuolius ir tylėti ?

!

I

SPAUSTUVE

SCENA: Didelis kaimiečio kambarys, 
labai sušaudytas laike bombardavimo. 
Bombos pramuštas stogas ir lubos ir išraus
ta didelė skylė asloje. Sienos suvarstytos 
kulipkomis, langų stiklai išbirėję, durįs vos 
tik laikosi. Po kambarį guli išmėtytos da
lis rakandų, kurie buvo sudaužyti į skevel
dras. Vien tik ilga sofa ir dvi kėdės išliko ■ 
sveikos.

Uždangai pakilus įeina Pirmas vaikas. 
Išvaizda jo pikta, lupos kietai užčiauptos, 
rūsčiai apsidairo ir suduoda koja į grindis., 
Sučiauptos jo lupos prasiveria, lyg kad ką1 
sakyti, kakta susiraukia, jis atsigrįžta į 
užpakalinį langą ir grūmoja sugniaužta 
kumščia, kaip kad matytų tolumoje savo 
?riešą. Tuo tarpu tarpduryje pasirodo 

’rečias vaikas ir persigandęs sustoja.

Viena iš didžiausią lietuvišką spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias.

SPAUSDINAM:

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS. 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdinamo visokius spsuadinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikinto. 

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAL

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius Ją 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spsudos reikalais kreipkitės j “KELEIVIO" 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir gurą 
patarnavimą.

“KELEIVIS”
2SS Broadway, Se. Boston Mass.

moterįs. Tai ne vyrai. Merginos taipgi ne
nių luomų asmens, kuriem 

i prie to nelabai norėjosi da 
UO 0U01A1VVV ¥ lYttlllUVlžteO AA VJ 4VV’ 1 J < o a

TREČIAS VAIKAS. Jos dabar netyli. ir Pnimti gyvenimo prastu-, 
į mų: elgetavimų, nusižemini-1 

'mą, aklą paklusnybę ir pasi

jų, be to da išsižadėjimų 
O o o i *_ į

su svietiniu gyvenimu. Tai- 
vpr^i syklės’ neleidžiančios net

i pačių vienuolių, supranta
ma, negalėjo pas tuos vie
nuolius išdirbti jokio pasi
gailėjimo artimui; jų kiek
vienam rūpėjo gailėtis vien 
savęs. Iš tokių tai žmonių 
susitvėrė teismas visupasi- 
baisėtiniausias, kruviniau
sias ir nepermaldaujamiau- 
sias, kokius tik žmonija 
prieš jį ir vėliaus yra mačiu
si Nieko žmoniško pas 
tuos žmones nebuvo. Buvo 
tai šaltas ir sunkus kardas, 
nejaučiantis skausmo žudo
mųjų aukų, kurių kraują 
sriovėmis liejo.

Paminėjome iš kronikos 
tik vieną faktą apie Albi- 
gensų skerdynę ir persekio
jimą. Popiežija tečiaus tuo
mi nepasitenkino, išžudžius 
vienu sykiu 20 tūkstančių 
žmonių, jos žmogžudybės 
buvo ilgai kartojamos, kai
po inauguracios naujam po
piežiui apimant sostą.

Inocento III inpėdinis Ho- 
norius III-sis suorganizavo 
naują kruciatą priešais Al- 
bigensus; toj antroj karėje 
žuvo 5000 žmonių. Gi nelai
svėn paimtų sudeginta ant 
laužo 200 žmonių. Apsidir
bus taip kruvinai su Albi- 
gensais popiežių žiaurumas 
nukrypo linkui sektos Val- 
densų, atsiradusios taipgi 
Francuzijoje. Sabaudoj ir 
Delfinate, inkvizitorius 
franciškonas Soreli naikino 
Valdensus netik šimtais, bet 
ir tūkstančiais, degindamas 
juos ant laužų. Kada į ke
lis metus vėliaus susekinė- 
jami ir gaudomi, kaip lauki
niai žvėrys, Valdensai skai
čiuje kelių tūkstančių asme
nų pasislėpė Pelvoux kal
nuose dideliame urve, popie
žinis vietininkas susekęs ur
vą apgulė jį ir įsakė kariu- 
menei liepsnomis urvą už
kimšti. Nuo ugnies ir du
rnų žuvo ten pasislėpę žmo
nės. Gi kas per liepsnas per- 
siplėšė lauk, tas žuvo nuo 
apsupusios urvą kariumenė3 
durtuvų bei kirvių. Kroni
ka mini, kad ten žuvo 3000 
asmenų.

