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Serbams teliko vienas miestas. Rusija šauks da kelis milijonus vyrų.
Sąjungininkai pasakė Graikijai: “Jei nenori eit su mumis ir neisi prieš mus, tai paleisk savo kariumenę namo, kitaip pradėsime 
karę.” Sąjungininkų laivynas Graikijos pakraščius jau apsupo. Teutonai stengiasi patraukti Rumuniją savo pusėn. Vokiečiai 
sakosi paėmę jau 80,000 serbų ir 50 kanuolių. Nuo karės pradžios teutonai paėmė išviso 40 tvirtovių. Vokiečiai neteko jau 

3,600,000 kareivių. Arabai sukilo prieš Turkiją ir padeda Anglijai. Vokietijai trūksta jau žmonių ir amunicijos.

Sąjungininkų laivynas 
apsupo Graikiją

Pereitoj sąvaitėj sąjungi
ninkai paskelbė Graikijos 
pakraščių blokadą, nes jie 
nepasitiki Graikijos draugi
škumu. Jie vis reikalavo, 
kad Graikija prie jų prisi
dėtų. Bet kada pasirodė, 
jog ji niekad to nepadarys, 
tai pareikalauta, kad ji pa
leistų mobilizuotą savo ar
miją; jos gi pagalba sąjun
gininkams nereikalinga. 
Bet Graikijai ir su tuo ne
sutinkant sąjungininkai pa
būgo, kad ji kartais nepe
reitų Vokietijos pusėn ir 
neatkirstų jų kariumenės 
Serbijoj, todėl jų laivynas 
ir užblokavo jos uostus, kad 
parodžius, jog Graikijai ga
li būt labai prasta, jeigu ji 

L_ norėtų eit prieš sąjunginin
kus.

Tuo tarpu Anglijos karės 
ministeris Kitchener apsi
lankė pas Graikijos karalių 
ir pastatė prieš jį visą 

į padėjimą. Jisai reikalavo 
Į užtikrinimo, kad Graikija 
I nedarys jokių kliūčių fran- 
I cuzams nė anglams, o taip

gi ir serbams, kurie gali 
būt priversti traukties iš 

I savo šalies ant Graikijos že
mės. O toks užtikrinimas 
butų tiktai tuomet, kada 

I Graikija paleistų savo ka- 
I riumenę. Graikijos gi ka

ralius užtikrinęs Kitchene- 
U rą, kad Graikija prieš są- 
| jungininkus niekados neis. 
| Bet užtikrinimui žodžiu są

jungininkai netiki.
Kitchener išreiškęs Grai-

■ kiios karaliui sąjungininkų 
7 reikalavimą šitaip:

Sąjungininkai norėtų, j 
B kad Graikija prisidėtu prie; 
B ju darbu ir tokiu budu iš-
■ pildytų savo sutartį su Ser- 
B biją.

Bet jeigu Graikija vis dar 
B tiki, kad ji neprivalo kariau-1 
B ti išvien su sąjungininkais, 

I tai jie bus visiškai užganė- 
B Kinti. jeigu Graikija 
Bkys labdaringą jiems 
B ralitetą.
B šitokio neutraliteto 
Bkrinimui Graikijos armija 
■turi būt demobilizuota (pa- 

Blieista). nes jeigu ji prie są- 
Bljungininkų nesidės, ir, 
Kaip Graikijos valdžia tvir- 
Btina, nemano dėties prie
■ teutonu, tai nėra jokio rei- 
Ikalo laikyti ją gatavą karei. 
B Šitą reikalavimą Graiki- 
Bįos karalius dabar pavedė 
Biarliamentui apsvarstyt.

■RCa parliamentas nutars, da 
B šiomis die-

s . sąjungininkai ne- 
Batis aiškaus ir užganėdi- 
Bančio atsakymo, jie galt 
Bpske’bti Graikijai kare.
■ Tokiame atsitikime tam- 
B« įtraukta ir Rumunija, 
ftėlto sąjungininkai kalbina 
Bįrisidėt jų pusėn ir Kiniją.

Bh

užla- 
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užti-
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SERBAMS LIKO TIK 
VIENAS MIESTAS.

Paskutinės žinios iš ka
rės lauko sako, kad bulgarai 
oaėrr.ė jau paskutinę Serbi
jos tvirtovę — Monastirą. 
Jeigu tas tiesa, tai serbams 
teliko jau tik vienas mies
tas. būtent Ochrida.

Eidami toliaus už Monas- 
tiro į pietus, sakoma, bulga
rai spaudžia serbų armiją 
ant Graikijos žemės, kad 
privertus tuomi Graikijos 
valdžią stoti vienų ar kitų 
pusėj.

Iš Bukarešto pranešama, 
kad Rumunija sutiks pra
leisti per savo žemę rusų 
armiją serbams į pagalbą, 
iei tik rusų spėkos bus pa
kaktinai didelės, kad sulai
kius teutonu ir bulgarų pir- 
myneigą. Bet jei Rusija 
negali tiek spėkų duot, tai 
Rumunija visai jų neleis, 
nes tuomi ji tik užtrauktų 
ant savęs teutonų rūstybę.

ANGLIJA SIUNČIA BAL
TIJOS JŪRON DAUG 

SUBMARINŲ.
Iš Kopenhagos atėjo ži

nia, kad pro Jutlandą pra
plaukė didelė anglų subma- 
rinų flotilija, stipraus ka
rės laivyno lydima. Prie 
Jutlando didieji karės lai
vai sustojo, kuomet mini
ninkai lydėjo submarinus 
iki Elsinoro. Nuo Elsinoro 
sugrįžo ir minininkai, o 
submarinai nuplaukė per 
danų Sundą Baltijos jū
ron vieni.

Reikia tikėtis, kad Balti
joj dabar prasidės skandi- 

inimas Vokietijos laivų.

UŽGINČIJA RIAUŠES 
VOKIETIJOJ.

Nesenai buvo pasklydus 
gandas, kad Vokietijos mie 
stuose prasidėjo riaušės dėl 
maisto stokos. Buvo sako
ma. kad Koelne susirinko 
didelės minios alkanų žmo
nių ir pradėjo kelti riaušes; 
kad ant tų minių užpuolė 
kariumenė ir kapojo kar
dais žmones. Daug moterų 
ir vaikų tame sumišime ap
alpę ir sumindžiota. Bet da
bar pusiau oficijalios žinios 
iš Vokietijos sako, kad tai 
neteisybė.

500,000 ITALU ATAKUO
JA GORIZIĄ.

Jau antrą mėnesį italai 
bombarduoja austrų miestą 
Gorizia, bet vis da negali jo 
Daimt. Dabar italai rengia
si naujoms atakoms, kur 
busią panaudota prieš tą 
miestą 500.000 kareivių.

ŽUVO TURKŲ LAIVAS 
SU 500 KAREIVIŲ.

Netoli Konstantinopolio. 
Marmoros juroj praėjusį 
oanedėlį žuvo nuo minos 
s’rkn transportas su 500 
kareivių.
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1. Bagdadas, senas Kalifų miestas ant upės Tigris, 
prie kurio artinasi Anglijos armija nuo pietų iš Indijos. 
Ant upės matyt įdomios, į bliudus panašios valtys. 2. Tur
kų kazarmos Bagdade. 3. Mažosios Azijos žemlapis su 
nurodytu geležinkeliu, kuris eina nuo Konstantinopolio iki 
Persijos užtakaL Telegramos praneša, kad indiški karei-

viai atsisaką užpult ant Bagdado, nes tame mieste yra daug mahometomškų šventų 
relikvijų, o Indi jų armija susideda daugiausiai iš mahometonų, taip kad Anglijos liki

mas tame fronte yra labai nesmagus.

Vilniaus miestas:rėj0 palikti vokiečiams me- 
. „ v ;talo, kad jie nesunandotų joIStUScintaS. bomboms.

Laikraštis jTetrogradski TEUTONAI PAĖMĖ IšVI- 
Kuryer apie pastarąsias - - ------ ------------
rusų valdžios dienas Vilniu-

TEUTONAI GUNDO RU
MUNIJĄ.

Rumunijos padėjimas yra 
toks pat, kaip ir Graikijos. 
Sąjungininkai tempia ją už 
vieno skverno, teutonai už 
kito. Ir vieni ir kiti siūlo _ ____
'ai žemės, kad tik ji eitų jo pirmose dienose Vilnius į 
>u jais. Rumunijai norėtų- buvo jau maždaug visai iš- j 
a iš to pasinaudot ir ji lai- tuštintas. _
<o savo armiją mobilizuotą, vien vargingesnieji gwen- pradžios teutonų armijos 
bet bijosi ir vienų ir kitų, tojai, kurie neturėjo jokio - - • — . . . ...

sakoma, Vokietija! užsiėmimo. Fabrikų ir 
siuloišiaip pramonės įstaigų dar

SO 40 TVIRTOVIŲ.
je pranešąs štai ką: Rugsė- Francuzijoj 12,- ----- Rusijoj La, Serbijoj 8.

Lapkričio 22 d. Berlynas 
Mieste teliko paskelbė, kad nuo karės

Dabar, i
su Austro-Vengrija i

! Rumunijai daug žemės, kad 
tik ji prisidėtų prie jų.

PASKANDINO LAIVĄ 
SU PAŠALPA BEL

GAMS.
Washingtone gauta žinia, 

kad norvegų garlaivis ”U1- 
riken,” kuris vežė iš Ameri
kos badaujantiems belgams 
kviečių, likos paleistas jū
rių dugnan.

ANGLAMS PASISEKĖ 
DARDANELIUOSE.

. Padrąsinti Kitchenero at
silankymu, anglai išėjo ata
komis ant turkų pozicijų 
Dardaneliuose ir paėmė 280 
yardų apkasų.

EKSPLIODAVO ZEP- 
PELINAS.

Kopenhagoje gauta žinių, 
kad Prūsuose pripučiant 
gazais No. 18 zeppeliną pa
sidarė eksplioziia, kuri su
naikino pati orlaivį ir 1 ka
reivį užmušė, o 8 sužeidė.

SUNKUS PADĖJIMAS 
REVELYJ.

"Rječ” rašo, buk Revelyj 
nebesą nė kuro, nė valgymo 
reikmenų. Tam laikraščiui 
išrodo tat nesuprantama, 
kadangi Revelis nėra da 
priešo apgultas. Tame esą 
kaltybė žemųjų gelžkelio 
valdininkų, kurie nesumano 
pildyti savo uždavinių.

RUSAI ATIMA VISUS
AUKSO PINIGUS.

Policija paliepė atiduoti 
visus aukso pinigus. Visi 
turintieji aukso pinigų, tu
rį juos prie valdžios kasų iš
mainyti popieriniais. Už 
paslėpimą aukso pinigų bus 
baudos 3,000 rubl. ar 3 mėn. 
kalėjimo.

RUSIJA ŠAUKS KELIS 
MILIJONUS VYRŲ.

Anot Londono "Moming 
Post” korespondento, Rusi
ja ketina šaukti da kelis mi
lijonus vyrų ir sutaisyti to
kią armiją, kuri galėtų ne- 

‘ tik išvaryti vokiečius iš 
Lietuvos ir atsiimti Lenki
ją, bet kuri galėtų da užim
ti Prusus ir Galiciją. Vo
kiečių eilės Rusijoj žymiai 
eina plonyn ir rusai maio, 
kad dabar atėjo jau jiems 
eilė eiti pirmyn.

Pabėgo nuo sablharino.
Italų garlaivis "Verona” 

praneša bevieliu telegrafu, 
kad jį buvo užpuolęs vokie- 
čių ar austrų submarinas ir ' 
ilgai vijosi, bet ačiū tirš
tam rukui jam pasisekė pa
bėgti.

f

NASHUOS STREIKAS.

bininkai be išimties išga
benti Rusijos gHumon. Vil
nių taip ištuštino, kad ir vi
są maisto išteklių išgabeno. 

;Už tai žmonės labai neri- 
mastavo ir protestavo. Fa- 
brikose ir mašinos buvo iš-Į 
ardytos bei išgabentos, kar
tais ir kambarių rakandai 
išvežti. Kur tik Rusai rado 
metalo, tą visur nuplėšė. 
Galima sakyti, jog miestas 
liko panašus visai ištuštin
tam kaimui.

paėmė jau 40 tvirtovių. Iš 
to skaičiaus Belgijoj paim
ta 5, Francuzijoj 12, Rusi
joj 15, o Serbijoj 8. Žinio; 
pridurta, kad belgų Antver- 
pas ir rusų Lietuvos Bras
tas buvę stipriausiomis 
tvirtovėmis pasaulyje.

AUŠROS VARTAI VIL
NIUJE IŠPLĖŠTI.

Pasirodo, kad nuo karės 
nukentėjo ir "stebuklingo
ji” Vilniaus vieta. "Dabar
tis” praneša, kad Aušros 
Vartų bei "Aštraus Bromo” 
bažnyčia likos išdraskyta, 
varpai išplėšti ir sudaužyti. 
Tą padare rusai pasitrauk
dami. Varpai esą išplėšti 
netik iš Aušros Vartų, bet 
’š visu bažnvčių Lietuvoj ir 
Lenkijoj. Mat rusai neno-

PAIMTA 80.000 SERBŲ 
NELAISVĖN.

"Berliner Tageblatto” ko
respondentas praneša savo 
laikraščiui iš Serbijos, kad 
teutonai paėmė jau 80,000 
«erbų ir 500 jų kanuolių. 
Tik pereitoj sąvaitėj paim
ta 26,000 serbų. Bet - ~ 
rint tokių nuostolių, 
kovoja kaip liūtai.

nežiu- 
serbai

VOKIEČIAI NETEKO
JAU 3,600.000 KAREI

VIŲ.
Londonas gavo iš Vokie

tijos oficijalį vokiečių nuo
stolių surašą, iš kurio pasi
rodo, kad nuo karės pra
džios Vokietija neteko jau 
3,600,000 kareivių užmuš
tais, sužeistais ir paimtais 
nelaisvėn.

Lietuviai su Lenkais laikosi tvirtai. Kunigas baras.
„______ _ _ Net'

Streikuoja bankos, kurios turėjo pa- 
4 -į ’ skolinusios žmonėms pini

gų ant namų pastatymo, 
oradėjo grasint sukolek- 
uosiačios savo paskolas ar
ia parduosiančios namus, 
:ei žmonės neis į darbą. Už 
ai lietuviai ir lenkai, kurie 
uri vietinėse bankose susi- 
iėję suvirs $300,000, nutarė 
avo ipnigus iš tų bankų 
šimt.

Vietinis laikraštis ”TeJe- 
graph” eina su fabrikan
tais. Kada iš Bostono at
važiavo laikraščių reporte
riai, tad fabrikantų agentai 
susisodino juos į automobi
lius ir nusivežė į Vesper 
Country Kliubą, kur juos 
girdė šampanu ir šėrė sto
rais steikais, kad tik pasau
liui nepraneštų, kas Nash- 
uoj dedasi. Tik ”Boston 
Globė” reporteris nepasida
vė, o kiti voliojosi girti.

Lapkričio 22 turėjo atsi- 
daryt dirbtuvės. Griebtasi 
visokių melų, apgavysčių, 
papirkimų ir provokacijų, 
kad tik darbininkus gaut 
atgal į dirbtuvę. Bet viskas 
veltui. Darbininkai tvirtai 
laikosi. Iš 3,500 darbininkų 
i dirbtuves grįžo tik apie 
300, bet ir tie vakare jau iš
ėjo kad negrįžti Sarmati- 
josi streikierių.

Bažnyčia taipgi tarnauja 
kompanijoms Kun. L. Vai
tas (buvęs, rodos, Bridge- 
porto lietuvių klebonu) 21 
lapkričio per pamokslą pra
dėjo pravardžiot streikie- 
rius "chamais,” "pijanico- 
mis,” etc. Vienas parapijo- 
nų neiškentė ir atsistojęs į 
žmones sušuko: ”Eikimr 
Visa bažnyčia žmonių į ke
lias sekundas išsivertė ant 
gatvėj o kunigas paliko vie
nas pabalęs iš piktumo!

Reporteris.

Streikas tęsiasi jau aš- jimas iš visų pusių J 
tuntą sąvaitę. F 
apie 3,500 darbininkų. Jų 
tarpe yra suvirs tūkstanti.- 
lietuvių ir beveik tiek pa 
lenkų. Streiką veda A. F 
of L. organizatiriai Mc Ma 
hon ir Bagočius, pagelbs 
tint vietiniams darbinink’ 
išrinktiems vadovams. Išė 
jus streikan jau suorgani 
zuota apie 1,800 lietuvių i 
lenkų, ir apie 400 francuzų 
Nerangiausi yra graikai ii 
airiai. Pirmieji mat pykšt; 
ant lietuvių ir lenkų už tai 
kad manoma, buk šie vien; 
graiką užmušė, o kelis ki 
tus sumušė. Airiai gi pa 
prastai yra draudžiami sa 
vo dvasiškių arba turėdam 
geresnius darbus nelaba 
prielankus streikui. Dar 
bo sanlygos tose dirbtuvė 
se buvo stačiai nepaneša 
mos. Mokestis maža, vyra 
gauna nuo $5 iki $12, be' 
$12 uždirba tik tie, kurie iš 
dirbo jau po kelioliką metų 
Moterįs gauna po $4—$5 i 
sąvaitę. Bet blogiausia, tas 
neužmoka, bet nutraukia 
už neva sugadintus audi
nius ir kitokius dalykus.

Streiko priežastimi buvo 
navarymas iš darbo keturių 
lietuvių, kurie išdrįso parei
kalaut padidinimo algos. 
Be pirmesnės sutarties, be 
organizatorių, be vadovų, 
natįs žmonės sukilo ir išė
jo visi. Kompanijos manė 
badu užmarinti darbinin
kus, todėl sustabdė dirbtu
ves ant 7 sąvaičių. Negana 
to, jos griebėsi teroro. Par- 
sišaukė į pagalbą miliciją, 
miesto valdžią (pats majo
ras sudaužė galvas kelių 
mergaičių) ir net apie 200 
bomu. Šitie provokatoriai 
sukėlė baisias riaušes, kelio- 
iką streikierių likos sužeis

ta, kiti areštuoti. Persekio-
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LIETUVIAI ANGLŲ 
SPAUDOJE.

Hearsto laikraščiai ’ Bos
ton American." "Chicago 
American," "New York 
Ever.ing Journal" ir kiti iš
spausdino tūlo prof. Geo. 
(Goetzel) Selikovičiaus il
goką straipsnį apie Lietuvą 
ir lietuvių tautą. Straips
nis užvardintas "The Tra- 
gedy of Lithuania” (Lietu
vos Tragedija) ir gana įdo
mus. Įdomus sakom todėl, 
kad autorius nebūdamas 
lietuviu ("Naujienos" spėja, 
kad jis gali būt kilęs iš Lie
tuvos žydų) taip prielankiai 
apie lietuvius rašo ir moka 
Lietuvos klausimu užintere- 
suoti svetimtaučių spaudą 
daug daugiau, negu visi mu
sų patriotai. Įdomus da ir 
todėl, kad io autorius pažįs
ta netik Lietuvos praeitį 
(tą iš istorijos netaip sun
ku da pažint), bet jis pa
žįsta ir dabartinius lietu
vius, žino net ką jie mano. 
Jis rašo:

”5.000 Amerikos lietuviu 
negali suprasti, kodėl telegra
mos ir laiškai, siunčiami iš 
rytu karės lauko į Amerikos; 
spaudą, vis da tebeignoruoj a I 
jų nelaimingos tėvynės—Lie
tuvos tragediją. Mes girdim 
beveik kas dieną kalbant apie į 
Lenkijos vargus, apie Armė
nijos nelaimes ir apie naują 
Izraeliaus Jeremiiadą (žydų 
eimanavimą. 'Kel.' Red.). 
apie Belgijos nelaimę, bet 
nė vieno žodžio apie baisią 
katastrofą lietuvių. kurie 
žmonijos istorijoj užlaikė ne 
vieną didvyrišku užrašų pus-' 
lapį dailia savo kalba, seniau- j 
šia visu gvvų ariškų kalbų.) 
kalbamų Europoje.”
Taip rašo apie lietuvius 

minėtasis prof. Selikovič. 
Iš to jau matyt, kad jis pui
kiai žino Amerikos lietuvių 
nepasiganėdinimą, kad ka
rės žiniose, kur kalbama a- 
pie mušius Lietuvoje, ne- 
kuomet neminima Lietuvos 
vardas. Tik jisai klysta su
lyg gyvenančiųjų Ameriko
je lietuvių skaičiaus. Vietoj 
5,000. turėjo būt 500.000. O 
gal tą klaidą padarė pats 
laikraštis.

Toliau:
"Kaunas, paimtas vokiečių 

po baisaus mūšio, į chronikas 
tinkamai įrašytas: puolęs 
kaizeriui Vilnius. į griuvėsius 
paverstas Gardinas — viskas 
aprašyta kuosmulkiausia. bet 
nė žodelio apie pirmuosius tu 
miestų ir kaimų savininkus, 
kuriuos jie valdė anksčiau, 
negu juos pavergė Lenkija, o 
paskui. Lenkiją kriminališ- 
kai padalijus. — Rusija.” 
Toliaus prof. Selikovič 

briežia Lietuvos praeitį. Ir 
jis moka nupiešti ją daug 
gyviau, daug aiškesniais 
bruožais, daug šviesesnėmis 
spalvomis, negu mūsiškiai 
istorikai, kurie visą Lietu
vos garbę ir didumą mato 
tiktai jos kunigaikščiu ypa- 
tose.

Apibriežęs Lietuvos vals
tybės santikius su Lenkija, 
nurodęs jos kalbos šaltinį, 
jisai rašo:

"Kada ir kaip lietuviai į 
dabartinę Lietuvą atkeliavo7 
Istorija apie tai tyli: tikrų 
žinių mes turim tik tiek, kad 
Lietuva įsteigusi didelę nepri- 
gvlmingą valstybę, vis dau
giau ir daugiau artinosi prie 
Lenkijos. pakol galų-gaic 
Lenkija likos išardyta ir abi
dvi tos tautos pateko po Ru
sijos jungu. Mes taipgi ži
nome, kad pirm Lietuvos su
sijungimo su Lenkija, 14-me 
amžiuje, lietuviai buvo dar 
stabmeldžiai; ir net ilgai dar 
po tam. kaip Lietuvos kuni
gaikščiai įvedė Rymo-katal’- 
kų tikėjimą, liaudis vis dar 
laikėsi tos vadinamosios stab
meldystės taip pat. kaip ir sa
vo legendų iš Rytų kunigu, 
savo stabu, savo knygų, sa
vo burtų ir savo pus-dievių.” 
Čia jis nurodo, kur dabar 

daugiausia lietuvių gyvena* 
ma, kaip jie sugyvena su sa
vo kaimynais žydais, kaip 
visi jie dabar vargsta, ir vėl 
vedasi skaitytoją į senovės 
Lietuvą:

"Lietuvos didybė prasidėjo 
nuo to laiko, kada kunigaikš
tis Rimgaudas 1335 m., su 
kardu rankoje ir su dievo 
Perkūno vardu ant lupų, už
kariavo didelius slavų žemės 
plotus; jam gelbėjo jo drą
sus sūnūs Mindovė arba Min- 
dvig’as. kurį paskui nužudė 
vienas jo giminaičių.

"Lietuva, kaip ir daugelis 
kitų šalių Tamsybės Amžiuo
se. turėjo savo tamsius lai
kus, turėjo savo ukanuotas' 
kovas; bet jei kiek reiškia 
prakilnybė, tai nėra ant Lie
tuvos žemės prakilnesnių 
žmonių už lietuvius, kurie už
laikė tyriausią etnologišką!KLERjKALAI ygL \0Ri 

išvaizdą, patraukiančias fizi- ”
škas senovės ariu žmonišku- »lil«AinE&.

mo ypatybes.
"Išskyrus arabus, 

žistu kitos tautos, 
užlaikiusi tokia plačią lia> 

biniu'dainu ir raudu, kaip l>|įrie’’TaUtOS 
tuviai, pritaikindami 
prie visų gyvenimo ansireiš- ---- ’
kimų, nuo lopšio iki karstui!. vyzdžiui 1S V. L 
Kiek patraukiančios £ 
yra j u tautinėse dainose i 
giesmėse, kurios pirm karėsi 
pradėio vėla skambėti nuo 
Baltijos jūrių iki Vilniui!" 
Bet štai užėjo karės au

dra ir —
"kardas suskaldė Lietuvą; 

tyri namai išardyti; sūnus iš
vaikyti: motinos ašarose pa
skendusios: ir prispaustoji 
Lietuva laukia užtekėsiant' 
iai naujos neprigulmybės au
šrinės.

