
“KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia J. G. Gegužiu & Co.

Prenumerata metanu:

Amerikoje .......................................................... $1.50

Kanadoj ir užrubežiuose .... $2.00

Prenumerata pusei mėty:
Kanadoj ir užribežiuose .... $1.25 
Amerikoje ................................. 90*
Apgarsinimų kainos klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 

"Keleivis, ” S. Boston, Mass.
■ -n

“KELEIVIS”
L1THUANIAN WEEKLY

Published by J. G. Gegužis & Co.
Every Wednesday in Boston, Mass.

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New England and about 500,000 

in the United Statės.

The Best Advertising Medium.
Advertising rates on app^eation.

Ali communications should be 
addressed to:

"Keleivis,"S. Boston, Mass. |

No. 49 Telephone:

So. Boeton. 935-W.
SO. BOSTON, MASS., 8 GRUODŽIO-DEC., 1915 M.

"Entered m Second Claaa Matter” February 23. 1905, at the Poet Cffice at Boston. Mass.. under the act of March 3, 1879.

Telephone:
So. Boeton. 935-W. Metas XI

Vokietija esanti gatava jau taikyties; Lietuva ir Lenkija turi būt neprigulmingos.
L>

Francuzai sako, pakol Vokietija nebus visiškai sutriuškinta, patol apie taiką negali būt ne kalbos. Tą pati sako Anglija ir 
Maskolija. Caras jau pašaukė 1917 metų naujokus, kuriuos pavasarį varys ant vokiečių. Teutonų spėkos žymiai eina menkyn. 

Berlyne didelės riaušės dėl duonos stokos. Kurliandijoj rusai atėmė iš vokiečių 12 mylių apkasų.
"TAIKOS KALBOS”—TAI 

BURBULAS.
"Visos šitos kalbos apie 

taiką, tai muilo burbulas," 
pasakė tas pats Vokietijos 
valdininkas, kuris sako, kad 
Vokietija jau gatava taiky
ties. Ką kalba visokios tai
kos palaikymo draugijos ir 
kitokie ponai, kurie neturi 
nieko geresnio veikti, tai 

__ .................... , kiek pūtimas 
reikalavimais, muilo burbulų ant vėjo.

• kariau-

F

VOKIETIJA GATAVA I
TAIKYTIS.

LIETUVA IR LENKIJA
NEPRIGULMINGOS.

Belgija vėl bus laisva. Bal
kanai ir Konstantinopo

lis Vokietijai.
Vokietija gatava jau tai

kyties ir pasitenkins daug tiek reiškia, 
mažesniais ~ ~—-——-s —
negu išpradžios buvo kalba- Taika priguli nuo 
ma. Taip papasakojo Ame- jančių valstybių. Pakol jų 
rikos laikraščiams augštas padėjimas visiškai nepaaiš- 
Vokietijos valdininkas A- kėjo ir pakol kiekviena jų 
merikoje, turįs ankštus su- gali da laikyties, kiekviena 
sinešimus su Berlynu. Tai- jų tiki da ką-nors laimėti, ir 
kos išlygos, kokiomis Vokie- ką kas kalba, jos visiškai 
tija norinti taikyties, esą nepaiso. "Taika tiktai tuo- 
šitokios: fmet bus galima,” sako tasai

1. Balkanuose Vokietija Vokietijos diplomatas, "ka- 
turi turėt pilną galybę, už- da kariaujančių valstybių 
tikrinančią jai kelią Į Kon- atstovai susirinks ir išdirbs 
stantinopolį ir Mažają Azi- bendrą planą taikos tary- 
ją. Tokiu budu Vokietija boms. Ir kada tai Įvyks, tai 
įgytų sau "vietą po saule,", įvyks staiga, be jokių kalbų 
kuri neprigulėtų nuo Ang- ir diskusijų iškalno. Staiga 
lijos jūrių galybės. Tai bus paskelbta karės per- 
svarbiausis Vokietijos tiks- trauka ir bus sušauktas vai-

stybių kongresas.1'
Ar ne kvailai tad išrodo 

visokių Fordų ir Bryanų 
planai ”taikai vykinti?”

las šitoj karėj.
2. Tarp Vokietijos ir Ru

sijos rubežių turi būt su
tverta tarpinė valstybė ar
ba buferštatas, Į kuri turi 
įneiti Lenkija, Lietuva, Lat
vija ir turi būt sustiprinta 
Rumunija.

3. Belgija pasilieka visiš
kai laisva. Beto da Vokieti
ja sutinkanti atiduoti Fran- 
cuzijai ir Alzas-Lotaringi- 
jos tas dalis, 
francuzai.

Apie tuos milžiniškus ka- šaudą visai netikusiai, 
rėš mokesčius, kuriuos Vo- Serbams amunicijos nesti- 
kietija andai sakėsi užde- g0 jų artilerija " 
sianti ant "sumuštų”. sąjun-I kiekvįeną colį žemės ir

SERBŲ ARTILERIJA 
LABAI GERA.

Vokiečiai sako, kad ser
bų artilerija buvo labai ge
ra ir ji labai daug nuostolių • • • 1 — /■'< 1 • • —

iI
. - ! jiems pridarė Serbai gi pė-kur gyvena įtinin]^; buy0 pa.

. I garsėję esą labai gerais šau-

gininkų, ir apie ’iiuosybę 
ant jūrių” visai jau nekal
bama.

Ką reiškia tarpinė valsty
bė arba buferštatas, kuris 
gali būt sutvertas iš Lietu
vos, Lenkijos ir kitų dabar 
pavergtu šalių, plačiai buvo 
rašyta "Keleivio” No. 45, 
straipsnyje "Įdomus kaize
rio planai.”

go. Jų artilerija žinojo
vi

suomet apsistodavo tokioj

r

KRUVINOS RIAUŠĖS 
BERLYNE.

Kariumenė šaudo į žmones. 
200 užmuštų.

Kas diena vis daugiau a- 
teina žinių, kad alkani žmo
nės Vokietijoj pradėjo kelti 
riaušes. Reutero žinių 
agentūros korespondentas 
telegrafavo anądien iš Am- 
stenlamo, kad subatoj, 27 
lapkričio, keliolika tūkstan
čių moterų susirinko ties 
kaizerio rūmais ir pareika
lavo, kad duotų joms duo
nos ir sugrąžintu jų vyrus 
iš karės lauko. Policija mo
teris išvaikė.

Dabar vėl atėio žinia, kad 
Berlyne įvyko didelė darbi
ninkų demonstracija dėl i 
stokos maiste. Kariumenė 
pradėjo šaudyt į demonst
rantus ir 200 buvo užmušta.
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Šita karikatūra parodo kariaujančių valdonų ūpą.
nigų (suprask: kariauja dėl pelno) ir nė vienas nenori padėti kortų, nes tikisi 
išlošti. Taika, pavyaale nusususios mergaitės, nedrąsiai kviečia tėvą namo. 
Bet niekas jos neklauso.

Anglija sako:
Rusija sako:
Kaizeris sako:
Turkas sako

4‘Aš nepadėsiu kortų, kol nelaimėsiu. 
“Ji nori sugadint mums lošimą.” 
“Ji man visai ne giminė.”

Geimis tik prasidėjo.”
suomei apsistouavu lumuj s a____
vietoj, iš kur galėdavo šiuo-1 SERBIJA TUOJ PASTA- RUMUNIJOS PARLIA- 

TYS 200,000 KAREI- MENTE SUSIMUŠĖ.
V IV- Telegramos praneša, kad

Serbijos pasiuntinys Ita-; Rumunijos parliamentas a- 

pranešimą: __ "Musų priešai i tynėmis. Pradėjus karaliui

ti vienintelį perėjimą kal
nuose, per kuriuos vokie
čiams ir austrams reikėjo 
veržties. Šitokia vieta nuo- Ii jo j paskelbė tenai šitokį į tidaryta 1 gruodžio su muš- 
latos buvo bombarduojama pranešimą: "Musų priešai i tynėmis. n—’-----*
ir vokiečiai su austrais ture-! skelbia, kad Serbija nori jau į sakyti prakalbą, vienas at- 
jo eiti pirmyn stačiai per padėt ginklą ir pasiduot. Aš stovas sušuko: "Šalin val- 
ugnį. Prasimušus jiems per šitas paskalas esu įgaliotas' 
tokią šovinių krušą, pirmu-i užginčvt. Apie pasidavimą 
tinę serbų artilerijos eileinegali’būt nė kalbos. Šitas 

žodis serbams svetimas. Vi
si serbai pasiryžę mirti, ar
ba laimėti. Neužilgo mes 
pastatvsim armiją iš 200,000 
kareivių ir su naujomis 
spėkomis užpulsim savo 
priešus iš šono. Mes ka
riausime greta savo šauniii 
sąjungininkų iki paskutinio 
vvro. Mums reikia tik gin
klų ir amunicijos.

pasitraukdavo atgal į naujų 
poziciją, o jos vietą užimda
vo antroii eilė. Ir taip vis 
besitraukdamos atgal serbų 
batarėjos nuolatos laikė už
puolikus savo ugnyje. Tas 
pridarė vokiečiams baisių 
nuostolių.

: ';šalin vai
zdžia!” Kitas atstovas, val
džios šalininkas, kirto jam 

Z per ausį. Įsimaišė kiti, pa
sidarė baisus triukšmas ir 
muštynės.

I

BULGARAI PAĖMĖ 
DAUG GROBIO.

Pereitoi sąvaitėj bulgarai 
paėmė Prizrendo miestą, 
kur paskutinį kartą buvo 
persikėlus Serbijos valdžia.

i Bulgarai sakosi paėmę čia 
tarp 16,000 ir 17,000 belais
vių, 50 kanuolių, 20,000 ka
rabinų ir 148 automobilius.
Serbijos karalius su Rusiiosbų, 265 kanuoles. 136 kaso- 

i ambasadorium vos tik spėję nūs. apie 100,000 karabinų, 
raiti pabėgti; kad kiek, ir 36,000 granatų, 3,000,000 pa- 
pats karalius butų paimtas, tronų. 2,350 vagonų ir 63 
nelaisvėn. I garvežius.

KIEK BULGARAI PAĖ
MĖ GROBIO.

j Oficijalis Bulgarijos pra
nešimas sako, kad nuo 14 
rugsėjo, kada prasidėjo ka
rė su Serbija, iki 29 lapkrič. 
bulgarai paėmė 50,000 šer

PUSĖ ANGLIJOS DIRBA 
AMUNICIJA.

Anglijos ginklų ir amu
nicijos ministeris pranešė 
Darliamentui, kad dabar ly 
giai pusė Anglijos dirba a- 
municiją ir ginklus, kad an- 
mpinus 3.000.000 kareivių, 
kurie kariauja visose pa
saulio dalyse. Šitas darbas
Anglijai apsieina $1,000.000 j 
kas valanda, arba 24 milijo-| 
nai dolerių į parą.

Kaip vokiečiai tiesia 
geležinkelius Lietuvoj.

Apie. Panevėžį įtaisė elek
triškus karus.

Paryžiaus "Tempso" ko
respondentas Charles Rivet 

. rašo savo laikraščiui apie 
'stebėtiną vokiečių technikos 
j išvystimą. Suvienijimui 
į von Hindenburgo armijos 
‘ Rygos-Dvinsko fronte su 
Prūsais jie Įtaisė tokią ge
ležinkelių, telegrafų ir tele
fonų sistemą, kad kas tik ją 
matė, visi stebisi.

Geležinkelių bėgiai veža
mi iš užpakalio priešakin 
gatavomis dalimis, kaip vai
kų žaislai, rišami į krūvą, ir 
geležinkelis eina pirmyn 
taip greitai, kai greitai gali 
žengti armija. Todėl kur 
tik vokiečiai žengia, visur 
paskui juos seka ir geležin
keliai. Kitaip sakant: jie 
važiuoja ir kartu tiesia su 
savim geležinkelius.

Tuo pačiu laiku, sako 
"Tempso” korespondentas, 
vokiečiai nutiesė tris dideles 
gelžkelio linijas iš Prūsų į 
Rygos-Dvinsko apielinkes 
liuosiems gyventojams va
žinėtis. Tarp miestelių ir 
nedidelių kaimų, vokiečiai 
taisą jau elektriškus karus 
(tramvajus). Ypač apie 

■Panevėžį (Kauno gub.) ka- 
; rai gerai esą įtaisvti. Taip- 
į pat tiekiama telefonai ir te- 
j legrafai.
i _____

KAUNAS JAU ATITAI
SYTAS.

Anot žinių, kurias gavo 
vokiečių laikraščiai, Kauno 
miesto bei tvirtovės išvaiz
da prilygsta vėl išvaizdai 
taikos laikuose. Gatvės yra 
švariai išvalytos, krautuvių, 
kavinių, viešbučių didelė da
lis vėl atidaryta. Gelžkelio 
tiltas, rusų susprogdintas, 
vėl sutaisytas vokiečių sa-

laivams naikint, bet kadan
gi tas naikinimas turėjo būt 
taip sutaisytas, kad bombos 
butų turėjusios sprogti išė- 
us laivams ant atvirų jūrių, 
ur neišvengiamu budu bu- 
ų turėję žūti ir žmonės su 
aivais, tai dabar juos kalti
na da ir už suokalbį žudyti 
žmones.

Taigi Dėdė Šamas imasi 
’iž vokiečių kailio ne juo
kais.

Dėde Šamas imasi už 
vokiečių kailio.

HAMBURG-AMERIKA 
LINIJA NUBAUSTA.

Keturi vokiečiai nuteisti ka
lėjiman, 6 kaltinami 

žmogžudystėj.
Pereitoj subatoj New 

Yorke pasibaigė Hamburg- 
Amerika Linijos byla, kuri 
traukėsi nuo pereitos žie
mos. Iš bylos pasirodė, kad 
pereitą rudeni, kaip tik pra
sidėjo karė, per kelis mėne
sius Hamburg-Amerika Li
nijos laivai veždavo iš Ame
rikos anglį, valgį ir kitokius 
dalykus ir ant jūrių visa 
tai atiduodavo kariškiems 
Vokietijos laivams, kurie 
tuomet sukinosi apie pietų 
Amerikos pakraščius ir nai
kino tenai anglų pirklybą. 
Bet įplaukdami šitie Ham
burg-Amerika Linijos lai
vai iš Amerikos uostų me
luodavo, buk jie plaukia vi
sai kitur ir užrašydavo visai 
kitokį tavorą, negu ištikru
jų jie veždavo. Už šitokį 
šios šalies valdžios apgaudi
nėjimą Hamburg-Amerika 
Linija dabar likos nubausta 
vienu doleriu, jos gi virši
ninkai Kari Buenz, George 
Kotter ir Adolph Hochmei- 
ster o 18 mėnesių kalėjimo, 
o Poppinghaus metams ka
lėjimo.

Tai tiek apie Hamburg- 
Amerikos Liniją.

j Be jos yra da šeši vokie
čiai kaltinami žmogžudys
tėje. Jie yra Robert Fay. 
Walter Scholtz, Max Brei- 
tung. D-ras Herbert Kienz- 
Ie, Engelbert Bronkhorst ir 
Paul Dasche. Jie buvo are
štuoti už suokalbį sprog
dinti bombomis laivus, ku
rie veža sąjungininkams 
ginklų ir amunicijos iš A- 
merikos. Iš pradžios juos 
ir kaltino tik už suokalbį

IIi

TURKAI MUŠA ANGLUS 
MEZAPOTANIJOJ.

Anglams Mezapotanijoj 
pradėjo nesisekti. Turkai 
išpėrė jiems kailį ir varo at
gal. Pats Londonas sako: 
"Musų gen. Tovvnsend lai
kėsi mūšio lauke atremda
mas visas turkų atakas iki 
išvežė visus suvo sužeistuo
sius ir 1,600 belaisvių; bet 
akyvaizdoje sunkių savo 
nuostolių ir pribuvusių tur
kams didelių sustiprinimų 
turėjo pasitraukti. Sako- 

<ma, kad musų nuostoliai iš
viso siekia 4,567 žmonių. 
Beto du musų laivai upėj li
kos sugadinti ir reikėjo 
juos palikti.”

FRANCUZIJA NESITAI- 
KYS, PAKOL VOKIE

TIJA NEBUS SU
TRIUŠKINTA.

"Pakol Alzas-Lotaringija 
nebus atimta, Serbija ir Bel
gija atstatyta, o Vokietijos 
imperijalizmas ir Prūsijos 
militarizmas taip sutriuš
kintas, kad daugiau jis jau 
nebeatsikeltų, patol Francu- 
ziia nesi taikys.” taip pasa
kė pereitoj nedėlioj antrasis 
francuzu karės ministeris, 
Albert Thomas.

I
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PFR LAPKRITI AUSTRAI
PAĖMĖ 12,078 RUSŲ.
Iš Vienos pranešama, kad 

per lapkriči 
oaėrrė nelai 
ficierius 12. 
32 kulkasvai

mėnesi austrai 
ėn 78 rusų o- 

kareivių ir

Stotis vėl veikia. Arkliais 
vežamas tramvajus važiuo
ja iš stoties miestan ir ant
raip. Elektros įstaiga ap 
rūpina miestą šviesa. Jai 
pirmose dienose įsteigta ug 
niagesių veikimas bei mies 
to policija. O spalių 2 die 
ną atidarytas ir Kauno te
atras, kad loštų visą žiemą 
bet turbut daugiausiai vo
kiškus veikalus vokiečių ka
reiviams.

VOKIETIJOS SOCIJALIS- 
TAI TURBUT SKILS.
Tarp Vokietiios socijalis

tų kas diena kįla vis dides
nis nesutikimas. Vieni no
ri, kad valdžia paskelbtų, 
kokiomis išlvcromis ji mano 
baigti karę, kiti gi tam prie
šingi. sako, kad tai butų Vo
kietijos prisipažinimas, kad 
iau pavargo ir nori taiky
ties. Da kiti visai priešingi 
ka»-ei. Telegramos praneša, 
kad Reichstage laukiama 
socijalistų skilimo.

RUSAI PAĖMĖ 12 MYLIŲ 
APKASŲ.

Londone gauta 4 gruodžio 
žinia, kad Kurliandijoj,Tuk- 
kumo apielinkėj rusai sumu
šė vokiečius, paėmė 12 my
lių jų apkasų, suėmė 700 vo
kiečių ir daugybe amunici
jos, maisto ir ginklų.

Anglai neteko 88 laivų.
Per laipkričio mėnesį an

glai neteko 88 prekinių lai
vų, su kuriais žuvo ir 646 

i žmonės.



Peržvalga. džios arba jos žmonių nu
skriaustas. Jisai gali rei
kalauti tiktai atlyginimo 
už savo ypatišką skriaudą, 

• daugiau nieko.
Taigi pasirodo, kad visa 

■ šita popierinė politika, visi 
tie reikalavimai ir peticijos 

i busimam valstybių kongre- 
i sui, kuomi taip rūpinasi ga- 
Įbriška klerikalų "tautos ta
pyba," yra baudžiamas dar
bas. Gali būt areštuoti ir 
nubausti netik patįs "pra- 
vadyriai," bet ir visi kiti, 
kurie šiokiu ar tokiu budu 

i bus prie to prisidėję.