Nenorint užimti perdaug 
vietos, reik atsisakyt, nuo

TREČIAS VAIKAS. O! čia da blogiau,
negu mano namuose!

PIRMAS VAIKAS. Kurgi jie yra? 
TREČIAS VAIKAS. Aš nežinau. Ne

mačiau jų. (įeina į vidų, apžiūri duobę jos

ŠEŠTAS VAIKAS. Bet aš noriu valgyt.
PIRMAS VAIKAS. Priešas Veržiasi, ’ tarnovis gilyn ir gilyn j mus, kraštą Musų ka-| 

reiviai traukiasi vis atgal. Pnesas ima 
vieną sodžių paskui kito, vieną miestą pas
kui kito. Neužilgo jisai užims visą musų 
šalį. Taigi mums čia reikia kas nors dary
ti. Taip, ar ne?

PENKTAS VAIKAS. Suprantama, 
kad reikia

ANTRAS VAIKAS. Bet ką mes galim 
daryt?

KETVIRTAS VAIKAS. Aš suskaičiau 
sienoj trisdešim septynias skyles nuo kulip- 
kų.

PIRMAS VAIKAS. Ar mes nesam da
bar priešininkui iš užpakalio? Ar mes ne 
už jo apkasų dabar? Ar ne taip?

PENKTAS VAIKAS, žinoma, kad 
mes esam už apkasų. Priešas nuėjo jau 30 
mylių musų šalies gilumom

PIRMAS VAIKAS. Taigi mes galim 
užduoti jam didelį smūgį!

PENKTAS VAIKAS. Žinoma. Didelį 
smūgį.

ANTRAS VAIKAS. Vienas kalba, o 
kitas atkartoja. Kaip papūgos.

PENKTAS VAIKAS. (Tvirtai) Žino
ma! Didelį smūgį!

KETVIRTAS VAIKAS. Tai butą šū
vio! Per stogą, per lubas ir per grindis 
kiaurai. Bbbum! žžžž!...

ŠEŠTAS VAIKAS. Netoli mus taipgi 
buvo...

PIRMAS VAIKAS. (Į Antrąjį.) Ar tu 
▼ali užlint ant augšto stulpo?

ANTRAS VAIKAS. Geriau negu tu. 
TREČIAS VAIKAS. Aš taipgi galiu. 

Kaip katinas.
PENKTAS VAIKAS. Aš galiu lipti 

geriau už jus visus.
PIRMAS VAIKAS. Vienas iš musų turi 

užlipti ant telegrafo stulpo ir nupiauti vie
las.

ANTRAS VAIKAS. Mm! Bet tu daug 
nori!

PIRMAS VAIKAS. Mes eisime triese 
arba keturiese. Dėlto aš ir sakiau, kad man 
reikia pagelbininkų.

ANTRAS VAIKAS. Bet neužmirškit, 
kad prie kiekvieno telegrafo stulpo stovi 
kareivis su karabinu.

PIRMAS VAIKAS. (Išsitraukia iš po 
’kvemo ilgą aštrų peili.) O šitas delko? 
(Vaikai apspinta apie peilį.)

PENKTAS VAIKAS. Mes taipgi turim 
namie didelį peilį mėsai kapot

ŠEŠTAS VAIKAS. Bet pas mus nėra 
kas juo kapot

PIRMAS VAIKAS. Jus visi turit gau
ti po šitokį peilį ir kaip sutems, mes nušHau- 
šim ant pilvų prie sargo iš užpakalio, nudur- 
sime jį—stačiai į širdį—ir užlipę ant stulpo 
nuplausime telegrafo vielas.

PENKTAS VAIKAS, štai kaip mes tu
rim šliaužti. (Atsargiai rapoja grindimis.) 
O paskui — žžžakt! (Smarkiai paleidžia 
ranka į orą, kaip, kad durtų priešą.) Paskui 
greitai ant stulpo: op, op, op! (Šokinėja į 
viršų, nuduodamas lipimą.)

ŠEŠTAS VAIKAS. Ir gali būt, kad pas 
užmuštą kareivį mes rasime dar duonos.

I

I

grindįse, paskui pakelia akis į lubas.) Sta-1 
čiai kiaurai. Ir dangų galima matyt. Tai 
butą bombos! Kur gi ji pataikė tavo ma
mai?

PIRMAS VAIKAS. Kur? Visur ant- 
syk! Ji liko stačiai sudraskyta į šmotelius.

TREČIAS VAIKAS. Aš norėjau pa
klausti, katroj vietoj ji stovėjo, kada bom
ba ją pagavo?

PIRMAS VAIKAS. Ji stovėjo lygiai ši
toj vietoj, prie šėpos.