"Keturi milijonai lietuvių 
vra didžiausios nelaimės išti
kti. rašo vienas įžymus lietin 
vis. negaudami pagalbos iš 
rusų, nei iš lenku fondu, nes 
jie nėra slavais; liko atkirsti 
nuo savo kaimynų Pabalti jo
je ir Prūsuose, nesą jie gyve
na po Rusijos valdžia, ir karė 
išlupo iš jų visą, ką tik jie 
turėjo!"
Anglų kalboje straipsnis 

vra daug įdomesnis, nes to
kie žodžiai, kaip "dainos,” 
"giesmės.” "Perkūnas," 
"Krive-Krivaitis,” "Vaide- 
lytės,” "Visogalis,” "Visur- 
esantis" ir "Dievnamis” pa
rašyti gryna lietuvių kalba.

Šitas Selikovičiaus straip-' 
snis Hearsto laikraščiams 
pasirodė taip įdomus, kad 
iie išspausdino jį savo edito- 
rialų (redakcijos straips-i 
nių) skyriuje ir pridėjo da 
nuo savęs šitokią pastabą: | 

"Jus perskaitvsite šitą 
trumpą pasakojimą apie 
lietuvius. Ar daug jus apie 
juos žinote? Tūkstančiai j u 
gyvena tarp musu, atsinešę 
su savim savo tikybą ir legen
das. savo kalba taip seną, 
kaip senobinis Sanskritas.

"Ju likimas tėvynėje yra 
toks bjaurus, kaip ir kitų per
sekiojamųjų tautų, bet nie
kas nei žodžio už juos neuž
taria. niekas neapreiškia 
drausziško pasirūpinimo tąja 
senobine tauta...

"Kaip daug mes galėtume 
pasimokinti nuo žmonių, ku
riu dievas, kaip ir senovės 
graiku, buvo griausmo dievu; 
nuo žmonių, kurių smegenįs 
buvo veiklios per ilgus tūks
tančius — ir kaip-gi nedaug 
mes jų tepaisome!

"Jei visi žmonės yra bro- „ _ _
liai — į tai krikščionįs bent gą. Todėl — 
vieną dieną iš septynių tiki— 
tai musų broliai, lietuviai, ku
riuos mes pažįstame taip pat 
mažai, kaip, leiskime sau, ir 
Marso gyventojus, turi mus 
užinteresuoti.”
Tai pirmas toks prielan

kus lietuviams ir Lietuvai 
balsas pasigirdo amerikie
čių spaudoj. Tik gaila, kad 
visa tai tilpo Hearsto laik
raščiuose. kurie dėl savo di
delio sensacijų mėginio yra 
įgiję "geltonlapių" vardą ir 
jokios įtekmės neturi. Rim
tesnė amerikiečių visuome
nės dalis Hearsto "ameri- 
canų” ir skaityt neskaito.

Tai tiek apie Hearsto lai
kraščius.

Šiomis dienomis iš Airijos 
sostinės Dublino prisiųsta 
mums iškarpa iš laikraščio 
"The Tuam Herald,” kur 
taipgi randam apie lietu
vius žinių. "The Tuam He
rald," perspausdinęs iš ”Li- 
terary Digest" "Keleivio" 
■edakcijos nuomonę, prira
šo da nuo savęs komen^ru 
apie lietuvių tautą. Nors 
matyt, kad aoie lietuvius 
b's tiek žino, kiek apie Mar
so gyventojus, bet visgi 
parodo kad lietuviais užsi-

interesavo jau net Airijos kitą, arba kartu skaito du- 
laikraštis, kuris iki šiol, be tris vieną kitam priešingus 
abejonės, ir to vardo nebuvo 
girdėjęs.

"American Leader,” pus- 
mėnesinis magazinas, pas
kutiniam savo "numeryje 
išspausdino gana ilgą ku
nigo Maliausko papasakoji- 
ma apie baisų Lietuvos pa
dėjimą. Ten pasakyta, kad 
500,000 lietuvių *pabėgo iš 
savo tėvynės ir dabar tie 
žmonės miršta nuo bado.

npm.' Amerikos lietuvių kleri- 
kuri butų kalai vėl išsiuntinėjo socija- 

" u- listų ir tautininkų laikraš- 
dies poeziją, taip daug svod- čįams pakvietimą prisidėti 

s Tarybos. 
Kai-kurie tautininkai, pa- 

pritaria, 
gilybės Į kad tokia taryba amerikie- 

_*r ’čiam reikalinga. "Ateitis" 
■išreiškė tokią-pat nuomone, 
tik ji norėtų pirma sužinoti 
klerikalų pienus ir jų politi
kos paslaptis, būtent:

"koksai yra tu žmonių ir 
iu atstovauiamu sroviu tau
tiškai politiškas šių dienu rei
kalavimas — (nes viešai dar 
niekur aiškiai nebuvo 
skelbta)? Tai yra: ar tie 
žmonės, kurie mus vienvbėn 
kviečia, savo tikslu turi ne- 
Driklausomą Lietuvą ar ne? 
Jei nepriklausoma — tai re-> 
publiką ar konstitucijinę — 
monarchiją? Jei priklauso-, 
mą—autonomiją ar savvva’.- 
dvbe? Ar lietuvių tautos 
ateitis rišama su ateitimi ku
rios nors kitos tautos ar ne? 
Jei rišama — kaip? Ir 1.1.

"Antras klausimas: kokie 
pamatiniai tų žmonių politiš- 
kai-socialiai dienos reikalavi
mai? Tai yra: ar stovima 
už visuomenės gyvenimo de
mokratizaciją? Ar pripažįs
tama bent principas visiškos 
lygybės prieš įstatymus visų 
žmonių be lyties, tautos ir 
tikybos skirtumo? Ar užti
krinama pilna sąžinės bei ti
kybos. žodžio, spaudos, susi
draugavimų laisvės, ar pri
pažįstama principas visuoti
no. lygaus, tiesaus ir šlapio 
balsavimo į visas valstybės 
ir visuomenės įstaigas ir t.t. ?

"Trečias klausimas: ar ke
liai prie musų tautiškai poli
tiškos laisvės turi eiti vien 
per diplomatijos labirinitus.- 
viršunėmis, ar gal vien pla
čiųjų miniu sąmoninimo ir 
kėlimo keliu — apačiomis? O 
gal stengtis užgriebti viską 
ant syk — viršūnes ir apa
čią.” 
Beto da kįla painus klau

simas, kas ir kaip galėtų į 
tokią tarybą rinkti atsto
vus. "A.” mano, kad tei
singiausia butų, jeigu atsto
vai butų renkami nuo srio- 

Srioves gi reprezen
tuoja musų spauda, kuri su
lyg savo krypsnių yra jau 
aiškiai pasiskirsčius ir susi
organizavus: socijalistų lai
kraščiai turi savo "Sando
ra," tautininkų srovė turi 
"Spaudos Draugiją," o kle
rikalai — "Spaudos Sąjun-

ne

laikraščius. Negana to, lai
kraščių skaitytojai jeigu ir 
darytų kokią nors sriovę. 
tai jie nėra da organizuotas 
kūnas, tarp jų nėra jokio 
ryšio. Kaip tad jie galėtų 
nutarti, ar padarytas tary
bos nutarimas jiems rem
tinas, ar ne? Tai taip su 
laikraščių skaitytojais. O 
kaip butų su tais, kurie lai
kraščių visai neskaito? 
Kaip prieiti prie tų?

Pagalios klerikalai nieka
dos nesutiks dalyvauti to
kioj taryboj, ar kaip ten ją 
pavadintume, kur nebus jų 
didžiumos. Kemešio laik
raštis jau iškalno sako, kad 
į tokią tarybą atstovai turi 
būt renkami nuo organiza
cijų. Taip nutaręs jų (kle
rikalų) Chicagos seimas ir 
to nutarimo laužyt jie nega
lį. Renkant gi nuo organi
zacijų, socijalistai turėtų 
tik vieną baisą (Sąjunga), 
o Susivienijimas su TMD. 
išrinktų gal po tautininką, 
tuo tarpu klerikalai turėtų 
atstovus nuo "vyčių," "blai
vininkų." SLRKA. ir katali
ku federacijos, šitaip su
sidariusi taryba galėtų būt 
naudinga tik klerikalams 
Ji butų neva visų sriovių 
nuomonių reiškėją, o tuo 
tarpu socijalistai ir tauti
ninkai balso tenai neturėtų.

Šitokioj taryboj socijalis
tai dalyvaut nenorės. Kito
kioj gi nenorės klerikalai. 
Todėl kalbėti apie vienybę 
nėra kas. Gyvenimas jau 
nesykį mums parodė, kad 
tos vienybės tarp mus nega
li būt, nes mes esam visai 
skirtingų pasaulžvalgų ir 
einam skirtingais keliais. 
Mes negalėjom susitaikyt 
net šelpimo reikaluose. Kle
rikalai į Brooklvno seimą 
visai neatvažiavo, o tauti
ninkai atvažiavę atsiskyrė. 
Kitu pavyzdžiu gali būt kad 
ir tos "taikos" prakalbos So. 
Bostone. Visų trijų laikra
ščių redakcijų atstovai su
sirinko ir nutarė jas rengti 
ir jose dalyvauti, bet kaip 
reikėjo išeit ant pagrindų, 
klerikalai atsisakė.

Ar nelaikąs tad butų tas 
kalbas apie vienybę padėti 
ant lentyno?

!

vių.

"šios tris spaudos draugi
jos proporcionaiiai sulig savo 
nariu skaičiaus (po vieną at
stovą nuo 2 ar 3 laikraščių), 
ir galėtų paskirti tam tikrus 
žmones ir sudaryti tam tik
rą Tarybą bendriesiems tau
tos reikalams aptarti. To
kios Tarybos tarimai ir vi
suomenę greičiau pasiektų, 
ir. bendrai tarianties. musų 
laikraščių ir ju skaitytojų 
santikiai pamažu sušvelnė
tu.”
Tai butų tik inicijativa: o 

kurgi sankcija? Kitaip sa
kant, tokie spaudos draugi
jų atstovai darytų nutari
mus. bet kas tuos nutari
mus patvirtintų? Pagalios, 
kas juos pildytų, kas kūny
tų juos gyveniman? Laik
raščių skaitytojai? Bet kas 
juos gali prie to priversti? 
Gal būt jie visai tiems nu
tarimams nepritars, kokius 
taryba gali padaryti. Ką 
tuomet taryba darytų? Ji 
ne žmonių rinkta ir neturė
tų jokios teisės net reika
lauti, kad žmonės jos klau
sytų. Laikraštis negali net 
remties savo skaitytojais, 
kad tai jo idėjos šalininkai, 
nes šiandien žmogus skaito 
vieną laikraštį, rytoj jau

D-RO ŠLIUPO KNYGA 
APIE LIETUVĄ.

Jau buvom 
"Keleivyje" 
d-ras Šliupas 
kalba knygą 
Dabar ši knyga 
nia in Prospect and Retros- 
pect” — jau guli prieš mus. 
Jos tikslu turėjo būti: supa
žindint anglų visuomenę su 
Lietuva. Bet. kaip tūli lai
kraščiai jau pastebėjo, var
giai tas tikslas bus pasiek
ta, nes tai ne istorija, ne pa
veikslas Lietuvos su jos 
žmonėmis ir kultūra, papro
čiais ir budais, bet ištisas 
karių ir kunigaikščių bei 
generolų vardų surašąs. 
Vietomis net negalima su
prasti, dėl ko toji karė kilo 
ir keno ir kur ji buvo veda
ma. Pavyzdžiui: toks ir 
toks generolas paėmė tokią 
ir tokią tvirtovę — ir vis
kas. Kur toji tvirtovė bu
vo, kokiai valstybei tas ge
nerolas prigulėjo, ir, paga- 
liaus, ką tos tvirtovės paė
mimas turi ar turėjo bndra 
su Lietuva, d-ras šliupas 
palieka pačiam skaitytojui 
dasiprotėti. Ką gi iš tokios 
knygos anglas gali suprasti 
apie Lietuvą? Kas jam gal
voj, kaip ten vadinosi koks 
lenkų, rusų ar lietuvių va
das? Kas jam gali būt įdo
maus, pavyzdžiui, šitokiam 
labirinte:

’Tn 1529. Sigismundus, at 
the Diet of Vilnius, willed his 
crown to his son. Sigismun
dus Augustus, wlio thus be- 
came co-regent and who not 
long after was crowned King 
of Poland. In 1434, during 
fho nf Telennev-Obolen-
ski, and at the time when S.

kelis kartus 
minėję, kad 

rašo anglų 
apie Lietuvą. 

"Lithua-

" "nutaSobieski and J. Lacki sought toji "konferencija

”Musų Prabočiai, iš Milžin
kapių atsikėlę, nori, kad keltų 

1 visi jų ainiai ir bendru žygiu 
atstatvtų, ka Jie buvo pasta
tę!

"Tas ne lietuvis, kuris Tė
vynės Aušrai prašvitus snaus 
arba burnos Jai!

"Neregės jis patekėjusios 
Lietuvos Saulės!”
Tai penkių dienų "nutari

mai." Ir tie "nutarimai" 
lietuvių tautai taip svarbus, 
kaip nukirtimas Grigo kati
nui vuodegos.

Žiūrint į tuos "nutari
mus" blaiviomis akimis, ki

lia net abejonė, ar tik neap
svaigintomis galvomis jie 
daryti. Pavyzdžiui: "Musų 
Prabočiai, iš Milžinkapių 
atsikėlę, nori, kad keltų 
(ką?) jų ainiai...” Vadinas, 
"konferencijos" vyrų akįse 
vaizdinasi "musų prabočiai, 
’š milžinkapių atsikėlę." 
Tik gaila, kad neaprašyta, 
kaip šitie "prabočiai" išro
do. kaip ilgos jų barzdos, ir 
kur jie dabar yra. Paga- 
liaus. kaip tie "prabočiai" 
išreiškė "konferencijai ’ tą 
savo "norą," kad "keltų visi 
jų ainiai?" Amerikiečiams 
butų įdomu visa tai žinoti.

O kas toj "konferencijoj" 
dalvvo, kas ten buvo atsto
vaujama, taip ir nepasaky
ta. Net po "nutarimais” 
niekas nepasirašo, padėta 
tik:

refuge in Lithuania, a war 
with the Muscovites again 
broke out.” (Pusi. 29.) 
Arba vėl:

”He elevated the Jew, Ab- 
raham Ezofovicz. to the Dort- 
foiio of the Minister of Ei- 
nance. M. Giinski killed Za- 
brzezinski, the Polatine of 
Trakai, and went to Moscow. 
Many of the magnates fol- 
lowed him thither. Būt Si- 
gismudus was suceesful in 
a war with Moscow.” (Pusi. 
29.)
Ir tai vadinasi Lietuvos 

istorija, rašyta supažindini
mui anglų su Lietuva. Ra
šoma apie visokius Glins
kius ir Zabrzezinskius, kas 
anglui reikš tą patį ką reik
štų ir Bubububu: rašoma 
apie Bielskius ir Lackius, o 
apie Lietuvos liaudį, apie 
jos gyvenimą ir būdą — nė 
šnipšt. Teisingai Heo-Hit- 
titas ” Naujienose” sako, 
kad —

I

”Dr. J. šliupas, kaip ir rei-i 
kėjo laukti, tokios jau rūšies 
historiku pasirodo šiame an
gliškame veikale, kokiu jis 
mums žinomas iš lietuvišku 
raštu. — historiku ir nehis- 
toriku. ehronologu ir nechro- 
nologu. pirmiausia-gi sunkiu 
neindomiu rašytoju. Kaino 
historikui jam stokuoja his- 
toriosofijos ar bent kokios 
historijos metodus pažinoji
mo. Kaipo chronologui ja.n 
trūksta chronologo bešališku
mo...

Šios d-ro Šliupo msturijes 
kiekviename skirsnyje matai 
tik vardus vardus ir vardus, 
kurie dažnai net žmoniškai 
nesurišti vieni su kitais, o 
jeigu surišti, tai nekartą klai
dingai.

”Pastebėtina. kad savysto- 
vės Lietuvos historijos d-ras 
šliupas visame savo veikale 
beveik visai nepalyti. Skirs 
nyje ’The Rise and Dėdina 
of Lithuania’ jam užtenka 
pusantro puslapio nupasako
ti visai neprigulmingos Lie
tuvos historijai. ir tame nu
pasakojime, žinoma, nieko ki
to nėra, kaip tik išvardijimas 
Lietuvos kunigaikščiu: Rin
gaudo, Mindaugio. Liutava- 
rio. Vytenio. Gedimino. Jau
nučio. Algirdo ir Keistučio. 
Taip to Lietuvos kilimo (rise) 
šliupas ne neparodo...” 
O tečiaus musų tautinin

kų spauda nebeišmano kaip 
šitą knygą garbint.

"Spalio m. 11 d. 1915 m. 
Sekmadienis.”

Matyt, kad tie Lietuvos 
gelbėtojai nedrįso ir savo 
vardų padėt. Iš to jau gali
ma numanyti, kas per žmo
nės tenai dalyvavo. O te
čiaus musų klerikalai mato 
šitoj "konferencijoj" begalo 
daug svarbos Lietuvai.

Vyrai, nejuokinkit pasau
lio. Nedarykit iš paskan
dintos ašarose Lietuvos ba
laganų savo bizniui. Ne
kelkit iš kaDų nors numirė
lių. Lietuvos tragedija per
daug baisi, kad daryti iš jos 

I cirką.

i
i Ar kunigas Schmidtas 

tur būt paleistas?VĖL JUOKINA PASAULĮ.
Kun. Kemėšis prisiuntė 

mums ilgą, ilgą straipsnį, 
užvardintą: "Lietuvių Kon
ferencija Kopenhagoj 25— 
30 Spalių mėnesio.”

Na, manom sau, čia svar
bi naujiena. Lietuvių kon
ferencija, kuri tvėrė 5 die
nas, ir prie to da Kopenha
goj (Danijos sostinėj), tu
rėjo būt sušaukta nepapras
tai svarbiais reikalais ir 
turbut padarė svarbių nu
tarimų. Šitam ilgam strai
psnyje tur būt ir bus jos nu
tarimai užrašyti. Skaitom 
jį skaitom, bet kaip nieko 
taip nieko. Per visą straip
snį pinasi tik 
Draugija 
dėl karės šelpti,” Yčas, "In
formacijos biuras,” Gabrys 
ir vėl: Gabrys, "Informaci
jos biuras," Yčas ir Lt. Jie 
viską veikia, jie viską daro, 
iie ir da Amerikos klerikalų 
"tautos 
Lietuvą gelbėja, tik ačiū 
jiems —

"ant
žels skaistesnės rūtos, susiu-.. m 
buos derlesniu rugiu vilnįs. i jįaciją, užreikšdamas, jog jo 
nražvs baltesnės lelijos, kadi - ... -- -

"Lietuvių 
nukentėjusiems

fondas.” Tik jie

dą bart ies pelenu sū

pražys baltesnės lelijos, kad 
ant griuvėsiu galima pastaty
ti naują tvirtesnį, dailesnį 
rūmą ir kad tai yra, sie
ktina, siekiama ir pasiekia
ma. Lietuvos Draugijos vei
kimas prilygo veikimui Var- 
šavos Lenku Obyvatelių Ko
miteto, nes Lietuviu Ddrau- 
gija koncentravo visą Lietu
vos gyvenimą.”
Šitokiais tuščiais žodžiais 

žaidžiama per visą straips
nį.

Bet kurgi toji "lietuvių 
konferencija," apie kurią 
straipsnio antgalvyje pasa
kyta, kas ją sušaukė, kas jo
je dalyvavo, kas ką atstova
vo, kur jos nutarimai?

Apie tai randam pačioj 
straipsnio pabaigoj. Štai ką

Romos katalikų kunigas, 
Hans Schmidtas, kuris už
mušė ir sukapojęs upėn įme
tė savo numylėtinę Oną 
Amuleriutę, ir kuris atras
tas kaltu žmogžudystėje ta
po nuteistas miriop, per sa
vo akvokatą spalių 25 d. š. 
m. pareikalavo naujo by

lios nagrinėjimo. Savo pri- 
1 sieką patvirtintu "affidavi- 
tu" kun. Schmidtas apreiš
kia, jog jisai melavęs, prisi
pažindamas papildęs žmog
žudystę. •*

Jau yra žinoma, kad pa
stangos išgelbėti kunigą 
Schmidtą nuo užpelnytos 
bausmės darant jį "sumišu
siu" pasiliko be pasekmių, 
kunigija tečiaus nenori da
leisti, kad jos narys sėstų 
elektrikinėn kėdėn ir atmo
kėtų savo gyvasčia už gy
vastį savo aukos. Štai ir 
išrasta naujas gelbėjimosi 
būdas. Schmidto apginėjas 
pasiremdamas tuo nauju 
kun. Schmidto nekaltybės 
priparodymu, padavė ape-

(

i

ginamasai kljentas gali būt 
kaltu užmušėjystėj, bet ne 
žmogžudystėj.

Žinome, kad New Yorko 
policijos viršininkas Becke- 
ris papildęs žmogužudystę, 
atrastas kaltu ir sulyg įsta
tymų į kelis mėnesius likosi 
nubaustas. Žinome, kad 
kun. žebrio užmušėjai, at
rasti kaltais ir nubausti jau 
senai. Tuo tarpu kun. 
Schmidtas prieš du metu at
rastas kaltu žmogžudystėj, 
bet ir šiandien dar gyvena 
ir gali būt, kad jam nerei
kės atsakyt už savo pikta- 
darvstę.

Mes esame priešingi mir
ties bausmei, bet jeigu ša-

lies įstatymai pripažįsta ją J 
tai musų pareiga reikalauti, | 
kad tie įstatymai visus juosi 

i peržengiančius4 lygiai liestų.j 
Žinome, nes tai bylos na

grinėjimas priparodė, kad 
kun. Schmidtas papildė pik
tadarystę. Faktu yra kad 
kaltininkas pasmerktas mi
riop nuo dviejų metų randa
si kalėjime Sing-Sing. Bet. 
jis sulyg įstatymų reikalavi
mo nenubaustas.

Ir dabar advokatas aprei
škia, kad kun. Schmidtas 
nėra kaltas .žmogžudystėj. 
Mat kun. Schmidtas nužudė 
ne žmogų, tik moteriškę! 
Romos katalikų kunigijos 
nuomone — 
žmogumi. 
Schmidtas gali prisiekti., 
jog jis melavęs, sakydamas? 
papildė žmogžudystę.

Toji pasibjaurėtina Ro4 
mos kunigijos suktybė, tąsi’ 
jų žygis gelbėti žmogžudį* 
nuo užpelnytos bausmės? 
parodo taipgi, ko Romos ka-I 
talikų bažnyčia mokina. 
Už moteriškės nužudymą; 
jinai ištesina žudytoją, buk k 
jisai užmušė ne žmogų...

Toji juoda Romos Kunigi-F 
jos jiega. kuri valdo teis-? 
mus ir mindžioja tiesą, yra 
pavojumi žmonių gyvesciai,* 

i laisvei ir civilizacijai.
Taip rašo laikraštis "The 

Menace.”
Ar da aiškesnio reikia 

prirodymo, kad kunigas ne
skaito sau nusidėjimu net 
tokios piktadarystės kaip 
žmogžudystė?

Juk kun. Macochas per- 
skeldamas savo broliui kir
viu galvą, kada tasai bai
siose kančiose miršta, nesi
jautė žmogžudžiu, jeigu sa
vo aukai patsai davė "išri
šimą." Jis pats žmogžudžiu 
būdamas jautėsi galįs atleis
ti nužudytamjam nuodė
mes ! Kunigas Schmidtas 
nužudęs ir bučeriškai suka
pojęs savo auką irgi nesi
jaučia žmogžudžiu, apreiš
kia, kad jis melavęs, prisi
pažindamas papildęs žmog
žudystę, nes katalikų baž
nyčios teologų mokslo su
pratimu moteriškė nėra 
žmogumi ir už ją, kaip ir 
už paprasto gyvulio užmu
šimą, nereikia atsakyt prieš 
įstatymus ’

Visa tai ištikrujų aiškiau
siai pasako, kad turėti arti
mus su kunigu santykius 
yra pavojinga. Jų doros 
principai nekontroliuoja, o 
įstatymus juodoji armija 
stengiasi paimt į savo ran
kas.

i moteriškė nėra?
Ot ir kunigas^ 

prisiekti a

I

Skaitytoju Pastabos.
Amerika, tai originalis 

kraštas. Čia viskas eina 
galvatrūkčiais, ir jei kur 
pasitaiko katastrofa, tada 
tik jau žiūrima kame prie- 
žastįs. Sudega hotelis su 
žmonėmis, valdininkai "ty
rinėja;” nuskęsta laivas su 
tūkstančiu moterų ir kūdi
kių, valdininkai "tyrinėja;” 
sudega dirbtuvė su keliais 
šimtais darbininkų ar mo
kykla su keliais desėtkais 
kūdikių, vėl valdininkai "ty
rinėja susimuša trukiai 
arba nubėga nuo relių ir 
šimtai žmonių guli suman
kyti, vėl "tyrinėja.” Bet tie 
valdininkai "netyrinėja, 
kaip prašalint priežastis, 
kurios gimdo tokias kruvi
nas pasekmes, šauni "tvar
ka!"