Už KIŠIMĄSI I LIETU
VOS POLITIŠKUS REI

KALUS GALIMA 
PATEKTI KA

LĖJ 1MAN.
Ar žinote, kad kišimasis i 

politiškus Lietuvos reika
lus, kaip antai rašinėjimas 
valdžioms peticijų, siunti
mas į busimąjį taikos kon
gresą atstovo ir tam pana
šus dalykai yra prasižengi
mu prieš Suv. Valstijų Įsta
tymus ir galima papulti už 
tai kalėjiman nuo 6 mėne
sių iki 3 metų ir užsimokėti 
$5,000 pinigais?

Šitas dalykas buvo nie
kam nežinomas. Apie Šito
kį įstatymą, kuris draustų 
atskiriems Suv. Valstijų pi
liečiams kišties į kitų vals
tybių politikos reikalus, ne
žinoto ir valdžia. Jį surado 
šiomis dienomis Harvardo 
universiteto profesorius Al- 
bert Bushneli Hart. kada 
laikraščiai paskelbė, jog 
Fordas važiuoja Europon 
"baigti karę." Prof. Hart 
ir pranešė spaudai, kad su- 
lyg to įstatymo Fordas gali 
būt areštuotas ir pasodin
tas kalėjiman. Šitas įstaty
mas buvo išleistas 5-to.io 
Kongreso. 30 birželio. 1799 
m., yra žinomas kaipo "Lo- 
gan' act" ir užrašytas 
"Crimes Against the Exis- 
tence of Government" sky
riuje. Section 5335. Chapter 
2. Jis skamba taip:

"Every citizen of the Uni- 
ted Statės. whether actuallv 
resident or abiding withm 
the šame, or in anv foreign 
country. who. without the 
permission or authoritv of 
the Government. directly or 
indirectly. commences oi car- 
ries on any verbai or vritten 
correspondence or inter- 
course with any foreign Gov- 
emment. or any officer ov 
agent thereof. with an inter.t 
to influence the measures or 
cor.duct of any foreign Gov
ernment. or of any officer 
or agent thereof. in relation 
to any disputes or controver- 
sies with the United Statės, 
or to defeat the measures of 
the Government of the Uni
ted Statės: and every person. 
being a citizen of. or resident 
vithin. the United Statės, 
and not dūly authorized. who 
counsels. advises, or assists 
in any such correspondence. 
with such intent. shall be pu- 
nished bv a fine of not more 
than S5.000. and by imprisin- 
ment during a term not less 
than six months. nor more 
than three years: būt noth- 
ing in this section sha’l be 
construed to abridge the 
right of a citizen to appiy. 
himself or his agent, to ary 
foreign Government or the 
agents thereof for redress of 
any in.iury which he may have 
sustained from such Goverr- 
ment. or any of its agents or 
subjects.”
žodis-žodin šito įstatymo 

neversime. bet skaityto
jams, kurie nemoka anglų 
kalbos, paaiškinsime jo pra
smę savais žodžiais. Ji ši
tokia : Kiekvienas Suvie
nytų Valstijų pilietis, vis- 
viena ar jis gyvena Ameri
koj ar kitur, jeigu tik ne
turėdamas iš savo valdžios 
tam tikro leidimo ar įgalio-i 
jimo, veda su svetima val
džia kokius nors reikalus 
raštu ar žodžiais, norėda
mas padaryti kokią nors 
įtekmę į jos darbus bei žin
gsnius, kurie lytėtųsi Su
vienytų Valstijų reikalų: o 
taipei kiekvienas žmogus, 
vistiek ar jis bus šios ša
lies nilietis ar tik gyvento-; 
jas. kuris tik be tam tikro 
valdžios leidimo ar įgalioji
mo prisidės prie to savo 
darbu, patarimais bei nuro
dymais, bus baudžiamas pi
nigais, ne daugiau kaip 
$5,000, ir kalėjimu, nema
žiau kaip 6 mėnesiai ir ne
daugiau. kaip 3 metai. Žmo
gus gali kreipties į kitos ša
lies valdžią arba jos agen
tus tiktai tuomet, kada ji
sai vra ypatiškai tos val

KUNIGAI UŽPUOLĖ 
"KATALIKĄ."

Nuo senai jau yra tvirti
nama, kad kunigija, tai at
kaklus elementus. Ko ne
gali padaryti veidmainyste 
ir saldliežuvavimu, tai da
ro prievarta. Taip išėjo da
bar su "Kataliku.” Ilgai 
musų prabaščiai dirbo liežu
viais. rašinėjo savo "Drau
ge." visaip suko, mataravo, 
kad tik atitraukus "Katali
ką" nuo tautininkų spaudos 
draugijos. Jie darė viską, 
kad tik jisai prisidėtų prie 
jų. Bet kada "Katalikas" 
griežtai atsisakė jų norus 
išpildyt, tuomet išlindo je- 
zujitiška yla iš maišo: ku
nigai padarė ant "Kataliko" į 
organizuotą užpuolimą ir i 
jau prievarta nori įvaryti jį 
savo avinyčion. "Katali
kas" yra svetimų mums pa
žiūrų laikraštis, simpatijų 
mes jam neturim ir todėl 
mums yra svarbu pažymėti, 
kokiais begėdžiais yra tos 
sriovės vadovai, prie kurios 
origuli pats "Katalikas. ’ 
Tik klausykit, kaip jie jį da
bar išdirbo:

"...kuomet 'Draugas' ir 
‘Darbininkas’ pakalbino Ka
taliką’ prisidėti prie kataliki- į 
šku laikraščiu sąjungos, išrei-| 
škė nusistebėjimą, kad 'Ka
talikas.' nors minta ir tūks
tančius krauna iš katalikiško
sios visuomenės, tečiau bėga 
nuo kataliku ir vietoje didin
ti katalikišku laikraščiu šei
mynėlę. išsijuosęs darbuoja- j 
si su laisvamaniais ir didžiau
siais katalikų neprieteliais. ■ 
'Katalikas’ tuosyk neteko į 
lygsvaros nei pakantos, supy- į 
ko ir pradėjo užsipuldinėti i 
ant 'Draugo’ (p. S. P. Tana- Į 
neviče) ir 'Darbininko.' o Į 
ypač ant kun. F. Kemešio... 
Jei 'Katalikas’ atsisako ta pa- ' 
daryti ir dar pyksta, terlioja 
gerb. kun. F. Kemešio vardą,' 
tai mes. žemiau pasirašė, i 
Pittsburgo provincijos kuni
gai pabrėždami tvirtiname. \ 
kad "Katalikui’ rupi ne kata
likystė ir kataliku lietuvių ge
rovė. bet 'biznis' ir katalikų 
skatikas, kad 'Katalikas’ vra į 
vilkas avies kailyje, bandas į 
laikyties dvilypės politiko-.

"Štai tau ir ‘Katalikas.’ 
štai tau ir artimo meilės skel
bėjas ir mokytojas, liuosas 
nuo mažiausio neapykantos 
krislelio!... Kalba apie arti-; 
mo meilę, o pats jos neturi iri 
nesupranta, kitiems primeta; 
neapykantą, o pats josios pil- j 
nas... Nesigėdi net kunigus 
persergėti prieš kun. F. Ke
mešio veikimą! Ar bereikia 
didesnės komedijos? Tene
būna 'Katalikui’ paslaptimi, 
kad gerb. kun. Kemėšis vei
kia lietuviu dvasiškiios Įga
liotas ir remiamas. Mes. že
miaus pasirašę, didžiuojamės, 
turėdami kun. Kemešį savo 
tarpe, trokštame, kad katali
kiškoji visuomenė susilauktų 
daugiau tokių kunigų ir vei
kėju. kaip kun. Kemėšis.''
Iš paskutinių žodžių iš

lenda dar vienas svarbus fa
ktas: kun. Kemešio vedama 
kova su progresyviu lietuvių 
darbininkų judėjimu yra 
kova ne vieno tik Kemešio, 
bet visų kunigų. Tai orga
nizuota juodųjų kampanija 
prieš socijalistus, tautinin
kus ir viską, kas tik neturi 
kunigų antspaudos.

Po šituo "manifestu" pa
sirašo bent 8 kunigai.

VIENAS DIENRAŠTIS 
JAU MIRĖ.

"Naujienos” praneša, kad 
ėjęs prie "Lietuvos” dieni
nis lapelis jau sustojo.

sto Tarybą. Tiems, kurie ge
rai mane pažįsta, nėra reika
lo aiškinti, kaip šitie apkalti
nimai yra melagingi, bet tie, 
kurie manęs nežino, gali būt 
suklaidinti ir gali tam pati
kėti, jeigu aš neatsiliepiČiau. 
Mr. \Vatson pradeda tokiais 
dailiais išsireiškimais, kaip 
‘liuzgis.’ ’fakiras.’ 'skunke.' 
’rupužiškas.’ ’haltintoja.’ ’šla- 
pioii norsė’ ir t.t.

"Šitokia kalba jau aiškiai 
parodo žema to žmogaus bū
dą ir nereikalauja mano pa
aiškinimų. Toliau jis šmei- , 
žia mane, buk aš esu palin
kęs prie blogų papročiu ir 
nurodo mano pasielgimus 
Boston City Club’e. Tai yra 
absoliutiškas melas, daromai 
su biauriu tikslu, ir parodo, 
kaip žemai p. \Vatson nupuo
la. kada jis nori atsiekti pik
ta savo tikslą."
Toliaus:

"Piliečiai paprastai žiuri i 
p. VVatsoną kaipo į neteisiu 
gą ir neatsakomingą proto li
goni. bet aš, kuris pažįstu ji 
arčiau, turiu pasakyti, kad 
'is yra didesnis niekšas, negu 
kvailys." 
šitaip kalbasi per laikraš- 

štį "kultūriški" amerikonai.
šitokio koliojimosi pas 

■lietinius neįdėtų netik pa
žangus laikraštis, bet kažin 
ar drįstų įdėti da ir kunigų 
leidžiami organai.

RIKSMAS IR DARBAS.
"Laisvė" nurodo, koks di

delis skirtumas tarp tų mu
sų drausų darbininkų, kurie 
daug rėkauja, bet nedaug 
dirba, ir tų. kurie visai ne
rėkauja. bet pasišventę dir
ba. Štai pavyzdi?:

"Tolymoj '.Vest Virginijoj. 
Mindeno miestely, yra lietu
vių socijalistų kuopa. Apie 
tos kuopos šnekas, rezoliuci
jas. įnešimus. pataisvmus. 
peštynes, kova su ’privatiš- 
kais laikraščiais’ ir taip to
liaus — nieko negirdėti, bet 
užtat apie ios darbus labai 
dane girdėti.

"Klausykite, ta mažytėlė! 
kuopa — nešnekanti, bet dir
banti. nutarė nupirkti iš 'Ko
vos’ Augusto Bebelio 'Moteris 
ir Socijalizmas’ net už 100 
Heleriu... Gal būt 200 egz. 
tos puikios knygos pasklis po 
W. Virginijos mainas. Mes 
igvsime daugiau naujų sim- 
patizatoriu daugiau naujų sa
vo laikraščiu skaitytojų, dau
giau sąjungiečiu !

"Ta pati Mindeno kuopa Į 
paskyrė 12 dol. socijalistiškai 
agitacijai. Mes vėlei ją gi
riame už tai.” 
Tuo tarpu gi:

"Mes turime Sąjungoj iste-i 
rikų ir rėksniu, kurie dejuo
ja. verkia, pyksta ir tankiai 
patis nežino, ko nori.

"Tegul jie ima pavyzdi iŠ 
Mindeno kuopos. Jos darbas, 
ios aukos ir ios šimtinė atneš 
Sąjungai ir visam musų ju
dėjimui šimtą sykių daugiau 
naudos, negu pusė tuzino 
ivairiu manifestu, rezoliucijų, 
atsišaukimų ir kitų galų!" 
Iš tiesų, Mindeno kuopa 

parodė gražų pavyzdį. Jei
gu ji vestų kovą su malū
nais, kaip tai didžiuma Są
jungos kuopų daro, vergtai 
ii butų galėjusi paskirti to
kia krūvą pinigų literatū
rai.

GALVOS BE NUOMO
NĖS.

Yra tokių gaivu, ką netu
ri jokios nuomnės. Žmonės 
su tokiomis galvomis neturi 
jokios pasaulžvalgos, jo
kio pastovumo. Apie tą pa
tį dalyką jie kalba šiandien 
taip, rytoj kitaip, o poryt da 
kitaip.

Tokie žmonės sėdi ir 
"Vienybėj Letuvninkų.” ši
tas begalvės (atsiprašom — 

! "bepartyviškos”) partijos 
■organas irgi neturi jokios 
, nuomonės. Vieną sykį jis 
karia ant socijalistų šunis, 
kitą sykį kalba, kad socija
listai "all-right." Vienam 
pastarųjų to laikraščio nu
merių vienoj špaltoj tenai 
pasakyta, kad "biblija yra 
daug rimtesnė ir naudinges
nė knyga, negu Bebelio 'Mo
teris ir Socijalizmas,’ " o ki
toj špaltoj prirašyta socija-, 
listams pagirimų. Išgirta 
net Liebknechtas su savo 
pasekėjais — kairiausi Vo
kietijos socijalistai. "Lais
vė” klausia:

"Ar gali būti pasauly di
desnis kontrastas, kaip kai
rieji socijaldemokratai ir... 
‘Vien. Liet.’! Gi tai ugnis ir 
vanduo. Tie sociald.— tai kle- 
su kovos šalininkai, didžiausi 
priešai buržuazinės tėvynės 
ir taip vadinamos tautiškos 
vienybės! O 'Vienybė’ — 
kas? Juk ji kaip tik čiulba 
apie tą vienybę, apie tą paka- 
jų vidur tautos...

"Tai kaipgi ji gali girti tą 
kairi j i Liebknechtą. kuris 
niekuomet ir niekados nieko 
panašus i 'V. L.’ filozofiją ne
pasakė ir neparašė?

"Na. o jeigu 'Vien. Liet.’ 
ištiesti Įsigeidė pagirt Lieb
knechtą ir jo draugus .tai ji 
turėtų girt ir Lietuvos socija
listus. kurie taip-pat purtosi i 
nuo to oficialio patriotizmo, 
nuo tų bendru tautos tarybų 
ir nuo tos tautiškos ’harmc- 
mjos .
Šita pastaba labai teisin

ga. Bet "bepartyviškos 
partijos" organui tas nieko 
negelbės. Jis neturi pasaul
žvalgos. neturi nustatytos 
nuomonės. Vienoj savaitėj 
pas jį devynios pėtnyčios.

LIETUVIU TAUTA IŠ
NYKS.

Taip pranašauja Prūsų ■ 
Lietuvos veikėjas d-ras Gai- i 
galaitis savo laiške, rašy- Į 
tam p. A. Rimkai Ameriko-; 
je. Štai jo žodžiai:

"šitoje karėje lietuviai i 
(taip-iau ir latviai) bus be-! 
veik visi išnaikinti. Dideli 
skaičių geriausiu Prūsų lie
tuvių rusai yra išsivarę kaipo 
karės belaisvius, iš kurių, 
kaip aš patyriau, daugiau 
kaip pusė yra jau negyvų. Gi 
tūkstančiai rusu lietuvių yra ■ 
savo pragaiščiai išbėgę, kiti 
yra nustoję viso savo turto 
ir vargu beturi iš ko maitin
tis.”
Nėra abejonės, kad tūks

tančiai tų pabėgusių ir išva
rytų lietuvių negalės sugrį
žti savo tėvynėn ir anksčiau 
ar vėliau, suprantama, turės 
savo tautai mirti — ištautė- 
ti. Nėra abejonės, kad ir 
pasilikusių ant vietos nema
ža lietuvių išmirs nuo bado, 
šalčio ir ligų. Taigi labai 
gali būt, kad po karės lietu
vių skaičius žymiai sumažės. 
Galbūt, kad nė pusės jų ne
iks. Bet kad išnyktų visa 
lietuvių tauta, tai beveik ne
galimas daiktas.

KAIP AMERIKONAI 
KOLIOJASI.

Tarp lietuvių tankiai ei- 
manuojama. buk musų 
spauda nešvari, buk mes 
nemokam kritikuoti vieni 
kitų, bet žiūrim tik ypatų, 
nlustamės, koliojamės. 
šmeižiam vieni kitus ir t.t. 
Kad to išvengus, lietuviams 
patariama mokinties nuo 
amerikonų.

Ištikrujų gi, tai ameriko
nai tuo žvilgsniu "bytina” 
da ir lietuvius. Štai 3 gruo
džio numeryje Bostono 
"Poste” skaitome:

"Posto Redaktoriui: 
"Gerbiamas Tamsta — Jū

sų laikraščio seredos numery
je aš radau keliatą apkaltini
mu. kuriuos meta ant manės* 
p. Watson. kandidatas Į Mies- 

PRADĖJO VYSTYTI”
VYRUS.

Kapitalistų valdžia, netu-! 
rėdama ką veikti, kartais 
padaro tokią kvailystę, ko 
nepadarytų didžiausis be
protis. Štai pasirodo, kad I 
Wisconsino legislatura yra 
padariusi nutarimą "čysty- 
ti" sergančius proto ligomis 
vyrus. Ir apie tą beprotiš
ką įstatymą nebuvo nė žmo
nėms pranešta. Apie jį su
žinojo visuomenė tik dabar, 
kada vieną vyrą "iščvstijo” 
ir kada to pasekmėje kilo j 
skandalas. Kapitalistų lai- ; 
kraščiai labai mažai apie 
tai rašo. Bostono dienraš
čiuose tos žinios visai nesi
matė. "Kovoje,” kuri tą 
žinią ima matomai iš Phi- 
ladelphijos laikraščių, skai
tome. kad tokia operacija 
buvo padaryta tūlam John 
Rehfeldtui ir štai kokios 
buvo pasekmės:

"Rehfeldtas jau buvo pro
tiškai išgijęs, ji visvien iščys- 
tijo. Tada paleido namo pas 
pačią ir šešis vaikus. Pati 
paėmė pershkMma to
savo vyro, kuriam atimta vy

riškumas. Jis gi padavė teis
man beprotnamio perdėtinius 
Geo. Dovvnerį ir Dr. Canava- 
ną. reikalaudamas $10.000 
atlyginimo. Tuo tarpu vis 
rūpinosi, krimtosi ir vėl iš 
proto išėjo.

”Dr. Canavan iš rūpesčio 
taipgi susirgo ir mirė; o jo 
draugas Downer pasidarė sau 
galą.

"Dar lieka 23 vyrai, nulem
ti iščystijimui. \Visconsino 
visuomenė pradeda šnairuoti 
ant ’cystytojų’.”
Gal šitoks įstatymas ir 

reikalingas, bet tik ne be
turčiams, o klebonijų pra- 
baščiams, tai nebūtų tiek 
daug Šmitų, Šlamu ir Maco- 
chų.

Kaip Persija žiuri 
i karę.
________

Persija yra viena iš se
niausių pasaulio valstybių 
ir savo plotu lyginasi Vo
kietijai.

Gyventojų Persijoj yra 
apie 10,000,000. Iš vakarų 
Persija rubežiuojasi su 
Turkija, iš pietų su Persi
jos ir Arabijos užlajoms, o 
iš šiaurės su Rusija.

Taip mažą skaičių Persi
jos gyventojų galima išaiš
kint tuomi, kad šalis turi 
daug tyrų, o neturi naujųjų 
susinėsimo kelių nė laisty
mo įtaisų, be ko negali iš- 
sivvstyt nė žemdirbystė, nė 
vaizba.