TREČIAS VAIKAS. Ar šėpa taipgi su
daužyta?

PIRMAS VAIKAS. Argi nematai? Į 
skutus sudraskyta!

TREČIAS VAIKAS. (Apsidairo.) Visi 
rakandai. (Pamato sofą ir bado ją kums- 
čia tai šen, tai ten.) Mano namuose irgi...

PIRMAS VAIKAS. (Pertraukdamas.) 
Aš žinau. (Supykęs.) Ar aš nemačiau, ar 
ką?... Mažai kas ir palytėta. Blėdies visai 
nepadaryta.

TREČIAS VAIKAS. Kaip tai! Visa sie
na išgriauta, kaminas nuverstas, musų pa
šiūrė sudeginta, šuo užmuštas ir jo būda 
į šipulius sudaužyta, o mano močiutė numi
rė nuo persigandimo.

PIRMAS VAIKAS. (Žiuri per išdaužy
tą langą.) Jie turbut pradeda sviediniu žais
ti.

TREIAS VAIKAS, šitokiu laiku nie
kas sviediniu nežaidžia.

PIRMAS VAIKAS. Tai šiaip ką nors.
TREČIAS VAIKAS. Dabar visai nie

kas nieko nežaidžia. Aš žaidžiu pats sau 
vienas. Man taip liūdna. Aš pasislepiu už 
namo ir sėdžiu susirietęs į kamuolį.

PIRMAS VAIKAS. Tu mažas kūdikis! 
TPEČIAS VAIKAS. Aš visai ne kūdi

kis. Bet man labai liūdna. Valgyt man 
taipgi labai norisi. Ar neturi tu čia nors 
plutos duonos?

PIRMAS VAIKAS. Griuvėsiai, tai vis
kas, kas ras mus liko.

TREČIAS VAIKAS. Jie nuėjo pas 
priešą prašyti duonos.

PIRMAS VAIKAS, 
mas!

TREČIAS VAIKAS. 
O tu ar ne alkanas?

PIRMAS VAIKAS, 
nei į rankas neimčiau!

TREČIAS VAIKAS. Tavo tėvas karėj 
da neužmuštas. Mano tėvą peršovė sta
čiai per pilvą. (Atsigrįžta į Antrąjį ir Ket
virtąjį vaiką, kurie tuo tarpu įeina.) Tik 
žiūrėkit, kaip kanuolės bomba išėjo kiau
rai per lubas ir per grindis!

PIRMAS VAIKAS, (f naujai atėju
sius.) Ar tai taip jus greitai atėjot?

ANTRAS VAIKAS. (Žiuri į skylę.) 
Uuuu! kokia skylė!

KETVIRTAS VAIKAS. Koks tai turė
jo būt šovinys!

TREČIAS VAIKAS. Kiaurai ir kiau
rai. Ir jo motiną sudraskė į šmotelius. Ir 
visus rakandus sudaužė, žiūrėkit, kokios 
skeveldros!

ANTRAS VAIKAS. (Sėdasi ant so
fos.) Aš turėjau būt prie mažutės savo se
sukės. Ji nesiliauja verkus, ji taip alkana 
Aš įkišau jos burnukėn pirštą. Vai, kaip ji 
čiulpė^

KETVIRTAS VAIKAS. Mano mama 
nuolatos vis alpsta ir alpsta. Aš turėjau pa
bėgti nuo jos slapta.

Koks nusižemini-

Jie taipgi alkani

Priešo duonos aš

•) Tasai suterštas žmonių 
krauju budelis likosi už savo 
darbus iškeltas ir šiandien jo 
vardas figūruoja tarpe šventųjų 
skaičiaus, kaipo šventas Domi
nikos.

j
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| “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre 

numerata pasibaigė malonė 
kitę atnaujintu nes sulyg kra 
<os taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už 
įrašyti ”Keleiv|” kaipo tik 
rai darbininkišką laikraštį 
kuris prie kiekvienos progo 
šventai gina darbininkų rei 
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
rurit priduoti SENĄJĮ b 
N’AUJAJJ adresus. To nepa 
iarius. permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už 
tenka parašyt atvirutę, net* 
tas pigiau ir parankiau.