« * »

Ar iš tų šiaudų bus grudų?
Tūlai y patai anais metais 

Lietuvoj iš nekuriu ūkinin
kaičių, kriaučiukų, šaučiu- 

ikų pavyko gatavą ponišką 
partiją sutverti. Tai dabar 
ir čia Amerikoj jinai tą pat' 
mano padaryti. Bet ar pa
vyks — nežinia. Kadangi, 
po tikrai teisybei sakant, 
Amerikoj ūkininkaičių nė
ra, o kriaučiukai su šaučiu- 
kais vieni pas socijalistus, o 
kiti "saliunuose" — ponaus?

Fritzas.
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36ESPONDENCIJOS perdaug išklebint ir išvys- 
tyt sau žandkaulius, ir pa
gadinti visai savo „vizerun- 
ka.” paskui jau ir senber
niai platburnių nepamylės.

Yra čia ir Moterų Pro- 
gresyviškojo Susivienijimo 
kuopa. Bet baliaus ir gu
rno mylėtojos prie jos pri- 
gulėt turbut bijosi. Ir žino
te dėlko? Teko man kartą 
čia vienai merginai primin
ti reikalą prigulėti prie Mo
terų Progr. Susiv. 
akis išplėtus atrėžė: 
tamista misliji. kad aš iau ' moterįs kapuciną 
moteris? — aš mergina!”... [ "garniu,” užtai, ka< 
Na, visai nestebėtina, kad 
tiek tik išmanančios bijosi 
Moterų Progr. Sus. Matyt, 
kad jos balių apskelbimus 
gal ir perskaito, bet lietuviš
kų laikraščių į ranką nepa
ims.

D. Ugnekalnis.

ELIZABETH, N. J.
Tarpe 80,000 šio miesto 

gyventojų, neabejotinai ga
lima rasti apie 5,000 lietu
vių.

Svarbiausia išdirbvsčių— 
tai Singer’io siuvamųjų ma
šinų išdirbvstė. Toj išdir- 
bystėj dirba virš 16,000 dar
bininkų. Antra — tai Stan- 
da»*d Oil Co. firma, kurios 
fabrikose dirba irgi nema
žas darbininkų skaičius. 
Paprastiems darbininkams 
prie sunkiausių liejiklose 
darbų mokama nuo 16 iki 
19c. už valandą. Standard 
Oil Co. fabrikose pastarai
siais metais pradėjo mokėt 
po 25c. už valandą darbo.

Darbininkiškas susiprati-- 
mas ir judėjimas dar gana 
menkas. Ikišiol čia beveik 
nebuvo jokių unijų, tik da
bar pradėjo darbininkai or- 
ganizuoties i uniją. Cen
trai Railroad of New Jersey 
kompanijos trarnvajų (ka
rų) darbininkai po savo 
streiko pradėjo organizuo- 
ties ir sutvėrė American 
Federation of Labor sąjun
gos skyrių. Organizuoiasi 
mašinistai ir mechanikai; 
Singer’io dirbtuvėse. Uni
jų kompanijos tečiaus ne
pripažinta. Pereitos vasa
ros mėnesiais čia buvo ke
liatas streikų, bet delei dar
bininkų blogos organizaci
jos arba nesusiorganizavi- 
mo risi tie streikai darbi
ninkams tik tiek gero atne
šė. kad šiek-tiek atidarė a- 
kis ir nurodė jiems svarbu
mą iu organizacijos. To
dėl dabar ir matomas jau 
tas darbininkiško judėjimo 
apsireiškimas.

Iš Lietuvių judėjimo gali
ma paminėti tatai, kad L. 
S. S. 147 kuopa nemenką 
rolę lošia darbininkų susi
pratimo pagilinime ir ap- 
švietos plėtojime. , Nors ta 
kuopelė susideda iš 20 na
rių jinai tuo žvilgsniu nu
veikia daug daugiau negu 
visos kitos čionykštės lietu
vių draugijos, rengdama 
prakalbas, spektaklių vaka
rus ir šiaip darbuodamasi 
budinimui žmonelių iš tam
sos ir nesusipratimo kūd
rų. Tat ir įgijo simpatiją 
pas visus šviesesnius čiony
kščius žmones ir savo bro
lius, išskyrus mūsiškius ku- 
nigužių vadovaujamus tam
suolius. Bet ir parapijonų 
tarpe — su džiaugsmu tai 
pasakyti galima — jau žmo
nės bunda. Dėlto vietos 
klebonas, nuogąstaudamas, 
kad neiškriktų jam avelės, 
pasikvietė prieš 3 sąvaites 
sau į pagalbą kapuciną, ne
lyginant piemuo kudlių, kad 
pagelbėtų kaiminę ganyti. 
Tasai kapucinas klupdė ir 
saikino ištikimas aveles, 
kad klausytų. Vargšės tos 
avelės ir avinai, nemokėjo 
suprasti savo mokytojaus 
žodžiu prasmės, kada jiems 
nėr dienas kartojo: ”užra- 
kvkite savo kišenius ir ne- 
mėtykit pinigų niekams”— 
nes jeigu butų supratę, tai 
ir kapucinui nebūtų reikėję 
niekų skelbti, nes prie užra- 
kytų žmonių kišenių nebūtų 
galėjęs prieiti. Pagyvenę 
gal žmonelės supras, kas 
kunigams rupi.

Lietuvių švietimasis visgi 
žengia pirmvn. Laikraščių 
čia pareina beveik visų, ko
kių tik turime. Apart pre
numeratos keliu daugelis 
da išperka nuo agentų.

Keista, kad kai kurių vie
tų vyrai jieško apsivedimui 
merginų. Tegu atvažiuoja 
Elizabethan visi kas tik ne
randa sau merginos, o gal 
čia sumažins tą gyvo rožan
čiaus davatkų armiją. Be
rods, kad reikia gaut mer-

STOUGHTON, MASS. 
Naujas būdas aukoms 

rinkti.
Musų kolonijoje lietuviai 

bene gali būti pavyzdžiu vi
som kitom lietuviu koloni
joms; visos musų draugijos 
pripažįsta tik vieną Lietu
vos Šelpimo Fondą ir į jį sa
vo aukas deda, kadangi tik 
tuo fondu pilnai galima už- 
sitikėti.

Dabar draugijos bendrai 
priėmė naują būdą aukoms 
rinkti dėl karės nukentėju- 
siems. Visos draugijos ir 
kuopos išrinko po du kolek
torius, savo koloniją pada
lino į rajonus ir nuskyrė 
kur katrie kolektorių turi 
aukas rinkti. Be to, kas 
pasižada aukaut kas mėnuo 
ar sąvaitė po kiek jis išga- 

• Ii iki karė užsibaigs, to pa
imamas antrašas ir kolek
toriai tur pažadėtą sumą iš- 
kolektuoti, ir kas mėnuo 
mėnesiniame susirinkime 
aukavusiųjų vardus ir pini

ngus atiduoti vietos L.Š.F. 
skyriui. Pasekmė tokio su
tvarkymo pasirodo labai 
gera. Pirmu mėnesiu su
rinkta 23 dol. Kas sąvaiti- 
niais mokesčiais įmokės L. 
Š. Fondan nemažiau 5 dol.. 
tas ^auna tuos gražius pa
liudijimus, išleistus L.Š.F.

Abelnai žmonės reikalą 
supranta ir noriai aukauja, 
nes po biskį aukaujant ne
tiek atjaučia aukavimo sun
kuma ir su laiku lengvu bu
du išmoka savo auką. Be-1 < 
rods, atsiranda ir tokių 
žmonių, kurie kolektorius ; 
išplūsta. Tokių žmonių pa- i 
sielgimas yra aiškiu prasi- j 
žengimu prieš savo tautą, 
prieš tuos žmones, kurie 
alkdami laukia iš musų pa- 
gelbos.

J. N. Neverauskas.

MONTELLO, MASS.
Vietos kunigužis kiek 

įmanydamas stengiasi pa
laikyti, savo ištikimus para- 
pijonus, po tamsybės skrai-, 
ste. Dabar parsikvietė kokį 
ten kapucinišką kunigą ir 
per dešimts dienų sakė pa- 
pamokslus apie dievo ir ku
nigų gerumą, ir velnių blo
gumą. Vyrams liepė pri
sirengti prie moterų, o mo
terims daug vaikų auklėti 

.. i ir t.t. Dabar katalikės mo
toji terįs savo vyrams neduoda 
"Tai ramybės, o laisvų pažiūrų 

j vadina 
„ užtai, kad skatino

i. daug vaikų turėti. 7 d. lap- 
Ukričio buvo pamokslas vai- 
• kinams (nevedusiems); at

silankė į 600 vyrų, tad kapu
cinas ir pradėjo: „klausykit 
Dievo žodžių!” Na, ir pra
dėjo tie Dievo žodžiai kristi 
iš jo šventos burnos, it pe
lai iš arpo. Tuo tarpu V. K. 
švaicorius (maršalka) vaik
ščiojo apie ramiai sėdinčius 
vaikinus. Tūli į maršalką 
prabilo: „Tamista eik bač
kučių nešioti į stubas, o ne 
čia tau vieta švaicoriauti.” 
< Mat jis alaus pristatyto
jas). Maršalka sušuko: 
„eikit laukan!” Kapucinas 
griaudingai suvatojo, klau
sytojai pradėjo juoktis. Ka
pucinas paliepė visiems 
klauot ir melsties prie pane
lės švenčiausios, bet vaiki
nai neklaupia. Užgąsdino 
policija, bet šie ir tos nepa
būgo. Matydamas, kad vai
kinai nėra tokie avinai, kai 
jis manė, pradėjo manda
giai kalbėti, girdi, jei butų 
svetainė, tai aš su jumi pa- 
diskusuočia, bet čia bažnv- 
čia — tai negalima. J. B. 
atsistojo ir sako: „Dvasiš
kas tėveli, ateik į svetainę, 
šį vakarą bus diskusijos, tai 
ir padiskusuosim.” Jis vėl 
suriko: „Jus pirma pada- 
rvkit kontraktą, kad sutik
sit su mano nurodymais, tai 
diskusuosiu. o jei ne, tai aš 
nenoriu!” Vadinas, jei su
tiksi jo pasakymam pritar
ti, tai bus allright! Tuomi 
„naboženstva” ir užsibaigė. 
Daugelis kepures užsidėję 
pradėjo eit laukan. Maršal
ka rėkia: „Nusiimkit kepu
res!” Bet to žandaro nie
kas nepaiso, kai-kas paste
bi: „Liepk kapucinui nusi-. 
imt kepurę”...

Į diskusijas formališkai 
kunigus pakviesti buvo pa
siųsta delegatai, bet tie nėjo 
netikėlių atversti ant „ge
ro kelio.” Matvt. kad at
prato sekti Kristaus pėdo
mis.

Jaunikaitis.

bą ardyti, mūsiškė juodoji 
šimtinė griebėsi už darbo. 
Liaudies Choro prakalbose 
(14 d. š. mėn.) Dr. Nikolai
tis pradeda agituoti už su
tvėrimą Muzikališkos Drau
gijos, girdi, tokia kaip Bos
tone „Gabija.” Mat prie 
Liaudies choro priguli ir 
veikia socijalistai, kurie 

, tautiečiams kaulu gerklėje 
stovi. Taigi reika išardyti 
tas choras ir įkurti Muzika
lišką draugiją, kuri grajin- 
tų ant tautiečių smuiko.

Ar laimės ką, tai galima 
labai abejoti. Jiems ir ne
rupi koks nors visuomenei 
naudą nešantis laimėjimas, 
jiems pagal jų sutartį rupi 
tik ardvti kiekvieną prakil
nų socijalistų darbą.

Lawrencietis.

CLEVELAND, OHIO.
Kunigas šventina žmogžu

dystės įrankius.
Lapkričio 7 d. atsibuvo iš

kilmingas pašventinimas 
mandierių, kardų ir šautu
vų susitvėrusios čionai lie
tuvių militariškos draugys
tės. Dvasiškas vadovas, ku
ris mokina „neužmušk,” 
skaitė savo maldas ir krapi
no šventintu vandenių pei- ,1 
liūs, durtuvus ir kulkasvai- 
džius kaipo įrankius žmo
nėms žudyti. Po pašventi
nimo ceremonijai, mūsiškiai 
karžygiai, susidėję muškie
tas ant pečių ir nešiną pa
šventintus peilius (kardus) 
lankose iš bažnyčios gatvė
mis numaršavo tiesiog į 
Paulausko smuklę, kad ten 
dar pašventint ir savo sma- 
^enis. Na ir alkoholiumi 
įkaitintos smegenis sukėlė 
tuose karžygiuose nemenką 
ūpą. Neduok Dieve ten bu
tų pakliuvęs koks darbinin
kų švietėjas sociializmo 
evangelijos platintojas — 
sociialistas, tai jau kasžin 
ar butų gyvas paleistas. 
To tai mokina ir prie to ve
da musų katalikus kunigi
ja. Kas bent kiek protau
jančiu žmonių gali sakyti, 
kad kunigijai rupi Kristus 
mokslas ir doros auklėji
mas? Laikas butų farizė- 
iams narodvti duris iš Kris
taus bažnyčios.

Vyčių generolas.

VVEST LYNN, MASS. 
Pavyzdingos vestuvės.

Lapkričio 14, apsivedė V. 
Kazlauskas su panele A. 
Geležiniute. Kadangi šiose 
vestuvėse dalyvavo progre- 
svviškesni lietuviai, tai sve
čiams besilinksminant, vie
nas užsiminė apie sušelpimą 
nuo karės nukentėjusios 
musų tėvynės Lietuvos. Ir 
dėl badaujančių Lietuvoje 
musų brolių sumetėm 12 do
lerių ir 63c. Atėmus per
siuntimo lėšas, lieka $12.45, 
kas buvo pasiųsta Lietuvos 
šelpimo Fondan per T. L. 
Dundulį.

Aukavusiejie vardų neno
rėjo garsint. nors keliatas 
davė ir po doleri. Mat au
kavome ne dėl pasigyrimo, 
tik dėl sušelpimo badaujan
čių musų vientaučių.

Tai dar pirmos musų mie
ste tokios vestuvės, ir geis
tina, kad ir visa Amerikos 
visuomenė pasektų šį pavyz
dį.

Nuo savęs linkiu jaunajai

iš
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giną kokiam prakilniam ap- porai laimingo gyvenimo, o 
švietos ir dailės darbui, tai aukavusiems, varde vargs- 
su žiburiu nerasi, bet ženat- tančių tėvynėje musų bro
vei tai jau nesunku. Varg- lių ištariu ačiū.

____ 1_______ ___ _____ * wr a •sės, iš nuobodumo „čiungu- Vestuvėse dalyvavęs.

LAVVRENCE, MASS. 
Tautiečių konspiracija. 
Išeina aikštėn trečia 

eilės tautiečių konspiracija
priešais darbininkišką judė
jimą. Jų reakcijinius dar
bus aš vadinu konspiracija 
todėl, kad ta reakcija varo
ma pagal sutartį. Kaip ži
noma pagal jų suokalbio, jų 
nuskirtas korespondentas 
niekindavo ir visuoniekšiš- 
kiausiai, kaip tik žmogus vi
siškai iš doros ir žmonišku
mo išsidėvėjęs daryti gali, 
šmeiždavo tautiečių vieti
niai klykai nepatinkamas 
vpatas. Tuo specialiu „V. 
L.” korespondentu buvo 
Jonas Žukauskas. Bet tos 
pamazgos ir šmeižtai soci- 
ialistams neprilipo. Socija- 
istų etika ir rimtumas tar

si uola nuo savęs tai atmušė.
Šmeižimais nieko neatsie

kę, iie donkišotiškai puolėsi 
ant „Keleivio,” kad — jį tar
si kruvinoio caro žandarai 

Ir ta jų kon- 
aikštėn ir 

patiems atgabeno 
smūgį. Žmonės dar dau
giau pradėjo ”Keleivį” skai
tyti.

Be gėdos ir sąžinės žmo
nės tečiaus toliaus brenda į 
purvus.

Susitvėrus Liaudies Cho
rui, kad ir tą kultūros dar-

— uždaryti 
sni racija išėjo 
jiems

LAM RENCE, MASS. 
Prakalbos su pamargini- 

mais.
Lapkričio 14 d. Liaudies

choras surengė prakalbas. 
Kalbėjo vietinis daktaras 
Nikolaitis. Atidarius susi
rinkimą Liaudies choras po 
vadovyste A. Jankausko su
dainavo Lietuvių himną. 
Dr. Nikolaitis savo kalboj 
daugiausiai nurodė naudin
gumą sutverti muzikališką 
draugiją, (turiu pažymėti, 
kad kalbėtojas turėjo kal
bėti anie naudingumą Liau
dies choro, o ne apie sutvė
rimą muzikališkos draugi
jos). P-lė E. Vilkiutė pade
klamavo; p-lė K. Kulbiutė 
pasakė juokingą monologą 
apie moteris ir burdingie- 
rius, kas žmones labai pri
juokino; A. Večkienė sudai
navo dvi daineles, ant galo j 
Liaudies choras sudainavo 
Sudiev Lietuva, Girioj, Svei
ki broliai, Saulė teka nu
sileidžia ir Sukeikime kovą.

Reikia pasakyti, kad tam 
chorui susitvėrus buvo su
sirašę apie 50 narių, bet 
pradėjus mokinties dauge
lis pabėgo, liko tik kuone 
vieni sociialistai. Tas paro
do. kad tik socijalistai pasi
švenčia geriems darbams ir 
veikia nenuoalsiai.

ISS. 64 kp. remia chorą, 
dažnai duoda visai dykai 
savo svetainę praktikoms 
daryti.

Dabar prisirašė 5 naji na
riai, kiti žadėjo ateiti į cho
ro susirinkimą prisirašyti. 
Susirinkimai būna lenkų 
svetainėj, po num. 11 Har- 
vard st.

Teisybės Mylėtojas.
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GIRARDVILLE, PA.
Mūsiškiai vyčiai mato

mai iš kūdikystės gerai pri
sižiūrėję į maskoliškų žan
darų darbus, matomai jaus
damiesi dabar ir jie esą mi- 
litaristais tikrai žandariš
kai pradeda elgties. Tikrai 
kaip maskoliški caro činov- 
ninkai, kad pasigvrus savo 
valdžiai savais „nuopelnais” 
pradeda tokius darbus veik
ti, kokių tik žemiausios rų
šies niekšas nesigėdytų. 
Štai kad ir tai, idant pju
džius žmones vyčių sekreto
rius išmoko krautuvėse iš 
moterų maišelių išimti su- 
oirktų daiktų ir paskui pa
kišti moteriai maišelį, paro
dant kiek krautuvininkas 
jai davė. Tokius darbus at
lieka tik mašenikai. žulikai, 
o ne geri žmonės. Vyčiam- 
katalikams tokie darbai ma
tomai reikalingi. Matomai 
jiems yra iš augštai įsakyta, 
„ojudink ir ardyk,” kad 
drumstame vandenyje gali
ma butų žvejoti.

Lapkričio 14 d. Shenan- 
dorio choras „Sietynas,” 
rengdamas čia savo vakarą, 
atsiuntė plakatu dalytojus. 
Viens tu mūsiškiu žandaru 

iišolėšė olakatus ir numetė 
už gelžkelio geležinės 
ros. kur niekas negali 
lipti.

Negeriau elgiasi ir 
'-adas tų mūsiškių kazokų. 
Surengęs 60-čio valandų at
laidus, vietoje pamokyt 
žmones meilės artimo ir su
rikimo pavertė bažnvčią i 
keiksmo ir neapykantos 
srutu šaltinį. Keikė ir pra
vardžiavo susiprantančius 
darbininkus taip, kaip ir 
maskoliškas girtuoklis ve
žėjas da nepataikytų.

Tamsos ir prietarų palai
kytojai dūksta, matomai ge
rai jaučia, kad pieninga 
karvutė tiems 
niams užtruksta.

F. Levinskas.

3

DETROIT, MICH.j ir prie šv. Juozapo, tai tų
draugijų lėšomis likosi pa- (Atsakymas Genių Dėdei.) 
laidotas su bažnytinėmis 4Z Z^Z

j apeigomis, kas davė progą p^dė, rašydamas apie Dai-
„Keleivio” No. 45 Genių

tvo- 
per-

ir L. L. Mylėtojų draugijai 
pasiklausyti gražių vietinio 
kunigo pliovonių. Nors V. 
Libonis neprigulėjo prie so
cijalistų partijos, bet dvasi
škas piemuo beburnodamas 
nusitvėrė socijalistus, išva
dindamas juos kaip tik jis 
mokėjo. Nieko blogo jam 
socijalistai nepadarė, bet 
keikė, matomai pyksta, kad 
tie jam pelno nedaro. Beto, 
reikia dar paminėti ir šven
to Juozapo Draugijos pir
mininką

Matomai būdamas uolus 
katalikas, užsispyrė, kad 
grabnešiai butų su šv. Juo
zapo draugijos šarfomis. 
L. L. Mylėtojų Dr-įos pirmi
ninkas paaiškina, kad iš sa
vo draugijos paskyrė 3 na
rius grabui nešti, o tie juk 
negali jiems svetimos drau
gijos ženklus dėvėti. Šiaip- 
taip susitaikius, tasai juo- 
zapietis paskui užsipuolė 
ant tautiškos vėliavos nešė
jo, kam tas su tautine vėlia
va pasirodo ant katalikiškų 
kapinių. Bet vėl nieko ne
pešęs nusiramino.

Jurgis.

i

I

E. ARLINGTON, VT.
Lapkričio 14 d. š. m. atsi

buvo Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Dr-jos 3 kuopos 
susirinkimas. Tarp kitko 
nutarta apvaikščioti 22-rą 
dieną sausio, vadinamą 
„Kruvinuoju Nedėldieniu.” 
Tuo tikslu kuopos raštinin
kui pavesta susižinoti su 
artimiausių miestų drau
gais Schenectadv, N. Y., ir 
kitais, ar lankysis kalbėto
jas apvaikščiojime „Kruvi
nojo Nedėldienio.” Jeigu 
lankysis ir jeigu apsiims, 

dykaduo- j tai nutarta pakviesti į Ar- 
lington, Vt., paminėjimui 
to svarbaus momento — 22 
sausio. 1905 m. Atsirado 
oora liuosnorių, kurie apsi
ėmė surasti būdą prakalbų 
lėšoms padengti. Prie kuo
pos prisirašė pora naujų na
rių.

Da turiu paminėti, jog 
tarp musų randasi ypata, 
kuri vieną sykį tą patį daly
ką iškelia į padanges, antru- 
svk pasmerkia. Pavvzdis 
ir iš šio susirinkimo. Paly
tėjus lietuvių laikraščius, ta 
ypata, kuri ligšiol „Keleivį” 
laikė darbininkiškų, dabar 
jau pripažįsta nedarbinin
kišku, nors dėlei kokios 
priežasties „Keleivį” atrado 
nedarbininkišku, nepaaiški
na. nes tur-but ir pati 
Driežasties nesuranda.

pats

lės Mylėtojų Draugiją, sako 
buk jinai „triubija per vi
sus laikraščius, girdamosi, 
kad didžiausius kalnus nu- 
versianti.” D. M. D. ”ne- 
triubija” ir ’nesididžiuoja.” 
Bet, kad ji susitvėrė, tad 
ir laikraščiuose buvo pra
nešta, apie tai. Kaslink ap
švietimo visos liaudies, ti
kiu, kad G. Dėdė supranta, 
kad visą liaudį galį apšvies
ti tik visa žmonija, kitaip 
pasakius, visos žmonijos 
kulturnešiai, mokyklos ir 
švietimo įstaigos, o ne jau
nimo ar dailės ratelis, ku
lio veikmė gal apimti tik 
vieno miestelio dalį ir savo 
tautos liaudį, t. y. skleisti 
apšvietą, pakelti, dailės sko
ni bei supažindinti su ja.