Prie geresnės tvarkos 
Persija galėtų būt žydinčiu 
rojum. Dabar gi šita šalis 
nupuolus kaip morališku, 
taip fizišku ir finansišku 
žvilgsniais.

Dabartinis Persijos ša
chas yra jaunas vaikėzas. 
Parliamentas egzistuoja tik 
iš vardo, o ištikrujų jo kaip 
ir nėra. Šachas laikosi ant 
sosto ačiū tiktai rusų ir an
glų valdžių globai.

Taigi, kaip Persija žiuri į 
dabartinę karę? Katrų pu
sėj ji stovi? Ar ji simpati- 

; zuoja vokiečiams, ar sąjun
gininkams?

šitokį klausimą stato ne 
vienas, girdėdamas, kad 
Tavrize. Dilmane, Urumijoj, 
Umragoj ir kitose Persijos 

| vietose tarp turkų ir rusų 
eina mūšiai.

To paties galėtų paklaus
ti ir persai, nes jie visai ne
žino. delko ir užką šitie mū
šiai jų tėvynėj eina, taip 
kaip bėdini Belgijos kaimie
čiai nežinojo, kodėl jų že
mėn įsiveržė vokiečiai.

Persija sutinka su visais. 
Nežiūrint, kad jos ribose 
nuolat ėjo ir vis dar tebeina 
mūšiai, ji pasiliko neutralė 
ir į svetimus ginčus visai 
nesikiša.

Kitaip Persija ir negalė
jo pasielgti, nes jos armija 
susideda vos tik iš kelių tū
kstančių kareivių, ir tie pa
tįs prastai apginkluoti, 
menkai apmokami ir ne- 

| kaip išlavinti.
Taigi Persija noroms-ne- 

noroms turi sėdėti ausis su
glaudus ir tylėti, o tuo tar
pu rusų ir turkų armijos 
mušasi jos ribose, naikina 
kaimus, plėšia gyventojus ir 
degina miestus.

Persija yra prasčiausiai 
tvarkoma šalis visam pa
saulyje.

Pora metų tam atgal dau
giau susipratę Presijos 
žmonės, norėdami pagerin
ti savo šalies tvarką, parei
kalavo, kad šachas duotų 
konstituciją ir pastatytų 
šalies valdymą ant demok
ratiškų pamatų.

Kadangi šachas šitą rei
kalavimą atmetė, persai pa
vartojo spėką. Būrys re- 
voliuciionierių, tūlam Sat- 
tur Chanui vadovaujant, 
apsidrutino Tavrizo mieste. 
Per metus su viršum šacho 
kariumenė laikė apgulus re- 
voliucijonierius ir negalėjo 
jų nuveikti. Bet matyda
mas, kad trūksta maisto ir 
toliaus laikyties nebus ga
lima, revoliucijonierių va
das apskelbė, kad jeigu ap
gulusioji šacho kariumenė 
neatsitrauks, tai mieste 
bus išpiauti visi krikščionįs, 
neišskiriant nė svetimų 
valstybių ambasadorių.

Šitas ultimatumas davė 
rusams progą, kurios jie se
nai jau laukė; kad miestą 
paliuosavus, buvo partrauk
ta rusų kariumenė, Tavrizas 
paimtas ir prasidėjo caro 
kazokų šeimininkavimas vi
soj šiaurinėj Persijos daly
je. Revoliucija likos nuslo
pinta,

Nuo to laiko rusų kariu
menė Persijoj jau ir pasili
ko. Prasidedant šitai ka

MUILINA ŽMONĖMS 
AKIS.

Kemėšis vis gieda savo 
organe apie vienybės reika
lingumą. Jis taip trokštąs 
vienybės, taip jos geidžias, 
kad jeigu įmanytų, suvieny
tų visus lietuvius. Tik tie 
nenuoramos socijalistai, tik 
su jais negalima esą susi
kalbėti.

Mes pasakysime p. Keme
šiui trumpai, o storai:

Nemuilinkit žmonėms a- 
kių!

Jeigu jums taip rupi vie
nybė, tai kodėl jus pabėgot 
nuo taikos prakalbų 7 lap
kričio? Prižadėjot daly
vauti, bet pabėgot.

Kam muilinti žmonėms 
akis, pasakojant, kad jus 
norit lietuvių vienybės, 
kuomet tarp kitos sriovės 
žmonių jus bijotės ir nosį 
parodyt ?

SOCIJALISTŲ VADAS 
RUSSELL Už KARĘ.
Cnarles Edvvard Russell, 

žymus Amerikos socijalistų 
rašytojas ir kandidatas į 
Suv. Valstijų prezidentus, 
pradėjo agituoti už ginkla
vimąsi ir rengimąsi į karę, 
nes, sulyg jo nuomonės. Vo
kietija norės užimti pietų 
Amerikoj rinkas ir neišven
giamu budu turės susidurti 
su Suvienytų Valstijų kapi
talo reikalais. Karė busian
ti neišvengtina. Jis esąs 
priešingas militarizmui ir 
karėms, bet pakol kapitaliz
mas viešpatauja, pakol ka
rės priežastis nepanaikin
tos, pakol bile diena tu gali 
būt užpultas, tai kitokio iš
ėjimo nesą, kaip tik apsi
ginkluoti, kad reikalui atė
jus butų kuo ginties.

Tečiaus Socijalistų Parti
ja p. Russelliui nepritars.

KUR DABAR DĖT 'PAS
TURLAKUS?”

"Laisvė” pastebi, kad 
"Kovos” administratorius, 
norėdamas geriau išgarsin
ti išleista dabar knygą "Mo
teris ir Socijalizmas,” pasa
kęs, kad iki šiol "mes mitom 
vien tik literatūros pastur
lakais," bet dabar tai jau 
susilaukėm tikros knygos.

Iš to išeina, kad visos iki 
šiol išleistos Sąjungos kny
gos ir pagalios pati "Kova.” 
tai vis "pasturlakai.”

Taigi dabar kįla klausi
mas, kur tuos "pasturlakus” 
Sąjunga dės?

Turbut sudegins?...

"KOVOS” REDAKTO
RIUS SUSITAIKĖ SU 

STANKUM.
Kaip skaitytojams jau ži

noma, d-ras Stankus buvo 
patraukęs anuomet "Ko
vos” redaktorių drg. Vidi- 
ką teisman buk tai už įžei
dimą jo garbės ir gadini
mą bznio. Dabar "Kovoj” 
skaittom, kad šita byla jau 
’- maikinta. Susitaikyta ge
ruoju, be teismo.

"DABARTIS” IR LIETU
VA.

Tilžės "Dabartis" skelbia
si esanti "laikraštis skiria
mas Lietuvai,” bet paskuti
niuose jos numeriuose apie 
Lietuvą nėra nė vienos ži
nutės. Susinėsimas tarp Di
džiosios Lietuvos ir Prūsų 
esąs beveik negalimas. 

rei, Persijoj buvo apie 20 
tūkstančių rusų kareivių.

Tarp Persijos ir Turkijos 
nuo senai jau ėjo ginčai dėl 
rubežiaus. Rusija nenorė
jo, kad Turkija tuos ginčus 
laimėtų, todėl rėmė Persijos 
pusę, laikydama tenai savo 
kariumenę. Dėlto tai Per
sija rusų kariumenės tenai 
laikymui ir nesipriešino.

Prasidėjus Europos ka
rei ir susirėmus Turkijai su 
Rusija. turkams paran
kiausia buvo užpulti ant 
Rusijos per Persiją ir 
pradėjo jie tenai veržties. 
Prie turkų kariumenės Per
sijoj prisidėjo da apie 20.- 
000 laukinių kurdų, kurie 
gyvena Turkijos, pasienio 
kalnuose. Prisidėjo jie ne 
dėl meilės prie turkų, bet 
norėdami atkeršyti ru
sams, kurie žiauriai juos 
persekiodavo už plėšimus ir 
kitokias nedorybes, nes tai 
yra tikra razbaininkų gimi
nė.

Bet keršija jie ne rusams 
(mat nelengva juos apgalė
ti), o tiktai krikščionims. 
Tūkstančiai armėnų likos 
išskersta, jų turtai išgrobti, 
kaimai sudeginti. Šitose 
skerdynėse laukiniams kur
dams padeda ir vokiečių 
vadovaujami turkai. Taip 
va 25 birželio turkų kariu
menė apsupo vieną miestą 
ir perkirto jo susinešimus 
su apieilnkės armėnų kai
mais. Apsupti armėnai gy
nėsi kelias dienas, o iššaudę 
visus patronus daugelis jų 
nusižudė čielomis šeimyno
mis, kad tik nepatekus įsiu
tusių turkų rankosna. Ku
rie išliko gyvi, tuos turkai 
suėmė ir jų aky’vaizdoje gė
dino jų moteris ir dukteris. 
Paskui visus vyrus išvarė 
laukan ir sušaudė. Gražes
nes moteris ir merginas pa
siliko sau, o "netinkamas” 
išvarė į pietus. Spėjama, 
kad jas prigirdė Tigro 
upėj.

Visa tai darėsi ir darosi 
Persijoj, bet Persijos val
džia to nė mato, nė girdi.

Yčas liepia duot
Gabriui $800.00.

Šiomis dienomis paaiškė
jo, jog Yčas mušė į Ameri
ką p. Šimkui telegramą, kad 
šisai iš surinktų aukų tuo
jaus išmokėtų Gabriui 800 
dolerių, kaip tik tas išlips iš 
laivo. Kam tie $800.00 Ga
briui reikalingi, tai ne mu
sų dalykas; gal būt jo cilin- 
deris jau perdaug ištaukuo- 
tas, gal būt frako alkūnės 
kiauros, gal kitokie reika
lai. Mums rupi tiktai tas, 
kad Yčas taip drąsiai duo
da įsakymus išmokėti jo 
sėbrui $800.00 iš sudėtų ba
daujantiems Lietuvos žmo
nėms pinigų. Yčas yra kle- 
rikališkos Lietuvos draugi
jos nukentėjusius nuo ka
rės šelpti galva. Jeigu jis 
reikalauja tokių išmokėji
mų iš aukų tebesančių da 
Amerikoje, tai ką jau rei
kia manyti apie tas aukas, 
kurios jau pateko į klerika- 
lišką jo vadovaujamos drau
gijos mašną?

Tečiaus p. Šimkus sako, 
kad jisai tų $800.00 Gabriui 
neduos. Jis pasakęs: ”Y- 
čas ir visas jo komitetas ga
li man duoti dešimtį tokių 
telegramų, o aš darysiu, 
taip, kaip mano protas ir 
sąžinė liepia. Kokiems rei
kalams aš pinigus renku, 
tokiems ir atiduosiu juos.” 
("At.”).

Gerai, kad p. Šimkus taip 
sako. Bet Gabrys juk ir 
pats rinks aukas. Rinks 
jam kunigai. Kaip bus su 
tais pinigais?

Socijalizmas nėra stebėti
na mosčia visiems skaudu
liams gydyti. Jis yra vien 
budu visuomenės skurdo ir 
negerovių priežasčiai nuro
dyti. Sibilis.
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SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Už pagarsinimus nei redakci

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

"Keleivio” Administracija.

LOVVELL, MASS.

CORESPONOENCIJOS

giems žmonėms pridera už
silaikyti viešuose susirinki- Lietuvių veikimas pirma ir 
muose. Kalbėtojas pabaigė 
savo prakalbą gerai ir pa
darė nemažą įspūdį, jeigu 
publika lėšoms padengti su- 
aukavo $18.90.

Auakvusiems vardan šių 
prakalbų surengėjų tariu 
ačiū, lygiai kalbėtojui už 
šviesos spindulius ir publi
kai. Vyčiai pasirodė, kuo 
jie esą, dabar juos jau pa
žįstame.

A. A. Komitetas.CEDAR RAPIDS, I0WA. 
Vyčiai ardo prakalbas.
Šiuo tarpu darbai čionai 

eina gerai. Lietuvių čia 
randasi apie du šimtai šei
myną. gal kita tiek pavie
nių, bet susipratimas labai 
žemai da stovi.

Lapkričio 25 ir 26 d. atsi
buvo LSS. 239 kp. sureng
tos prakalbos. Kalbėjo ku
nigas M. Mockus. Išguldė 
tikėjimo paslaptis ir nuro
dė, kad religija nesutinka 
su mokslu ir yra progreso 
stabdytoja. Y pačiai pui
kiai faktais išaiškino ir iš
rodė kunigijos darbus.

Žmonių prisirinko gana 
daug, tarpe tų buvo nema
ža ir "ubagų dvasios,” ku
riems teisybės žodžiai ma
tomai badė pašones. Tie 
kunigijos vergai urzgė tar
si tas piktas kudlius, kada 
jį norima nuo budos paleist 
ir kanda tą ranką, kuri nu
ima jam nuo kaklo lenciūgą. 
Turbut tamsos apaštalas 
užsiuntęs buvo savo vaiską 
vyčius su visais nuo altorių 
paimtais skambaliukais, tai 
jie čia pradėjo skambint, 
matomai tikėdami, kad kal
bėtojas yra tikrai tuo jųjų 
velniu, kuris bijosi "švento 
zvanelio” ir išgirdęs dings 
nuo estrados. Kad "vel- 
nies” nė "zvanelio” nebijo
jo, tai tie tamsos apuokai 
riksmais ir laukiniais bau
bimais šaukė baubus. Ži
noma, kad publiką tie lauki
niai vyčių hecai taip erzino, 
kad daugelis silpnesniais 
nervais žmonių stačiai ne
galėjo išturėtu Keliatas mo
terų turėjo apleisti dėlto 
svetainę. Tais prakalbų ar
dytojais buvo B. B., F. Ž. 
ir A. Ž. Kalbėtojas tečiaus 
nepertraukė savo kalbos, o 
vyčiai iš kailio nėrėsi, besi
mėtydami iš vietos į vietą, 
tarri laukdami komandos, 
kad pulties atakomis. Kal
bėtojas vienok savo teisybės 
žodžiais lyg granatomis 
mušė tų tmsunų smegeni
nėm Kada apreiškė, jog 
pragaras yra ant žemės, ke
li vvčiai persigandę spruko 
lauk, bijodami, kad Mockus 
jų kartais netrenktų tan 
pragaran. Kad pašaukė 
juos prie savęs prie pagrin
dų, kad ateitų ir patįs iš 
rašto švento persitikrinti} 
apie teisingumą jo kalbos, 
vyčių generolas, turbut ke
lis kartus persižegnojęs, nu
ėjo. Bet nelaimė, be akinių 
švento rašto skaityt negalė
jo, o gal ir skaityt nemokė
jo, tai savo nemokslumą pri
dengė neturėjimu akinių. 
Tasai vyčių generolas tat 
metė bibliją ant stalo ir no
rėjo užsišokt ant pagrindų, 
tik tvarkos vedėjas neleido, 
o vyčiai išsigandę Mockaus 
nurodyto pragaro, bijijo 
eiti svetainėn, ypač da į pa
galbą savo generolui. Iš tų 
nors juokingų faktų, bet 
galima daryti išvedimas, 
kad vyčiai pagaliaus persiti
krino, jog "ledoko macis” 
nė švento varpelio nesibijo, 
tai ką jau besakyti apie jų 
kumščias. Taip tai nuveik
ti vyčiai ir laimėję tiek, 
kiek rusai Prūsuose, pada
rė generališką "atstuple- 
nje,” rėkaudami ir šaukda
mi nuėjo namo, nes aplink 
svetainės sienas slankioti ir 
rėkauti nusibodo, kada nie
kas j tai neatkreipė domos.

Be tų tamsos apuokų, ki
ti žmonės užsilaikė kaip ei- ! 
vilnuotiems ir kulturin-

CLEVELAND, OHIO. 
I.W.W. prakalbos.

Lapkričio 28 d. Povilaus- 
ko svetainėj, I.W.W. nariai 
parengę turėjo prakalbas. 
Kalbėtojas buvo iš Baltimo- 
rės, Md., K. J. Geležėlė, I.W. 
W. unijos agitatorius ir 
"Darbininkų Balso” atsto
vas. Kalbėjo lygiai keliose 
temose: I. W. W. teorija, 
principai, taktika, sabotažas 
ir tiesioginis veikimas. Po 
pertraukos, antru atveju, 
kalbėjo: "Viso pasaulio pro
letarų judėjimas ir kas rei
kia daryti, kad karės nebū
tų." Žinoma, apie karę ne
pasakė nieko ypatingo, bet 
kaslink tų sabotažninkų, 
prirėkavo pusėtinai; tik 
gaila, kad viskas išėjo ant 
bergždžio.

Tas nestebėtina, kad p. 
Geležėlė taip agitavo ir pir
šo žmonėms I.W.W. uniją, o 
smerkė socijalizmą; tai jų 
paprastas dalykas, bet tik 
tai išrodo keista, kad toki 
"karabelninkai" taip nele- 
gališkai drįsta intarti pir
meiviškus žmones ir dar 
geriausius musų veikėjus. 
Pavyzdin, ką šitokia gies
mė reiškia: Esą, turite 
politikierių socijalistų laik
raščio "Laisvės” redaktorių 
L. Pruseiką ir ką jis jums 
naudos padaro, "nieko," 
kaip tik iš jūsų kešenių "iš-

dabar.
Lapkričio 30 d. lietuviai 

darbininkai atidarė čionai 
savo kooperatyvišką valgo
mų daiktų krautuvę. Malo
nu tai paminėti, nes tai žen
klas, kad ir lovveliečiai lie
tuviai jau pradeda busti iš 
miego ir susipratimas jau 
apsireiškia. Kooperacija už
simezgė 31 d. kovo š. m., bet 
daug turėjo priešų ir nesu
sipratimų apveikti, kol ga- 
lų-gale priėjo prie geistino 
tikslo. Kooperatyvės krau
tuvės vedėju nuskirtas M. 
Šakas, kuris užsistatė 500 
dol. kaucijos. Taipgi ir val
dybos kasierius užsistatęs 
500 dol. kaucijos, vienu žo
džiu reikalai puikiai sutvar
kyti ir biznis pastatyta ant 
gerų pamatų. Mūsiškiams 
biznieriams tas yra diegliu 
pašonei ir dėlto šmeižia ko

operacijos komiteto narius, 
sėja tarpe neprotaujančių 
žmonių neužsitikėjimą ir ar
do bendrą darbą, kuris šiek- 
tiek darbininkus angina 

j bent nuo perkupčių išnau- 
dojmo.

Buvo kreiptasi prie visų 
| pašalpinių draugijų, kad 
pirktų kooperacijoje šėrus, 
bet tik L.L.K. Algirdo dr-ja 
parėmė tą šventą darbą, nu- 
pirkdama 5 šėrus (šėras 5 
dol.).