Daugelis skaitytojų mainy
dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli 
iuoja ir prilipina tik už Ir 
markę. Persergime visus 
kad tokių laiškų niekados ne 
siųstų, nes Amerikoj ar laiš 
sas užlipvtas ar neužlipytas 
turi būt pridėta markė už 2c. 
kitaip 
reikia 

tuL

tą laišką numeta arba 
už jį primokei adresą

”K*I” Arfminktrac’Ha
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Ar Esi Kankinamas
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ŽMOGAUS ISSI VYSTYMAS
KAIP IR 1A KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

I ARI VYSTE iš BEŽDŽIONES, NEKUR1E SAKO, 
BET lt KUR ATSIRADO BEZDžlONtf

Yra tai klausimai, kuriuos aižiusi ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
badu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo pris

KAINA S5e.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Ht

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. _ 
PARARI Z. ALEKSA.

KNYGA. KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIU 
PRAEITI NUO ŽILOS SENBVRS.

Iš Jm ražinaM, kada musą pratžriai vogdavo asu 
žmonas, všluu pirkdavo. Kaip oiotinoa parduodavo 
aavo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga Uetavią kalboje, kuri taip smulkiai 
išgvildena musą praeitį iš užrašą

KAINA SSe.
AUDIMO APDARAIS ŠOe.

Viriminčtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyno. 
Siunčiant pinigus adresą užraiyklt taip: 

**KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.

xM^omfflOMeM^wK)MerK)r.i8ijo<oi8ioi»8Miei

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kuinas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vieny iš ty Stebuklingu Knygą. 
Vyrai, kurio mana alsiveeti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
aauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vieny iš ty 
didžios vertybes medikališky knygą. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie jgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spfkas trumpu lai
ka ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyry—stipras, resnas, 
energltiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

Kelias į Sveikatą* 
Stiprumą ir Energiją.

Bifilisą arba Užnuodijlnrą Kraujo, 
Triperių, Pulavlmą, Nusilpnėjimą Gy
vybės, Užkrečiamais Ligai*, lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negrno- 
mulavlmu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmą, Pilro, 
Jakną, Pūsles ir Inkšta Ligomos?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus! Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, baimingas ir aržus; pa sargis ir 
visas sunykus iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ir nusiminęs! Musų knyga nš dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimą ir

pamokinimą. Ji yra krantovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katros kožaas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, tari 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokant pačtą. Ant koa- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jins. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.202M«dbon * CUatoa Sta., CMaago. 11 
Godotlnas&l:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Paatulynimul Ir no 

gauti vieną iš tu knygą, umu laiku.
Vardas ir pavarde............................

Adresas...............................................

Miestas................................................ e



Iš Amerikos.
KUN. MOCKUS KALBĖS 

.ILONOJ U JE
Kun. M. X. Mockus kal

kės Ulinojuje nuo 15 d. sau
sio iki 25 d. vasario, 1917 m., 
šiuose miestuose: Chicagor

KLIOŠTORIUJE ŽUVO 46 Nekaltas žmogus išsėdėjo 2 D. L. K. Gedimino dr-ja pa- EXTRA! VIENAS DOLE- 
....................... RIS J SAVAITĘ.

Nusipirk pas mane laik
rodėlį, lenciūgą ar žiedą ir 
mokėt tik po 1 dolerį j są
vaitę, kol išmokėsi suderėtą 
sumą. Dabar per Kalėdas 
duodu dovanų: kas pirks 
laikrodį, tam duosiu dovanų 
lenciūgėlį, ar kokį-nors kitą 
auksinį daiktą.

Pas mane galite gaut sie
ninių laikrodžių visokios rų
šies. Pataisau sugadintus 
arba išmainau ant naujų.

Iš kitų miestų galite ra
šyti ir musų agentai ateis 
su sampeliais ir paims orde
rius.

P. VALUKONIS,
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

MERGINOS.
Nedideliam franeuzų mie

stelyje St Ferdinand de Ha- 
lifax, netoli William ežero, 
Kanadoj, seni metai pasibai- į 
gė baisia tragedija. Tame 
miestelyje buvo katalikų ku
nigų užlaikomas jaunų mer
ginų klioštorius. Kaip ang-

metu kalėjimu. aukavo 1190.00.
B. Skerstonienė šiomis

i * aoniMoiomi
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Kensington, West Pullman, lų dienraščiai rašo, sąlygos 
Rockford, DeKalb, West- tame klioštoriuje buvo sta-Į 
▼ille, Springfield, ir Spring čiai nepakenčiamos. Apie 
Valley. Daugiau niekur. 180 merginų tenai buvo iš- 
Pradžioje kovo mėnesio 
kun. Mockus turės vėl būti 
Waterbury, Conn., kad lai
mėjus bylą su Romos juo- 
daja armija.