Toliaus sako: „nieko to
kio panašaus nėra, kaip tik 
varymas konkurencijos su 
LSS. 116-ta kuopa.” Kame 
faktas Ši draugija nie
kam ant kelio nestovi, ir 
konkurencijos su nieku ne
mano varyti. Jinai, kaipo 
dailės draugija, užėmė tik 
tą spragą, kuri nuo pat lie
tuvių apsigyvenimo čia bu
vo tuščia, t. y., kad jokia 
draugija nesirūpino pakelti 
jaunimo ūpą prie dailės.

Veikimui dirvos yra už
tektinai, sutilpsim, tik dirb
kime...

Toliaus sako, buk D. M. 
Dr-jon priklauso visi socija
listų pabėgėliai. Čia jokių 
„pabėgėlių” nėra. Kurie bu
vo LSS. 116 kuopos nariais, 
tie ir yra nariais, kurie ne
buvo, tie ir nėra.

D. M. D. Narys.

JOLIET, ILL.
Lapkričio 7 d. įvyko čia 

SLA. 167-tos kuopos su
rengtos prakalbos. Kalbė- 
tojumi buvo kun. Mockus. 
Nors gana aštriai kritikavo 
religiją, bet kad savo kal
boje apščiai turi humoro, 
tai ir labiausiai tikintį ir 
mažiausiai protaujantį 
žmogų savo kalba užintere- 
suoja. Susirinko žmonių 
nemažai ir visi labai ramiai 
užsilaikė. Padarius kolek- 
tą taipgi ir aukų lėšoms pa
dengti sumetė.

Reikia paminėti kad šias L nes tur.but ir j 
prakalbas rengiant J. B. su Driežasties nesuranda. Ar 
Plakatais būro įėjęs vienai; dejt0 -Keleivis- nedarbinių- 
katalikiskan saliunan, kad 
*en plakatus padalinus. Sa- 
liuninkas pamatęs ant pla
katų, kad kalbėtojum bus 
kun. Mockus, užsiuntė ant 
plakatų dalytojaus nusigė- [leįvTs”

kiškas, kad nesibijo teisy
bės žodžio sakyt į akis vi
siems tamsos apuokoms, ku
rie laiko darbininkus tam
sybėje? Ar dėlto, kad ”Ke- 

visodos patarnauja 
reikalams, kurie tiktai ri- 
šasi su darbininkų judėji
mu? Skelbimas be faktų 
yra niekšišku šmeižtu.

S. Pašulnietis.

rusius savo sėbrus. Tie at
ėmė plakatus, sukišo savo 
nagus ir į kišenius, iškraus- 
tydami viską, ką juose ra
do. Tarp kitko paėmė ir ki- 
šeniuje atrastus tris dole
rius. Paskui prisispyrę 
prisipažinti esąs kataliku ir 
prie kokios parapijos pri
gulįs. Užpultasis pasisakė 
priguli prie lenkų parapijos, 
tai tik tokiu budu išsisukoi , .
iš katalikų nagu, kitaip gal P’ktadanai italai paplovė 
butu ir kraui? pralieję Mat cla tautletl Pletr0 G,a‘- 
nas katalikus dora ir žmo- m0’52 įmz‘ausk įs 
niškumas mažiau reiškia. 
negu pas laukinius pagonis.

Laisvamanis.

EASTON, PA. 
Italas papjovė italą.

Lapkričio 4 d. nesugaut'"

VVAUKEGAN, ILL.
Waukegan miestelis turi 

apie 17 tūkstančių gyvento
jų, tarpe jų randasi nema
žas skaičius ir Lietuvių, nes 
vra lietuviška parapija ir 
bažnyčia, tas mus neapeina. 
7 dieną lapkričio pasimirė 
jaunas vaikinas. V. Libonis. 
Velionis prigulėjo prie dvie
jų draugijų: L. L. Mylėtojų nąs.

Į ir paliko pačią ir 6 kūdikius. 
‘ Į Užpuolė ant jo kada jis va 

lė gatvekarių reles ir per
pjovė jam britva visą gerk
le iki pat ausų. Vargšas 
dar bėgo kelis blokus, palik
damas kraujo upelį, žmog
žudžiai tuomi da nepasiga- 
nėdindami, šovė į savo auką, 
bet nepataikė. So. Bethle- 
heme likosi suimtas tūlas 
Piscitto, kuris piršosi į Giai- 
mo žentus, o anas neprijau
tė toms piršlyboms. Pisci
tto vienok ginasi nieko neži- 

VJJ3.

PLYMOUTH, PA.
Lapkričio 5 d. kasyklose 

D. & H. No. 3, Larksville, 
Pa., nupuolus nuo viršaus 
dideliam uolos šmotui liko
si sunkiai sužeistas Marijo
nas Kaminskas, 48 metų 
amžiaus. Nugabentas f li- 
gonbutį tenai greit mirė. 
Paliko moterį su 9-riais ma
žais vaikais. Velionis gyvu 
būdamas mėgo apšvietą ir 
prigulėjo prie darbininkiš
kos ir tautiškos organizaci
jų. Beto prigulėjo ir prie 
Lenkų neprigulmingos pa
rapijos. Palaidotas 8 d. 
lapkričio su bažnytinėmis 
ceremonijomis, dalyvaujant 
pačiam Lenkų neprigulmin
gos bažnyčios vyskupui Ho- 
durui iš Scranton’o. Lydė
jo apie 3 tūkstančiai žmo
nių. Vyskupas Hodur pa
sakė gražų pamokslą. A- 
part vyskupo buvo dar 3 ku
nigai ir 5 klierikai. Reikia 
pastebėti, kad tas laidotu
ves atliko neimdami jokio 
užmokesčio, ko nebūtų pa
darę Rymo katalikų kuni
gai be šimto dolerių. Be 
abejonės, tas lenkų tautinių 
kunigų pasielgimas padarys 
į žmones įtekmę, gal pradės 
r nuo savo kunigų reika- 
auti, kad jie liautųsi aukso 

dievaičiui tarnavę. Nevei
ki musų klebonas Struckus 
abai pyksta. Grąsina ir 
teikia žmones, gąsdindamas 
amžinu prapuolimu už 
draugavimą su „eretikais.” 
Vargšas, kunigėlis, gailisi 
avelių vilnos.

Parapijonas.
GIRARDVILLE, PA. 

Negražus lenktyniavimas.
Liteuvos Sūnų Draugija 

buvo parengus 1 lapkričio 
balių. Išgirdę apie tai ”ry- 
mionįs,” nutarė pakišti ši
tai draugijai koją. Jie at- 
sispaudino anglų spaustu
vėj darkyta lietuvių kalba 
plakatus ir parengė diena 
prieš tai patįs balių. Jie 
darė tai su tuo tikslu, kad 
Lietuvos Sūnų Dr-jos ba- 
liun jau nebenorėtų ant ry
tojaus eiti. Ir tai darė vy
čių gnerolas su savo sėbrais. 
Gėdos pas tuos žmones nė 
už skatiką. F. L
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Į tai nedidelis daiktas džėloj pasiryžimu išganyti žmoni-kos, ypač grįžimas atgal Į 
pasėdėt Kristus netiek ja. savo senas tėvynes tų atei-

Į kentėjo dėl žmonijos. ! •
— Keistai protauji, tėve, vaike, kitu kart; dabar aš 

Daužymą žmonėms langų turiu eiti ugnies pajieškot, 
; tu nori sulygint su Kristaus ba mano pypkė užgeso.

teivystes Klausimas.

turėjo koki tai slaptą mi
tingą, ar ne?

— O iš kur tu tą žinai, 
vaike?

— Tai mano dalykas, iš 
kur aš tai žinau, bet aš ži
nau, kad turėjot.

— Jes, vaike, mitingą mes 
turėjom ir jei tu tylėsi, tai 
aš tau pasakysiu net ir ką 
mes nutarėm.

— O ką?
— Mes nutarėm rengties 

| karę su socijalistais.
— Jus jau senai tą karę 

vedat, bet socijalistai iš jos 
juokiasi.

— Taigi, taigi, vaike, apie 
tai mes ir kalbėjom, kad 
šitoks kovos būdas netikęs, 
nes iki šiol mes tik kritikuo- 
davom savo korespondenci
jose socijalistų kalbėtojus ir 

{ kartas nuo karto sukelda- 
ivom jų prakalbose triukš- 
; mą. Bet dabar mes pati3 
Į pamatėm, kad iš to niekas 
neišeina, nes kalbėtojai iš
vadina mus tik necivilizuo
tais drikojais, o jei kur 
dhug socijalistų prisirenka, 
tai tankiai gauni da i spran- 

,dą ir išmeta tave už durų. 
Šitokia kova ištikrujų buvo 
netikus, ba ji atnešdavo 
daugiau blėdies lietuviškam 
vaiskui, negu socijalistams. 
Paimkim kad ir tą atsitiki
mą: vienas vytis pakėlė so
cijalistų prakalbose triukš
mą, o socijalistai tuoj sušu
ko: ”Mest jį už ausų lau
kan!” Nenorėdamas, kad 
j| išmestų, musų vytis šoko 
per langą, iš to greitumo vi
sai užmiršdamas, kad salė 

! buvo ant trečio flioro... Ge- 
• rai da, kad buvo išsigėręs,! 
j tai tik koją išsisuko ir du 
i šonkauliu Įsilaužė, kitaip 
Į butų užsimušęs ant smert. ;

— Na. o kaipgi dabar jus! 
< manot kovoti su socijalis- 
. tais ? Kiaušiniais ?

— Ne, vaike, kiaušiniai 
negerai. Syki Krasnicko 
Darapijonai nuėjo su kiau
šiniais Į socijalistų prakal
bas, žmonių prisigrūdo pil
na salė, kaip suspaudė, vi
sus kiaušinius sutrinė kiše- 

I niuose.
— Girdėjau ir aš apie tai.
— Bet dabar mes manom 

{kitaip vesti vainą. Aš, kai
po generolas, padariau Įne- 

. Šimą, kad daužyti socijalis- 
jtams langus.

— Taip "vajavodami,” tė
ve, jus labai greitai papulsit 
nelaisvėn.

— Ar tu nori pasakyt, 
kad Į džėlą mus pasodins?

— Žinoma.
— Nebijok, vaike, polici- 

pasįja už socijalistus neužsistos.

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

— O, sveikas-gyvas, tė
ve! Kurgi buvai pereitoj są- 
vaitėj, kad neatėjai pas ma
ne pasikalbėt?

— Neturėjau laiko, vaike.
— O kągi veikei?
— Bizni užsidėjau.
— Nejaugi!
— Tikrai, vaike.
— O kas tai per biznis?
— Kaip čia tau pasakius, 

vaike, aš dabar esu kaip ir 
inžinierius.

— Na, na?
— Jes, vaike.
— Tai gal ir man butų 

prie tavęs kokis darbas?
— Nosar, tu da neturi 

tiek pesoto. Čia, vaike, rei
kia daug žinojimo.

— Jeigu taip, tai kaip tu, 
tėve, gali būt Inžinierium? 
Juk tu to niekad nesimoki- 
naL

— Aš nesu toks inžinie
rius, kaip tu misliji.

— Tai koks?
— Aš tau pasakysiu, vai

ke. Dabar ateina žiema, 
šaltas laikas, tai jaunus 
žmones ima pasiutimas...

— Koks pasiutimas?
— Šarap, kada aš kalbu! 

Pasiutimas ženytis. O ant 
vestuvių, kaip tu žinai, rei
kia daug visokių gėrimų. 
Bet musų lietuviai, kartais 
da grinoriai, angliškai ne
moka susikalbėt ir tankiai i 
turi daug trobelio. Taip va 
Džiova Lašiniunas andai už- 
ordeliavo savo veseilijai j 
kurkiną, o kai atsiuntė ir 
reikėjo kepti, pasirodė bal- j 
nas. Kitas užordeliavo ru- j 
siškos očiščenos, o gavo ka-! 
žin kokių ikrų. Taigi aš ir j 
supratau, kad čia reikalin- : 
gas žmogus, kuris žino viso-1 
kių gėrimų vardus, kad rin- Į 
ktų veseiliiom ordelius ant, 
gėrimų. Rimtai šitą klausi- j 
mą apgalvojęs, aš, vaike, 
nutariau, kad aš busiu tam 
bizniui atsakančiausis. Tai
gi pereitoj sąvaitėj ir pra
dėjau ji varyt.

— Bet tu. tėve, sakei, kad 
tu dabar esi kaip ir inžinie
rium.

— Taip, vaike. Toks už
siėmimas tai visviena, kaip 
ir inžinieriaus.

— Kokiu žvilgsniu?
— Tuo žvilgsniu, vaike, 

kad veselijos be šnapso ir 
alaus, tai vistiek, kaip boi
leris be štimo, o jeigu aš tą 
štimą pristatau, tai aš esu 
jau kaip ir inžinierius.

— Bet kas diena tu juk 
ne ”inžinieriauji,” tėve. 
Man rodos, kad pereitoj są
vaitėj tu neatėjai i 
mane dėlto, kad tavo vyčiai O jeigu ir pagautų katrą,

i

i

Mokytas Mimikas
(Ši farsa parašyta iš tikro atsitikimo.)

— Apie tai paklbėsime, vių, kurie važiavo Ameri
kon dėlei uždarbio bei val
džios persekiojimų.

Bet kĮla klausimas ar nu
veiktose valstybėse žmonės 
ras darbo' ir uždarbi, kac 
nereikėtų jiems užjurin ar 
užsienin keliauti. Prof. Rac- 
ca | ši klausimą atsako, kač 
nuveiktosios valstybės, ku
rios turėsiančios užmokėti 
didelius kariškus atlygini- 

i mus, kad gelbėjus save, tu
rėsiančios daryti viską, kas 

j tik galima, kad išeivybę su
laikius, nes karei daugybę 

I žmonių prarijus, jeigu dar 
'išeivybė prie to prisidėtų 
'valstybei pasirodytų puoli
mo ar ilgų metų nepaneša- 
mo skurdo pavojaus. Ir pa
muštose valstybėse žmonės 
bus labai reikalingi, kad ati
taisius visa tai, ką karė iš
griovė ir išnaikino.

Iš viršprivestos profeso
riaus Racca’o nuomonės 
matosi, kad ji labai skiriasi 
nuo daugelio Amerikos pub
licistų nuomonės. Katra tų 

inuomonių teisinga — tai 
klausimas, i kurį visgi šian
dien negalima duot tikro 
atsakymo.

Nesunku yra nuspėti ka
rės ekonomines pasekmes; 
permatyti susiklojančių 
ekonominių sąlygų buitį 
bet spėjimai gali būti ir abe^ 
jingais, kadangi dar negali
ma tikrai pasakyti, kaip ka
rė užsibaigs; iš ligšiolinio ' 
karės bėgio negalima dar 
daryti išvedimo, kad viena 
ar kita kariaujančiųjų pu
sių ją laimės taip, kad ga
lėtų reikalauti kariškų at
lyginimų. Tat visų kariau
jančiųjų valstybių išdai bus 
išsemti. Reikalinga bus su- 
naikintom ir nusibankruti- 
jusiom valstybėms užtraukt 
paskolas ir mokėti jau se
niau padarytas. Atitaisy
mas sunaikintų miestų, gel- 
žkelių, fabrikų ir kaimų iš 
valstybės pusės negalės 
gaut paspirties, gi liku
siems žmonėms nemaža pi
nigų reikės, kad uždėtus 
mokesčius apmokėjus. Tos 
tai apystovos gali sūdanti 
Driežastis išeivybės pasfdi- 
nimo.

Karė daro taip didelius 
sunaikinimus, kad Europos 
kapitalizmas gali pasirody
ti bespėkiu, idant sutvar
kius sunaikintą ir išardytą 
pramoniją. Prisieis gal 
pagalvoti apie socijalizaciją 
— apie tai, kas šiandien dar 
taip šurpuliais valdančią
sias klesas krečia, o ką jau 
ir šiandien karės spiriamos 
jos noroms-nenoroms nors 
išdalies pradeda gyveniman 
vykinti.

Tokiame dalykų stovyje 
emigracijos klausimas pri- 
dausyt gali visai nuo kitų 
sąlygų, todėl dar nelaikąs jį 
rišti, ypač tokiais kaip pro
fesoriaus Racca spėlioji
mais. Sibilis.

!

Prieš nesenai "Laisvė” ar 
tai paskatinta Amer. spau
dos kalbėjimas apie ateivy- 
bės sumažėjimą, ar tai norė
dama patirti, kiek Amerikos 
lietuvių išeivybė karei pasi
baigus pasididins, padarė 
lyg kad ankietą, rinkdama 
atsakymus 1 
pasibaigus mano grįžti Lie
tuvon. ir tų. kurie mano čia 
pasilikti. Tokia ankieta, . 
jeigu ji gerai pavyktų, nors 
ir patiektų gana svarbią 
musų gyvenime žinią, te- pagelbėjus savo 
čiaus visgi negali ji nu- 'kiams apmokėti užkrautus ( 
spręsti, ko reikia laukti, j mokesčius.
Ateivybės bei išeivybės di-i Sulyg tų žmonių, kurie 
durna nustato ne išanksto daro tokius išvedimus, nuo- 
atsiradę bei sukelti žmonių monės, tai ateivybės pasidi- 
norai, bet tam-tikros atsi- dinimas Amerikai gali at- 
radusios momento sąlygos, nešti tik labą, nes čionykštė 
Į tų sąlygų atsiradimo gali- Dramonė, gaunanti iš sunai- 
mybės klausimą reikėtų ir kintų Europos kraštų 
nuodugniau pažvelgti, kad stambius užsakymus, reika- 
galima butų bent objekty- lausianti daug naujų darbi- 
viai rišti emigracijos klausi- ninku. Kapitalistai pagei- 
mą. idaųia kuodidžiausios atei-

Nepaprastai smarkus ka- vybės, nes užtektinai darbi- 
pitalizmo išsiplėtojimas A- ninku esant galima dirban- 
merikoje galimas buvo tik tiems darbininkams algas 
dėlei neapsistojančios atei- apkapoti, 
vybės. kuri patiekė kraštui Tečiaus

kad daug vandens nutekės 
iki sunaikintas ekonominis 
gyvenimas galėsiąs Įeiti i 
normalio savo išsivvstvmo 
vėžes. Gi žmonės karės 
nuvarginti ir karės lėšoms 
padengti uždėtais mokes
čiais apsunkinti jieškos sau 

tų, kurie karei atvangos ir pasilsio užsie
nyje, o tas Europai arti
miausias užsienis yra Ame
rika, i kur vieni keliausią, 
kad čia apsigyvenus, kiti, 
kad radus uždarbi ir tuomi 
pagelbėjus savo namiš-

I

Veikiančios ypatos:
Mokytas svetimšalis, mimikas.
Jaunas Lietuvos dvarponis.
Dvarponio vežėjas.
Tarnas.
Keliatas svečių.
Dalykas dedasi viešbučio sode.
Mimikas ir dvarponis sėdi prie stalo ir geria alų.

C

Stebėtinas tamsta žmogus! Juk Espe-

darbininkiškas rankas. Gi 
dabartinė karė tąjĮ darbo 
žmonių plūdimą sulaikė. 
Kol-kas Amerika to emigra
cijos apsistojimo pasekmių 
dar nebeatjaučia. Ekono
minis krizis čionai atėjo be
veik sykiu su Europos ka
rės užsidegimu. Kriziai iš
meta iš dirbtuvių milijonus 
darbininkų, tokiame dalykų 
stovyje nauji atėjūnai nepa
geidaujami, nes jie yra vi
suomenės gyvenimo naštos 
pasunkinimu; darbo jiems 
nėra, o gyvent jie turi. Bet 
kriziai negali būti amžini. 
Dirbtuvės vėl atsidarys, tik 
kapitalistams gali išsisemti 
bedarbių armijos rezerve. 
Europos karė gali padaryti' 
Europos visuomenių gyve
nime dideles permainas; ga
li apsistoti ir išeivybė | A- 
meriką. Amerikai ateivy- 

Į bės klausimas pasirodo 
svarbesniu, negu kada nors 

(jis buvo. Visai neĮstabu, 
kad Amerikos buržuazijinė 

jspauda, kuri dar taip nese
nai garsiai šaukusi ateivy
bės suvaržymo, dabar visai 
kitą giesmę pradeda giedo
ti ; ją apima baimė, kad su
silpnėjus konkurencijai tarp 
darbininkų, jų reikalavimai 
gali dar augščiau pakilti. 
Ateivybės klausimą gvilde
na profesijonalai žmonės ir 
stengiasi permatyti Europi- 

| nes karės intaką i emigraci- 
ją, kad pasiremiant objek
tyviais tos intakos rezulta
tais galima butų išanksto 
Į pritaikyt produkciją prie 
laukiamų sąlygų.

Daugelis mano, jog nežiu- 
■ rint, kokios bus karės pa- 
I sėkmės, nežiūrint, katra ka
riaujančiųjų pusių laimės, 
ją, Europos šalĮs visgi liks 
taip ekonominiai sunaikin
tomis, kad ilgiems metams 
nebusią ten darbo tiems, 
kuriuos karė gyvais palik
sianti, dėlto ateivybės ban
ga ne sumažės, bet dar žy
miai padidės.

Pastarųjų metų ateivybės 
statistika parodo, jog ant
roj pusėj 1913 metų Ameri
kon pribuvo 736 tūkstančiai 
ateivių, gi 1914 metais jau 
tik 204 tūkstančiai. Tečiaus 
tomis skaitlinėmis negalima 
vaduoties kalbant apie atei
tyj busiančią emigraciją. 
Negalima nuspėti, kas bus 
no karei. Tie, kurie tikisi 
didelės emigracijos, remia
si daleidimais, kad ekonomi
niai sunaikintose Europos 
šaljse per ilgus metus pasi- 
likusiems nebus kas veikti;

Mimikas.— Ne, tamista. aš su jumis nesutinku: Es
peranto kalba niekados nebus, pilnoj to žodžio prasmėj, 
kalba tarptautinė — ir jūsų jos platinimas yra betikslis.

Dvarponis.— Bet kodėl?
Mimikas.— Kodėl... Tą tamistai išaiškinti man yra 

sunku, o tuomi labiau, kad tamsta esi uolus, karštas es
pe rantistas.

Dvarponis.
ranto jau dabar yra tarptautinė kalba!..

Mimikas.— Kokiu budu ir kur?
Dvarponis.

nių, visokių tautų ir visose šalyse; prie to gi esperantiška 
literatūra...

Mimikas.— Palikite literatūrą, jaunikaiti!... Ne vi
siems ji yra prieinama ir ne visi...

Dvarponis.— Pavelyk tamista...
Mimikas.— Ne, dovanokite man!... Kokiu budu jus 

susikalbėsite taja stebėtina kalba, daleiskime, su nebv- 
iu?... štai kam vra būtinai reikalinga tarptautinė kal

ba!...
Dvarponis.— Bet su jais ir kitokia kalba negalima su

sikalbėti !...
Mimikas.— Atleisk, tamista. jeigu tamista negali su

jais susikalbėti, tai tas da nereiškia, kad ir kiti negali. 
Jiems, ypatingai jiems, turi būti kalba, ir ji jau yra!

Dvarponis.— Labai žingeidu! Kasgi tai per kalba?
Mimikas.— Ir tamsta drįsti vadinti save propagato- 

rium tarptautinės kalbos?... Gėdikis, jaunikaiti, jeigu 
tamsta likšiol nežinai tikros tarptautinės kalbos!

Dvarponis.
Mimikas —
Dvarponis.— Apie mimiką ?!
Mimikas.— Taip, apie mimiką! šitai yra tikra tarp

tautinė kalba, su kurios pagalba jus galite kalbėti su 
visais žmonėmis! Bet gaila, nes tas mokslas pakol kas 
yra tiktai gimstančiam stovyje.

(Pabaiga bus).