LSS. 203 kuopa bene dau- 
gaiusiai iš visų kitų lietuvių 
oragnizacijų veikia apšvie
tos ir kultūros plėtojimo dė
lei; stato scenoje veikalus, 
rengia koncertus, prakalbas 
ir t. p. Gruodžio 5 dieną 
taipgi buvo puikus koncer
tas. Kuopa sumanė sutver
ti chorą. Tuo tikslu 21 die
ną lapkričio įvyko susirinki
mas, kame susirašė choran 
35 nariai ir išrinkta komite
tas. Mokestis — 25c. įsto
jimo ir 15c. mėnesinės

i

mo-

nus publiką. Peiktiniausia-s 
vienok yra pasielgimas šv. 
Jurgio draugystės narių. 
Po prakalbų kun. M. rinko 
aukas klerikalų laikraščiui 
"Viltis.” Su kalbėtojumi 
sykiu pribuvo iš Hartfordo 
vargonininkas su keliais vy
čiais. Dvi vytės pasakė ko
kį tai monologą (jei abi sy
kiu tai — dialogas R.), pas
kui sudainavo vyčių himną, 
o ant galo viens vytis skaitė 
vyčių konstituciją ir kvietė 
rašyties į vyčių armiją. Ro
dos kelios davatkos ir da- 
vatkinai prisirašė. Na, da
bar jau ir mes Thompsonvil- 
lės lietuviai turim savo vai
ską. Stebėtiniausia. kad 
prie tokio vaisko prisirašė 
ir tūli laisvamaniai. Matyt 
iš galvos eina.

Šiuo tarpu darbai čionai 
eina gerai ir iš kitur pribu
vusiems darbas galima gau
ti. Daugiausiai dirba audi- 
nyčiose. Uždarbis vienok 
menkas: vyrai gauna 1.35 į 
dieną, moteris da mažiau.

Beviršietis.

VVESTVILLE, ILL. 
Lietuvių vakaras.

Lapkričio 27 d. čionai bu
vo statoma scenoje Ikso 
dviejų veksmų komedija ”A- 
merikoniškos Vestuvės.” 
Vaidinimą surengė Lietu
vių šv. Kryžiaus parapija.

Lošėjai savo roles atliko 
gana gerai, mat tokios apei
gos, kaip 'vestuvės,’ lietu
viams labai priprastas daik
tas. labai atsako jų charak
teriui, tai galima sakyt ir 
komedja atvaidinta gana 
natūraliai. Tiek tik neatleis
tina teatro režisieriui, kun. 
•Jankaukui, kuris veikalą 
gana sudarkė, išbraukyda
mas jam nepatinkamus sa
kinius. Ir šiaip iš 15 pusla
pio išbraukta 21 žodis, iš 
20-to pusi. 7 žodžiai, iš 21 — 
20 žodžių. Tas jau nepri
valo būt leistina.

Tarpe aktų padeklamuota 
keliatas darbininkiškų dek
lamacijų, ir sudainuota "Ei
na garsas nuo rubežiaus" ir 
Lietuvos himnas.

Po teatro buvo šokiai ir 
balius — suprantama, ap
svaigę nuo alkoholiaus sa
vais balsais dainavo ir ske- 
rečiodamiesi lošė savotišką 
teatrą. Bent jau kunigai 
nerengtų girtuokliavimų, 
nes ir be to paraijinįs mėgs
ta savo skatikus paleisti 
girtuoklystei.

Jonas Klikunas.

Į

I

ne drama, bet komedija. 
Bet pertaisyti jau nebuvo 
galima.

Taigi matot, kad tas įvy
ko per klaidą be jokio "per- 
krikštinimo.”

Kaslink kitų draugysčių 
ir draugijėlių tai nieko ne
žinau. Gal jos ir perkrikš
tija scenos veikalus, 
žinoma, jų dalykas.

LSS. 116 kp. org.
M. J. Mas v s.

lai,

gaudo” dolerius. P. Geležė- kesties įr .10c:
le, prirodyk faktais, kur ir 
kaip mums dolerius "išgau
dė" L. Pruseiką! ? Gal po
nas tą skaitai dolerių gau
dymu, per Literatūros Dr- 
ją, kurią L. Pruseiką sutvė
rė ir dabar joje darbuojasi? 
Jeigu taip, tai kam da ne
sakyti; tada žinosim kame 

< ’alykas!
Išties, jeigu jau nustojote 

gėdos, tai bent turėkite są
žine. Su tokiais įrankiais 
ir šūviais bešaudydami. vi
suomet pataikysite patįs į 
save. Anot Lietuvių patar
lės: "Prieš galą ir višta 
gieda." Taip ir čia gali bū
ti — kuo garsiau giedosite, 
juo daugiau jum skaudės, o 
galų-gale, gal ir visai išdul- 
kėsit .

Vyrai! jeigu važinėdami 
oo Amerikos Lietuvių kolo
nijas jus taip Iaikysit pra
kalbas ir paškudvsit sau 
nepatinkamos pusės žmo
nes ir vartosit tokius begė
diškus žodžius, netur būti 
jums vilties, kad atsieksit, 
kada nors savo tikslą.

Šalin toki darbininkų vi- 
liugiai, ką pjudo darbinin
kus, ardo jų vienybę ir soci- 
jalistišką partiją.

S. šilkasparnis

ginoms. Mokytojumi cho
ras nutarė pasisamdyti A. 
Jankauską iš Lawrence.

Dar bus neprošalį pami
nėti apie Liet. Ukėsų Nepr. 
Kliubą. kuris gyvuoja jau 
nuo metų laiko, bet visgi 
dar negali išsidirbti sau ge
rų pamatų. Kai-kurie rei
kalavo, kad butų pašalpa, 
bet savo mėnesiniame susi
rinkime laokr. mėn. tokis 
Įnešimą kliubas atmetė ir 
mokestis bus 15c. i mėnesį. 
Abelnai kliubiečiai mažai 
rūpinasi net ir kliubo reika
lais.

Darbai šiuo tarpu čia ei
na neblogai, bet iš kitur pri
buvusiam darbas sunki- 
gauti. Daugiausiai čia 
medvilnės fabrikų (cotton 
mills), darbas nenok amu
nicijos dirbtuvėse smarkiau
siame bėgyje, čia dirbama 
dienomis ir naktimis. Tų 
tai dirbtuvių darbininkai

DETROIT, MICH. 
Paaiškinimas.

"Keleivio" No. 46 tūlas 
Aristokratas rašo, kad de- 
troitiečiai lietuviai perkrik
štija scenos veikalus. Ta 
užmetimą daro ir LSS. 116 
kuoDai. Jisai sako:

"Pas detroitiečius įnėjo
buvo Ai^treikave ir no 6 <?a madon
buvo sustreikavę įrpo b są veikalus. pav.: LSS. 116-t?
vaičių savo kovos grįžo dar
ban nieko nelaimėję. Pra
gyvenimo kaina tuoj pašo
ko. Tai gal būt vienintelis 
laimėjimas, tik. supranta-- 
ma, ne darbininkų naudai.

Turėčiau da pasakyti, kad 
čia yra gana daug musų 
jaunimo. Tam jaunimui 
reikėtų šį-tą veikti savo 
gražesnei ateičiai. Švieti- 
masis tai pirmutinis musų 
įrankis kovoje už tą gražes
nę ateitį.

Jonas Kuzborskis.

HAVERHILL, MASS. 
Lietuviai progresuoja.
Laikraščiuose nesimato 

žinių iš šios lietuvių koloni
jos, rodos čia visai nebūtų 
lietuvių arba nieko neveik
tų. Lietuviai ir čia nesnau
džia. kruta, dirba, nesigir- 
dami per laikraščius. Liet. 
Ukėsų Gedemino Kliubas 
pasistatė sau salę dviejų lu
bų aukšto. Sąnarius priren
gia prie pilietystės šios ša- 
ties. Draugystė reikalauja, 
kad kiekvienas sąnarys tap
tų piliečiu, kuris išbuvęs 6 
mėnesius neišsiims pirmų 
popierų, taps išbrauktu. 
Lietuviai turi gerą vardą, 
ypač pasistačius 
nuosavų namą.

Lapkričio 21 buvo to kliu
bo parengtos prakalbos. 
Kalbėjo F. Bagočius. Užsi
minė ir apie Nashuos strei- 
kierius, kad paaukautų po 
kelis centus. Surinkta 25 
dol. Užklausus publikos 
kuriame laikraštyj vardai 
Daduot; visi reikalavo "Ke
leivėj.”

Vietinis klebonas prade
da šaltai atsinešti link 
kliubo salės. Delko tai ne
reikia nei sakyt. Mat, salė 
su bažnyčia lenktyniavo. 
Vieni norėjo salę greičiau 
pastatyt, o kiti bažnyčią 
įrengt. Kitokių užmetimų 
nesuranda, tai primeta gir
tuoklystę. Kliubas turi 
"laisnį,” bet kunigas nema
to smuklių ir savo parapijo- 
nų, kurie nepriguli prie kliu
bo. Anot jo (kunigo), gir
tuoklystė gimdo socijalis
tus. Kas butų, jei tas butų 
teisybė, visi parapijonai lik
tų socijalistais.

I

kliubui

Vox.

MOLINE, ILL. 
Lietuvio žvėriškumas.

Lapkričio 28 dienos vake 
re apie 11 valandą mums ei 
nant 5th avė. gatve, netol 
6-tos gatvės pasigirsta šav 
ksmas: "Zabil žonka, zab1’ 
žonka!” paklausiame kam* 
dalykas ir gauname atsaky
mą, kad A—čaitis "užmv 
šė” savo pačią. Subėg; 
žmonės, pašaukia daktarą i 
policiją. Daktaras nelai 
mingą moterį atgaivino, < 
policija "karžygį,” nors ji

CHICAGO, ILL. 
Jubilėjus.

Lapkričio 28 d. LSS. VIII 
rajonas surengė vakarą 10 
metų sukaktuvių paminėji
mui nuo susitvėrimo LSSA 
Vakaro programas ilgas ir 
labai įvairus savo turiniu 
Pirmiausia drg. A. Petratis 
aiškino skaitlingai susirin 
kušiai publikai svarbą ir 
reikšmę 10 metų LSSA. su
kaktuvių; gana puikiai api- 
briežė 10 metų LSS. istoriją 
nuo dienos susitvėrmo iki 
dabar. Baigdamas kalbą 
kvietė visų tautų darbinin 
kus į vienybę ir t.t. C. L. S 
D. D. vyrų choras po vado 
vyste J. Katiliaus sudaina 
vo keliatą dainelių; pavykę 
gana gerai.

Monologas "Susipratęs iŠ 
karės,” Eilės ir Valcas pusė 
tinai gerai atliko K. Šir- 
vinskas. Slavų socijalistų 
tamburinų orchestra "Slo 
ga” (komp. Brož) skambinę 
puikiai, publika iššaukė 
juos net kelis sykius. Tric 
ir duetas A. Žemaičiutės, M 
Žemaičiutės ir S. Staniuliu- 
tės — pusėtinai,
lančiutės solo akomponi- 
juojant L. S. Mandalinų 
kliubui, išėjo puikiai. South 
Slavų soc. vyrų choras "Sla- 
boda” porą dainelių sudai
navo nepergeriausiai. Ant 
programo buvo pažymėta 
žydų socijalistų mišrus cho
ras. Publika labai žingei- 
davo. Meldažio svetainės 
estrada didelė, bet pasirodė 
kupina — gal pusantro šim
to dainorių. Kaip užtrauks 
Marsalietę, Internacionalą. 
Kriaučių dainą ir Taikos 
dainą, tai tik klausykis. 
Balsai geri, gerai išlavinti, 
kad ištisą naktį dainuotų, 
klausyties nenusibostų. Ki
lus audrai aplodismentų bu
vo iššaukti net kelis sykius. 
Kurgi saviškiai? Chorų tu
rime skaičiuje daug, bet kas 
iš tos daugumos? Pagal
vokite.

man už tai, kad parsigabeno 
10-galionų bertainį alaus, 
kad padarius lėbį. J. K. gy
vena įnamiu pas Rimkus. 
Policijos viršininkas ir mie
sto advokatas patyrę apie 
gabenimą alaus, automobi
liu išvažiavo ir susitiko ve
žimą su gėralu. Jie bertai
nį paėmę paleido nuo uoli
nio skardaus kalno taip, 
kad tas sudužo ir rojaus 
skystimėlis pasiliejo. Kar
bauskas netik neteko alaus, 
bet ir pasimokėt turėjo.

J. Skirtis.

Br. Va-

P. čereška.

Kas mums rašoma.
Chicago, Brighton Parį 

III.— Su pagelba miesto m? 
joro Thompsono smukli 
priešams uždarius smukle 
nedėldieniais, to žingsni 

: geros pasekmės jau pasir 
■ do ir musų visuomenė1’ 
Jaunimas būdavo niel 
daugiau nebeveikia, kai 
tik nusisamdžius svetainę 

: barabaną šoka, kiti girtuo’ 
liauja. Apie organizacija 
kultūros ir apšvietos darb1 
būdavo tokiems nei kalbė 
Netik vaikinai nieko neve 
kė, bet ir merginas atkalb 
liedavo nuo visokio darbav 
mosi aDŠvietos labui. D

I

Montello, Mass.— Kaip 
jau žinoma Švento Roko 
draugystė čia turėjo nema
ža ergelių ir triukšmų per 
savo susirinkimus, o vis dėl 
nemokėjimo palaikyt tvar
kos. Kad viso to išvengus, 
tai minėtoji draugystė tu
rės savo metini susirinkimą 
12 dieną gruodžio. Dėlto 
visų narių pareiga yra su
sirinkti, kad išrinkus atsa
kančią valdybą, kad vėl ne
reikėtų laukti tų bereika
lingų vaidų, kokius pralei
dome. Dr-tės narys.

Herrin, III.— Lapkričio 
25 d. atsibuvo L. U. N. Kliu
bo balius. Svarba tame, 
kad buvo be svaiginančių 
gėrimų.

Už skrajojančios krasos 
laiškus skiriamas dovanas: 
1-mą dovaną laimėjo (setą 
stiklinių rykų) M. Karniau- 
skienė; 2, (lietsargį) — D. 
Jodaugutė; 3, (žiedas) — 
M. černeliukė.

Orui atvėsus anglių ka
syklose pradėjo darbas ge
riau eiti, bet da yra ir be
darbių nemaža. Darbams 
pagerėjus ir slaptos aludės 
pradėjo geriau biznį dary
li iš blaivininkų, naikinan
čių tuo budu svaiginančius 
gėrimus. Rods, prisieina 
vienam-kitam pasimokėt ir 
pabaudą, bet tas niekis.

Vargdienis.

Mineapolis, Minn.— Šio
mis dienomis pasimirė čio
nai Jonas Klibas. Miesto 
igonbutyje išgulėjo beveik 

3 mėnesius. Mat vaikinas 
buvo bėdinas ir giminių ne
turėjo, tai nebuvo kam nei 
palaidoti, prisiėjo palaidoti 
miesto lėšomis.

Velionis buvo pirmeivis, 
tik gerokai buvo įpratęs ‘ 
gerti svaiginančius gėrimus 
Gal būt, kad tas buvo ir to
kio ankstyvo su šiuo pasau
liu persiskyrimo priežaščia.

Norintieji platesnių žinių 
lai kreipiasi šiuo adresu.

Jurgis Variakojis, 
507 20th avė.,

Mineapolis, Minn.
Stellarton. Canada. — 

Lapkričio 28 d. čionykštėse 
kasyklose atsitiko ekspliozi- 
ia. Laimė, kad atsitiko ne
dėlios dieną 
landą ryte, kuomet kasyk
lose nebuvo 
trą dieną, t. y. 29 lapkričio 
sprogimas atsikartojo ir iš
metė viršun daug medžių.

Kasyklose dirbo anie 800 
žmonių, jie dabar paliko be- 
darbo, bet yra antros kasy
klos, kur daugelis galės 
gaut darbą.

Lietuvių čionai labai ma
žai. A. K.

•r užsibarikadavo, įskrapstr ’oargi kitaip. Jau netik s- 
•s tvirtoves. ir nugabeno . ! eijalistiškos kuopos gyvia 
virtesnę tvirtovę kad kar pradėjo veikti, bet ir tokie 
a^kinį zveri palaikius ur ■Jraugiios, kurios pirma n 
geležinių durų _ per nakt1 j pasirodydavo visuomenė 
Reikia pasakyti, kad tas? j Švietimo ir civilizavimo da1 
uolus katalikas, turbut kai bais. Turiu pasakyti, ka

apie 6:20 va-

žmonių. An-
kp. lošė Tolstojaus komedi- 
ią ’Iš jos visi blogumai.’ Ap
garsinimuose pavadino, kac* 
’abai. labai juokinga dra 
ma.

Turiu pasakyti, kad Aris
tokratas nevisai teisinga1’ 
rašo, o antra, rašo nežinoda 
mas dalyko. Taigi paaiš
kinsiu :

Apgarsinimuose skambė 
io sekančiai: "Bus persta
tyta dviejų veiksmų drama 
no vardu: ’Iš jos visi blogu- 

jmai.’ Veikalas labai juo- 
kinags ir pamokinantis.” 
Tiesa, nebuvo tai drama, bet 
dviejų veiksmų komedija. 
Bet aparsinimuose buvo pa 
vadinta per klaidą, o ne ty
čia "perkrikštinta,” kaip 
Aristokratas sako.

Apgarsinimus sutaisiau ir 
spaudon padaviau aš, visai 
knvgučių nematęs. Beto. 
lošėjai ir pats režisierius 
mane painformavo, kad tai 
bus drama. Aš taip apgar- ’ 
sinimuose ir pavadinau. Tik 
vėliaus, kada jau buvo ap
garsinimai atspausdinti, lo-

MAHANOY CITY, PA.
Mirė E. čičkiutė.

Čionai atsiskyrė nuo šios 
ašarų pakalnės Elzbieta Či- 
čikiutė, palikdama didelia
me nubudime tris seseris ir 
vieną brolį, taipgi seną savo 
motiną ir savo numylėtinį. 
Palaidota 29 d. lapkričio su 
bažnytinėmis apeigomis.

Velionė pirma dalyvavo 
LSS. 46-tos kuopos chore,! 
bet dėl nežinomų priežaščių 
prieš jos mirtį buvo pradė
jusi neatsilankyti, turbut 
dėl ligos. Už jos gerą pa
tarnavimą ir dalvvavimą 
choras nupirko bukietą gė
lių už 5 dolerius.

Tegul jai būna šios šalies 
lengva žemelė. |

S. K—kas. traukti kalbą, kad nurami- šėjai patėmijo, kad tai yra

THOMPSONVILLE. 
CONN.

Peiktinas pasielgimas.
Lapkričio 25 d. š. m. šv. 

Jurgio draugvstė turėjo sa- 
I vo balių. Taipgi pirm šokių 
buvo prakalbos. Kalbėjo 
kątik iš Lietuvos atvykęs 
kun. Maliauskas, aiškinda- 
dabartnės karės baisenybes 
ir Lietuvos nukentėjimą.

Peiktinas buvo publikos 
užsilaikymas. Stačiai sun
ku buvo kalbėtojui kalbėti 
ir prisiėio kelis kartus ner-

r kunigas Macoc'has be 
Schmidtas, savo žvėrišk 
darbo neskaito sau nuode 
oje.

Tokių žmonių, jeigu dr 
žmonėmis juos galima va 
dinti, čionai yra labai daug 
’ie save vadina paliokais 
nors iš Lietuvos paeina ii 
’enkišką kalbą biauriausii 
žargonu darko, lietuviško 
kalbos irgi mažai temoka 
Kamgi reikia jiems to, kad 
;r be to keikties ir piktad? 
riaut pataiko. Girtuoklvste 
*arpe jų užima pirmą vietą 
o pasigėrę, suprantama, vi 
siškai nustoja žmoniškume 
ir žvėriais palikę draskos 
ir smaugiasi vieni kitus.