Už prakalbas kun. Moc
kui mokama tiek, kiek keno 
malonė. Kelionę privalo 
apmokėti prakalbų rengėjai 
proporcijonališkai. Prakal
bas gali rengti draugijos ar 
erganizacijos, bet ne pavie
niai žmonės. Springfielde 
kun. Mockus kalbės visą sa
vaitę. Westvillėj ir visą sa
vaitę. Minėtų miestų lietu
viai, kurie norėtų gauti kun. 
Mockų už kalbėtoją, gali 
kreiptis šiuo adresu. Jonas 
Žvingila, 1711 E. Matheny 
Avė., Springfield, IilL

Kun. Mockaus adresas po 
Naujų Metų bus:

P. O. Bo* 54, Detroit, 
Mich. ’

Gražiausių Dainų ir Najiaueių 
EILIŲ KNYGA

Pereitoj sąvaitėj guber
natorius paliuosavo iš vals- di^nv^T‘’K5ririn” ofk™ 
tijos kalėjimo E. Wimsatą» atnešė ir pridavė $100.00, 
iqu 8 ” vY kuriuos D. L. K. Gedimino
1914 metuose atrado kai- uk§Sų draugija paaukavo 
vaiko2 SUTpli«I^t nuo kar$s nukentėjusiems.
vaiko. Teismas n tuomet Auk pasiunčia perJ l. §. 
pasmerkė nuo 5 Ua 7 metų Fondą Draugios auka Der- 

davėm L. Š. R kasininkė 
nomis pasirodė, kad tąsi (Pinigų 100.00 nuo D. L. 
ZS°-?USVV}?-1 ne*altasJr K. Gedimino Ukėsų dr-jos 
sėdėjo kalėjime du metu su p€r "Keleivį” priėmiau 29 
\ irsum visai be reikalo. gruodžio, ištariu vardan nu-

nomis pasirodė, kad tas (Pinigų 100.00 nuo D. L.

ėjusių iš proto. Jos buvo 
laikomos tam tikram sky
riuje, kur nebuvo jokios ap
saugos nuo ugnies. Ir štai' 
Naujų Metų isvakariuo.se 
tame klioštoriuije kilo gais
ras. Laikomos po užraktu _ _

i kunigu įstaigoj merginos R- Leonardą. Bėgant trau- 
|] -
kepė liepsnose. 

”Boston Herald1 
pondentas sako: - - - . .
padėjimo negalima jau nei suprantama, kaip jis galėjo 
jsivaizdmti, koks buvo su
rištas su šituo urvu, f“ 
torius liepsnoja, viduje „ 
ėjusios iš proto merginos k g g. ^jUniopa 31 
blaškosi, o lauke saltis 20 . --
laipsnių žemiau zero. Ban- v

mo naudai
ginys buvo pasibaisėtinas. 
Neapsakomas spiegimas de
gančių merginu. Kaikurios 
pradėio šokti nuo kelintų 
lubų žemėn. Vienos jų susi
žeidė, kitos visai užsimušė. 
Kitos gi nelaimingos sulipu
sios ant langų raitėsi nuo 
skausmo ir liepsnos apsup
tos griuvo atgaL Vandens 

Kierįavimu ir pasipiktinę ugnies gesinimui kaip ir ne- 
kapitalistų šunybėmis, .vėl buvo, nes prie tokių šalčių

Mat, pereitą rudenį pagrąsi- 
nus jiems streiku, preziden
tas Wilsonas patarė uni
joms atsisakyti nuo pusės 
savo reikalavimų, prižadė
damas už tai 8-nių valandų 
Įstatymą. Tiesa, tas įstaty
mas įvesta, bet sulyg jo 8-ių

Iššoko iš traukinio.
Policija vežė pereitoj są

vaitėj iš Cambridge’aus į 
Bridgewaterį nuteistą prie 
valstijos farmos darbų tūlą

» 
negalėjo ištrukti ir 46 jų iš- kiniui visu greitumu, jisai 

nuėjo išeinamon vieton. I- 
T korės- n^'° *r Pariją nuo to laiko 
"Baisesnio daugiau jo jau nematė. Ne- 

iššokt. - - - - ‘

Surinkę L. S. S. namui 140 
'e 1S’ i dolerių.

nuėjo išeinamon vieton. I- 
kores- nėJ° jr Ppbęija nuo to laiko

kentėjusi uju musų brolių 
dr-jai širdingą ačiū.

K. Šidlauskas,
L. š. F. Iždin.)

Policija j ieško pamėlusios 
kūdikį motinos.