Esperantiškai kalba jau milijonai žmo-

Tečiaus nerisi ateivybės 
klausimo rišėj'ai yra tos 
nuomonės, kokią čia nuro
dėme. Prieš porą mėnesių 
New Yorko universiteto 
profesorius Viktoras Rac- 
ca išleido savo veikalą apie 
ateivybę po karei. Jisai 
stengiasi priparodyt, kac 
ateivybės mažėjimas netik 
neapsistos, bet dar eisiąs 
toliaus karei pasibaigus. 
Savo tikrinimus jisai remia 
sekančiais dviems dėsniais; 
pirmutinėmis ikišiol ateivy
bės priežastimis buvo: vie-' 
nūs iš jų gimtinių varė A- 
merikon politiški, religiji- 
niai bei tautiniai persekioji
mai ir priespauda; antrus gi 
stoka duonos. Prie pirmų
jų grupės priguli lenkai, lie
tuviai, žydai ir smulkesnių 
tautų žmonės iš Rusijos, 
Austrijos ir Vokietijos. 
Karei pasibaigus tų valsty
bių valdžios, anot prof. Rac- 
ca, negalėsiančios tolesniai 
persekioti minėtas tautas, 
atmindamos, kaip svarbu 
yra valstybei ją sudedančių 
tautų ištikimybė karei ki
lus. Šių dienų Europos val
stybių karėje petis petin 
eina i mūšio lauką ir kovo
ja už bendros valstybės in
teresus pavergtųjų tautų 
žmonės kartu su jas ver
giančios tautos piliečiais. 
Ir eina todėl, kad tikisi tau
tinės liuosybės ir tų priža
dų, kokius valdžios padarė, 
ištesėjimo. Nežiūrint, kaip 
karė pasibaigs — vienai ar 
kitai valstybei, — visviena 
duotus prižadus valdžios tu
rės išpildyti nors jau dėlto, 
kad ateityje apsisaugojus 
valstybinės suirutės ir ne- 
jiegos

Antra ikišiol buvusios 
emigracijos priežastis, tai 
skurdas ir stoka uždarbių. 
Racca’o nuomone menki už
darbiai yra perdidelio žmo
nių prisiveisimo (?) rezul
tatu. Dabartinė žmonių 
skerdvnė tąjĮ žmonių per-: 
viršĮ ilgiems metams praša-i . - ,
liną. Be to ateivvbės susta- norim reformuoti pasauli, 
bdvmui veiksią dar ir kiti tik mus receptai nelygus.

Karę laimėju- Tad kedenkim receptus, vie-

graibyties. Ag nežiūrint 
kaip vieni kitų pažiūrų ne
mylėtume, vistiek mes vieni 
kitų nevalgysim!

Fritzas.
♦ ♦ ♦

Tai Dievo meilė, kad lie
tuviai neturi karaliaus, nes Nekurtose vietose persai pa- 
ir jam reikėtų taip karaliau- ėmė anglų telegrafo stotis.

Pašalietis, prisižiūrėjęs j 
mus lietuvišką politiką, i tą 
begalini užsivarinėjimą vie
nų ant kitų tarpe klerikalų, 
autiečių ir socijalistų, 
žmogus negali neatsiminti 
apie šun|, kuris kaip padu
bęs su visu smarkumu vėjas 
tatiną. Ir kam veja šuva 
catiną? Juk jis katienos 
neėda. Taip pat ir pas mus: 
kokių šventų perkūnų taip 
draskyties? Juk mes visi

£ sieto riai 1
sios valstybės'iš'pamuštųjų toj vieni kitiem už gerklių 
gausiančios dideles sumas ‘ 
kariškų atlyginimų; kad iš
didžius karės pėdsakas, tu
rėdamos užtektinai savo 
ižduose pinigų, pradėsian
čios daug darbų; žmonėms 
ant vietos busią užtektinai 
darbo ir pakankamai uždar
bio, dėlto nereikėsią jiems 
to jieškoti užsienyj. Nega
na to, gali būt, 
še’-ybė prasidės

kad didelė 
iš Ameri-

- Bet apie ką tamsta kalbate? 
Apie mimiką, tamista!

Iš karės lauko
VOKIEČIAI ATSIŽADĖ

JO RYGOS.
Vokiečiai atsižadėjo savo 

planų paimti Rygą ir eiti 
Petrogradan, o nutarė lau
kti geresnės progos. Tuo 
tarpu jie uoliai ruošiasi žie
mai, kad padarius kuosma- 
giausį sau gyvenimą apka
suose. Tam tikslui iš Vo- 
kieijos gabenama daugybė 
namelių, kurie yra padaryti 
iš lengvučio metalo ir pri- 
šildomi garu. Beto gabena
ma daugybes šiltų drapanų, 
patalinių ir spirito, kuriuo 
kareiviai kasdiena turės 
trinti save nuo šalčio. Vi
si šitie nameliai, o taipgi vi
sos kareivių drapanos, ke
purės ir ginklai bus aptrau
kta baltu perkalium, kad 
žiemos laiku ant sniego jų 
nesimatytų. Tuo tikslu iš 
Lenkijos išgabenta visi bal
ti audiniai.

PATARIA VARTOTI 
KUODAUGIAUSIA 

NUODIJANČIŲ 
GAZŲ.

Francuzijos senato kari
nė komisija išnešė rezoliu
ciją, kurioj patariama fran
cuzų armijai vartoti kuo- 
daugiausia nuodijančių ga- 
zų.

Tai, prie ko priėjo civili
zacija.

PERSAI UŽMUŠĖ 550 
ANGLŲ.

Berlynas paskelbė žinią,

VOKIEČIAI IMA Iš BAŽ
NYČIŲ VISĄ VARJ.

Reutero žinių agentūra 
praneša, kad Vokietijai pri
truko jau vario amunicijai, 
todėl pradeda imti tą meta
lą iš bažnyčių. Bremene 
nuo didžiausios katedros 
jau nuplėšta vario stogas, 
ir paimta kielikai, liktoriai 
ir visi kiti daiktai, kurie tik 
iš vario padaryti.

VISI SVETIMTAUČIAI 
FRANCUZIJOJ TURI 
EIT KARĖN ARBA 

PRASIŠALINT.
Visi Rusijos, Anglijos ir 

kitų sąjungininkų valstybių 
valdiniai, kurie gyvena 
Francuzijoj ir yra kareivio 
amžiaus, turi eiti karėn 
kartu su francuzų karei
viais. Katrie to nenorės, 
turi būt areštuojami ir siun
čiami atgal Į savo šalį, kad 
tenai juos paimtų karėn.

Šitokj nutarimą padarė 
Paryžiaus miesto valdyba 
ir ji pataria šalies valdžiai 
priimti j| kaipo Įstatymą. 
Taigi nestebėtina, kad ir 
Gabrys su savo "informa
cijos biuru” pabėgo iš Pa
ryžiaus.

Apie tok| Įstatymą kal
bama ir Anglijoj. Jeigu 
Anglijoj tas Įvyktų, tai tūk
stančiai lietuvių, kurie gy
vena Škotijoj ir ačioj An
glijoj, turėtų stoti Anglijos 
kariumenėn, arba butų iš
gabenti Rusijon.

PASKANDINO LAIVĄ 
SU SUŽEISTAIS.

i

kad užėmus anglo-indų ka- Pereitoj seredoj, 17 lap- 
iaa b-riniA Tirt™ mirt minnariumenei Persijos Buširą. 

Persijoj prasidėjo priešin
gas anglams judėjimas.

kričio, žuvo nuo minos ang
lų laivas ”Anglia,” kuris ve
žė apie 400 sužeistų iš ka
rės lauko. 300 sužeistųjų 
išgelbėta, kiti nuskendo. Ki-11 Jdlll IvinULU VcllĮy AdlAllAU vUlv VvlvgiaiU OvVVIM) «« m*ji»v**\* v.

ti kaip Belgijos karaliui be o ties Duevaru 4,000 persų tas laivas skubinosi Į pagal- 
savo žemės. 1 atakavo anglų kariumenę,. bą, bet pataikė ant kitos mi-

Pilgrimas. kuri netekusi 550 vyrų. Inos ir taipgi žuvo.



KELEIVIS S

’S AMERIKOS.
HILSTR0M SUŠAUDY

TAS.
Joseph Hilstrom, jaunas 

I.W.W. šalininkas ir poetas, 
likos sušaudytas saulei te
kant 19 lapkričio Salt Lake 
mieste, Utah valstijoj. Ka
pitalistų teismas jį pasmer
kė nužudymui buk tai už 
užmušimą tūlo krautuvinin
ko, ko niekas nėra matęs ir 
pats Hillstrom iki paskuti
nei valandai tvirtino, kad 
jis visai nekaltas. Prieš jo 
nužudymą buvo rašomi 
skaitlingi protestai. Net 
American Federation of La- 
bor konvencija užprotesta
vo prieš pasikėsinimą ant to 
vaikino gyvasties. Tais pro
testais verčiamas preziden
tas Wilsonas mušė Utah gu
bernatoriui telegramą už
tardamas už Hillstrmą. Bet 
gubernatorius, matyt, žiau
rus barbaras, užsispyrė, kad 
Hillstrom butų sušaudytas 
ir gana. Wilsonui jisai at
sakė: Tamsta kišiesi ne į 
savo reikalą ir už tą žmogų 
užtardamas kurstai tik I.W. 
W. riaušes kelti.

Iš to jau matyt, kad 
gubernatorius baisiai 
kenčia I.W.W. unijos ir 
ra abejonės, kad vien
dėlto Hillstroma ir sušaudė.

Sušaudžius Hillstroma gu
bernatorius apreiškė, kad 
dabar jisai išvalysiąs Utah 
valstijoj visus "maištinin
kus” ir uždrausiąs visas 
prakalbas. "Jeigu miestų 
viršininkai šito mano įsaky
mo nepildytų, tai aš pats jį 
išpildysiu,” pasakė guber
natorius. Jisai ketina pa
šaukti net miliciją tam tiks
lui. Siunta.

LSS I RAJONO CONN. 
PRAKALBŲ MARŠ

RUTAS.
Kalbės drg. M. Dusevičius

3 d. Gruodžio, Pėtnyčios 
vak.— Bridgeport, Conn.

4 Gruodžio, subatos vaka
re — Ansonia, Conn.

5 Gruodžio, nedėlios va
kare — Waterburv, Conn.

6 Gruodžio, panedėlio va
kare — Tarrington, Conn.

7 Gruodžio, utarninko va
kare — Bristol, Conn.

8 Gruodžio seredos vaka
re — Hartford, Conn.

9 Gruod., ketvergo vakare
— So. Manchester, Conn.

10 Gruod., pėtnyčios va
kare — New Britain, Conn.

11 Gruod. subatos vakare
— Meriden. Conn.

12 Gruod., nedėlioj, Wal- 
lingford, Conn.

13 Gruod., panedėlio va
kare — New Haven, Conn.

P. Motiečius,

__ _  J Pajieškau dėdės Martino ir Juozo
4 I lOSKOl t lllfll ’Lipkevičių, Vilniaus gub, Trakų pa- w J i vieto, Semeliškių valsč, Geraitiškių

’ kaimo. Kas apie juos žino, malonė-
Pajieškau pusbrolio Augusto Kaz-1 kit pranešti, arba patįs atsišaukti, 

laucko, Kauno gub, Šiaulių pav. Jo- į turiu svarbų reikalą.
niškio parap, Butniunų dvaro. Se
niau gyveno Brooklyn, N. Y, bet 6 
metai atgal išvažiavo į Chicago, III. 
Kas žinote, malonėkit pranešti.

J. Kripaitienė,
251 Bedford Ave_ Brooklyn, N.Y.

Pajieškau pusseserės Anastazijos 
Juodaičiutės-Brokevičienės; dėdės 
Simano Krečiko ir draugų: Juozo 
Kurnėtos ir Juozo Matijošaičio. Jų 
pačių ar žinančijų meldžiu pranešti. 

Agota Liubinskiute-Dvilaitienė 
159 Canada Cement avė.,

Montreal, East, Canada.

Pajieškau brolio Jono Žemaičio, 
prieš porą metų gyveno Philadelphi- 
joje, Vilniaus gub, Valkininkų vals, 
Vištuvų sodžiaus. Jis pats ar kas 
apie jį žino malonės pranešti.

R. Žemaičiutė, 
1303 Wood sti, Philadelphia, Pa.

l

i

Juozapas Klaczkauskas,
73 Beach st., New York, N. Y.

Pajieškau brolio Juozapo Urniko 
ir draugo Jono Tarasko, abu gyveno 
Argentinoj. Abu Kauno gub, Šiau
lių pav, I.ukiškio parapijos. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti ar 
pranešti.

Leonas Urnikis, 
-58 Cardoni st, Detroit, Mich.

Pajieškau draugės Marijonos Blud- 
nikytės-Gustautienės, ir Onos Njk- 
cerytės. abi Kauno gub, Panevėžio 
pav, Krincinos parap, Marijona 
Daukšių kaimo, Ona Dauckėnų kai
mo, turiu svarbų 
atsišaukti.

Miss J. 
National F. Co,

reikalą, meldžiu

Kairis, 
Wes Hanover,

Mass.

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

Povilas Petrauskas. (49)
2249 W. 23rd Place, Chicago, IU.

LIET. DARB. BROL. PAŠELP 

DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.

Valdyba:

, Lekavičia — 
P.O. Box

Kirstukas — 
1205 Cresty

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

Su visokiais Draugystės reikalais 

reik kreiptis šiuo adresu: 
S. D. B. P. Dr-stė,

Bos 64........................... ... Courtney, Pa.

IIP- Va tiekunasj
"Keleivio” Keliaujantis 

Agentas.
Šiamis dienomis lankysis 

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

"Kel.” Administracija.

D.

V.

pirmininku, 
138, Courtney, Pa 

fin. sekretorius, 
avė., Charleroi, Pa.

CHICAGO, ILL. 
IŠKILMINGAS BALIUS.
Draugystės Palaimintos 

Lietuvos atsibus subatoje, 
27 Lapkričio-Nov., 1915 m., 
Pulaskio svetainėje, 1709— 
15 So. Ashland Avė., Chica
go, III. Pradžia 7-tą vai. va
kare. Įžanga 25c. porai

Kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites ant to musų iš
kilmingo baliaus. Bus skra
jojanti krasa su dovanomis. 
1-ma dovana: vienas iš Chi
cagos dienrašičų; 2-ra — 
lietsargis, moteriškas, ver
tės $5.00. Grajįs orkestrą 
brolių Sarpalių visokius

• .................... . ;; šo
kius. Kviečia Komitetas.

;CAMBRIDGE. MASS. 
VIENUOLIKTAS METINIS 

BALIUS.
Parengtas Lietuvos Sūnų Draugy

stės, atsibus Ketverge (Thanksgi- 
ving Day) Lapkričio 25 d. š. m. Cy- 
prus Hali svetainėje, 40 Prospect sti 
Cambridge, Mass. Prasidės 2 vai. 
po pietų ir trauksis iki vėlai. Bus 
puikių gėrimų ir užkandžių. įžanga 
porai 50c, pavieniui 25c.

Visus širdingai kviečia Komitetas.

I
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LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGUOS.

Dės Moines, Iowa.

Valdyba:
Perezidentas — A. Gailius,

717 E. Market st. Dės Moines, Ia. 

Vice-Prez. — S. Kairys,
217 S.E. 9th sti, Dės Moines, lova. 

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

Dės Moines, lova. 

Prot. Rašt. — J. P. Šileika,
217 S.E. 9th st. Dės Moines, Ia. 

Kasierius — J. Bindokas,
719 E. Court avė. Dės Moines, Ia.

Susirinkimai būna 1:30 vai. po pie

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

MAGIC SCHOOL
Ar nori būti magiku? Ar nori 

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

Su pirma magijos štuka ir lekci- 
jau galėsi padaryti didelę nuosta
ta rp žmonių.

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

i

Mass.

KA-

Ant

iu.
iu.(47)

m.
ni.

%

įm.
"KeL”

1

Plymouth, Pa. 
Staskevičia, 
Plymouth, Pa. 
Antanaviėia,

1

i

of Lake, 

Mylėtojų 
of Lake, 
atsibuna 
mėnesio

ja 
bą

Pioigu* «ią«t money orderio, tat
k*m U» nepuiku, gili nųrl markėmis.

Prano Marce- 
pav., 

so- 
re- 
at-

Meš- 
Jono 

Mel- 
(48)

ar žinantieji malonės prane- 
(49)

Pajieškau brolio Joakimo Taujėno, 
Kauno gub.. Telšių pav., Ilakių par. 
Dilbikių sodos, gyveno Argentinoj, 
jis pats 
šti.

Pajieškau Simono Pranckevičiaus, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Jezno val
sčiaus. Dzingeliškių sodžiaus, turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti 
ar

Pajieškau Jokūbo Razinsko ir jo du- 
ktės Uršulės. Jų pačių ar juos žinan- 
čiųjų meldžio man pranešti.

Chas. Klauda,
320 Edwards sti, Rockford, III.

St Juknevičių,
88 Vine st, Montello, Mass.

PARSIDOUDA NAMAS 

ant Actiono už skolą 29 lapkričio-No- 

veraber. Belmont avė, Stoughton. 
Galit kreiptis pas Gasparą Ambra
zūrą, 107 Bowen st So. Boston.

. m. 
A. Malinauskas,

Elena Vaitkienė.
1704 So. Burlington sti. Chicago, III.

Jonas Vaitulevičius,
14 Neil st., Mariboro, Mass.

ATSKAITA
LIETUVOS ŠELP. FONDO FINAN

SŲ SEKRETORIAUS.

Kari. P. Bouder,
184 Sidney sti, Cambridge, Mass.
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Pajieškau pusseserių Onos ir Va- 
ronkos Daudaraičių, Alizavos parap., 
Cipėnų valsč. Onos Bobickaičios, 
Radeikių Sodžiaus, Pandėlio parp, 
Zarasų pav, Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti ar kas žino jas malonės 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

Kazimieras Čiurlis,
278 First str, Elizabeth, N. J.

Pajieškau giminių, Jono, Jurgiu ir 
J Prano Matuliauckų, Kauno gub, Sve- 
j dasų parap, Grikepe’ių kaimo ir 
draugų Jono Juzėno, But»nn V«imo; 
turiu svarbų reikalą, malonėkite at
sišaukti.

Juozas Prūsas.
: 42 Watkins Terr. 2, Rochester, N. Y.

Rymo Katalikų kunigas bus baudžiamas mirčia.

tas 
ne- 
nė- 
tik

Albanv, N. Y.— lapkričio 
23 dieną Augščiauslas Ape
liacijos teismas vienbalsiai 
atmetė Rymo Katalikų ku
nigo Hans Schmidto apelia
ciją, kad jo byla už nužu
dymą Onos Amuleriutės da 
sykį butų nagrinėjama. To
kiu budu kun. Schmidtas 
turės sėsti elektrikinėn kė
dėn.

Pajieškau draugų Juozapo ir Ka
zimiero Venckų. Kauno gub, Telšių 
pav, Alsėdų valsč, Juozapas Brevi
kių kaimo, Kaz. Žvirblaičių sodos. 
Jie patįs ar kas žinančiujų malonės 
apie juos pranešti.

Petras Labzentis, 
129*4 Morris et, Scranton, Pa.

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

Antanas Jočius, (48)
28 Springfield sti, So. Lavrence,

Mass.

Pajieškau švogerio
’ionies. Vilniaus gub., Trakų 
Valkininkų parap.. Vergakiemio 
džiaus, gyveno Worcester, Mass, 
gis išvažiavo Detroitan. Meldžiu 
sišaukti.

Pajieškau Antano Baziulio ir Jono 
Šerio, Kauno gub, Šiaulių pav, 
kūčių par, Ropeikių kaimo. Ir 
Medževskio, Kužių miestelio, 

jdžiu atsišaukti.
Jurgis Baranauskas.

I BOK 16, Sunderland.
i 
į

i

BANDĖ SUDEGINTI 
RĖŠ ARKLIUS.

Weehawken, N. J.— 
Erie geležinkelio stoties vo- 
kiačiai bandė sudegint čia 
traukinį su 500 arklių, siun
čiamų sąjungininkams. 
Traukinis buvo padegtas 
trijose vietose, bet laiku pa
matyta ir užgesinta.

Pajieškau brolio Antano Didbarz- 
džio, Suvalkų gub, Kalvarijos pav. 
ir parap, Raudeniškių kaimo. 1902 
metais išvažiavo iš Shenandoah, Pa, 
į Nanticoke. Pa. Malonėkite atsi
šaukti, ar kas kitas gal praneštų.

(48) 
Mikalina Didbarzdžiutė-Deltuvienė, 

226 E. Lloyd sti, Shenandoah, Pa.

GOMPERSAS VĖL BUS 
A. F. of L. PREZIDEN

TU.
35-toji Amerikos Darbo 

. Federacijos konvencija San 
'Franciscoje vėl išrinko Sa
muelį Gom persą savo prezi
dentu. ir išrinko kone vien
balsiai, nes prieš jį balsavo 
išviso tik 3 delegatai, tų tar
pe ir soeijalistas A. Germer 
iš Collinsville. III., kuris pa
reikalavo, kad ir protoko- 
lan butų užrašyta, jog jis 
balsuoja prieš Gompersą.

Rezoliucija reikalaujanti 
referendumo, inicijativos ir 
atšaukimo buvo apmesta. 
Chicagos delegatas Fitznat- 
rick pasakė, kad viršininkai 
priešingi referendumui dėl
to, kad jie bijosi, kad žmo
nės galėtų jų paskui neiš- 
rinkt.

19 lapkričio posėdyje bu
vo kilęs baisus triukšmas, 
nes įnešta rezoliuciia, kad 
suspenduoti dailydžių broli
ją už tai, kad ji susivienijo 
su mašinistų unija. Jau ro
dėsi, kad konvencija skils 
pusiau, bet šiaip-taip susi
taikyta.

Sekanti konvencija bus 
Baltimorėje.

PILNA AMERIKA VO
KIETIJOS ŠNIPŲ.

Amerikos laikraščiai pra
dėjo garsiai kalbėti, kad vi
sus gaisrus ir ekspliozijas 
ginklų ir amunicijos fabri- 
koae surengia čia Vokieti
jos šnipai. "Providence 
Journal” tvirtina, kad tų 
šnipų Vokietijos valdžia už
laiko Suvienytose Valstijose 
nemažiau, kaip 3,000. Tas 
laikraštis sako, kad per 4 
paskutinius mėnesius Vo
kietija išleido tiems reika
lams $40,000,000. Jisai tu
rįs faktus rankoj ir apsiima 
savo tvirtinimą prirodyt

SUDEGĖ KAREI SKI
RIAMA B0VELNA.

Providence, R. I.— Pe
reitoj sąvaitėj čia supleškė
jo miližniškas sądėlis su bo- 
velna, kuri buvo supirkta, 
sąjungininkų karės reika
lams. Spėjama, kad ugnį 
padėjo vokiečių šnipai.

UŽPUOLIMAS ANT 
PAČTOS.

Solinville, Ohio.— Perei
toj sąvaitvj šitam kaimelije 
buvo užpulta ir išplėšta pa- 
čta. Ir tą padarė vienų vie
nas plėšikas. Radęs pačto- 
je tik vieną p-lę Lang, pač- 
tos viršininko pagelbininkę, 
jis pasmaugė ją ir pavogęs 
$300 pabėgo. ____________

Pajieškau draugo Danieliaus Kil
kaus, Vilkmergės pav, Kupiškio par, 
Jatkonių kaimo, Kauno gub, gyveno 
Waterloo, Iowa. Jis pats ar žinan
tieji malonės pranešti.

P. Tamošiūnas,
401 So. Main str, Bridgeport, Conn.

Pajieškau Antano Bacevičiaus, Su
valkų gub, Naumiesčio pav, Tamas- 
budžio valsčiaus, Ardziauckų kaimo. 
Gyveno Chicagoj. Jis pats ar žinan- 
tieii malonės nranešti. Skiriu atly
ginimo 5 dolerius.

Vincas Ardziejauskas,
820 Bank sti, Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio Juozo Varanavi
čiaus, Kauno gub, Šiaulių pav, Vai- 
gavos parap, gyveno Fos+erville, 
Wis_ rodosi pasivainęs Joe Warren, 
kas apie jį žino, malonės pranešti.

Antanas Varanavičia. (49) 
3217 W. 38th sti, Chicago, HL

Pajieškau Jokūbo Sadausko, paeina 
iš Kubilių kaimo, Papilio valsčiaus, 
Zarasų pav, Kauno gub, gyveno So. 
Bostone, tik pora mėnesių atgal iš
važiavo į Chicago, III. Jis pats arba 
kas apie jį žino tuojaus atsišaukite, 
yra svarbus reikalas. (47)

Juozas Galvanauskas,
135 Broadvay, So. Boston. Mass.

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

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

tuo 1 d. spalio iki 1 d. lapkričio. 1915.
Spalio 1 d.. 1915 balansas $9.826.35 
Per "Laisvę” iš Aberdeen. Wash.

orisiuntė P. Grybas $12.90, nuo 
Valiukevičiaus sugrįžtuvių, New 
Haven. Conn. $4.10. viso .... 17.00

Per LŠF. skyrių nuo Worcester. 
Mass. lietuvių (SLA. 57 kuopa au
kavo $5.00) ........................... 200.00

•’c- LŠF. Komitetą. Cicero, Iii.
'.iet. Raudonos Rožės Pašalp. Kliu
bas ................................................. 14.00

Per L§F. Komitetą iš Grand Ra-
nids. Mich. nuo Lietuvos Sūnų 
Draugijos ir Simano Daukanto Dr- 
ios susirinkimų ir nuo LŠF. paren
gto vakaro ..................................  20.00

Per P. Kasparaitį nuo Archer 
Lumber Co, Chicago, III...........10.00

---- ‘ “ ----- 180
6.90

Per "Naujienas” nuo LSS. 
kuopos prakalbų, Auburn, III.