Kiek žinoma, randasi čia 
<eliatas susipratusių darbi 
ninkų-socijalistų. bet veikt1’ 
mažai čia jie gali tarp tokiu 
varpučių ir usnių. Bando 
gaivinti mirusią LSS. kuo 
pelę. Linkėtina kuogeriau- 
sio pasisekimo.

K. P. Deveikis

i kelias sąvaites draugišk’ 
™as tarp žmonių sustinrė1 
ir norai ir pasiryžimai ve?1 
ti gerus darbus auga. D.T 
K. Keistučio Kliubas nuta’ 
veikti kultūros darbą; lavir 
ries dainavime ir statv' 
s^enoie veikalui. Ir jau n* 
°;žvrnė?o pastatvmu dvi*1' 
veikalėliu: "Brangusis P' 
bučiavimas" ir "Knark1' 
"alienus.” Nors dar buv 
?’• tokiu, kurie priešino0' 
hm. girdi, socialistų darbu 
^et blaivas protas tur p? 
?mt viršų.

Visa tai yra pavizdžr1 
vain kenksminga vra civil? 
zaciiai smuklės.

Barabano nemėgstanti1'

Oregon City, Ore.— Su n 
ku žmonelėms be to rojau0 
skystimėlio apsieiti ir gana 
Kadangi čionai i

Nashua, N. H. — Gruo- 
džio 1 d. buvo tarptautinės 
prakalbos. Kalbėjo kun. L. 
S. Pratt, paaukavęs streikie. 
rių pašalpai $5.00; antras 
kalbėjo Lartam. paskui Ros 
Wood, aukavęs $1.00, Carl 
Wheat, Walter Kohn ir ant 
galo F. J. BagoČius, pasakęs 
lietuviams ir lenkams pra
kalbą. Visi tų kalbėtojų 
sutvirtino musų viltį, patar
dami laikyties vienybėje, o 
streikas bus darbininkų iš- 
laimėtas. Ypatingai strei
kuojantieji darbininkai yra 
dėkingi gerb. Bagočiui už

Kadangi čionai nedaleisti- jo na^išventimą ir didele pa
na yra gerti svaiginančius gelbą darbininkų kovoje už 
gėrimus, tai Jonas Karbau- jų tiesiotus reikalavimus, 
skas likosi patrauktas teis- Streiko reporteris C. J. G.Streiko reporteris C. J. G.



v : Ir vėlIS AMERIKOS.
KUN. KEMEŠIO JUOZĄ- 

, PIN INKAI SKEBAU- 
nius marškinius, guminius; ja.
čebatus, 2 poras storų pire-i Norwood, Mass.— Odų 
tinių ir 3 poras šiltų pančia- dirbtuvėj čia sustreikavo 
kų. šiltą kepurę, tabako ir,pešimo odų ir džiovinimo 
popierukių, laiškams popie-!vnnų skvrių darbininkai, 
ros ir konvertų. Čia niekur Tuose skyriuose dirbo apie 
negalima gaut, net ir brie- 30 žmonių. Apie 20 sustrei- 
žukų neturiu. Daugiau ne- kavo, 0 kiti pasiliko skebaut. 
siųskite kaip 12 svarų vie- Skebauja veik visi lietuviai, 

ski-n?m siuntinyje, nes sunkės- Kemešio juozapinės "darbi- 
: nių nepriima. ninku" draugijos agitato-

Keno tėviškės dar neuž- .
ta* kareiviai susiraso Streikas kilo pereito pane- 

Pietams su savaisiais ir gauna iš na- dėlio rytą. Darbininkai su- 
mU ^10 bei to. ėję darban sustojo ir parei-
.. Oal jau jums žinoma, bro-. kaiavo boso, kad ateitų 

nors!kai, kad musų tėviškė jau i perdėtinis. Jam atėjus, 
.germanų paimta. Is namų darbininkai pareikalavo 15 
dėlto jokios žinios neturiu. nu0§. daugiau algos. Jie 
Gal nieko neliko, nes ger- gaudavo po $10, $11 ir $12 
manai Vlską ten SU zeme SU‘ sąvaitei. Bet $12 tai jau 

■didžiausia buvo alga. Su
prantama, už tokią algą su 

j šeimyna sunku pragyventi.
Bet perdėtinis atsakė, kad 
daugiau neduos ir perpykęs 
ėmė darbininkus stumdyt. 
Susipratę lietuviai, finai, 
lenkai ir rusinai užprotesta
vo prieš tai ir apskelbė 
streiką.

Geistina butų, kad ir Šv. 
Juozapo draugijos agitato
riai prisidėtų prie streikuo
jančių darbininkų, nes ske- 
baudami jie daro netik gė
dą savo neva darbininkiškai 
draugijai ir lietuvių tautai, 
bet ir kenkia sustreikavu
siems laimėti keliatą cenrų 
daugiau algos.

Susipratęs katalikas.

užleistų vietą buklesniems 
ir nuodugniau dalykus atsi- 

[ vaizdinantiems politiškiems 
_! veikėjams.

viu svajotoju, kaip dr. šliu
pas.

Lapkričio 30 dr. Šliupas 
savo misijos reikalais lan
kydamasis Bostone, kad pa- 
simačius su buvusiu Har
vardo universiteto prof. 
Charles W. Eliotu, pasakė 
lietuviams prakalbą.

Toj savo prakalboj tarp 
kitko pasakė apie lietuvių 
tautos galybę, kuri privertė 
carizmą sugrąžinti lietu
viams uždraustą spaudą. 
Tik nepasakė, kad carizmas 
tame spaudos sugrąžinime 
matė sau daug didesnę nau
dą. Revoliucijos nuveiki- 
mui reikalingos buvo visos 
reakcijos spėkos. Kunigi
ja be rašyto žodžio nebūtų 

j galėjusi tiek carizmui pa- 
Į tarnauti, kiek patarnavo 
gavusi savo laikraščius. 
Teisybę skelbiančių laikraš
čių ar knygų visviena rusų 
valdžia neleido ir neleidžia 
žmonėms skaityti.

Bet ne apie tai noriu kal
bėti. vien turiu mintyje tą 
d-ro šliupo prieštariavimą 

[sau. Jisai priskaitė lietu- 
Ivių tautos sykiu su latviais, 
estais ir net Karaliaučiaus 
gyventojais apie 8 milijo
nus. Bet štai tuojaus nu- 

(rodo, kad tik Amerikos taip 
vadinama vidurinė srovė 
(tautininkai) reikalauja 
Lietuvių respublikos. Jeigu 
suskaitysime tos vidurinės 
srovės narius, tai su prita
riančiais jiem gal rasime 8 
tūkstančius. Nemenka ga- 
lybė. dagi Amerikos gyven- 
tojų !...

Tiesa moralė galybė kelių, 
gali nuveikti fizišką galybę 

I milijonų. Bet dr. Šliupas [ 
negali suprast kitokios galy- 

' bės kaip tik fizišką. Jis nu
rodo, kad vokiečių milita- 
rizmas išaugo todėl, kad vo
kiečių mokslininkai pradėjo 
žmonėms pasakoti, jog vo
kiečiu veislė yra tobulesnė 

i už visų kitų žmonių veisles 
' (lygiai kaip mūsiškis Vidu- 
nas apie lietuvių veisle), kad

' deHn yra "super- 
manais" (viršžmogiais) ir 
jiems lemta ant visų kitų 
tautų viešpatauti.

Dėlto net vokiečių socija
listai, kurie skelbdavo in- 
ternacijonalą. kaizeriui pa
liepus stvėrėsi už šautuvų ir 
nuėjo žudyt savo brolių dar-' 
bininkų. jausdamiesi "su-1 
permanais." Šliupas aštriai; 
pasmerkė vokiečius socijai- 
demokratus už nuėjimą ka-1 
riauti. Tik visai nepasakė, 
kad vokiečių tauta susidėjo 
iš 70 milijonų, o vokiečių so
cijalistų su pritariančiais 
jiems buvo išviso 4 milijo
nai, kad tuos socijalistus ne 
tik Vokietijoje, bet ir kitose 
valstybėse, privertė stver- 
ties už ginklo kapitalizmo 
ekspansijos politika, kurią 
taip šliupas remia pirmoj 
vietoj statydamas reikalą 
darbininkams mokinties 
"remeslų" (amatų). Bet 
štai tuo pačiu laiku, kada 
nasmerkia socijalistus, kam 
tie stvėrėsi už . . ginklo, tuoj 
socijalistams pastato juos 
už pavyzdį, kad dėl "savo 
tautos gerovės” mestų skel
bę tarptautinį darbininkų 
solidarumą ir vienybę, ir 
griebtųsi, rasi, taip pat už 
ginklo, kad žudyti tautos 
priešus, nes juk Vidunas, o 
po jo ir daktaras Šliupas, 
neabejoju, lietuvius stato 
viršesniais už kitus ir lemia 
iiems viešaptavimą ant ki
tų.

Tokiais sofizmais dr. šliu
pas paprastai vaduojasi sa
vo politiškuose pasiryži
muose. Visai negalima ste- 
bėties, kodėl socijalistai jau 
daug nuoseklesni filozofai, 
negu dr. šliupas, noroms-ne- 
noroms priversti jam pasa
kyti kartų teisybės žodį,

Nauja Dr. Miupo Misija. Laiškai iš karės lauko.
Nežinau ar kam yra taip 

sunki plunksna, kada tik 
prisieina ją paimti, kad pa
rodyti tuos nenuoseklumus, 
kokius d r. šliupas daro, ka
da tik jis imasi už kokio 
nors politiško veikimo. Ma
nau ne aš vienas, kuriam 
likimas leido iš arčiau pa
žinti to žmogaus gerumą 
širdies, jaučiu jam prideran
čią pagarbą, bet tikiu, kad 
socijalistų dauguma gerbia 
senelį ir norėtų palikti ji pa
garboj ir ramybėj. Bet dr. 
šliupas savo politiškais so
fizmais verčia mus nors ir 
nenoroms pasakyti jam ne
malonų teisybės žodi. Nors 
kasžinkaip gerbtume asme
nį, tai visgi dėl to asmens 
klaidingų troškimų negali
me leist plačioms musų mi
nioms bėgti paskui tą vado
vą. kuris pats nežino kur
link ir prie ko trokšta mus 
vesti. Nenorime ir nemano
me įtarti dr. Šliupą bloguo
se noruose linkui socijalis
tų: žinome, kad jis kaip kū
dikis pultųsi glėbin tų pa
čių "brolių socijalistų,” jei
gu tik jie ant jo pašaukimo 
stotų i tą kelią, kokį jis ran
da. Bet kad tie d-ro šliupo 
rodomi keliai arba veda į 
dausas ar į pelkes, socijalis
tai tai aiškiai matydami ne-1 
stoja į tokius kelius ir todėl 
prisieina mums su dr. šliu
po nuomonėmis tankiai su
siremti.

Pastaruoju laiku dr. šliu
pas, vedamas savo naivių 
apsiracijų. pradėio vėl veik
ti politišką darbą, pilnas 
jaunuolio užsidegimų ir 
gražių iliuzijų. To i savo 
misijoje jis pradėjo lankv- 
ties pas įžymesnius ameri
konus, kad juos užinteresa
vus Lietuvos reikalais; kad 
įtraukus juos į bendrus lie- 
tuvių-amerikonų tam-tikrus 
komitetus, kurių uždaviniu 
butų rinkti netiek medžia
giška. kiek morale Lietuva/ 
pagelbą, t. y. kad tie įžymės-; 
ni amerikonai rašytų savo’ 
straipsnius apie Lietuvą, a-

Gal dr. šliupas dabar su
pras, kodėl mes, socijalistai, 
tai jo naujai misijai neprita
riame, nors nemažiau pa
geidaujame sulaukt Lietu
vos liuosybės.

J. B. Smelstorius.

VIENAS LIETUVIS UŽ
MUŠTAS, 3 SUŽEISTI, 

4 AREŠTUOTI.
Ginčai kilo dėl rusų kalbos.

Iš Sioux City, Iowa, mums 
prisiųsta iš anglų laikraščio 
iškarpą, kur telpa dviejų lie
tuvių, Adomo ir Jono Kati
nų, paveikslai ir platus ap
rašymas kruvinų muštynių, 
kurios kilo dėl rusų kalbos. 
Sulvg anglų laikraščio, tas 
atsitiko taip:

Po No. 2319 I)ace avė. bu
vo subatos vakare lietuvių 
krikštynos. Išsigėrę keli 
Vyrai pradėjo girties savo 
mokytumu ir susiginčijo, 
katras iš jų geriau moka 
"ruskai.” Vienas sakė aš. 
kitas aš ir t.t. Susiginčiju
sieji pasidalijo i dvi partiji. 
Viena partija pagaliaus ap 
leido krikštynas ir išėjo na
mo. Paskui išėjo ir antroji 
partija. Bet eidama namo 
ii da užėjo po No. 219 Col- 
lege st., kur gyveno pirmo
ji partija, ir čia vėl prasidė
jo tie patįs ginčai. Negana 
ginčų, kilo ir muštynės. 
Namiškiai pradėio antrąją 
partiją šveisti, šitose muš
tynėse Adomas Katinas li
kos užmuštas, o Jonas Ka
tinas (Adomo brolis), Juo 
zas Venciunas ir Antanas 
Šaulk (?) sužeisti. Taigi 
iš viso nukentėjo keturi.Ki- 
ti keturi, būtent Jonas Ma- 
žura. Jonas šermukšnis, T. 
Tuskenis ir Kazys Petkunas 
areštuoti už žmogžudystę.

Visi esą karšti katalikai.
FORDAS IŠPLAUKĖ 
"KARĘ STABDYT.”

Pereitoj subatoj iš Hobo- 
ken, N. J., išplaukė Skandi- 
navijos-Amerikos Linijos 
laivu "Oscar II” taip vadi
namoji "taikos ekspedicija," 
kurią suorganizavo ir pi
nigais aprūpino pagarsėjęs 
automobilių fabrikantas 
Fordas. Tos ekspedicijos 
tikslas yra toks: ji pasidalys 
po Europos sostapiles ir rū
pinsis iš tenai berieiia .te
legrafu išvesti Kalėdoms vi
sus kareivius iš apkasų. 
Fordas tiki, kad tam nebus 
priešinga nė viena valdžia. 
O syki jau kareiviai išlips 
iš apkasų, susieis vieni su 
kitais, paduos sau rankas, 
pasisveikins, pasikalbės, tai 
ir po Kalėdų jie jau nebeno
rės kariauti, šitokiu budu. 
Fordas mano, ir bus karė 
sustabdyta.

Ekspedicija susideda iš 
140 žmonių. Tų tarpe yra 
54 reporteriai ir 3 judomų- 
jų paveikslų ėmėjai. Vi
siems Fordas apmoka I ir II 
klesų kelionę.

NELAIMĖ KASYKLOJ.
Charleston, West Va. — 

Boomer Coal and Coke Co. 
kasykloj ištiko pereitoj są- 
vaitėj ekspliozija ir sako
ma, kad užbėrė žemėmis 
100 angliakasių. Kaiku- 
riuos pasisekė išgelbėt, bet 
18 išimta užmuštų. Visų da 
nesurado. Spėjama, kad už
muštų bus apie 35.

AREŠTAVO 14 STRE1- 
KIERIŲ.

Pittsburge areštuota 14 
streikuojančių rubsiuvių už 
pikietavimą. Streikuoja
ma dėl geresnių darbo sąly
gų ir didesnės algos, bet ka
pitalistų valdžiai tas, mat, 
nepatinka. Tarp areštuotų 
yra 6 moterįs.
VOKIETIJOS PASIUNTI- 

NIAI VAROMI NAMO.
Šiomis dienomis Suvieny

tų Valstijų valdžia pranešė 
Vokietijai, kad ji atsiimtų 
du savo pasiuntiniu: kapito
ną Boy-Ed ir kapitoną von 
Papen. kurie buvo kariškais 
patarėjais prie vokiečių am
basados Washingtone. Mat 
pasirodė, kad šitie vyrai 
nuo pat karės pradžias da
ro visokias intrigas, kad pa
gelbėjus savo tėvynei, o už-

Laiškas iš Austrijos.
Noriu aprašyti "Keleivio” 

skaitytojams padėjimą ru
siškųjų belaisvių Austrijo
je. Austrai paimtuosius 
rusų kareivius savo nelais
vėj užlaiko labai prastai 
Valgio duoda labai mažai ir 
tas pats susmirdęs. Vieną 
Svarą ir čvertį duonos s’ 

1 _ 1. • j jria dviem dienom ir ta pati
pnbvgdBl įetro^rado duona pusiau bulvinė. Iš 
r — c [ryto duoda stiklą arbatos,

tik be cukraus. f 
duoda trissyk į savaitę su
smirdusios žuvies, papras
tai duodama sriuba, 1___

bet ir tos mažą 
Vakarienei gi ku

kuruzų "pachlonos.” kitais 
kartais tos vietoj duoda ar
batą. Prie tokio maisto, 
suprantama, negalima ne
badauti. Vargas didelis. 
Jeigu da katras belaisvių 
prasikalsta kiek, tai priri
ša prie stulpo ir turi kaboti 
per dvi valandas. Kitus da 
ir rykštėmis plaka.

Vasaros metu siųsdavo į 
miesčiukus dirbti. Mes da
bar dirbame pas ūkininkus. 
Jie apsieina gana blogai ir 
į mumis žiuri kaip į pasiu-l 
tusius šunis. Apsirgtus ka-Į 
tram. jie netiki, kad ūdy
tojas ir pažiūri, tai sako: 1 
esi sveikas, tik tingi dirbti. 
Ūkininkai tat ir elgiasi su, 
belaisviais aršiau negu su 
gyvuliais. Katrie nusilpę 
negali panešti darbo sunku
mą, tuos muša.

Kur mes randamės kai
mas vokiečių apgyventas. I 
Jie tamsus, karšti katalikai, 
socijalistą tarpe jų nerasi. 
Laikraščių mažai kas skai
to.

Daugelis musų belaisvių 
girtuokliauja ir kaziruoja 
iš pinigų. Laikraščių ir 
knygučių negalime gauti. 
Labai sunkus ir nuobodus 
gyvenimas.

Austro-Vengrijoje pa
šaukti karės laukan ir 52 
metų amžiaus vyrai. Taip
gi ima ir 17 metų vaikiščius. 

Mieli draugai, širdingai 
prašome atsiųsti mums lai
kraščių arba nors laiškutį. 
Jus geriau žinote kaip karė 
stovi, kada ji pasibaigs?

Siunčiu labų dienų LSS. 
60-tos kuopos draugams. 
Taipgi Kazimierui Griciu- 
nui, gal skaito "Keleivį," tai 
ras mano adresą.

Jurgis Gabovičius. 
Brux Bohmen,

Lager B. Barak N4.
124 for Kriegefongenen, 

Lapkričio 4 d. 1915.

Kaip gyvena Lietuvos

gubernijoj
Noriu keletą žodžių pra-

. nešti savo tautiečiams apie netikusi, 
pabėgėlių padėjimą sveti-' samteli.