Pastaromis dienomis pe- ~ 
reitos sąvaiteės Roxbury [ 
Crossing miesto dalyj ant 
slenksčio vienų namų atras
ta 2 sąvaičių senumo 
kis. Ant kūdikio rub 
ra išsiūtos raidės ’’W. 
taipgi skalbyklos žymė 
”106-716, 1916”. Tais žen-

H. S. Stone, Oph-D.
Akių

Specijalistas.

gruodžio parengus koncer- klais vaduojanties policija 
tą ir prakalbas Sąjungos na- jieško pamesto kūdikio mo- 

jv. o “‘0 naudai surinko aukų tinos. Kūdikis atiduota į
daugiąu,negu kokia-nors ki- Chardon St. prieglaudą.

VĖL GRĘSIA GELEŽIN
KELIŲ STREIKAS.

Geležinkelių darbininkai, 
suvilioti prezidento politi- 
kieriavimu ir pasipiktini

rengiasi į ^visuotiną streiką, visas vanduo čionai iššalęs

ii
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Papuošta daugeliu apalvuitų paikių paveikslų. 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rusiu eilės: 

TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
grsžisusia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

- - ---- -
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drutaia audinio apdarais — $1.M.

SIELOS BALSAI

Tai L 
Kiekvienas turėt* papuošti save knygyną minėta knyga.

>

£ i
A310 m. So. Bostone.

399 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

H
; 5

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nuMpirk** ta knygų pasidžiaugs. Pinigus gerisu- 
«ia i siųst "Money Orderi«."|M>pierinius galiais siųst tiesiog pa* 
prastsm ksnveris. sžrašius aiškiai adresus ssvs ir "Keleivis” ir 
prilipyt už 2c. ssark*.

"KELEIVIS.” SO. BOSTON. MASS.

į

/S

Lietuviai Kliaučiai !
Vieoluiui Vyrama Llraeuziua \ 

Sieramc ant Užsakymo |
Išvalome, aetaiaome ir išpreei 

name senas. i
Vienintčlė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
zer* ir rražų darb* oi prieina 
m* kainų
PASIŪDINK PAS MUS 8IUT4 
O NEŠIOSI IB DŽIAUGSIES! 
Todėl, kurie norit pasisiudin 
<rer* siutą, išvalyt arba suprasit 

kreipkitės pas mns
SOUTH BOSTON CU8TOM 

TA1LOBING CO. 
278 Rroadvray, S*. įtartos 

^sass s=-=ž?žss=s:=^£sr=sas~=s

ta Sąjungos kuopa. Kalbė
jo ?' ~ •” - :
statyta dvi komediji "Už
kerėtas Jackus” ir ”Jaunys- - ___ _ . _
tės Karštis”. Įžanga vi-i^u atvažiavę plėšikai ties 
siems buvo veltui. Iš susi-,namu P° Washmg-
rinkusios publikos surinkta ^t. nu®jo, į Berlow 
aukų L. S. S. namui 140 do-; Schwartzą & Fnedburg fir- 
lerių su centais. Daugiau- Įmos knaucių šapą ant penk- 
siai aukavo kuopos nariai. Į *r
Daugelis po dešimtinę ir po sinešė suvirs uz 4,000 dol. 
penkinę. ‘ 1 ’

Ekspliozija užmušė vaiką
ir sužeidė 11 žmonių.

M. Dusevičia. Scenoj Apiplėšė kriaučių šapą.
Pereitą -sąvaitę automobi-

S. Baraeevičius
GBABOBIUS.

Palaidoju visuos* aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoju už 45 doleri 
už 15 doL

> •

materijos, susikrovė j auto
mobilių ir nusigabeno.

Tai jau trečia tokia va
gystė biznio namuose. Poli-

NORI PAILGINTI PREZI
DENTO TARNYSTĖS 

LAIKA.
D-ras Charles W. Eliot, 

. x - buvęs Harvardo universite-
▼ahndu darbas turėjo pra- to Drezidentas sako kad Vo ffldsdtik nuo Naujų Metų. vSjų^ziden. .“’S’A
Darbininkai lauke, tuo tar- reikėtų rinkti ne ketu- 

riems metams, bet šešiems 
išėmė iš vyriausio teismo ar septyniems ir kad ištar- 
mjunctioną prieš tą įstaty- naVęs tą laiką jis negalėtų 

Pni*odydami, buk jis įutj renkamas antru kartu, 
priešingas konstitucijai .j Nesąmonė, ponas profe- 

Mat. kada kapitalistai dar- soriau, a/gepty^ rae. 
bimnkus smaugia, tai kons- kvailam prezidentui per- 
titucijai nepnesmga, bet - r
kada darbininkai iš kapita
listų ko noros pareikalauja, 
tai tuomet jau visai kas ki
ta.