Per "Naujienas” krikštynose pas 
R. Kisielių, De Kalb, III.............. 5.25

Per "Keleivį” iš Thompsonville, 
Conn. nuo baliaus (nepažymėta kas 
rengia) ....................................... 14.00

Per "Keleivį” iš Leechburg, Pa. 
nuo 96 kuopos S.S. teatre...........5.00

Per M. Metelionį nuo Laisvės My
lėtojų Dr-stės parengto pikniko, 
Collinsville, III, Lietuvių Susivieni- 
’imo Dr-tė. Šv. Mikolo Archaniuolo 
Dr-stė, Lietuvių Liuteronų Dr-stč. 
SLA. 159 kuopa ir LSS. 18 kuopa, 
pelnas.............................................42.28

Per M. Staponavičienę ir M. 
Karpavičienę, Collinsville, Dl. nuo 
prakalbų (nepažymėta kas paren
gė ................................................. 8.65

Per J. Kalvaičia nuo Kun. V. R.
Delianies prakalbų. Athol, Mass. 4.00 

Per "Naujienas” nuo LSSA. 178 
kuopos. De Kalb, III. surinkta su
sirinkime ....................................... 64.13

Per "Laisvę” šv. Jurgio Drau
gystė, Herkimer, N. Y. $20.00, nuo 
Meriden. Conn. lietuvių per prakal
bas $15.50, ant krikštynų pas Juo
zą Sadauską, Mariboro, Mass. $5.25, 
vi«n ................................................ 40.75

Per J. Nevedomskį, West Lynn,
Mass. nuo S. Sarapo su S. Pletai- 
čia vestuvių .............................. 11.75

Per "Naujienas” iš Rockford. III.
nėr pasidarbavimą vietinio LŠF. 
Komitetą ..................................... 20.00

Per K. P. šimkonį iš Springfield,
Mass. .............................................. 2.00

Viso per spalio mėnesį
įplakė ..................................... $485,71

Viso su balansu .... $10,312.06 
Išlaido*.

Už išmainymą privatiškų čekių .20 
Lapkričio 1 d, 1915 m. lieką pas 

L*«t. šelpimo Fondo Iždininką 
K. Šidlauską .......................................... $19,311.86

Tadu L. Dundulis, 

m L-S F- Fin- Sekretorius.Westville, 111.

Pajieškau Jokūbo Poskevičiaus, gv- 
vena bene Bookner, Dl. Iš amato vra 
kalvis. Kas apie jį žino malonės pra
nešti ar jis pats atsišaukti. 

Antanas Kirlauskas. 
R. F. D. No. 1, BOK 26. 

Byesville, Ohio-.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Jono 
Laužikų, Kauno gub, Šiaulių pav, 
Pašusvės parap. Paberžių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti. (49)

Kazimieras Mikalauskas, 
BOX 781, Rockford, III.

Paiieškau brolio Juozapo Slošins- 
ko, Kauno gub, Raseinių pav, Pa- 
večavos kaimo, gyveno Pittsburgh, 
Pa, paskui i švariam Bostonan; Kas 
jį žino malonės pranešti. (49)

Antanas Slušinskas.
BOX 377, Old Forge, Pa.

Pajieškau brolio Pranciškau Urba
navičiaus, Kauno gub.. Raseinių pav, 
Šimkaičių valsč, Vačgirių kaimo; 
pirmiau gyveno Philadelphijoj. To
dėl lai pats atsišaukia, arba žinantie
ji jį malonėkit pranešti. (48)

Ona Urbanavičiukė-Rotmonienė, 
549 Migonol sti, Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Jurgio Gvildžio, 
dėdės Jono Mickevičiaus, tetos Ago
tos Kazlauskvtės. visi Suvalkų gub, 
Naumiesčio pav, brolis Plokščių val
sčiaus, Vingalupių sodos, dėdė ir te
ta Žyplių valsčiaus. Ansabinių kai
mo. Meldžiu atsišaukti.

Agnė Gvidžintė-Preikšienė. 
818 5th str, Virginia, Miss.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Petro 
Jurčikonių, Suvalkų gub, Kalvarijos 
pav, Simno parap.. Kolesninkų dvaro, 
jie patįs ar kas žinančių apie juos 
malonės praneštu

Andrius Jencukas. 
1335 Avindale avė, Toledo, Ohio.

Pajiešl"au Jono Slapkausko, Kauno 
gub, Vilkmergės pav, Subačiaus val
sčiaus, gyveno Bridgewater, Mass.j 
jis pats ar žinantieji malonės praneštu

Adomas Juodis,
517 Baker st, Detroit, Mich.

kas žino jį pranešti.
Mary Pranckevičiutė, 

John Smith, 335 lOth avė, 
New York, N. Y.

Pajieškau brolio Antano Sungailos 
ir sesers Johanos Judeikienės, Mari
jonos Žemlienės ir Barboros Window, 
Kauno gub, Raseinių pav, Kaltinėnų 
vals, Vitagalos sodos. Meldžiu jų 
pačių atsisaukt, nes turiu labai svar
bų reikalą arba kas žino tokius malo
nėkit pranešti. (48)

Ona Sungailiutė-Budgienė,
275 39th str, So. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Juozo Žilins
ko ir draugų Stasio Demenčio, Žilin
skas Baisogalos par. Papilių krimo, 
Dementis Joniškė miestelio, Kauno 
gub, Šiaulių pav. Jie patįs ar kas 
iš žinančių malonės pranešti.

Petras Žilinskas,
P. O. BOX 206, Northumberland, Pa.

Pajieškau pusbrolio Petro Gutauc- 
ko, turiu labai svarbų prie jo reika
lą. Meldžiu jo paties ataišaukt arba 
žinantieji malonėkit apie jį pranešti. 

Motiejus Gutauckan.
2221 Hamburg st, Chicago. IU.

REIKALINGA merginų ar mote
rų Guminių čeverykų dirbtuvėj. Mo
kestis pagal darbo mokėjimą. Dar
bas sveikas ir čystas, darbas per iš
tisus metus, alg-a augšta. Anglų kal
ba nebūtinai reikalinga, nes čia daug 
lietuvių dirba. Kreipkitės pas

B. F. GOODRICH CO,
Akron, Ohio.

Naujas Išradimas
Nauda visiems, o labiausiai namų 

savininkams. Išrasta ir užpatentuo
ta Washingtone nauja taip vadina
ma "Curtain Fixture” prietaisa lan
gų uždangoms priturėti.

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

Kad tatai prašalinus ir išrasta 
tam-tikros kilpelės langų uždangoms 
užkabinti. Jos sykį prikaltos niekad 
lupinėt nereikia, nustatyt jas gali
ma pagal uždangos platumą kaip 
nori. Prisižiūrėk į paveikslėlį.

PALAIMINTOS LIETUVOS 

DRAUGYSTĖ,

Chicago, IIL

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th PI, Chicago, IIL 
Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevifia, 

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

5507 W. 25th PI, Cicero, DL 

Iždininkas — L. Kasper,
3131 So. Wentworth avė, Chicago. 

Organo užžiur.— A. Selemonavič,
1956 Canalport avė, Chicago, DL 

_ Susirinkimai būna kiekvieno mena- 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 

pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1909 

So. Union avė, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės nuo 25 iki 30 metų am
žiaus. turi mokėt skaityt ir rašyti 
Šviesių plaukų, mėlynų akių, gali 
būt prusaitė, kad tik lietuviškai kal
bėtų ir sutiktų civilišką šliubą imti. 
Geistinas paveikslėlis.

Re — J. En, 
350 Belanger sti, Montreal,

P. Q, Canada.

Pajieškau merginos apsivedimui. 
nuo 18 iki 20 metu, aš esu 25 metų 
ir turiu savastį. Plačiaus paaiškin
siu per laišką. Merginos malonėkit 
susirašyt su manim šiuo adresu: 

Matt Liugin,
Lemvat, IIL

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 24 metų amžiaus, aš esu 
23 metų, turiu savą namą, reikalauju 
doros gyvenimui draugės. Meldžiu 
su atsišaukimu prisiųst ir paveikslą. 

J. Gerbi s,
141 Antoinette st., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba bevaikės našlės, nesenesnės 
kaip 30 metų. Plateenių žinių su
teiksiu per laišką. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

D. Skerutis,
1306 Walnut avė, Cleveland. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus, aš esu 
25 metų, blaivas ir mylintis gražų 
gyvenimą. Meldžiu su pirmu laišku 
prisiųsti ir paveikslą.

K. J. V.
10532 Edbrooke avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 22 metų, laisvų pažiūrų, 
aš esu 23 metų amžiaus, blaivas, ne
rūkau, esu čia gimęs. Turiu gerą 
darbą, tik čia nėra lietuviškų mergi
nų, dėlto meldžiu atsišaukti prisiun- 
čiant savo paveikslą.

O. P. Miller, 
1202 E. 26, L st, Tacoma. Wash.

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

Tarnas Ješkevičius, 
1429 E. 17th sti, Cleveland, Ohio.

VAIKINAMS.
Ant mano pajieškojimo apsivedi

mui vaikino gavau atsišaukimų šū
vi rš 200. Taigi visiems atsakymą 
laiškais negaliu duoti, už ką labai 
atsiprašau. Su visai apsivesti irgi 
negaliu. Pasirinkau vieną iš seninus 
buvusių pažįstamu.

Su pagarba,

r. Jasinskiutė. 

Binghamton, N. Y.

REIKALAUJAME AGENTŲ.

po visą Ameriką pardavinėti tarp 
lietuvių Knygas, Liampas, Gasinius 

į ir Gasolininius prosus, Perfumus, 
T re jes Devy nėrės ir titi Uždarbis 
gvarantuotas ir darbas ant visados. 
Rašyk įdėdamas už 2c štampą atsa
kymui, adresas: (48)

The Lithuanian Mail Order House 

3356 So. Halsted Sti Chicago, IIL

PARSIDUODA NAMAS.

Ant didelio žemės loto, 8 ruimų su 
visais įtaisymais dviems familijoms 
gyventi. Parsiduoda labai pigiai, 
priežastis pardavimo ta, kad išva
žiuoju iš Brocktono kitan miestan 
gyvent. Platesnių žinių kreipkitės 
pas:

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

CHAS COOK,

112 Whiling st, New Britain, Conn.

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

(49)

Lietuvių Pašelpinė Draugystė, 

"LAISVĖ,” EASTON, PA,
Susirinkimai būna kas pirmą pM- 

nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 4M 
Northampton str.

Valdyba: 
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st, Easton, Fa. 

Vice-prez.— A. Meškauskas, 
34 So. Locust st, Eastoi 

Prot. raštininkas ir organo už 
tojas — J. Karinis, 

1113 Ferry sti, Easton, Fa. 

Fin. raštininkas — F. Vyturis, 
139 S. Bank sti, Easton, 

Kasierius — J. M. Jankauskas,

PARSIDUODA HOTELIS

(Saliunas)
Puikioje lietuvių apgyventoje vie

toje, gerai išdirbtas biznis ir puikus 
muro namas. Biznis eina gerai, nes 
tik vienintelis lietuvių saliunas yra. 
Platesnių žinių norėdami kreipkitės 
šiuo adresu:

FELIX PALILON,

(Savininkas),
30 Hazel st, Binghamton, N. Y.

Stereoptikonas Parsamd* mui
Vartoki t mano magišką Liktamę 

ir stereoptiškus paveikslus (slides) 
jūsų propagandos darbams, darbinin
kų prakalboms bei iliustruotoms pre- 
lekcijoms. Operatorių ir visas prie
taisas gausit ant vietos. Kreipkitės 
pas ' (48)

LIETUVIŲ DRAUGUOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGAN4 

Lietuv. Mokslo Draugyiti 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 

DRAUGIJA,

VVaukegan, IIL 

Valdybos vardai ir adresai: 

Pirmininkas — Sti Rybelis, 
1415 Jackson str, Waukegan, 

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

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

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

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

Kasos globėjai:
1343 Victoria sti, ir J. K. Dimša. 

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

1027 8th st, Waukegan, III. 
Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas, 

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

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

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

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

Valdyba:

Pirmininkas — B. Mozeika, 

4005 S. Artesian are, Chicago, DL 
Pirm, pagelb.— Stf. Morkūnas,

2459 W. 46th PI, Chicago, HL 
Org. užžiur, Prot. rašti K. A.

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

4644 So. Paulina sti, Chicago, BL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė, Chicaga 
Susirinkimai būna kas trečią na 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Putrą 
neprigulmingos parapijos, 4CM 
So. Marshfield ava, Chicago, DL

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 

DRAUGIŠKAS KLIUBA8.

Indiana Harbor, Ind. 

Valdyba:

Prezidentu — Pranu Hendereonaat 
2112 137th st, Ind. Harbor. IaiL 

Vice-prez.— Pranu Andrijauskia, 

3730 Elm sti, Ind. Harbor, IaA 

Prot. rašti— Pranu Rudis, 

room 22, Palace Hotel,

Indiana, Harbor, Indiaa*. 

Kuierius — Antanu Mikalocz, 

2112 137th sti, Ind. Harbor, IaĖ. 

Finansų rašti — Sti Simonas,

148 W. 4th sti, Lima, OMfe. 

Maršalka — Motiejus Drungiias, 
3604 Deodar sti, Ind. Harbor, IaĖ 

Susirinkimai atsibuna nedfiioaria 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą 

landą po pietų, Antano Mikalocz 

tainėj, 2112 137th sti Ind. HarborJai.

500 LAIKRODŽIŲ DOVANŲ.

Kas užsirašys per mus kurį nors 
pirmeivišką laikraštį ir prisius 20c. 
daugiau, kiek laikraščio prenumera
ta prekiuoja, tam užrašysim laikraš-

tį ir duosim dovanų gerai laiką ro
dantį laikrodėlį "Locomotive.” Rei
kalaudami kataliogo pridėkit už 5c. 
štampų. (?)

J. K. MATCHULIS,

P. O. Bos 189 Racine, Wis.

LIET. DARBININKŲ KLIUBAS, 

Plymouth, Pa.

Valdyba:

Prezidentas — Antanas Jokavonis, 
24 Cambria St, Plymouth, Pa. 

Vice-pre. — Jurgis Macavičia, 
136 E. Main st, 

Protok. sekr.— Jonas 
140 E. Main st, 

Fininsų sekr.— Stan.
18 E. Railroads st, Plymouth, Pa. 

Kasierius — Martinas Zaleckis, 
340 Bead st, Plymouth, Pa. 

Maršalka — Augustas Stravinckas, 
40 Ferry sti, Plymouth, Pa.

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

Apie Lyties Dalykus
PARAŠE M. H SANGEP

Se peveikshi-t

labai naudinga ir pamoklnantt 
KNTOA. Kama SOe.

Reikahvimu* ir p>nigua Aiuo adrrmi

J. STROPUS,
6 Loring St, So. Bocton, Maaz.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS.

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

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

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

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

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
P. O. Box 511, Westville, m. 

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

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

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

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 

ney Orederiais, reikia išrašyt vardu 

Lithuanfan National ReMef Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 

kasieriaus per Finansų Raštininką, 

T. L. Dundulį. P. O. Box 511. W«rt- 

rille, 111, koris po kaucija 11,000.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ NoJ 

T<nm

Tėvynės 
ant Town 
sirinkimai 
nedėldienį
A. J. Bieržynskio salėje, kampas ii 
Paulina sts.

Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bieržinslda, 

4600 S. Paulina st, Chicago, Hl» 

Vice-prez — A. Kuizinas,
4547 So. Marshfield avė, Chieag*’ 

Prot. rašti— K. A. čiapas,

4619 S. Washtenaw avė, Chicage^ 

Turtų rašti — A. J. Kareiva,

1805 W. 46th sti, Chicago, HL 

Kasierius — K. K. Strzyneckiz, 
4612 S. Ashland avė,

Užžiurėtojas org. K.K. S

4612 S. Ashland avė., Chicago,

Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 
riai, kurie dėl kokių nors klinčių 
gauna laikraščio, kreipkitės 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiaama. 

J redakciją rašyt nereikia, net be 
valdybos paliepimo, laikraščio 
mes negalim.

LIET. NEPRIGULof. KLIUBAS

Chicago, m. 

Prezidentas — Sai. Vasaitis,

721 W. 21st place, Chicago, 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gražinai
923 W. 33rd pi, Chicago, IIL 

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 

Petras Keniotis,

3238 So. Halsted sti, ChieafB. 

Finansų rašt. — F. Sandarga,

5418 Princeton avė., Chicago HL 

Kasierius — Kaz. šilas,

8342 So. Halsted sti, Chicag<. 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę rabatą kiekvieno mėnesio, 7 M 

valanda vakare, "Antros" »vstatai 

je, po No. 8001 S. Halsted sti Mflli- 

nia susirinkimas pripuola sausio 

neslj. Bertaniniai: Balandžio ir 

lių tašn. Pusmetiniai Liepos mH
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^Advokatas ir Notarijušas?

Kazis Krauczunas, į
Veda provas visuose teismuose Į

j* ir atsilanko į visas valstijas ant - 5 
‘' pakvietimo. Taipgi duoda patari- : j 
imą per laiškus.

403 Lyon Build.,

Seattle, Wash.

LlfcTUVYS FETOGRIFAS

't
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Redakcijos aisasytua .Jus turbut jau visi skai
tėt peiperiuose, kad Džian 
Bamba paėmė jau divorsą, 

i tai yra per kortą persiskyrė 
su savo boba ir vėl pasidarė 
fry žmogus, kaip buvo pir
ma, 
kad 
savo 
San 
kaip 
rodo 
taipgi rašyta. 
Bamba išvažiavo ant vainos 
faituotis su džermanu už! 
seną savo kontrą. ir daug, 
daug da kitokių tinksų buvo; 
prirašyta. Ir po visų šitų 
istorijų būdavo vis pasisai- 
nyta: Džian Bamba. Bai- 
gali. mano kostumeriai gali 

Ipamislyt, kad tai šiur aš 
i pats visus tuos eksperimen
tus rašiau. Ale aš jums pa-1 
sakvsiu:

Nosary!
Per visa tą laiką Džian 

Bamba sėdėjo džėloj ir nie
ko neskaitė, nieko nerašė, 
ba Jemerikoj toks jau krei- 

■ zi užvedimas, kad buk tu 
nors ir kažinkoks biznis-: 
men. nors ir visą geografi
ja žinok, bet syki tave paso- į 
dino Į džėlą. tai kvpina ta
ve kaip ir paprastą bomą. 
O čia mat jau tokia mada. { 
kad kaip tik žmogus apsi- 
ženijai, tai nuo džėlos jau 
neišsisuksi, nors tu rangy- 
tumiesi kaip tas čigonas ant 
šlubos kumelės. Žmonės sa
ko, kad Jemerika yra fry 

Ikontras, ale Džian Bamba 
jums pasakys, kad tai yra 
bom kontras. Baigali bom! 
Vyras čia neturi ant savo 
bobos jokios silos. Pasaky
si tu jai, kad porkčaps be ci
bulių, ji tau atkirs. kad taip 
reikia ir dac oi! O išdirbsi 
tu jai kaili, kaip Dievas pri
sakė. tai ji raidavei paso
dins tave i džėlą. Gi kada 
tu žmogus sėdi už grotų, 
kaip koks kapucinas kliošto- 
riuje uždarytas, tai ji su 
burdingieriais daro sau gud 
taim: valgo aiskrvmą, vaik
ščioja ant muvinpikčių. nu
eina net ir ant regli tijatro, 
kur monkes rodo.

Taip buvo ir su manim. 
Syki parėjau saliuną užda
ręs namo. burdingierius 
Džiova šildosi prie pečiaus, 
o mano Keidė laiko kiauši
nius. Kaip tik aš Įnėjau. 

{burdingierius tuoj ir sako:
— Sei, Džian. kaip tu toks 

didelis lojaris ir viską žinai, 
tai pasakyk, kas pirma ant 

(svieto atsirado: višta ar 
kiaušinis?

— Šiur, kad kiaušinis, — 
sakau aš jam. Bet jis su 
mano faktais nenorėjo su- 

Į tikti ir prasidėjo debatai.

Paskui da jus skaitėt, 
Džian Bamba pardavė 
saliuną ir išvažiavo Į 

Francisco pažiūrėt 
ant visasvietinio šio 
muvinpikčius. Buvo 

kad Džian

Kelbasų ponaičiui.— Kad 
būti laimingu, reikia dau
giau proto. Silpnumai tai 
ženklai ligoto. Poezija šir
dies nepagydys, nes labai 
prasta.

Močiutes Suraminimas

1R v

vienam gaidžiui, tai tu žino
tum, kad višta negali atsi
rasti be kiaušinio. Aš galiu 
tau pruvyt, kad pirma atsi
rado kiaušinis.

— Nausa! Pirma atsira
do višta — jisai sporinas.— 
Ir jeigu tau Dievas butų da
vęs nors tiek smegenų, kiek
turi kiekviena višta, tai tu, K. J. Giedriui — Savo at 
Džianai, žinotum, kad kiau- sakymu i Pašulniečio korės 
šinis be vištos negali atsira- pondenciją 
sti. Nors tu. Džianai, esi sa- tik patvirtinate nors truputi 1 • 1 • • •• • v « w • • • i • 1 ” .

S"
neužginčijatė.

Skundas Džian Bambai.
Brooklyn. N.Y. 

Gerbiamasis Tamista!
Jau tūlas laikas kaip ne

skaičiau jūsų spyčių Ke
leivyje,” tai jau išsiilgau.

Aną nedėlios dieną išva
žiavau su savo broliu i lie
tuvišką išvažiavimą, kuri 
parengė vietiniai lietuviai, 
ir kaip nudžiugau, kuomet 
programo vedėjas, šalip ki
to ko, perstatė kalbėti ir 
’’Džian Bambą.” Žinojau, 
kad tai ne pats iš So. Bosto
no Džian Bamba bus, bet 
visgi tikėjau kad atliks 
taip, kaip tikrai Džian Bam
bos yra atliekami spyčiai.

Nieko neturėčiau prieš { 
pati imitatorių, kuris neatli- , 
ko kaip reikia ir monotoniš
kai tik kalbėjo. Visą svar
ba tame, kad musų vyrai 
pradėjo darkyt jūsų spy
čius, iš originališkų pasida
rydami savotiškus, 
vardu pavadina 
Bambos spyčius.”

Tame išvažiavime 
girdėjau, kaip sakyta 
darkytas spyčius 
Džian Bombos su Keide ve- 
keišiną. Ir ištikro, reikia 
pykti ant tų žmonių, kurie 
pasiveliję sau, kaip nori 
taip iškraipo originališkus 
dalykus ant sau patinkamų. 
Mat. jie nori pritaikyt prie 
savotiškų aplinkybių, bet 
kuomet nuo originalo nu
krypsta. tai žinančiam ir 
skaitančiam tik bjaurėtis 
reikia. Ir tai jau ne pirmas 
ir gpl ne paskutinis sykis, 
jei Džian Bamba tam neuž
protestuos ar neužginčys 
taip elgtis. K—.

(Džian Bamba, gal duosit 
koki atsakvma ant šito? 
Zec.)

I
Baigali! Juk Antonov ir 

Galvočius ir šeštokas ir Ba
gočius, nespykina ir nieks 
nestato kveščino, kodėl?; 
Džian Bamba biski nutilo, 
tai raidavei visi humbugie- 
riai jo vardu pradeda dang- 
stvties. Kas bus, kada Aš sakau: 
Džian Bamba numirs, a?

Na, lukėr, aš paspykyšiu.
Vyrai ir leidės. 
Visi šarap! 

MISTER DŽIAN BAMBA 
Sėdėjo džėloj.

Leidis en džentelmen!
Geografija mums parodo, 

kad šventas Pyteris, šaky-

tik ką 
'"Džian

aš pats
SU' 

apie

— Kiaušinis!
O jis:
— Višta!
— Kiaušinis!
— Višta!
— Kiaušinis!
— Višta!
Mane paėmė piktumas ir 

aš sušukau:
-------------- ----- ,---- — šarap, tu balionės im

damas prieš patapą prie Z£ras j Kaip tu gali su ma- 
Jordano nvės spyčių, pasa-!nim ginčvtis! Ka tu gali ži- 
ke, jog žuvus riją žuvį. _ not. įas atsirado pirma, juk

Džian . Bamba šiandien tu instronomijos nesimoki- 
gali patvirtint, kad šventas: nai. Jei tu turėtum tuščioj 
Pyteris buvo rait. Ai beč saVo galvoj nors tiek razu- 
jur laif, jis buvo rait. Ne- mo. kiek Dievas duoda kiek- 
tik žuvis rija žuvį, ale ir 
žmogus ėda žmogų. Jei 
Įmanytų, tai tave netik su
ėstų, ale da ir Įkąstų kaip i 
šuva šuniui Į vuodegą. Ge
riausiam savo frentui šian
dien jau negali užsiviervt, o 
ypač jeigu žmogus esi da 
ženotas ir turi smat bobą.