.. mam krašte. Musų būrelis; 
[ išbėgom pasibaisėję besiar- 
itinančios karo audros: bet

, sunkiai apsigaudinom. Iš 
Kuršėnų atbėgome Rygon, 

i čia atvažiavo agentai iš Pe
trogrado gubernijos ir ėmė 
samdyti medžių kirsti tarp 
Volosovo ir Divenskos sto
čių. Buvo žadėta už ašį 
(ketvirtainį sieksnį) 6 rb. 
60 kp.. geras aprūpinimas, 

jbutas ir maistas paprasta 
i kaina. Kas sukirs 10 ašių, 
i tam busiąs kelias nemoka
mas atgal parvažiuoti. Ma
nėm beesą laimingi, bet toji 
laimė ne toki pasirodė, kaip 
buvom tikėjęsi. Musų čia 
prisirinko apie 5 tuktančiai 
žmonių. Visus išvažiojo po 

; rusų sodžius, vienus patal
pino triobose. kitus pirtyse.

i kitus gi išlaipino stačiai ant 
' ulyčios. Pasidarė baisus 
j klegesys. Svetimtaučiai 
musų nelabai teapkentė, ne- 

i norėjo priimti pas save. 
; Krautuvėlės buvo dvi, bet 
[ jose tegalėjo gauti makor- 
kos, papirosų, degtukų. Iš 
valgomųjų daiktų tiktai mil
tai, alyva. Kad kam ir bu
vo koks skatikas, bet valgy
ti nebuvo ko. Žmonės mai
tinosi blynais ir uogimis. 
Vaikams pieno negalėjo 
gauti. Todėl nuo nepripra
sto valgio ėmė sirgti. O čia 
ne visiems yra pastogė. Ki
ti apsigyveno miške, pasi
taisę palapines iš lapų ir ša
kų. Uždarbė pasidarė men
ka. Kaikurie teuždirbdavo 
po 50 kp. per dieną: valgis 
gi su šeimyna kitam atsiei
na lig rubliaus. Kelio vel
tui neduoda, kaip buvo ža- 
dėta. patiems pinigų nėra. 
Gelžkelio stotis toli: reikia 
už nuvežimą mokėti 7 rub. 

i Maisto paskiaus atsirado, 
' bet nepaprastas brangu
mas: mėsa 50—60 kp. sva
ras. sviestas 70 kp. ir t.t. 
Uždarbė pertatai maža, kad 
mes nepapratę kirsti tokių 
didelių ašių: 9 pėdų augš- 
to, pusaštunto pločio ir tiek 
pat ilgio. Butą reikia pa
tiems mokėties. Susirgu- 
siems globa menka: felčeris 
vra. bet jis tik priima ligo
nius pas sau po keliatą va
landų, prie ligonių nenuve
si. Susirgus arba numi
rus — kunigo iš niekur ne- 
nrisišauksi. Todėl patar
čiau tautiečiams netikėti 
perdaug visokiems agen
tams ir reikalauti, kad prieš 
išvežant kur nors darban, 
ant vietos padirbtų forma
lius kontraktus, kuriuose vi
skas butų aprašyta.

Dabar gavome bent kiek 
geresnę vietą prie geležin
kelio, bet ir čia mūsiškiai 
stumiami užpakalin, saviš
kiai grūdami priešakin.

"Iš. Drg.”

komitetai darytų spaudimą 
ant Suvienytų Valstijų val
džios, kad toji, siųsdama po 
karei į valstybių taikos kon
gresą savo atstovą. Įduotų 
ir "Lietuvos reikalavimus" 
pripažinti ją Lietuvių-Lat
vių respublika.

Visa tai. nėra abejonės, 
gražu ir kamgi negalėtų būt 
geistina? Bet sapnas tik 
renvbėje tik atminimo vaiz
du palieka, jeigu nevisai iš
nyksta. Dėl tos gražios 
svajonės gaila dr. Šliupo žy
gio, gaila jo vargo ir svei
katos, kurią senatvei reika
linga pasaugot.

Rašyt apie Lietuvą, apie 
jos žmonių reikalavimus ne
visi. kad ir karščiausi tė
vynės mylėtojai, gali, išsky- 
riant "lietuvių centrą" alias 
Yča-Gabrį, ką pasivelija sau 
niekus pasakoti visos lietu
vių tautos vardu. Gi tie 
Įžymus amerikonai, kaip 
teisingai anuosvk pasakė 
Hearsto laikraščių redakci
ja "anie Lietuvą ir lietuvius 
tiek žino, kiek apie Marso 
gyventojus." Ką tokie žmo
nės gali pasakyti apie Lietu
vą ir lietuvius daugiau kaip 
paprastą sentimentą; kad 
yra ant svieto tokia mažytė 
tautelė, kuri vadinasi lietu
viais ir ta tautelė nori pri
pažinti ją neprigulminga 
valstybe. .Jeigu to užteks, 
kad užinteresavus ameri
konu^ Lietuvos reikalais 
tiek, kad jie net darvs spau
dimą ant Su v. Valstijų val
džios. tai galbūt galima bu
tų tikėti, kad daktaro Šliu
po graži iliuzija ir liktų re
alybės faktu. Bet kad į tai 
tikėti, tai reikia pirmiausiai 
nepažinoti amerikono, kuris 
gerbia tik tai, kame mato. 
bizni, o paskui būti taip nai- kad geriau pasitrauktų ir tik kas ją išvalgys?

Da Lietuva nepasiliko mo
narchija. o Yčas su Gabriu 
jau skaito save absoliučiais 
natvaldžiais; nieko nesi
klausdami sprendžia apie vi
sos tautos likimą.

♦ ♦ ♦

Diplomatai privirė košės 
iš žmonių kūnų ir kraujo,

'S.

I

N.

Laiškas nuo karės lauko.
Brangus broliai!

Pranešu jums, kokiame aš 
padėjime. Buvau keturis 
kartus ant mušiu lauko, bet 
da vis gyvas likau. Daugel 
draugų žuvo, daug musų 
brolių lietuvių padėjo savo 
galvas. Sunku ir surašyti 
juos. Teko Į parą atlikti 
pėstiems kelionės 50 varstų. 
Kada nuveikiame germa
nus, tai sekame, kada ne, 
tai bėgame vejami kulipko- 
mis. Baisus padėjimas. 
Ramumo niekur rast nega
li. Tenka pabūt 3—4 die
nas be duonos šmotelio, zu- 
pės, berods, gauname po 
kaušelj kasdien. Bet toks 
gyvenimas gal panešamas 
vasaros metu, žiemos laiku 
pasirodo pasibaisėtinu. Šal
čio jau irgi tenka pakentėti. 
Gyvename miške. Pasida
viau ”učebnon komandon,” 
mokinuosi oficieriauti (un- 
ter oficieras), antra sąvaitė 
kaip mokina. Mat, nors ne
reikia kol-kas eiti į ugnį, 
bet jeigu greitu laiku nesu- 
sitaikvs, tai išmokus reikės 
vėl eiti į mušius.

Labai prašyčiau jūsų, 
mieli broleliai, ar nenrisiųs- 
tumėt man žiemai šiltesnės 
drapanos, ypač šiltus apati-

i

maišė.
Aš dabar gyvenu Vil

niaus gubernijoje. Neturiu 
i ką šaukties, tai šaukiuosi 
i jumis mano brangus bro
liai.

Tuo tarų likite sveiki.
Jūsų brolis Ohio.

Iš REVELIO.
Brangus brolau, Jokūbai!

Aš jūsų brolis Antanas su 
savo drauge ir vaikeliais 
sveikiname tave ir linkime 
geriausios kloties.

Mes esame sveiki ir gyvi 
ir esu toj pat tarnystėj, ku
rią da prie tavęs gavau. 
Manęs į kariumenę da ne
paėmė. Apie brolį Joną 
nieko nesigirdi; gal jau nė
ra tarpe gyvųjų. Brolis A-i 
domas rašė laišką iš Lietu
vos ir prašė savo sunaus 
Mateušo grįžti namo. Bet 
jis nevažiavo, manydamas, 
kad nereikės eiti į kariume
nę tečiaus rugsėjo 8 d. pa
ėmė jį ir išvarė Petrogra- 
dan mokyties kareiviško 
amato... O jo brolį Ramu- 
ką paėmė į kariumenę: jo 
metų jau visi paimti, (jis 
yra 16 metų kūdikis). Ado
mas būtent neišbėgo Rusi
jon ir gal pateko nelaisvėn, 
nes jokios žinios nuo jo ne
gaunu.

Rašiau Adomui kelis laiš
kus, bet matyt laiškai pra
gaišo. Gal tu, brolau, gali 
susižinoti, kur jis randasi, 
gal tau rašo? Pranešk 

' mums.
Pas mus Revelyje darbai 

gerai eina. Moka už dieną 
po 1 rub. 80 kap., po 2 ir 4 
rublius, bet pragyvenimas 
taip brangus, kad to uždar
bio ueužtenka. Kiaulienos 

i svaras 33 kap.; sviesto sva
ras 65 k.; jautienos svaras 
28 k.; silkių svaras 20 k.; 
juodos duonos svaras 
'kap.; baltos kukuruzų duo
nos svaras 9 kap.; cukraus 
svaras 17^2 ir 20 kap.; bon- 
ka pieno 13 k.; pora kiauši
nių 10 k.; kopūstų sv. 2 k.;i 
bulvių saikas 50 k.; smeto-!

inos svaras 28 k.; miltai (pi- 
klevoti) sv. 10 k.; kruopų 
sv. 15 k.: degtukų pakelis 
20 k.; malkų sieksnis 10 ru
blių; šikšnos svaras 3 r. 50 
kap.; batai (gatavi) 16 ir 
20 rublių; prasti čeverykai 
13 ir 15 rub.

Šiais metais viskas pa
brango. Berods, valdžia 
jau neleidžia daugiau kelti 
kainų, nes kitaip jau butų 
prisėję ir visai atsisakyti 
nuo gyvenimo.

Brangus brolau, kaip ra
šei. kad išsiuntei mums pi
nigų, tai ikišiol mes nega
vome. Gal pakeliui kur už
truko. O kaip rašei apie 
visų valstybių kariškus 
nuostolius, kiek katros ka
reivių pražuvo, tai tą 
laišką gavome atplėštą ir 
visos skaitlinės juodyla už-1 
teptos. Nerašyk nieko 
mums apie kare, nes tokių 
laiškų neprileidžia.

Meldžiu atrašyti.
Pasilieku su broliška mei

le jūsų brolis
Antanas Bružas.

PER 8 MĖNESIUS NE
ŠIOJOSI SKILVYJE 

ILGĄ PEILĮ.
Chicagoi buvo nepapras- 

{tas atsitikimas. Elzbieta 
Hochsbergienė išnešiojo sa
vo skilvyje 10 colių ilgio 
stalavą peilį aštuonis mėne

sius. D-ras Pflock patėmi- 
jo tą įrankį jos viudriuose 
per X-spindulius. Moteris 
tuomet buvo paimta į West 

įSide Hospitalį ir 24 lapkri
čio padaryta jai operacija, 
kurią atidžiai tėmijo 250 da
ktarų ir medicinos studen
tų. Akvvaizdoje visų tų 
žmonių dras Pflock išėmė iš 
moteriškės vidurių ilgą pa

juodusį peilį ir iškėlęs aug- 
jštyn prieš susirinkusius da
ktarus tarė: "Matot, kaip 
nusisekė! Niekas nenorėjo 
man tikėti, o dabar visi ma
tot. kad tas teisybė."

Sakoma, kad moteris pra
rijo tą peilį 8 mėnesiai at
gal, kada buvo apsvaigintu 
protu. Peilis buvo sidab
ruotas, bet nuo ilgo būrimo 
viduriuose jau pajuodęs, 

į Jis turėjo lygiai 10 colių il
gio. __J________

EKSPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖJ.

Wilmington, Dėl.— Perei
goj sąvaitėj Dupont parako 
^dirbtuvėj ištiko baisi eks
pliozija. Visas miestas su
siūbavo lyg nuo žemės dre
bėjimo. 31 žmogus likos už
muštas. o sužeista da dau
giau. Užmuštieji buvo taip 
sudraskyti, kad jų kojos, 
rankoj ir kitos kūno dalįs 
išlekiojo apie visą dirbtuvę, 

i Manoma, kad eksplioziją 
surengė vokiečiai. Dirbtu
vė apstatyta stipria sargy
ba ir federalė valdžia darys 

, tyrinėjimą.______

ANT FARMOS NUŽUDY
TA 6 ŽMONĖS.

Netoli New Brunswicko, 
N. J., ant Weitzmanno far- 
mos atrasta iššaudyta visa 
Weitzmanno šeimyna iš ke
turių žmonių ir du darbi
ninkai. Vieno darbininko 
vardą laikraščiai paduoda 
kaipo Joną Petrušą ir vadi
na jį "polanderiu,” bet grei
čiausia bus tai lietuvis. Jis 
gulėjo negyvas su revolve
riu rankoje. Policija spėja, 
kad jisai visus iššaudė, o 1 
paskui ir pats nusižudė. 
Priežastis nežinoma. i



KELEIVIS S

\

kenkus sąjungininkams. 
Tuo tikslu jie rengė strei
kus amunicijos ir ginklų fa
brikuose, darė įvairius suo
kalbius ir t.t. Beto, kapito
nas von Papen rašydamas 
Vokietijon slaptus laiškus 
pavadino amerikiečius ”idi- 
jotiškais jankiais,” kas labai 
Įžeidė skystą amerikiečių 
išdidumą.

Rodos, kad bus ir daugiau 
Vokietijos pasiuntinių išva
ryta. Laikraščiai reikalauja, 
kad ir generalis Vokietijos 
ambasadorius von Bern- 
storff butų išvytas, nes jis 
esąs didžiausis kaltininkas.

Pajieškau Petro Kancieriaus, Men- 
štrvkio kaimo, Igliaukos parap, Mi- 
keliškės valsč, Mariampolės pav, 

j Suvalkų gub. Meldžiu atsišaukti.
Pijus Skinkys, 

Girardville, Pa.

Pajieškau brolio Klemenso Zubavi- 
ėiaus, Kauno gub, Telšių pav, Ži
dikų parap, Kražių kaimo. Kas jį ži
no malonės pranešti.

Pranas Zubavičius. 
1421 lOth st, Racine, Wis.

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

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

(50) 
Ohio.

Pa j ieškojimai
Pajieškau sesers Onos 

Augustaitienės, Suvalkų 
riampolės pav. Klebi škės 
delažiškių kaimo. Ji pati ar kas jų 
žino malonės pranešti.

Alena Mickiutė-Valentavičienė. 
1111 So. 17th st, Shebovgan, Wis.

Mickiutės 
gub, Ma 

vaisė, Me-

Pajieškau Antano Šedausko, Kau
no gub, Raseinių pav, Tauragės vai. 
Rėčkų kaimo. Gyvena bene kur apie 
Pulman, III. Meldžiu atsišaukti.

Kasperas Poška,
57 N. VVashington avė, Batavia, III.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Juo
zo Revincų, šiaudiniškių kaimo. Vir
balio vaisė, Vilkaviškio pav, Suval
kų gub. Gyvena bene kur apie New 
Y'orką. Kas juos žino malonės pra
nešti.

Kazys Danisevičius,
820 Bank st, VVaterbury, Conn.

Pajieškau Vinco Varnelės, Kap
čiamiesčio parap, Vinco Sadlucko. 
ir Vinco Černecko Veisėjų parap. Vi
si Suvalkų gub. Kitados gyveno 
Pennsylvanijoj, kas juos žino malo
nės pranešti.

Joseph Turska.
111 Cogswell st., Haverhill, Mass.

Pajieškau brolėno Jono Gargašio ir 
sesers Veronikos Makauskienės, abu 
Kauno gub, Raseinių pav, Nemakš
čių miestelio. Jie patįs lai atsišaukia 
ar kas juos žino malonės pranešti. 

Juozas Jonikis,
15 Limerick st, Gardner, Mass.

Pajieškau pusbrolio Kaz. Luko
šiaus, ir Felikso Dambrauskio. abu 
Kauno gub, Raseinių pav, pirmas 
Raseinių, antras Viduklės parapijos, 
Lukošius Aleksandrų kaimo, Dambr. 
Trepenėlių kaimo. Meldžiu atsišaukt.

Jonas Vaišekauskas,
1724 Brick avė, Scranton, Pa.

Pajieškau savo vyro Simano Tapa- 
raucko, Kauno gub, Rumšiškių par, 
Leventų kaimo. 27 metų amž, švie
sus. augštas vyras, viršutinė lupa ir 
nosis perplauta. Jis mane paliko jau 
du metai ir nieko apie jį nežinau. 
Todėl kas apie ji kų nors žino, mel-

Pajieškau brolio Juozapo Urniko 
ir draugo Jono Turasko, abu gyveno 
Argentinoj. A bu Kauno gub, Šiau
lių pav, Lukiškio parapijos. Turiu 
svarbu reikalą, meldžiu atsišaukti ar 
pranešti

Leonas Urnikis,
158 Cardoni st, Detroit, Mich.

Pajieškau Marės Petraičiukės, ji 
I pati ar kas apie ją žino prašau pra
nešti.

Pijus Siderevičia.
13 Haacoek st, Peabody. Mass.

Pajiešv»u Frano Grabausko, gvve- 
I no bene West ar East Bostone, išva
žiavo Belfa«t. Me. Kas ji žino ma
lonės pranešti, ar jis pats lai atsišau
kia. (50)

324 E st.
Konstanc'ia R..

So. Boston. Mass.

Paijoškau brolio Stasio Janulio: 
turiu labai svarbu reikalą ir meldžiu 
jo paties atsišaukti ar kas jį žino 
pranešti.

Juozas Janulis-
3804 Beech str, Indiana Ha^bor.

Indiana.

P»iieškau b’”'li’i Juozo ir Leono 
Lėtoku. Aš iš Liepojaus bėgdamas 
rmo karės narnėčiau iu adresa. Mel
džiu iu Dačiu atsišaukti ar žinančiu- 
jų sn-'e juos man pranešti.

Roctov na Donu. Izvolskaja ui. 
No. 11. kv. 18.
Antonu Latoksu, Russia.

Paiieškau pusbroliu Jur>7o Jukne- 
' vičians. Petro ir Fra^o Kiuš»nn. ir 
i Pr. Oukšio. Julcneriimis Augiškių 
sodžiaus. Petkas Viekšnių miestelio, 
Pranas Mažeikiu m:®stelio ir Oukšis 
Pamonišl'iu sodž. Visi Šiaulių nav, 

i Kauno guK Malonėrite atsišaukti.
Stasvs Oukšas.

BOX 51. Clifford. III.

Panešvau Jokūbo Iknanės. Labai- 
viu valsčiaus ir Antano Brožieno, 

■ Kariškiu valse, abu Leliunu parap, 
Vilkmergės nav, Kauno gub. Mel- 

. džin atsiašnkti.
Leonas Šaltonis.

1, BOX 91. Wevaca, W. Va.

Pajieškau seserų M»riionos Ber
notienės ir Natalijos Meškauskienės, 
ir pusbroliu Jono Naujoko, Kazio ir 
Antano B-’lsevičiu, visi Suvalkų gub, 
Griškabūdžio parap. Meldžiu atsi
šaukti

•Tonas Turaitis.
471 N. 3rd st, Philadelphia. Pa.

Paiieš'-au Jono Mameniškio, Inge- 
liši-iu viensėdijos. Utenos parap, 
Vilkmergės nav.. Kauno gub, taipgi 
pajieškau Cicil’ios Baužaičios. Avi- 
zėnu kaimo. Turiu svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti.