Pasipiktinę šitomis kapi
talistu šunybėmis, keturių 
geležinkelių unijų viršinin
kai pavedė dabar šitą reika
lą patiems darbininkams, 
tegul jie nutaria, ką jie nori 
dabar daryti Kapitalistų 
laikraščiai jau kalba su nuo
ganda. kad geležinkelių 
darbininkai gali nutari 
streikuok Balsavimo pasek
mės tečiaus nebus žinomos 
be 10 dienų.

Nakčia iš 1 i 2 sausio ant; 
E. Broadway, tarpe K ir L; 
gatvių atsitiko kol kas is ne
žinomos priežasties eksplio- 
zija gaisniv jcnfdv. Vie
na laikraščių pardavinėtoją, 

eksplio- 
užmušė ant vietos, 11 Kitų 
žmonių visaip sužeidė, apar
dė daug namų ir padarė ant 
kelių tūkstančių dol. blėdies.

j krautuves plėšikų gauja at
vykusi iš New Yorko.

Sausio 7, vakare, socialistų 
salėj bus prakalbos. Kalbės 
M. Dusevičia. Ateikit visi.

M. ANDR1US1UTĖ, 
MOTERIŠKU KLBV SI L VAJA.

Parduedu Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei 
tam susinešimei. Atsitikus rei 
kalni meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mane automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baraeevičius
258 Broadeay, So. Boston, Maaa.

Telefonas: So. Boston 839-1

Kooperacijos susirinki-’ - 
mas bus 8 sausio, Lietuvių 
salėj, 7 vai. vakare.

daug, o išmintingam žmogui 
i per mažai.
I v

Vietinės Žinios

r
rmoiBomoioioioi^^ aoncooiomoioiot^^

ŠOKIAI IR TEATRAS 
į| Kares Nuotakos

KATATTMAS Už ĮŽEIDI
MĄ WASHINGTONO 

ATMINTIES.
Olvmpia, Wash. — Paul 

Haffer iš Tacomos miesto 
gavo 4 mėnesius kalėjimo už 
įžeidimą Jurgio Washing- 
tono atminties. Jisai iš
spausdino straipsnį, kame 
buvo pasakyta, buk Wash- 
ingtonas mėgdavo girtuok
liauti.

Atsišaukia į visus liberalus | 
visų partijų. |

Massachusetts valstijos į į 
politikai ir pramonininkai ų 
išleido savo atsišaukimą į 
visus šios valstijos piliečįus- 
liberalus nežiūrint kokios 
politiškos partijos nariu kas 
yra, kad organizuotųsi ir 
prisirengtų kovon už pakei
timą Massachusetts valsti
jos atžagareiviškos konsti
tucijos ir priėmimą progre- 
syviškos. Konstitucijos kei
timo reikalais suvažiavimas 
įvyks birželio mėnesyje, 
1917 m. Atsišaukime sako
ma,kad šiame klausime par
tijos neprivalo lošt savo ro
lių, vien reikalas vaduoties 
pažangos principais. Idant 
konservatyvus nuveikus, 
šaukiama liberalai ir visi 
progresyviai piliečiai, kad 
rengtųsi kovon už įvykdini- 
mą naujos konstitucijos.

—
DEGTINE IR ALUM PA

LAISTĖ GATVES.
Phoenix, Ariz. — Sulyg 

naujų įstatų svaiginančių 
gėrimų čia pardavinėti ne
valia, tai tūli biznieriai įsi
taisė slaptas karčiamas. Po
licija anądien padarė kratą 
Ir konfiskavo 500 gorčių 
svaigalų. Teismui paliepus, 
konfiskuota degtinė, vynas 
ir alus supilta į bačkas ir 
palaistyta gatvės. Didžiau
sia būrys žmonių sekė pas
kui tų bačkų ir uostė kvapą 
garuojančių nuo gatvių gė-1 ligonbutin, bet bevežant pa- 
fimų. sfinirt.

Sudegė lovoj.
Roxburyj namuose po nr. 

10 Forest st. namiškiams 
pajutus gaisrą, kada atbėgo 
į kambarį, kuriame gyveno 
kaipo įnamis Daniel Vaepel,. 
76 m. senis, rado jį ant lo
vos apsiaustą liepsnomis. 
Žmogus buvo neišsirengęs, 
matyt, kad rūkydamas atsi
gulė lovon ir užsnūdęs pade
gė lovą. Apgesinta ugnis ir 
Voenelą da gyvą išgabenta

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieke nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS KUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate- I 
rijų ir darbų gvarantuoju. Reikale ' 
pasiuvu bile rūbą į 24 valandas. To- ; 
dėl pers įtik rinkit mano užtikrinimu i 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.
324 B street, kampas Breedway

SO. BOSTON. MASS

II

Tikros Lietuviškos 999 
Trejos Devinerios.