Ale tas pats Pyteris sa
kydamas spyčių kitąsyk ro
juje pasakė, kad karvė, kuri 
daug bliauja. šiur turi būt 
telinga ir pieno neduos. To
dėl ir Džian Bamba nenori 
daug tuščiais žodžiais kal
bėti. kad neišrodytų kaip 
tos karvės bliovimas, ale eis 
tuojaus prie teologiškų fa
ktu ir kitokiu margnįmestu, 
kad butų, kaip žmonės sako, 
trumpai, o storai. Į

Kaip mes Įgyjom Perfection Pečiu
ką, močiutė yra smagi kasdieną. 
J penkias minutas Perfection pečiu
kas apšildo šaltą ruimą. Jis yra 
lengvas ir parankus nešioti. Kada 
didysis pečius nedega arba laike di
delių šalčių, yra tai geriausias daik
tas namie.liunkyperis ir giriesi žinąs kitais žodžiais visa tai, ką i 

kokią ten instrumoniją ar Pašulnietis pranešė. Kriti- 
kitoki paibeli, ale aš tau pa-ikuot dargi taip kaip jūsų 
sakysiu, kad tu esi durnas diskusantai kritikavo vokie- 
ir dac oi. Pirma atsirado i eių socialdemokratus gali 
ne kiaušinis, ale višta. ‘j

— Šiur, kad višta,— pri- žinėliai,” 
tarė jam mano Keidė.

— Šarap! — sakau — Ne- ar gerai ar blogai jūsų kri- 
l žmonės padarė.

Viso to dėlei nėra reikalo 
savo j laikraštyje polemikos vesti.

. Pranui Stankevičiui. Per 
ir laikraščius pajieškoti bro

lio, kuris yra nišų kariume- 
, butų veltus darbas. 

Jeigu rašo i namus, tai var
giai jo laiškus gauna: dabar 
karės stovis, o Lietuva Vo
kiečių rankose. Jei užmuš
tas. tai iki karė nepasibaigs 
irgi sunku sužinoti, nes to 
rusų valdžia neskelbia.

Mergaitei.— Dėl stokos 
vietos atidedam kitam nu
meriui.

Dvasiškam vaikeliui. — 
Ačiū už prielankumą. Mo
ksleivis’’ klierikams leidžia-

{tik socijalistų priešai, ar ne- 
, nes mokintesni 

{žmonės da negal pasakyti

tavo biznis kišti nosį kur j tikuojami 
nereikia.

— Tai tu šarap su i 
kiaušiniu.'— ji man sako.

Žodis po žodžio aš jai 
užtepiau. Pargriuvo boba j 
ir rėkia. Aš tuoj puodą šal- a- 

: to vandens ant jos. Pašoko 
■ ir rėkia:

— Sureštysiu' surešty- 
siu!...

— 0 Aš busiu už svietką
— sako burdingierius.

— še ir tau! — sakau.
Išrunijo abudu Į polistei- 

šiną. Atvažiavo policija ir 
suareštavo mane. Kad kor
tas butų teisingas, man nie
ko užtai nebūtų: po teisy
bei. tai burdingierius turė
jo džėlon atsisėst, ale Jeme- 
rikos kortai eina už bobas, 
tai pasodino mane ant 10 
mėnesių. Per tą laiką mano 
frentai prirašė mano var
du visokių invenšinų: davė 
man divorsą. išsiuntė mane 
ant vainos (turbut norėjo., 
kad mano boba liktų našlei { 
ir t.t. Ir jie tą viską darė 
mano vardu.

Ale publika ne maža bei- 
bė. Jos nesufulinsi, nosary! 
Ji suprato, kad čia yra feik 
biznis ir pradėjo reikalauti, 
kad Džian Bamba pats pra
dėtų jai spyčius sakyti, ba 
jis moka savo kostumie- 
riams ir naudingų tinksų 
papasakot, ir kartu daug 
fonių pridaryti.

Taigi šiuomi aš ir apznai- 
minu visiems savo kostume- j 
riams. kad su Dievo pagal-' 
ba dabar aš vėl esu jau fry.l 
linksmas ir sveikas, ba 101 
mėnesių džėloj atsėdėjau, 
ko ir jums nuo širdies veli
ju : kad su Kide divorso ne
ėmiau ir savo biznio nepar
daviau. Taigi dabar vėl ga-; 
lesiu jums spyčius sakyti ir 
fones daryti. Jei ši syki fo
nių nepadariau, tai uskiuz- 
mi. ba buvau labai hariap.

Jurs truli.
Regli Džian Bamba.

mas, ■visai nestebėtina, kad 
jame nieko 
dote.

Justinui 
Gaila, kad 
matosi toks 
mas. Tai 
energijos 
Reikia pasilsio. Veikti reik 
neperkarštai, be perdidelio 
energijos Įtempimo, nes ki
taip veikimas tik blogą (nu
siminimą) atgabena.

žilos Smerčiui.— Be ori
ginalo eilių nei perrašyt ne
galime. Netilps.

gero sau nera-

Misevičiui. — 
iš jūsų žodžių 
lig ir nusimini- 
tik paprastas 
išsieikvojimas.

S. Baratevicius
GRABORIUS.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Didelį palaidoju už $45, mažą už $15.

Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
stuose.

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

S. BARACEVIčIA,

258 Broadway, So. Boston, Mass. 
Telephone: So. Boston 839-J.

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau.

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS,

Lietuviai Knaučiai
I Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo
1 Išvalome, sutaisome ir išprosi- 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASU DINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSI ESI. 
Todėl, kurie norit pasisiudir.t 
gerą siutą, išvalyt arba suprosit, 

kreipkitės pas mus.
a SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Boston, F

STANDARD OIL CO. OF NEW
(Principai Stations)

NEW YORK 
BLFFALO

Vaktuokit tri
kampį vertelvy- 
tės ženklą. 
Parsiduoda dau
gely pavidalų ir 
už įvairias pre
kes visose gele
žinėse ir įvairu
mo krautuvėse.

i

di- 
ii

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad paaipirk

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar

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

EDVAfiD BALY, savtnmte 
8roadwgj S Boston,

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

siųsim.

IUlliikv geriauiį
Elių, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 

I u taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

Meldžiame užeiti, o visados rasi 
gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.

YORK

ALBANY 

BOSTON

J.MATH CTS 
Geriausias Lietuvi* 

SALONAS IR RESTAURACIJĄ 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas prt*- 
ankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broad way, So. Boston. iiuu

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

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

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

259 Hannover st, Boston, Mas s

I
Tel.: 2787-J.itt

J

Iš RAŠTO ŠVENTO.
Dukrelė:— Papa. kodėl mus 

Jonukas nekalba
Tėvas:— Jis dar mažas, ne

turi dar metu. Tokie mažiukai 
niekad nekalba.

Dukrelė:— Tas netiesa, papa. 
Aš girdėjau mamą skaitant iš 
knygos, kad Jobas keikė tą die
ną, kurioj jis gimė.

i

CREST KENDŽIŲ
I o ji niekad nepamirš jus, nes Į 
d kendžių gardumas priverčia ją£ 

jus mylėt. Reikalaukit visur i r [j!
■ visada Lowneys Crest Kendžių. Iii 
' Jeigu negali gaut kitur, tai pri-jį: 
ii t'ųsk mums dolerį, o gausi vie-Įp 
•J ną svarą geriausių Amerikoj iė L' 
ii dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
fil Generališkas agentai Bostonu p!

226 Broadway.

net y wieKX)»XKoeio<oit

j ’ Pabaigusi kursą Womini Medical 

College, Balti mo r e, Md. H
į i Pasekmingai atlieka savo darbą i i 
j f prie gimdymo, taipgi suteikia vi- i ■ 
:: sokias rodąs ir
j moterų ligose.

HF. Stropiene

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.

HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

pagelbą įvairiose

6 Loring «tr, į 

arti E ir 7 at. j 

11 SO. BOSTON, MASS- į

MJ»orwiao<oaoąc<M^otc<o<oaoacaoaoto»oaAaoac»ofe

Lietuvis Daktaras

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

Valandos \

Nedaliomis. I

Teiepbona? Dickinson Y.

&-■ 11 A. M.
2---» P. M.
7 -8 P. M. 
9—11 A. M. 
1—4 P. M

NEPAŽĮSTAMAS.
Jieva (jaunuomenės susirin

kime) :— Margaret, paliepk tam 
vaikinui atsiimt savo ranką nuo 
tavo liemens!

Margareta:—Pasakyk tu jam 
pati, aš jo visai nepažįstų.

f*
<’ fl

30 UŽDYKĄ SPECUALIS PASILSIMAS AUKSINIS
i-

222 W. BROADWAY
80. BOSTON. MASS.
Telefonas; So. Boaton, 21013.

viską 
patai - 
persi- 
pasiu-

OH

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrą ir Moterą drapana*.

Tikras Jusą brolis lietuvis

OUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam, kad Jus aučėdyaite 

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

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI
Musų firma randasi ir Califomijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

r •' f M®” , <; >
- - i Nsšk

Musų 14 K. Gold F'illed laikrodėliai yra geriausi ir gražiausi, ir kad tame jus pertikrinti, mes darome šitą pasiūlymą, ir kiekvienam, kuris pri
sius mums šitą apgarsinimą ir 20c depozito, mes nusiųsime tuojaus, krasa ar per ekspresą, musų naujausios mados Gold Fiiled vyro ar moters 
’G’-crodėlj, gvarantuotą ant 20 metų, su geriausiu tos rųšies mechanizmu. Mes numušėme fabrikos kainą iki $5.95 ir priede prie laikrodėlio mes 
duosime 30 gražių dovanų l’Ž DYKĄ. Durkli, 32 kalibro "Model” revolverį, skustuvą, pustą, muilinyčią, šepetėlį, laikrodžio miniaturą su spil- 
kutę. peiliuką, brasleta. kryželį, miniaturą bučilninko. žiedą, armoniką.žiūronus, špilką, kolionikus, veidrodėlį su šukomis, retežėlį. Kada 
atneš j jūsų namus ir jeigu jums patinka, tada užmokėsite likusią dalį. Tie laikrodėliai yra gvarantuoti ant 20 metų ir per tą laiką mes 

arba atmainome ant naujų. Reikalinga tik 20c., kad padengti perriuntimo iškaščius. Viskas yra kaip garsinama ir kiekvienas gali 
t’krinti be rizikos. Nepat?nkintiemsmes gražiname pinigus. Iš Kanadosvisi pinigai turi būti prisiųsti su užsakymu. Naudokis, kol šitas 
Ivmas tęsiasi ir siųsk jūsų orderį tuojaus. Adresuok taip: AMERICAN JEM'ERLY COMPANY, Dep. 14, ... ST. LOUIS,

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

P. ŠIMKONIS
7 Uoiumbia st., Holyoke, Mass.

Siutus ir kitokius Rubus

AMLPJCAN JEWELrtY CC
. ■ «-»•»•• vTKICAM W*’C
x >*•

.r LiU.s.MO

Budreclcis
ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.



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

Iš Durham, Anglija. 
Sulietuvino Ferdinand de Samogitia.

KUNIGŲ CELIBATAS IŠAIŠKINTAS.
Visuomenės atyda nesenai buvo atkreip

ta į vietinių magistratų nagrinėjamą bylą, 
kurioj buvo gvildenamas morališkas cha
rakteris vietinio rymiško kunigo. Žinios 
apie tą bylą taip prasiplatino, jog man visai 
nereikalinga smulkiau apie ją aiškinti.

Aš pakviečiau jumis pasitikt mane čion 
šį vakarą ne tuo tikslu, Kad perkračius tos 
bylos įdomybes, nes su ja aš nenoriu turėt 
nieko bendra, bet suteikt jums pilną žinią 
linkui to dalyko, su kuriuom ta byla yra su
rišta. Žmonės yra taip nerangus, jog tik 
retuose atsitikimuose popiežiškos agressi- 
jos, — kad ir iškįlimas tokio vietinio skan
dalo, kaip tas, apie kurį aš minėjau, — 
mažai sujudina visuomenę ir mažai atkrei
pia jos atydą į popiežijos veikmę. Abelnas 
žmonių nepažinimas popiežijos pavojingų 
ir klastingų pastangų yra taip didelis, jog 
dauguma pasiganėdina pasipiktinimo žo
džiu, kiti dagi randa pagarbos vertu taip, 
jog aš manau esant mano prideryste pasi
naudoti šia proga ir pasidalyt surinkta ži
nia su visuomene. Dabartinę progą aš 
randu atsakančia, ir todėl aš susišaukiau 
jus, idant galėčiau padėt prieš jus faktus, 
surištus su vienu labiausiai pasibaisėtinų 
popiežijos istorijos lapų.

Tema, kurią aplinkybės privertė mane 
pasirinkti, yra pilnai smulkmenų, ir pri- 
silaikyt jos atsakančiai prieš mišrią publi
ką, yra gana sunkia užduočia; nes smulk
menos yra taip bjaurios, ir daugelis jų vi
sai netinkančių viešai aiškint, jog yra sun
ku perstatyt visus faktus, be kurių reikalas 
nusilpnėja. Mes turim reikalą su dvokian
čiu nedorybių šuliniu, kurio pats pajudini
mas išduoda baisiai dvokiančią miazmą ir 
nuodingas dujas, bet išmatuot jo gylį arba 
atidengt visas paslėptas skyles yra užduo
čia, kurios aš nedrįstu stverties: pats mė
ginimas to būt pavojingu man ir jums. 
Bet iš antros pusės dalyką vertus, butų ne
atleistinu daiktu šitokiame klausime dėlei 
netikro ir padidinto jausmų delikatnumo 
atsisakyt išaiškint doktrinas ir siekimus 
Rymo bažnyčios. Jei ta niekinga bažnyčia 
pasiganėdintų tuo, ką jinai turi, nekliudy
tų musų, mes neužkabintume jos; bet ka
dangi ji pradėjo veikliai darbuoties mus 
tarpe ir bando užmest ant musų Krašto sa
vo dvasišką autoritetą, mes negalim vien 
paprasto padorumo dėlei atsisakyt ati
dengti paslapčių jos bjauraus mokymo ir 
veikimo. Yra būtinai reikalingu daiktu, 
kad musų žmonės aiškiai žinotų, kas ji yra, 
kad paviršutinis šventablivumas ir puikus 
aprėdalai, kuriuose ji persistato pasauliui, 
turi būt nuplėštas nuo jos, ir jos slaptingi 
niekšiškumai išvilkti į dienos šviesą. Mes 
priversti elgties su ja kaip Una — kurią 
Spenceris stato moteriškės doros paveiks
lu — elgėsi su Duenna savimi atvaizdinan
čia Rymo bažnyčią. Ir šiaip:

Jai paliepus jie pastatė raganą nurengę! 
Be karališkųjų rūbų — purpuro skraistės — 
Ir papuošalu brangiųjų, ką ją visą dengė. 
Prieš visus nuoga ji stojo be jokios dangties; 
Ir kada nuo jos nuplėšė priedangos puikumą 
Ir dienos šviesoj prisėjo jąją paregėti. 
Visi išgąstyj stovėjo priešais tą bjaurumą. 
Apie kokį nepritinka tarp mus nei kalbėti.

Dalykas, todėl, apie kurį aš noriu šį va
karą į jumis kalbėti, yra Rymo doktrina 
apie kunigų celibatą ir tas bjaurus doriškas 
supuvimas, kuri apsireiškia to mokymo pa
sekmėje.

Rymo bažnyčia išvystė ir įgyvendino do
ktriną, kuriai šventraštyj nėra jokio pa
mato. Biblija sako mums, jog žmogui nė
ra gerai būti vienam, jog apsivedimas yra 
pilnai garbingas ir pagaliaus, jog geriau 
yra apsivesti, negu geiduliauti.

Bet Rymas griežtai priešingai biblijai 
sako, kad daug geriau žmogui yra būt vie
nam, jog apsivedimas nevisada yra garbin
gu stoviu, ir kad žmogui yra geriau geidu
liauti, negu vesti.

Nepasiganėdindama tos doktrinos skel
bimu, kaipo savo ypatiškos pažiūros, Rymo 
bažnyčia stengiasi visą pasaulį priversti 
ją priimti ir tuo tikslu ji vartoja visas prie
vartos priemones ir savotiškus budus. To
kiais įrankiais labai tankiai naudojos seno
vėj Trento Konciliaus daktarai, savotišku 
budu gydydami visus tuos, kurie nesutiko 
su bažnyčios pažvalga, nes pas katalikų 
dvasiškiją nesant pertikrinančių argumen
tų, prievarta yra vienintelė priemonė už
laikymui paklusnumo.

Todėl jau Trento Tarybos likosi nutarta: 
”Kas tiktai tvirtina, jog dvasiškos ypa- 

tos turi vesti, ir kad toks apsivedimas yra 
tiesotas, nežiūrint į jokius bažnyčios pada- 
vadijimus arba ypatiškus apžadus; ir 
skelbs, kad visi žmonės turi vesti, kas tiktai

nori, nors jie ir turėtų prisižadėt gyvent 
tyrybėj, bet neturi tiek tvirtumo: lai tokia 
ypata būna prakeikta.”

Tiek tai apie Rymo mokymą; apie dės
nius, kokiais tas mokymas remiasi, pakal
bėsim toliau.

Bet visupirmiausiai aš išguldysiu istori
ją ir ūgį tos celibato doktrinos, nurodyda
mas jos šaltinį ir pradžią.

Vienas iš pirmiausių Rymo bažnyčios 
blogumų buvo tai begalinis garbinimas ce
libato, kuris buvo iškeliamas į padanges, 
kaipo anioliška ir dangiška dorybė. Vie
nok pati doktrina paeina nuo pagonų, ir iš 
priežasties pirmųjų krikščionių didelio 
prietaringumo Rymo bažnyčia priėmė tą 
klaidingą ir kvailą doktriną, kad celibate 
esanti kokia tai nepaprasta šventenybė ir 
anioliška dora. Tas pirmųjų krikščionių, 
įsitikinimas prasiplėtė tarpe Essenų,— tū
los žydiškos sektos,— apie kurius Jasephus 
kalba kaipo apie garbintojus celibato. 
Nuo šių šį mokymą priėmė pirmųjų krikš
čionybės laikų heretikai, žinomi po užvar- 
džiu: Montanistai, Marcionitai, Manicheai 
ir kiti. Rymo bažnyčiai laipsniškai beside- 
moralizuojant, jinai persiėmė šiomis švent
raščiui priešingomis tų laikų pažiū
romis, kas pagaliaus virto aklu nesąmo
ningu celibato garbinimu. Toks tai yra 
celibato atsiradimo šaltinis: pirmiausiai iš
galvojo jį pagonįs, paskui praktikavo Es- 
senai, vėliau heretikai, o pagaliaus ir pati 
doriškai puolanti bažnyčia.

Vienok pradžioje celibatas nebuvo prasi- 
platinęs tarp dvasiškijos luomo, tik tas sa- 

I vos rųšies pasiutimas buvo apėmęs pačius 
žmones. Šv. Antanas buvo pirmuoju, ku
ris ketvirtam šimtmetyj suspietė aplink sa
ve abiejų lyčių ascetikus, kurie atsisakyda
mi nuo pasaulio, pasitraukė į Egypto tyrus. 
Tas naujas pakvaišimas taip greit prasi
platino, jog į trumpą laiką visos Rytų ša- 
lįs prisipildė žmonėmis, kurie palikę savo 
užsiėmimus ir gyvenimo smagumus bei 
santikius su draugija, užsidarė vienuoly
nuose ar išėjo į tyrus, kad ten baigti gyve
nimą, užlaikant celibatą ir svajojant, jog 
per tai jie tarnauja Dievui.

Bet nereikia užmiršti, kad tada ir per ke
lis šimtmečius vėliau bažnyčioj nebuvo įs
tatymo, uždraudžiančio kunigams vesti pa
čias. Keliatas kartų stengiasi įgyvendint 
tą nelemtą padavadijimą, bet vis nenusise
kė. Tas klausimas buvo ilgai gvildenamas 
garsiame Niceos Konsiliume, 325 m. Isto
rijoj mes skaitom, kad šitas konsiliumas 
bandė išleisti tam tikrą įstatymą, kad pri
vertus kunigus praktikuoti celibatą, vie
nok nenusisekė, nes senis Paphnutiu, vy
skupas Thebaid’o, pats visą savo amžių pra
leidęs vienuolyne, priešinos tokiam įneši
mui, ir taip tas klausimas nupuolė.

Tas klausimas buvo jau užmirštas, bet 
kunigų celibato vėl pareikalauta šešetame 
šimtmetyje, popiežiaujant Grigoriui Di
džiam jam. Nors šis popiežius išpradžios 
ir labai spyrėsi ir net per tūlą laką buvo 
uždraudęs kunigams turėt pačias, o turin
tiems jas paliepęs apleisti, bet, kaip toliaus 
matysime, celibato apskelbimo pasekmės 
buvo taip baisios, jog popiežius pasibjau- 
ėjęs rezultatu savo uždraudimą privers- 
as buvo jį atšaukti. Įvairiais laikais buvo 

daromos pastangos paniekint apsivedimą 
ir atimt iš kunigų pačias, bet aš nevargin
siu jūsų nubodžia ir nešvaria tų pasiryži
mų istorija. Vienok iki laikų popiežiavi
mo arki-tirono Gregoriaus VII, vienuolik
tame šimtmetyj, nepasisekė uždėti geleži
nių pančių ant dvasiškijos. Net ir tas tiro
nas atrado, jog buvo beveik negalimu daik
tu atskirt pačias nuo kunigų.

Vokiški kunigai buvo uoliausiais prieši
ninkais tokios bažnytinės tironybės, nes 
kada Gregorius 1074 išleido įsakymą, kad 
nuo to laiko kunigams yra draustinu vesti, 
o tie, kurie tuo laiku turėjo pačias, galėjo 
pasirinkt vieną iš dviejų: atsiskirt nuo pa
čių arba apleist kunigystę, kaip istorija pa
rodo, tuoj pakilo baisus kunigų sujudimas; 
daugybė jų išsižadėjo kunigystės vietoj 
apleisti savo moteris. Daugelis kunigų net 
atsisakė nuo Rymo popiežiaus, iškeikdami 
popiežių ir jo pasekėjus.

Vokiečių kunigai pakėlė maištą, apskelb
dami, jog jie verčiau atsisakys nuo kuni
gystės, negu persiskirs su savo moterimis. 
"Tegul jis, jei jis niekina žmones” — sakė 
jie — ”gauna aniolus už kunigus į bažny
čias.” Passau kunigai, kada jiems buvo 
perskaitytas popiežiaus uždraudimas, pa
sakė savo vvkupui, jog jie negali ir nenori 
atsisakyt nuo žmogaus teisių, kurias jie tu
rėjo nuo neatmenamų laikų. Tokie yra is
torijos padavimai.

(Toliaus bus).

AR ŽINOT, KAD —
Daugiau, kaip pusę visos Anglijos ir Vo

kietijos žemių valdo tik apie 7,000 turčių.
♦ * •

Durtuvai yra vadinami bayonnetėmis 
dėlto, kad pirmu syk juos pradėjo daryti 
Bavonnes mieste (1660 m).

i

DRABUŽIAI JAU IŠSIŲSTI LIETUVON.
(Prisiųsta.) į skrynias, kurių sudarė 12. lai su žemėmis sumaišyti. 

Šiuomi pranešame, jog . Užadresuota inžinieriui Na- Pasiliks musų žmonės, kaip 
surinktuosius nukentėju- ruševičiui į Maskvą. *“ J u x*
siems nuo karės Lietuvoje | 
drabužius jau išsiuntėm į|

’ ir daugelis kitų, be pasto- 
v , • V V n £ės’ nu°gi ir badaujantie.urauuxiu» jau rou^u. t| KatKjngi R; K. D. išsiuntė Todėl musų prideryste yra 

Lietuvą 3 d. lapkričio laivu:mu?^ drabužius uz dyką ir geipti kuom kas galime. Vi- 
Amerikos f°s £ut°s še’Pia savuosius.

Į Raudonojo Kryžiaus 
Draugiją (Bush Terminai 
Building, Brooklyn, N. Y.) 
prisiųsta tūkstančiai skry
nių su drabužiais, nuo vo- 

I kiečių, francuzų, belgų, ita- 
į lų, lenkų, serbų ir kitų. O 
mes vos 12 skrynių į metus 
tegalėjome išsiųsti. Ar-gi 
ne gėda mums, kad taip ma
žai teatjaučiame tą kartųjį 
musų tėvynainių vargą.