Adomas Cibas. 
1800 Ree avė. st, Racine. Wis.

Paiie«kau brolio Jurgio Gvildžio, 
dėdė* Jono Mickevičiaus, tetos Aro- 
♦os Kazlauskvtės. risi Suvalkų gub, 
Vourniec'rio nav.. bruks PloVščiu val
sčiau*. Vingalunin sodos, dodė ir te- 

ŽvdIiu valsčiaus. Ansabinių kai- 
MplHį’ii stsišauT'ti.

Agnė Gvidžiutė-Preikšiene 
5th str, Virginia. Minn.

Pajieškau s»vo draugu, draugių, 
riminiu ir pažįstamų. Aš esu Kau- 
-o gub.. Panevėžio pav, Pa^monio 
■a»-nD. Kulič’n viensėdijos. Meldžiu 
'ieškomųjų atsišaukti.

Joe Lianas.
°. O. BOX 2. Hartshome. Okla.

džiu man pranešti, už ką pasistengsiu 
atlyginti. Taipgi jam pačiam pra
nešu, jeigu nenori daugiau su manim 
gyvent, tegul pasiima savo daigius, 
o tada gyvensim kožnas sau.

Juzė Taparauckienė. (49)
11 Lafayette st, Worcester, Mass.

Pajieškau brolių Antano ir Juoza
po Laučaičių. Kauno gub, Raseinių 
pav, Eržvilkės parap. Tilvikų kai
mo. Malonėkite atsišaukti ar žinan
tieji pranešti. (50)

Jonas Laučaitis.
Lehigh, North Dakota.

Pajieškau brolio Juozo Varanavi
čiaus. Kauno gub, Šiaulių pav, Vai- 

’ gavos parap, gyveno Fosterville, 
Pajieškau Antano Medalinskio ir jo VVis.. rodosi pasivair.ęs Joe Warren. 

švogerio Dauskurdžio. Kauno gub, kas apie jį žino, malonės pranešti. 
Raseinių pav, Titavėnų parap. Te- Antanas Varanavičia. (49)
lučių kaimo, prieš 2 metu gyveno 3217 W. 38th st, Chicago, Iii. 
VVaterburyj. Kas apie juos žino ma- >---------------------------------------------------
lonės pranešti. j Pajieškau Viktorijos Subačiukės,

Frank Medalinski. į Vilniaus gub, Trakų pav, Kronio
3159 So. Emerald Avė, Chicago, III. valse. Kalvių par, Plaskunų kaimo. 

Meldžiu atsišaukti, ar kas žino pra
nešti. (1)

Andrius Subačius.
301 Pine st, Wilmington, Dėl.

i
Pajieškau pusbrolių Petro ir Juo

zo Černiauskų, abu Kauno gub, Pa
nevėžio pav, Pabiržės parap, Ka- 
marauskio dvaro. Jie patįs ar 
nantieji malonės pranešti.

Jonas Zigmantas.
P. O. BOX 267. Oelwein, Iowa.

Pajieškau pusbrolio Juozo Pauliko- 
nio, Notekų kaimo. Lidokių parapijos, 
Vilkmergės pav, Kauno gub.

J. Bilcek.
2462 W. 46th PI, Chicago, III.

Pajieškau dėdės Mateušo Dobro
volskio ir sesers Kastutės Dobrovol- 
skiutės, Podlesių kaimo. Garlevos 
parap, Suvalkų gub. Meldžiu atsi
šaukti, arba kas juos žino pranešti. 

Antanas Dobrovolskis.
BOX 156. Mahanoy Plane. Pa.

ii-

Pajieškau savo vyro Jono Bučins
ko, Vilniaus gub, frakų pav, Jėzno 
vaisė, Nečiunų kaimo. Jau antri 
metai kai aš Amerikoje, bet nežinau, 
kur jis gyvena. Meldžiu jo paties 
atsišaukti, ar kas jį žino man prane
šti, o gaus 5 dol. atlyginimo.

Adelė Baėinskienė, 
BOX 696, Easthampton, Mass.

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

F. S. Bartus, s
P. O. BOX 31. GilbertvilD, Mass.

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

ni dantį, ant kaktos tarp bruvų turi 
juodų apgamų, juodų plaukų, rudų 
akių, kalba lietuviškai, lenkiškai ir 
vokiškai. Kas praneš apie juos gaus 
5 dol. atlyginimo. (50)

Jonas Paulekas,
BOX 233, Cherry Valley, Pa.

Pajieškau brolio Joakimo Taujėno, 
Kauno gub, Telšių pav, llakių par. 
Dilbikių sodos, gyveno Argentinoj, 
jis pats ar žinantieji malonės prane
šti. (49)

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

Pajieškau pusbrolių, Andrejavo val
sčiaus, Raseinių pav, Kauno gub, 
apie 20 metų kaip Amerikoj, ir Jono 
Edinto Rietavos miestelio, gyveno 
Kensington, III. Kas apie juos žino 
malonės pranešti arba jie patįs lai 
atsišaukia. (50)

Franas Kupris.
Winskell Mine, Benton, Wis.

Pajieškau pusbrolio Juozo Žilins
ko ir draugų Stasio Demečio, Žilin
skas Baisogalos par, Pepalių kaimo, 
Dementis Joniškės miestelio, Kauno 
gub, Šiaulių pav. Jie patįs ar kas 
iš žinančių malonės pranešti.

Petras Žilinskas, (49)
P. 0. BOX 206, Northumberland, Pa.

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.

Pa'ieškau brolio Juozapo Slošins- 
ko, Kauno gub, Raseinių pav, Pa- 
večavos kaimo, gyveno Pittsburgh, 
Pa., paskui išvažiavo Bostonan. Kas 
jį žino malonės pranešti. (49)

Antanas Slušinskas,
BOX 377, Old Forge, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, kuri su
tiktų imti civilišką šliubą. Aš esmi 
30 metų. Turiu 160 akerų farmą. 
Norinti gyventi su manim ant far- 
mos lai atsišaukia, prisiunčiant savo 
paveikslą.

Petras Gražin,
BOX 22, Frontier, Minn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, mėgs
tančios farmų gyvenimą. Malonės 
atsišaukti, gaus platesnes žinias.

A. Gatautas,
420 N. Broadvvay, Brainerd, Minn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
28 metų amžiaus, blaivus ir turiu 
turto ant 31.000, gaunu algos po 3 
dolerius už 10 vai. Dėl platesnių ži
nių rašykit laiškų. (50)

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
šiek-tiek apsišvietusios. Platesnių 
informacijų kreipkitės žemiau nuro
dytu antrašu. Tik senesnės 25 
tų lai nerašo. Aš esu 24 metų. 

J. B. Woodnor.
P. 0. BOX 11, Shenandoah.

me-

Pa.

PARSIDUODA FORNlčIAl
Keturių kambarių forničiai, ne

daug da vartoti, parsiduoda labai pi
giai, nes savininkas išvažiuoja į kitų 
miestų. Kreipkitės pas

R. Baltušis.
5 Hunting st, E. Cambridge, Mass.

I)EL FARMŲ LIETUVIU KOLO
NUOSE

Arkansas arba Louisianos valstijo
se, atsišauk j Immigration Bureau. 
Rock Island Lines. Daugybė progų 
Įgyti gera žemę už pigių prekę. Mes 
galim suteikt jums bešališkas infor
macijas tuose kraštuose, per kuriuos 
mus geležinkelis bėga. Rašyk lietu
viškai pas L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island Line, 
Room 718 La Šalie Station,

Chicago, III. 
No. 1.

A. A. ANDRIUS SUVALCKIS
Lapkričio 1 d, šių metų, mirė ma

no vyras Andrius palikdamas dide
liame nuliudime mane su penkiais 
kūdikiais. Toji nelaimė labai skau
džiai atsiliepė ant manęs, taip kad 
daugeliui giminių apie tai negalėjau 
pranešti. Gentįs norėdami kokių 
nors žinių rašykit man.

Ona Suvalckienė,
65 Brook st, Lavvrence, Mass.
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REIKALINGAS VYRAS mokintis 
barzdaskutystės. Išmokinsiu Į dvi 
sųvaites. Patesnių žinių klauskit lai
šku arba vpatiškai.

K. VALECKAS.
705 Main st, Cambridge. Mass.

DL ONK EPIS-BEK KRIS
Atvažiavo iš Chicagos, moka labai 

gerai kepti lietuviškas ir krajavas 
duonas. Mokinosi darbo Rygoj. Tu
ri 12 metų praktikų. Važiuosiu ir į 
kitų miestų. Atsišaukit.

Stanislovas A,
32 Lincoln st.. Brighton, Mass.

i

REIKALINGI DARBININKAI.
Reikalinga daug vyrų darbininkų 

prie visokių darbų ant farmų ir —” 
kuose. Norintieji gaut darbą 
kreipiasi šiuo adresu:

J. Lamus,
Oak Farm, Eseter,

miš- 
lai

Me.

Keleivio” Kalendorius.
„Keleivio” kalendorius 

1915 metams, vos tik iš 
spaudos išėjo, susilaukė ai
bes pareikalavimų. Tas pa
rodo, kad tūkstančiai Ame
rikos lietuvių apvertina 
„Keleivio” leidžiamus ka
lendorius ir jų laukia su pa
siilgimu. Šių metų kalendo
rius ypač daugeliu atžvilgių 
nesulyginamai geresnis už 
buvusius, 
tik savo 
ir puikiais straipsniais 
metraštiškomis ~~ ’"'
bet svarbiausia, 
telpa sutrauka dabartinės 
Europinės karės. Turėti to
ki kalendorių namuose ne
tik malonu, bet ir būtinai 
reikalinga. Kaina 25c., o 
„Kel.” skaitytojams kaip ir 
visuomet tik 10c.

Indomus jis ne
gražia technika 

‘ i ir 
žiniomis, 

kad jame

P. Vaitiekūnas

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

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

Steponas P. Kazlawski
4632 SO. ASHLAND AVĖ. S= CHICAGO, ILL.

Kalėdinis Numeris 
bus padidintas-

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

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

Su pagarba,
”Kel.” Administracija.

Adresuot reikia taip: 
”Keleivis,”

So. Boston, Mass.

I

I

i

administra-1 
Kiekvienas!

500 LAIKRODŽIŲ DOVANŲ.
Kas užsirašys per mus kurį nors 

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

"Keleivio” Keliaujantis 
Agentas.

Šiamis dienomis lankysis 
Chicago Heights, Kanka- 
kee, Westville, III. ir apielin- 
kėse, todėl kiekvienas gali
te užsirašyt pas ji „Keleivį” 
ir duot visokius užsakymus. 
Jis yra teisingas vyras, vi
suose reikaluose patarnaus 
atsakančiai ir „Keleivio” re
dakcija už jį atsako.

”Kel.” Administracija.

tį ir <’ ' " __ ~
dantį laikrodėlį "Locomotive. __
kalaudami kataliogo pridėkit už 5c. 
štampų. (?)

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

duosim dovanų gerai laika ro- 
....................... .” ' Rei-

I 
I

Ant 2 I 
akmens
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo 
ant 20 metų au
ksuotas 
rašytais dubel- 
tavais 
Labai teisingai 

važiuojantiems 
visuomet 

žinoti. Gvarantuoto 
Ypatingas pasiūlyti

su iš-
virsais

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems reikia 
tikras laikas
ant 20 metų. . _ . ..
tnas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį am 
kiekvieno adreso už 35.75 C. O. D. ii 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro 
dėlį apie 325.00, jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Blr, CHICAGO. ILL

v,
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PATARMES MERGINOM?
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER

Su paveikslais

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimu* ir pinigu? siųskit Aiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St, So. Boston, M«m.
Pinigus geriausiai siųst money orderiu, bet 

kam ta* neparanku, gali siųst pačio* markėmis.

Didelė Kalėdoms Dovana.
Mielas Skaitytojau I
Ar turi tokį žmogų, ku

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

Jeigu taip, tai užrašyk 
jam „Keleivį” dovanų.

Iš šitokios dovanos žmo
gus turės netik džiaugsmo, 
bet ir naudos, kurios jisai

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

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

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

Bet tai neviskas. Kas už
rašys savo draugui ar pažj- 
stamui „Keleivį,” arba kas 
prikalbins naują skaitytoją, 
kiekvienam duosime da už 
50c. dovanų knygoms, ku
rias galima išsirinkt iš že
miau surašytų. Dovanos 
duosis tik iki naujų metų, 
todėl pasiskubinkite.
Ši knyga sutaisyta taip lengvai,

bet ir naudos, kurios 
niekad neužmirš. Tas pro
to turtas, kurį jisai ' 
skaitydamas „Keleivį,” 
siliks jo proto ižde ant 
dos.

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

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

Lengvas būdas išmokt angliškai. _ ___ __________ «_
kad kiekvienas gali išmokt angliškai, kuris tik bent kiek moka lie
tuviškai skaityti............................................................................................ 25c

Monologai ir Deklamacijos. Naujas pagerintas spaudimas. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, koncertams ir Lt. ..............25c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juškevičiaus dainose. Jei nori žino
ti, kaip senovėj lietuviai gyveno, tai perskaityk šitą knygą. .. 35c 
Ta pati apdaryta......................................................................................... 50c

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

paveikslais, popiera gera ir spauda graži.............................................75c
Ta pati knyga apdaryta.........................................................................  $1.00

Dievo Žmogus. Naudingas ir labai užimantis pasakojimas iš dar
bininkų gyvenimo......................................................................................... 15c

Paparčio žiedas ir kitos gražios apysakos.........................................   16c
Popas ir velnias. Toj knygoj telpa da "Adomas ir Jieva” ir kiti da

lykai. Pilna juokų ir ašarų..................................................................... 10c
Per skylę ir Panelė šv. Sasnavoj. Dvi pamokinančios apysakos. .. 10c 
Stabmeldiška Lietuva. Labai žingeidi knygutė. Parašė Z. Aleksa 10c 
Tabakas. Kaip jis žmonėms kenkia......................................................... 20e
Nihilistai arba užmušimas caro Aleksandro II. Tragedija trijose 

veikmėse. Labai gražus teatrališkas veikalas................................ 25c
Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš kur atsirado ant žemės žmogus?

Ta pati apdaryta....................................................................   50c
Revoliucijos giesmės. Su gaidomis, ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių balsų.... 35c 
Naujausios ir visokios Dainos. Įvairių autorių ..................................50c
Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų aktų komedija, juokinga ir lengva 

perstatymui...................................................................................  — ..... 10c
Kaip senovės žmonės persistatydavo sau žemę. Labai žingeidus se

novės filozofų daleidimai apie žemės išveizdą. Su paveikslais. .. lOe 
Materijalistiškas istorijos supratimas. Jei nori žinot, kas gimdo pa

saulyje įvairius nuotikius, tai perskaityk šitą knygutę................   20c
Džian Bambos Spyčiai ir kitos fonės. Daugiau juokų, negu saliune 

alaus.................................................................................................................. 25e
Alkoholis ir kūdikiai. Kiekvienas turėtų perskaityti šitą knygutę. 10c 
Amžinos Dainos. Yra tai geriausių Jovaro dainų rinkinys...........15c
Anarchizmas. Pagal Proudhono mokslo. Vertė Briedžių Karaliukas. 15c 
Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. Kautskį. Parašė Z. Aleksa .. 10c 
Žingsnis prie šviesos ir Monologas Našlaitė.......................................... 10c
Byla Detroit'o Katalikų su Socijalistais. Su Paveikslais..................... 25c
Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pagerinta 6-ta laida juokingų dai

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

įstatymai, su reikalingais klausimais ir atsakymais......................... 15c
Kodėl aš netikiu į Dievą? Arba tikėjimo kritika..................................2Oc
Kur musų bočiai gyveno. Tirinėjimas, kur buvo pirmutinė žmonių 

lopšinė. Parašė Z. Aleksa. ................................................................. 2Sc
Legališki žmogžudžiai. Trijų aktų tragedija, iš revoliucijos laikų 10c 
Lytiškos ligos. Labai naudinga knyga apsisaugojimui nuo lytiškų 

ligų. Parašė D-ras F. Matulaitis.........................................   10c
Delko žmogui reikia gert ir valgyt? Pagal d-rą Bernštein’ą parašė 

d-ras A. G.....................................................................................................  2Se
Žmonių Skerdykla. Parašė Negeistinas. Labai vaizdingas raštas apie 

karę ir jos baisumus.................................................................................. 16e
Europos Karė. Su daugeliu paveikslų visokių įrankių, kurie vartoja

mi žudymams ir kitokioms smulkmenoms (spaudoje).
Socijalizmas ir Religija..........................................................................
Apie Dievą. Velnią. Dangų ir Pragarą. Parašė Ingersoll . . 
Kokius dievus žmonės garbino senovėj.

“Keleivis”

įgys 
pa- 

visa-

Naujas Išradimas
Nauda visiems, o labiausiai namų 

savininkams. Išrasta ir užpatentuo
ta VVashingtone 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, 
netik namo raudauninkui 
gas vargas, bet ir namo 
skriauda.

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

I 
i
iI

čia 
bereikalin- 
savininkuiFARMOS! FARMOS!

Nuo kelių metų gyvendamas ant 
’ farmų persitikrinau, kad gyvenimas 
! yra daug geresnis negu imeste susi- 
; grudime. Viską turiu ir nereikia 
j sukt sau galvos ką ryt valgysi, nes 
maistas nereikia pirkti, viską pats 

: užsiaugini ir pasigamini, neturdamas 
1 jokio pono ant savęs, katras šauktų: 
j skubink! Nereik bijoti ir nedarbės, 
• o ir sveikata nesulyginamai daugiau 
apsaugota nuo visokių miestinio gy
venimo pavojų.

Viso to dėlei pasiryžau pranešti sa
vo broliams lietuviams apie farmas 
šiame krašte. Žemė čia gera, derlin
ga, auga visoki pasėliai. Vanduo 
sveikas. Be to norintis uždarbiauti 
darbą gali gauti artimuose mieste
liuose.

Farmų yra visokių: su gyvuliais, 
visais ūkiškais Dadargais ir tik pli
kos žemės plotai. Kas ką nori gali 
nusipirkti arba nusisamdyti.

Turime pardavimui net ir saliunų 
labai gerose vietose, ypač lietuviams 
geras biznis.

Platesnių žinių kreipkitės pas
A. GARMUS.

Rhinelander, VVis.

I

I
i

ir išrasta 
uždangoms

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

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

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

(49)

T6MYKIT. Kas praneš man, kur 
randasi Stanislovas Petrauskas, gaus 
5 dol. vertės knygų. Jieškomasai pa
eina iš Kauno gub, Telšių pav, Tirk
šlių 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, III.

I
I

i

Pajieškau brolio Antano Radavi- 
1 čiaus. Kauno gub, Šiaulių pav, Kur
šėnų vaisė. 
Aš antri metai 
džiu, kas apie 
nią.

Darbas visa- 
pirmos klesos, mokestis 13 
į sųvaitę. Platesnių žinių 
pas

S. Ši Įkaitis,
st, Waterbury, Conn.

Pajieškau barberio. 
dos. vieta 
ar 15 dol. 
kreipkitės

Pašvintinio miestelio, 
kai iš Lietuvos. Mel- 
jj žino, duot man ži-

805 Bank Ona
BOX 696,

Radavičiutė,
Easthampton. Mass.