Y re tik dabar pargabea- 
j tos iš Rusijos ir sudėtos 
i pagal Dr. Gruning re

ceptų. Susideda iš švie
žių 27 gatunkų šaknų ir 
vaisių turinčių didžiausių 

įtekmę gydyme įvairių ligų. Kaina 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierų 50c. įdėję į ge
rų konvertų. Adresas:

Reikalaujame Agentų. ( ? »
THE LITHUAKIAN MAIL OFDER ECLSE

3343 S. HALSTED ST. CHICAGO.III

Į Skaityk ir neužmiršk, h
Skaityk atydžiai, nes čia gera h 

į> proga pasinaudojimui. Gal esi 
i > biznierius ar agentas, o kad ir ; ’ 
H paprastas fabrikos darbininkas, 
Į> nedaro skirtumo, jei tik gali 
; ‘ šiaip-taip rašyti, parašyk, o at- L 
į; sakymų gausi kad ir kitam A- f 
J menkos krašte gyventum.

Atvaidins I.P.S. 60-tos kp. aktoriai,

Subatoj. 6 Sausio-Jan.,1917
Pradžia t?atro 8:15. Szokiai iki vėlai.

Lietuvių Salėj, kampas E ir Silver St

Atsitikiirss taip ir.dtnus ir sujudinantis, kad 
tutinai kiekvienas žmogus privalo jį matyti ir išsi
risti jau raudą. Taigi atšilaikjkitę visi.

Tilžiety reikalauk “Keleivio ‘ red. ir K. Šid- 
Jtinlc ijtitlcje ii ras I.S S. (0 k p. narius.

i wicmcK>mcKAr<c i rootoMCTMOk*

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai pnsiųsk už 3c. pačtmę mark*, • to 
ėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKA 
K RIPKŲ. HRIL'BŲ, ir daogyb* kitokių , MUZ1KAL1BKŲ 1NSTBU 

rtENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi* 
o j kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktai* 
<ainos labai prieinamos. Naajaueia* Lietuviškas Sapnininkas, dydžic 
<6^ su 310 paveikslėlių Kaina SOc. Reikalaukite visokio tavaro pat 
ikrų lietuvį, o gausit* teisingus taborus. Agentams parduodu pigias
Mšvkit tokį adresų:

WC VUflirfpIk 112 GRAND ST,. o. VVdltieilS RROOKI.YN. N. V

/s 
£ 
i1,

Geriausia
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

So. Bostone 
ir apielinkėj

L
Ypatingai geros šios gyduolės:

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausia 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

t

Mes išdirbame nepertijamue j 
ploščius (rainkotus), visiem* rei- J 
kalingus,— ar busi bitalerius, j 
agentas, ar darbininkas. Mes j 
reikalaujam štorninkų, arentų ] 
ir pirkėjų. Pardavėjams duo* j 
dam geras išlygas. Perkantiems j 
dumtam gerų ta vorą, išaiškinant 
kaip paimti mieran, kad ■žema- j 
kyti sau ar kitiems. Siunčiam j 
sampelius visiems, kurie nori ' 
perdavinėti. Dirbam minkote*. i 
keipus ir kepures motorims. vy- s 
rems ir velkama. Siunčiame į • 
visus A marikes krettua. Rady* Į 
S0.7&TON RAINCOAT CO

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.
I

Nuo prakaitavimo kojų .. 25e 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 25c 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
Pamoda plaukams ... 
Vaikų ramintojas ... 
Nuo suirimo nervų .. 
B?bro lašai ...............
Nuo saulės nudegimor

skanų .....................
Kraujo Valytojas .............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo ........... $1.0o

20c 
žbc

1.00 
... 1.00 

_ .... 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei-

75c

Tikra Lietuviška Trajanka $6e 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
GyduoL pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių SOc 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ........... 1.00
Gydo, nuo ”komų” 15, 20 ir 25i 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50e 
Proškos nuo nerviško galvos

skaudėjimo ......... 10 ir 25e
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir mediką*

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

Perfumos Tįsoki* gėli*, 25c., 50c^ 75c„ $1.00. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokį* 

paslaptingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bu* 
Sąžiniškai pntamnnta.

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarą.

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o aras prisiąsim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

PROVIZORIUS

228 Bratdvay, Kampa* C at. &. Boston, Mus

isvakariuo.se