Čia darbas nėra taip sun
kus, tik reikia trupučio pa
sišventimo. Beveik kiek
vienoje grįčioje randasi ap
dėvėtų, bet jau iš mados išė
jusių, drabužių, kuriuos 
mielai paaukautų, tik reikia 
keletai ypatų susitarti ir 
rinkti, einant per grįčias bei 
krautuves.

Prašome siuntėjų, kad ne
imtų ir nesiųstų nešvarių 
ir suplyšusių drabužių, nes 
tokius siunčiant per svetim
taučių rankas daroma vien 
gėdą sau ir savo tautai. 
Reikia siųsti tik švarius, 
sveikus ir išprosvtus drabu
žius.

”Kursk,” per 
Raudonojo Kryžiaus Drau
giją, kuri veža uždyką.

Prisiuntė drabužius į Cen
trą sekančios ypatos:

P-ni L. Šliūpienė, Scran- 
ton, Pa.; p-lė M. Radzevi
čiūtė, Chicago, III.; p-lė M.! 
Juknevičiūtė, Flushing, N. vėl prie darbo pirkti, ga- 
Y.; p-lė M. Kašiubiutė, Pit-įminti bei aukauti drabužius 

i tston, Pa.; p-ni S. Arbašau- nukentėjusiems nuo karės 
įskienė, Philadelphia, Pa.; lietuviams. Kreipiamės ne

tik į pavienias ypatas, bet į 
visas be skirtumo pažvalgų 
draugijas, kliubus, bažny
čias ir t.t. Labai daug šia
me reikale galėtų pagelbėti 
prakalbininkai, susirinkimų 
viršininkai, kunigai sakvk-

i ant toliaus, tad mes, Brook- 
jlyno lietuvaitės, dar kartą 
kreipiamės į musų vientau
tes bei vientaučius, kurie 
tik prijaučia šąlantiems bei 
vargstantiems musų bro
liams ir seserims Lietuvoje, 
kad kuoveikiausia stotumėt

ga-

skienė, Philadelphia, 
p-ni O. Žalpienė, So. Oma- 
ha, Nebr.; p-ni K. Zigman- 
tienė, Bristol, Conn.; p-ni 
T. Mačiulienė, East New 
York, N. Y.; p-ni M. Stri
maitienė, N. Y.; p. J. Seke- 
vičius, Lawrence, Mass.; p.________z ___ o_____v
K. Gedeminas, Flushing, N. lose, agituodami tverti lab- 
Y.; p. K. Liutkus, Brooklyn, darybės draugijas kiekvie

noje lietuvių apygardoje, 
kolonijoje, kurių tikslas bu
tų rinkti tinkamus dėvėji
mui drabužius ir kas mėnuo 
pasiųsti.

Reikia žinoti, kad drabu
žiai bus reikalingi ir karei 
pasibaigus, nes tuomet vis
kas bus išnaikinta, sudegin
ta, ir visi turtai ir apdanga-

N. Y.; gauta taipgi ir nuo 
i vietos komiteto.

Buvo ir daugiau drabu
žių, bet nesusekėme, kas 
juos atsiuntė. Viso Centran 
pasiųsta 25 siuntiniai, ku
riuos peržiūrėjome ir suda
rėme 19 skrynių. Raudono- 
nojo Kryžiaus Dr-jos per
žiūrėtojai sudėjo į dideles

I

Atpigintos kainos Šventėms!

Adresuoti reikia sekan
čiai:
American Red Cross,

Bush Terminai Bldg. N20, 
Brooklyn, N. Y.

Ant kiekvienos skrynios 
užrašykite taip:

For Lithuanians.
Uždėkite savo antrašą. 

Pakvitavimą nuo siuntinio 
malonėkite siųsti šiuo adre
su:

Mrs. M. Misevičienė, 
270 Berry str.,

Brooklyn, N. Y.
Tuo patim adresu reikia 

taipgi atsiųsti surašą tų dai- 
gtų, kurie pasiųsta Raudo
nojo Kryžiaus Draugijom

Taipgi galima išreikalau
ti ir nuo geležinkelių kom
panijų, kad drabužius dėl 
nukentėjusių nuo karės vež
tų uždyką. Iš Chicagos at
vežė uždyką 4 skrynias Erie 
gelež. kompanija. Tik rei
kia, kad kas išaiškintų, kad 
daigtai siunčiami yra nu
kentėjusiems nuo karės.

Visur kreipkimės, visiems 
aiškinkime musų nuskriau
stų žmonių vargus, o žmo
nės, beabejonės, prijaus ir 
kuom nors pagalbą suteiks.

Pasitikime, jog perskaitę 
šį straipsnelį, išsikirpsite 
antrašus ir veikiai stosite 
prie darbo gelbėti vaitojan
čius musų žmones Lietuvo
je.

Su tikra pagarba — 
Brooklyno Lietuvaičių 

Komitetas:
O. Karaliūtė,
J. S. Misevičienė,
P. Jurgeliutė.

P.S. Ant kiekvienos skry
nios viršaus reikia užražyt, 
kiek ir kokių drabužių siun
čiama.

Naujiena visiems! Jau artinas seniai laukia
moji šventė, Kalėdos. Kožnas noris h por? 
dieni) praleist linksmai su savo gentimis ir 

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

6 Bonkas gardžią gėrimą
kurių užvardijimai maž-daug sekanti:

ZAKONS XXXX ............................. $100
IMPERIAL COGNAC ....................... $1.00
CHERRY VYNO.................................. $1.00
APRICOT BRANDY ......................... $1.00
NALIFKA ............................................. $1.00
NEW MARKET CLUB.................... $1.00

Viskas sykiu $6.00

Prieš šventes, Specijališkai duodame už 5 Dolerius.

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

Private Stock ................................$1.00
Endicott Club..................................... 75
Kentucky ..............................................75
Old Nelson............................................75
Roxbury Rye, 6 metų.................. $1.00
3 X Whiskey....................................... 65
Ramsev Scotch............................. $1.00
Jameson, Irish................................$1.00
Ben Hur Manhattan.......................... 85
Martini ............... 85
Holland Gin................................. $1.00
Very Old Gin....................................... 75
Jamaica Rum................................. .75
Jamaica Rum, labai senas ... $1.00 
Vieux Konjakas.................................75
California Konjakas No. 1............. 65
XXXX Konjakas .......................$1.00
Malaga Vynas............................... $1.00
Port Vynas ................................. $1.00
Madera Vynas............................. $1.00
Port Vynas No. 1...............................50
Peach No. 1......................................... 75
Cherry Vyne............................... $1.00
Rusiško snapso ir tt. ir tt.

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

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

sime per ekspressą. Kurie pirks pas mus, tie gaus gerą tavorą pigiai.
Nerimtieji turėt surašą Titų mus gėrimų, parašykite, oię« prisiusime dykai. Je'gu Jų* arba Jūsų drangai 
n ari gaut gražų aus Kalendorių, parašykite Vardų, Pravardę ir pilnų adresų. • me* prisiusime vienų dykai.

WILLIAM ZAKON & CO.
21 CROSS ST., Kampas Endicott street, ; BOSTON, MASS.

I

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiseo®- 

sin valstijoj, su naujoms triobomK 
žemė išdirbta ir apsėta; galima pirkt 

su gyvuliais ir visoms masinome, 

taipgi galima imt ant randoa arba 

ant pusės. Dabar laikas žemę apžiū

rėt, nes pati žemė pasirodo kokia 

yra. Jau keliolika lietuvių turi pir«- 

kę nuo musų Farmas ir visi dėkavo- 

ja. Klausk platesnių žinių per 

ką įdėdamas už 2c. štampų, o gaus* 

plačius paaiškinimus, musų adresas:

(l-«) K. MARCINKEVIČIA,
1324 So. lOth at. Sheboygan, Wia.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuku 

Oro Rlchtarto 

PAIN-EJtPELLER 
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ” 
25c. ir 50c. bateliakas vi.om tpti.koM arba 

stačiai ano 
F. A D. RICHTER A CO.

74-80 Waablngtoa Street, fiew York. M. Y

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanada* 

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienai gali temok 
b Anglišką kalbą, labai trumpame laike. Mot me 
kykloa naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, ui labai mažą at 
lyginimą; teipjau klesose dienomis Ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

731 W. 18th stM Chicago, III.

O RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis b 

dedu naujus. Laikų garantuoja. 

Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

j 176 HARRISON AVĖ., BOSTON.

ir.

y' Telephone: Cambridge 4806-AL 
Rusiškas Daktaras Cambridge

Dr. l'*.A.GIebow
Mokslų baigęs Berlyno, Vienos b 

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

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

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge. Mass.

I 
(

Ei. Vyrai, Visi Pm

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, vi
sokios rųšies Alaus, Diftlsids, 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

▼:eta lietuviams.
304 Brorhny ir 259 D Struti 

SO BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
LSS. 60-tos kuopos prelek- 

cija.
Nedėlios vakare LSS. 60 

kuopos svetainėje laikė "iš 
astronomijos” prelekciją 
drgas St. Michelsonas. Pre- 
lekcija buvo gera, nes pre
legentas tam-tikrais prieši
niais atvaizdinęs saulinę si
stemą, taipgi kaip žiloje se
novėje žmonės persistatė 
sau žemę, labai suprastinai 
išaiškino žmonėms planetų 
saulinė j sistemoje padėji
mą, jų kelius ir gravitacijos 
tiesą. Taipgi kaip žemė bei 
kitos planetos yra apskri
tomis, o ne plokščiomis, 
kaip senovės žmonės many
davo. ir kaip liepdavo tikėti 
ir pati krikščionių bažnyčia, 
žiauriai bausdama tuos 
žmones, kurie anuomet iš
drįso apreikšti teisybę, ku
rią šiandien visa žmonija 
pripažįsta.

Prelegentas paaiškino 
žmonėms daug jiems indo- 
mių dalykų. Matomai dau
gelis labai gerai suprato ne- 
pabaigtiną visatos platybę, 
kad pradėjo klausinėti: tai 
kurgi tasai dangus? Kiti 
vėl. o kurgi pekla? Kadan
gi prelegentas tų užgrabinių 
pasaulių nei dausose, 
ant žemės niekur surast 
galėjo, tai ir pasakė: aš 
žinau... Gal saulėje, bet 
butų perkarsta būti ir 
tiems velniukams. Labai 
gaila, kad tarp publikos ne
buvo nei vieno kunigo bei 
teologo, gal jie butų žingei- 
duoliams pasakę, kur randa
si tie tikėjimo fantazijos su
tverti pasauliai, kurių svie
tiškas mokslas niekur negal 
surastų

Abeinai prelekciją davė 
nemaža pamokinimo žmo
nėms. Geistina, kad tan
kiau butų ir daugiau žmonės 
i tokius susirinkimus lanky
tųsi. Reporteris.

Kapitonas Streeter ir Vežimas.

i

PARSIDUODA STUDIJA

padu

M. M. ANDRIUŠIUTĖ

Chi-

CO. 
street

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

Kreipkitės ypatiškai ar laišku.
A. B.

28 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Naujas Lietuvis Iiiautius
So. Bostone.

Pranešu visiems lietuviams, jog aš 
atidariau kostumerišką

KRIAUČIŲ ŠAPĄ.
Siuvu Vyrų ir Moterų Rubus. Pa

darau siutus pagal naujausias madas 
ir gvarantuoju savo darbą. Taipogi 
siuvu ir taisau moterų ir merginų 
siutus, žodžiu sakant, taisau, p rosi
mi ir išštvminu visokius drabužius 
kuogražausiai, taip kad iš senų pa
darau kaip naujus.

F. C. HTLTRAKIS.
412 E. Third st_ So. Boston. Mass. 

Netoli nuo Dorchester, str.

Telephone: B*ck Bay 42W 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

nei 
ne- 
ne- 
čia 
pa-

Aukų rinkimo reikaluose
D.L.K. Gedemino Ukėsų 

Draugystė spalio 24 d. iš
rinko ir įgaliavo du savo 
nariu: Joną Kairaiti, iš
Cambridge’aus, ir Juozą 
Kavaliauską iš Bostono kai
po kolektorius aukoms rink
ti sušelpimui nukentėjusių 
dėl karės musų brolių Lie
tuvoje. Šiuomi paskelbia
me visuomenei, ypačiai Bo
stono ir apielinkės lietu
viams, kad minėtiems kole
ktoriams pilnai galima užsi- 
tikėti ir Įduoti savo auką, 
suteikiamą sušelpimui musų 
nelaimingos tėvynės.

Liudija D. L. K. G. Drau
gystės Komitetas:

Julius Farnulis, sekr. 
J. K. Bumett, prez.

Kapitonas Streeter. kuris ‘'valdo” tam tikrą sklypelį žemės vadinamą 
Streeterville. Streeterville randas tarp Lake Shore kelio ir ežero Michigan, 
cagoj. Kapitonas Streeter, apie 30 metų atgal, važinėjo ant žeglinio laivelio, kurs toj 
vietoj susidaužė, ir Streeter tą vietą ‘‘užvaldė.” Nuo to laiko jis apsigyveno ten ir 
nepripažino ne Chicagos nė Illinojaus tiesų. Net keliuose atvejuose teismas jam pri
pažino, kad jo sklypas yra “neprigulmingas.” Kada Chicagoj r.edėldieniuose užsidarė 
karčiamos, tad Streetervillej biznis pagerėjo. Bet Chicaga apskelbė jam kare. Užka
riavo Streetervillę, paėmė p. Streeterį į belangę ir visą amuniciją, t.y. keliolika šimtų 
butelių degtinės, ir net 15,000 butelių alaus. Streeter sako, kad tas užpuolimas ant jo 
yra sulaužymas jo neutraliteto, esą bjauresniu prasižengimu negu vokiečių su Belgija.

Visa prakalbų eilė.
' Bostono Socialist Party 
skyrius parengė visą eilę 
prakalbų, pradedant laip- 

'kričio 28 d. Prakalbos bus 
laikomos nedėldieniais, nuo 
7:30 vakare, po num. 724 
Washington st. Pirmuti
niu kalbėtojumi nuskirtas 
drg. Henry L. Slabodin, ge
rai žinomas New Yorko so- 
cijalistas. Kalbės temoje: 
”Kas seka po karei.” Kal

bėtojas tam klausimui išriš
ti surinkęs nemaža intere
singų dalykų, kaipo giliai 
klausimą studijavęs.

Gruodžio 12 d. laikys pra
kalbą drgas Frank Bohn. 
temoje: "Žmonės ir laukia
ma valdžia.” Gruodžio 26 
d. kalbės drgas William 
Bohn. temoje "Žmonės ir 
Viešos mokyklos.” Sausio 
9 d. kalbės Joshua Wanhope, 
sausio 23 — Algemon Lee, 
Rand School mokytojas iš 
New Yorko.

I

Nori įvest čeverykų dirbtu
vę pataisos namuose.

Valstijinė veikimo ir eko
nomijos komisija perdavė 
gubernatoriui Walshui savo 
raportą, kame reikalauja 
inkurimo čeverykų dirbtu
vės Concord kalėjime. Mat 
tokia pramonė jau pirma 
buvo įvesta, bet matomai če
verykų fabrikantams to rei
kalaujant ji likosi panaikin
ta. Komisiia nurodo, kad 
jos tyrinėjimas nesurado 
priežasties, dėl kurios rei
kėtų panaikinti pataisos na
muose tą išdirbystę. Argi 
negeriau, kad laikomi pa
taisos namuose žmonės lai
ką praleistų dirbdami nau
dingą darbą? Taip sako 
komisija ir dalyką apsvars
čius reikia pripažint jai tie
są.

LSS. 60-tos kuopos koncer
tas.

Nedėlioj, lapkr. 28 d., 7:30 
vai. vakare socijalistų sve
tainėje bus puikus koncer
tas. įžanga visiems dykai.

60 kp. Komitetas.

Į

Mokins vaikus lietuvių rašy
bos.

LSS. 60-tos kuopos susi
rinkimas nutarė pradėti vėl 
mokinti "Bijūnėlio” draugi
jėlės narius. Ikišiol vaiku
čiai buvo lavinami dailės sri
tyje. Dabar manoma mo
kinti kalbos ir rašybos. Mo- 
kytojumi išrinkta drgas J. 
B. Smelstorius, padėjėjais: ......... ... ............ ..........
drgas R. Mizara ir buvusis kompanija nusileido. 
Tijūnėlio vedėjas drg. N. bar vėl visi dirba.

Unijistas.

Streikas Bravore.
Suffolk Brevving Co. bra- 

'vore buvo sustreikavę pe
reitoj sąvaitėj 122 lokalo 
darbininkai. Streiko prie
žastis buvo tame, kad norė
ta priversti darbininkus 
viena diena padarui dvieju 
dienų darbą, o antrą dieną 

i leisti žmones namo. Bet 
streikas tesėsi neilgai ir 

‘ Da

Januška.
Taipgi manoma suorga

nizuoti kursą ir suaugu
siems vaikinams lietuvių ra
šybos bei gramatikos pasi- 
mokinimui.

"Gabijos” vakaras.
Lapkričio 20 d. vakare 

Liet. Lab. svetainėje "Gabi
ja” statė scenoje "Malūni
ninkas ir Kaminakrėtis” 
vienaveiksmę operetę, diri
guojant pačiam kompozit. 
M. Petrauskui. Publikos 
šiuo nartu susirinko dau
giau. bet visgi iš tūkstančių 
Bostono lietuvių vertėtų būt 
tokiuose vakaruose dau
giau.

Apskritai apie artistus-lo- 
šėjus kalbant reiktų pasa
kyti. kad suvaidino viduti
niškai gerai, nes nuo artis- 
tų-mėgėjų daug reikalauti 
ir negalima. Gaila tik kad 
artistų balsai neišdirbti, ki
tų gana silpnoki. A. Mėšlis
— malūnininko rolėje — lo
šia be užmetimo gerai. Ka
minakrėtis — A. Čebatorius
— matomai da naujokas, 
savo rolėj, bet galima tikė- 
ties iš jo gero artisto. S. E. 
Vitaitis — Sabuko rolėje — 
geras. Silpnai lošia M. Ka- 
linauskiutė — Teklės rolėje 
netinka. Taipgi tarnaitė 
perdaug kokios tai baimės 
apimta, ir Barbė permažai 
kurčia. Moteriški balsai 
vienok geri, vertėtų dau
giau išsilavinti lošime. |

Nežinomas žmogus atrastas 
gazu užsinuodijęs.

Pereitą savaitę atrasta 
gazu užsinuodijusį nežino
mos pavardės žmogų na
muose o No. 21 Stamford 
st.. kur jis buvo nusisamdęs 
ant 4-tų lubų kambarį. At
rasta jį lovoj be sąmonės, 
bet dar gyvą ir greit nuga
benta į Haymarket skvere 
esantį Relief Hospital ligon- 
butį. Pasikesintojas ant 
savo gyvasties yra apie 45 
metų amžiaus, šviesaus vei
do. 5 pėdų. 6 col. augščio.

A nt 2 i 
akmens
Gelžkebo laik 
rodis šriubelit 
užsukamas, vy 
nško didume 
ant 20 merų au 
k šuo tas su iš 
rašytais dube; 
tavais viršau 
Labai teisinga 

važiuojantieji, 
reikia visuome- 

Gvarantuota-

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems 
tikras laikas žinoti, 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulvji 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį air 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. r 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
ską peržiūrėt Jei busi neužgar.ėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
jus užmokėtumėt už tokį pat Laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dvkai su kiekvienu laik’-^ė'n,
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Aš kvailas.
Taip sako kiti agentai, už tai. kao 

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

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

P. KETVIRTIS JEWLERY 
Kampas Broadway, 324 E

SO. BOSTON.

UeMzkas D*os M. Ziseioa
7 Parmeater St 
Boston, Fasa 

V'sokias ligas zy 
dau pasekmingi*- 
ui*.1. Ateikit Ue 
«'.ak pas mane 1 
'.repais į viSų tik 
s- kit i aptie.^. 
•n ano dury* ba,- 
•x>« arba telefoną 
iuok o aš arėsiu 
Ofiso valandos 
Šuo 9 iki 11 ryte 
šuo 1 iki 2 ir 8 iki

>1
11
T
T ))
I

LIETUVIŠKA SIUVĖJA
Siuvu visokias Orėsiąs ir užlaikau 

gatavas. Darbas gvarantuojamas.
324 “ “E Street. kampas Broad*ay. 

(vienais trepais augštyn), 
SO. BOSTON, MASS.

Kita Šapa:
N. MAIN ST, MONTELLO, 

H. Stankaus Name.
Primieravimo dienos:

So. Bostone — Utaminkais. 
Montelloj — Pėtnyčiomis.

678
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BEVEIK DYKAI
Drūčiausias laik- ■ 
rodėiis, vyriško 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksu 
'Gold Filled', ver
tas $20.00, ga- 
rant. per išdir
bėjus ar. t daug . 
metų, labai gra- i 
žiai graviruotas. 1 
Bus pasiųstas'

kožnam su tiesa peržiūrėti, kas pri- j 
siųs savo tikrą adresą. Firma dėl pa- j 
garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda j 
dabar beveik dykai Jei patiks laikro
dėlis. užmokėsi agentui $5.65c ir už 

' persiuntimą. Jei nepatiks, r.emokėk 
nei centą. Rašyk tuojaus štai kaip: 

Imperial Creidit Co. Sales Den.
Box 2526, PHILADELPHIA. bA

Siij
1
ii

Š 419 BOYLSTON STR.I ______

H. S* Stone, Oph.D

V alandoa:
Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Saite 419, 420 ir 421,
Netoli didžiojo miesto knygyno, 

BOSTON, MASS.

Akių
Specijalistas

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

F. JT. BAGOCI irS
Real Estate Mortgečiai, Deedai. Titles. Abstraktai 

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

SO. BOSTONE:

Utarninkais ir Subatomis,
28 Broadaav.

Tel. So. Boston 935 W.

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

Tel. Brockton 1875.

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

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

Nuo kosulio, grrippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saules nudegimo 50c. Bebro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

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

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

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

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 00.
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Klės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

■ Pročkos nuo nerviško gaivos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejar.ka 25c.

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

M ęihl A i A ę 226 BROADVVAY, n. olULAUOivVj kampas c STR

SO. BOSTON, MASS.

<

Valstija

Dr. J. Russell PriceCo.l. nei—josn. sa» A»e..a»c*9o.ui,u.s.A.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pnsięsti visai dykai, apmtkėta 

pačta jusu brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė.

Gatvė ir No............
Miestas ................*

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk marus i.
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitą greitai.

li žinoti ir sekti-— 
Jeigu norite

:# turite tuojaus parsisiusMmti

pinigu—siuskite tiktai sa'.-o
ga-č:u. liefurBkai kalbančiu vyru ir tno- 
terc p amu L e. Af noriu. kxd jie mane 
žinotų. Kaipo teis j draugą ir cereaari — 
kad. n tų kas aš esu—ku^mi ai esu—ka aš 
esu padaręs praeitoje ir kad ž no«q apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikia. Iš mano 
paveikto jqs galite matyti, kad aš udts5em.au 
medicinos praktikavimu per daugel;, daucelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pat alų dėlei 
mauo i'.rų metų mokslo. t:rinę;imų ir patin
si x A< d.-ai studijivau ir tirinėjau tas se
na-. chroa&kas. žiliai įsisėdusias l>cas» taip 
sunkiai r>d ~>aa ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žiro. A? noriu, kad kiekvienas 
sere artis :r nmimiues vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. A? iems teina
mai patarsiu. Įleiskite n am būti dtavcu 
ir ceradzritt, Parvs:ųs«link:te rsauo Dykai 
I>. •’irrų Kr-zą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Ksvirinimas, Jaknu Negalės, Tnlžingu-^ 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai). ■ 
Reumatizmas, Kataras. Dusulys, Veiksminiai širdies I 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tanai stos ■ 
namuose už labai mažą užmokesti.

?»Ies taip-gi norime Jums pasakyti apie mnsu ■ 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių ■“ 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnnodi- I. 
j imas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnintas, ■ 
Sukrekėsimo Striktura, Pūslės bei Inkstu Negalės ■ 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip Į 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pleš
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Zi yra 
sandeliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris tu: ‘ 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti, 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senu laiku svaj- 
kata. stiprybė ir gyviugumas, 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums „_ . _
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mok-’ię sunkiai tedirbta- 

inigus už niekam nevertus vaistus. l>et skaitykite "Itą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsiu- savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų ncgalšs gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

J

■ + .

udts5em.au