Box 96.

Pajieškau draugų: Antano Kupro. 
Antano Ginkaus. Antano Kurkockės 
ir Zigmo Monoko, visi Krakių parap, 
Kauno gub. ir pav. Kas apie juos ži
no ,ar jie patįs lai atsišaukia. 

Alfonsas Kupris, 
BOX 83, Stellarton, N. S,

Canada.

Pajieškau Amilės Dausukės, Kau
no ub, Vilkmergės pav, Subačiaus 
parap, Pavesekių kaimo, gyveno be
ne Philadelphijoj. Ji pati ar žinan
tieji malonės pranešti.

Styvis Daužas,
877 Cambridge st, Cambridge, Mass.

BALIUS.
Gerbiami Tautiečiai ir Tautietės!
Vietinė Portland’o "Lietuvių Liuo

sybės” Pašelp. Draugystė parengė 
Balių, kuris bus Subatoje. 25 d. Gruo
džio-December. 1915, ”Dania Hali" 
svetainėje, po No. 185 Russell str, 
Portland, Oregon. Muzika pradės 
griežti nuo 6 vai. vakare ir trauksis 
iki pirmai vai. po dvyliktai.

Taigi šrdingai užkviečiam visus 
Brolius ir Seseris, kaip vietinius, 
taip ir iš apielinkės, atsilankyt kuo- 

---- ——, —, _. skaitlingiausia 
Į pranešti (50) j pasilinksminti.

Charies Sederevičia, I moterims dykai.
56 Village st, Hartfbrd. Conn. Visus užkviečia

Pajieškau giminių Domininko Jan
kausko, iš Vabalninku, ir Petro ir 
Juozo Aidikonių, Juozo ir jo brolio 
Lekerauskų. iš Panevėžio, kai-kurie 
jų gyvena bene Argentinoj. Meldžiu 
atsišaukti.

S. G. Petrulis,
37 Portland st, Cambridge, Mass.

Pajieškau Monikos Demeskytės. 
Kauno gub. ir pav, Skirsnemunės 
parapijos. Kaniūkų sodžiaus, gyveno 
Nev Yorke, kas apie ją žino malonės ir galėsite smagiai 

Įžanga vyrams 50c, 
(49) 

Kondtetaa.

SEATTLE. WASH.
LIETUVIŲ BALIUS!

Parengtas Draugystės D.L.K. Ge
dimino, bus Panedėlij. 27 GruodJo. 
1915. Washington Hali, svetainėje, 
14th Avė. ir Fir st. Davažiuojama 

i Yesler-Way karais.
Sirdinagi užkviečiam visus lietu

vius, vietinius, taip ir iš aplinkinių 
' vietų'; užkviečiame kaip jaunus, taip 
ir, senus abiejų lyčių, pribūti bei ir 
puikiai pasilinksminti; o užtikrinam, 
jog busite pilnai užganėdinti.

Svetainė atsidarys 5-tą vai. po piet, 
o muzika prasidės nuo 7-tos vakare; 
ir trauksis lig pusnakčio. Įžanga 50c. 
Moterims dovanai. Komitetas.

Jonas Ivanauskas
pirmiau gyveno po No. 

842 W. 33rd st., Chicago, III., 
pagavo kur-tai „Keleivio’' 
kvitas nuo No. 6250 iki No. 
6275 ir užrašinėja „Keleivį” 
be leidimo Redakcijos. To
dėl, jeigu jis kur nors norė
tų užrašyt laikraštį, mel
džiame tam žmogui pinigų 
neduot.

Ne

.................................................... 25c

So. Boston, Mass.



visą tą trobelf. Tai kiek ba- 
derio su tais burdingieriais. 
Aš sakiau ir sakysiu bom 
biznis būti biznierium, dat
oj.

Parašyk kaip tau einasi. 
Ar nesusirgai po čikindai. 
Aš dabar esu sveikas tik tas 
kreizi Džiova ir Chalis /te
duoda man ramumo su savo 
prikaišiojimais ir blakių pri
minimais. Gud-bai, Džian 

Yors truli
Simon Blakė.

Galicijos sTsasymai,

žydas piršliuos.
Vienas Lietuvos žydelis 

Įsimylėjo i tūlo ponelio duk
terį. Bet nežino, kaip ap- 

i reikšti savo meilę tokiai 
”panienkai.” Kaž-kas jam 
nocolra L-ori to roiL-i'j nori-j-

Gromata Džian Bambai.
O dabar pasveikinu Džian

Bamba su jo prisiega Keide pasakė, kad tą reikia pada- 
* * ■ I ryt poetiškai. Žydukas ne

miegojo keliatą naktų, vis 
galvojo, kaip čia poetiškiau 
tą padarius. Sugalvojo ei
les ir išsimokino jas atmin
tinai. Nuėjęs pas merginą 
padavė bukietą gėlių ir atsi
klaupęs prie jos kojų 
dėjo deklamuoti:

Vul na lonce špiva, 
Krova ogun kiva; 
Niech ši to kivanie 
Žmieni nam v kuchanie...

ir beibuku, kloniuojuosi la
bai žemai ir žičinu geros 
sveikatos ir puri nais biznės. 

O dabar aš esu sveikas, 
tik apznaiminu jums, kad, 
turėjau trobeli su burdin-j 
gierium. Atėjo mėnesinė, 
jis pinigus prašvilpė ir ne- 
tur kuo užmokėt už visą mė
nesi. Šiur-tink, mielas 
Džian Bamba, kad žmogus 
biznėje daugiau turi vargo 
ir trobelio negu kiti. Aš 
būdavau misliju, kad biz
nieriui veri-gud laif, bet da
bar jau žinau—laik hėl! 
Kaip atsimufinau Į tą didelę 
auzą, tai kad padaryti bizni, 
paėmiau burdingierių. Bet 
Džiovas visa mėnesi išgvve- 
no, o da nė dem-bit pinigų 
nedavė. Ir dabar sako neturi 
Mane paėmė baimė, kad nors 
neparunytų. o tai visą mano 
kruviną procę nuneštų. Mie
gu ir bijau. Bet klausyk tu 
Džian Bamba, kiek jis man 
stroko padarė. Girdžiu, kas 
baladojasi, aš strikt iš lovos, 
pagriebiau pencus i ranką ir 
dui. Žiuriu rainis su racais 
kičine šparkinasi, visi kiti 
miega. Einu pas Džiovos 
duris ir klausau ar jis mie
ga. Dzizus Krais! Jis kei
kia, sakydamas: „Prakeikta 
Blake, tu man neištruksi. 
Nesiurbsi mano kraują, ne
pabėgsi man. žūsi po 
padu kaip niekis...” 
taip išsigandau, kad man 
strikt ir pasistojo ant galvos 
visi plaukai, šiur-tink jis 
nori mane užmušt, misliu 
sau. Jis netik nori pabėgt 
neužmokėjęs už ruimą, bet 
da ir rengiasi man padaryt 
blak-morderi. Aš ir pradė
jau rėkt kiek išgalėjau, help 
help, morder. Sukilo žmo
nės, burdingieriai, maniškė, 
visi subėgo basi, net ir Džio
va su šliperiu rankoj. Aš 
ji pamatęs da labiau išsigan
dau. ba šlipę laikė taip, kad 
rodės butų pasirengęs rėžt 
man i galvą šlipės apsociu. 
Aš stojęs užpakalyj Pyterio. 
sakau: "Žiūrėkit, jis nori 
mane užmušt.—"Ką. užmušt 
tave? — kas tau darosi, Sai- 
man, ar tu sergi?—jisai sa
ko. "Nesiteisink!—surikau 
jam—girdėjau kai keikei 
mane ir sakei, kad neištruk
siu tau. Jis pasileido juo
kais. O .paskui—paskui 
juokdamasis aiškina, kad 
per naktis turi su bedbugais 
arba lietuviškai pasakius su 
blakėmis kariauti... Aha. su
pratau, kad mano neimąs la
bai panašus Į tą žodi. Mano 
pavardė, kaip žinai ir tu 
Džian Bamba, buvo lietuviš
kai, Juodis, tai letermanas 
ir kiti mane vadindavo 
Dziudas, tas mynina Judo- 
šius. tai aš ir perčenčiavau 
į Blakės. Ir matai koks tro- 
belis iš to pasidarė, neduok 
Dieve.

Matai Džian Bamba, kaip 
tu man rašei, kad turi trobe
lio su savo kostumiereis, ta; 
šiur-tink tu, ai ges. neturė 
jai da tiek baimės, kiek man 
tas Džiova su savo blakp^ 
pridarė. Ai beč jur laif, 
neužmiršiu aš to kol gyvas 
busiu. Ba ir palic-vagen 
buvo atvažiavęs ir visus nu
vežė i polioešteišiną o man 
paskui reikėjo užmokėt už

mano 
Aš jo

I

pra-

Išsiaiškino.
Parapijos mokykloje "se

suo” pasakoja apie pranašą 
Elizeušą ir nedorus vaikė
zus, kuriuos meškos sudras- 

Įkė už tai, kad iš pranašo 
[juokus sau darė. Minyška 
.^norėdama vaikams iš tos 
! pasakos paduot pamokini
mą, klausia:

— Kodėl meškos sudras
kė vaikus?

— Nes pranašas buvo per- 
senas ir kietą jo mėsą meš
kos neėda! — smarkiai 
sako vienas mokinių.

at-

Įsimylėjusių tarpe.
Jaunikis:— O tamsta, my

liu tave, buk mano, o aš vi 
są savo turtą padėsiu po ta 
vo kojų!

Mergina:— Turtą? Hm., 
rodos tamistos turtas ne 
menkas...

Jaunikis:— Sulyginus sr 
tamistos plonomis kojytė 
mis išrodo gana stambus.

Atsiskyrimo priežastis.
Katalikė atėjus pas advo- 

kat reikalauja padaryt per
siskyrimo aktą.

Advokat.:— Kokios prie
žastis tamistą priverčia at
siskirt nuo vyro?

Mot.:— Nes jis yra be
dievis ir Dievas mane bau
džia už ji. Jau keturios viš
tos man nugaišo vienu mė
nesiu.

Nauji Rasta«
Darbo žmonių istorija, pa

rašė J. Berlin. 
bošius. išleido
Brooklyn, N. Y. Kaina 25c., 
88 pusi. Knygutė Įdomi ir 
kiekvienam darbininkui 
vertėtų ją perskaityt.

širdis, parašė De Amiči, 
vertė M. Grigonis, išleido T. 
M. D. Yra tai stambi knyga, 
didelio formato, turi 362 
ouslapiu (kaina nepažymė
ta) ir 
Tekios knygos 
turėjo brangiai 
iėtojų D-jai lėšuoti, bet nau
da iš jos nekokia, nes kny
gos turinys pritaikytas prie 
Italijos gyvenimo, skvria- 
mas vaikams. Jos tikslas— 
skiepyti i jaunų vaikų sie
las tikėjimą ir patriotizmą. 
Taigi darbininkų klesai, ko
kia yra lietuvių tauta, šito
kie raštai visai netinka. 
Kaip išrodo, tai T.M.D. val
dyba kitokių raštų jau ir 
neleis, kaip tik klerikališ- 
kus.

"Imk ir skaityk” — tai 
Kemešio kompanijos išleis
tas katalogas, kur garsina
mas visas kunigų kromelis 
:r vedama begėdiška agita- 
mia nrieš darbininkiškus 
laikraščius.

vertė Bara-
” Laisvė,”

gausiai iliustruota, 
išleidimas 

Tėv. My-

V. Andriulevičiui.— Daly
kas permenkas, kad dėl jo 
iš vieno laikraščio ginčą 
kelti kitan. Pavadinti veid
mainiais tuos žmones, kurie 
dviem dievams tarnauja, nė
ra jokiu prasižengimu, 
kam taip teisinties?

Onai MerchaitČiutei.— Už 
straipsneli ačiū. Sunaudo
sime.

S. šilkasparniui.— Eilutės 
tilps. Ačiū.

B. šidiškiui.— Sunaudosi
me taip, kaip patariate.

A. Bičiuliui.— Be auto
riaus leidimo redakcija liuo- 
a valia niekad negali dėti 
pavardės, jeigu pasirašyta 
pseudonimu, 
pavarde, tas 
pseudonimo.

K. š.— Tai 
juokus taip ščyrai kritikuo
ti butų nenuosaku. Nedėsi
me.

Krakaičiui. — Gražiname 
su paaiškinimu.

tai,
I

Kas pasirašo 
nededa sykiu

buvo jukai, o

Prie išsinarin:mo ir isipiovimui
Tuojau įtrink Oro Rkbter'io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

-ĮKĄRĄ”
25c. ir 5vc. buteliuką' visose sptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washiogtoo Street, New York. N. Y

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wwcoa 

sin valstijoj, su naujoms tnotx>m» 
žemė išdirbta ir apsėta; galima pirą 
su gyvuliais ir visoms mašinoms 
taipgi galima imt ant randos arb< 
ant pusės. Dabar laikas žemę apzu 
rėt, nes pati žemė pasirodo kokia 
yra. Jau keliolika lietuvių turi pu 
Kę nuo musų Farmas ir visi dėkavv 
ja. Klausk platesnių žinių per laiš 
ką įdėdamas už 2c. štampą, o gaus 
plačius paaiškinimus, musų adresas 

(i-e 
K. MARGINK EVlčIA.

1324 So. lOth at. Sheboygan. Wi»

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
stuose.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Didelį palaidoju už $45. mažą už $15.

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

s. baracevicia.
258 Broadway, So. Boston. Mass. 

Telephone: So. Boston 839-J.

nes 
ant

/. MATH LTS 
Geriausias Lietuva 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai h 
užkandžiai. Patarnavimas pri. 
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broad.ay, So. Boston. M**a

Lietuvi* Daktaras

Of. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pi. 

I *--11 A. M.
8—4 P. M. 
t- 8 P. M.
*-11 A. M.
1—4 P M

Valandos'

N odeliu m: s. Į

Televbonas Dickmsou Y.

O-Rti SI. ANURZEJEMSD
Vienatinis lenkišku

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis t» 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo 
176 HARR1SON AVĖ, BOSTON.

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

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

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

259 Hannover st , Boston, Mas s

Tel.: 2787-J

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai. 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.

321 HANOVER STREET. 
BOSTON. MASS.
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Teuūngiauaia ir Geriausia

A PTIEKA
Sutaisom Receptu* »u 

džiausi* atyda, nežiūrint ar
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pašau!ije vartoja, taipgi visado* 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, savioioku 
Broadwaj S Butu, Mm* 

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

Mj Telephone: Cambridge 4806-M.
Rusiškas Daktaras Cambridge

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

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

Valandos:
į Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 0 
j ir nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėto

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge, Mass.
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Alaus. Degtine*, 
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j Akušerka
< t

!
- Pabaigusi kursą W o mana Medical 

College. Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- 

pagelbą įvairiose

$100.00 DOVANA. 21 Akmens 14K

Akušerka

kad
pa- 
ant

‘.R NORI. KAD MYLĖTŲ 

MERGINA?
Jeigu non, tad pampirk

prirodys, jogei kiti parduoda ant 21 akmens 14K. paauksuotą. Gvarantuotą ant 20 metų la.krodėlį. 
mes parduodame už $6.65, ir duodam 35 augščiau padėtus prezentus DYKAI. 'Mes norim išplatinti tarpe visų ant 21 akmens laikrodėlius, todėl 
darėme didžiausį nuleidimą kiekvienam, kuris prisius mums šį apgarsinimą ir 20 centų, mes tuojaus pasiųsime per krasą arba Ekspresu ištyrimui 
21 akmens, 14K. Gold Filled laikrodėlį trimis viršais, gražiai graviruotą, gvarantuofą ant 20 metų, kuriam nupiginome kainą iki $6.65. Ir priedo prie 
to laikrodėlio duosime 35 prezentus Dykai. Retežėlį su kabliuku, 32 cal. Revolverį, Durtuvą, Pypkę, Žiūroną. Peliuką, Fontaninę plunksną, (Minia- 
turą), Budilninką iaikrodėlį, Britvą, Puoduką, Kryžiuką, žiedą. Branzalietą. Šliubinius žiedus, laikrodėlį su špilkute, laikrodėlį branzaliete, Špilkute 
mankietams ir kalnieriams Guzikučiai, Kišeninis Veidrodėlis su šukomis, Kriukutį ir Krapštuką. Kada laikrodėlį ir tuos 35 prezentus atneš į jūsų 
namus ir jeigu jums patiks, užmokėsite likusius. Tas Laikrodėlis gvarantuotas ant 20 metų ir per tą laiką mes taisome arba apmainome ant naujo 
dvkai. Tik reikalaujame prisiųsti mums 20 centų stampomis su laikrodėliu, apmokėjimui lėšų. Jeigu jus norite turėti gerą laikrodį, tai pirkite tikrą 
ant 21 akmens. 14K. Gold Filled. gvarantuotą ant 20 metų. Iš Kanados visi pinigai turi būt prisiųsti iš kalno. Naudokitės šiuo pasiulyjimu ir 
prisiųskite kuogreičiausiai užsakymą. Adresas toks: UNTON SUPPLY COMPANY, (Dep. 123), ST. LOUIS, MO.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an- 
g ų kalbą labai trumpame laike, 
jusu name arba kaasese dienomis 
bei vakarais Kasykpaaiškinime. Bavasai 
Amsrican Scucol of Languages 

731 W. 18th st. 1741 W. 47th St.

EL Vyrai, Visi Pa»

YUDEIK O‘
Ji* užlaiko gerą Restauraciją, 
sok'oa ruse*

Vyno 
Pirmiausia

v'eta

'304 Brute} ir 259 D Streats 
SO BOSTON. M1SS.

1
CRKST KENDŽIŲ

ji meK^u nepamirš jus, ne.- Įjj 
endžių gardumas priverčia ja “j 

m us mylėt. Reikalaukit visur i’ ||| 
(I -^ada Lowneys C r ėst Kendžių B ; S Jeigu negali gaut kitur, tai pri

' ’tjsk mums dolerį, o gausi vie I1 
ną svarą geriausių Amerikoj iš I 

(įdirbtų kendžių.
’l K. ŠIDLAUSKAS
Į tererališkas agentas Bostono B I

226 Broadway, ĮĮj 
V So. Boston, Mass. ^3

ii PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jakau Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai). 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip gi norime Jums pasakyti apie musu 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnintas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstu Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

įAdvokatas ir Notarijuša>H

S i Kazis Krauczunas, 1
I Veda provas visuose teismuose L I* ir atsilanko į visas valstijas ant 

pakvietimo. Taipgi duoda patari- į > 
mą per laiškus.

403 Lyon Build.,
Seattle, Wash.H
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HAMMOND SALES CO

F/ -a- '"x
f ’ TV Ji- *

Fotografų nVL'Al kiekvienam ant 
?vvv išdalinimui UlKnl Kaledy. ,

St. Lotus. Mo

Kad išplatint musų 14K. Gold Filled naujausios mados Laikrodėlį gva- 
rantuotą ant 20 metų, kuogreičiausiai, mes darom didelį pasiūlymą ir 
kožnas, kuris dabar pirks pas mus Laikrodėlį, gaus dovanų Fonografą 
DYKAI, kuris grajina visokius rekordus Columbia ir Victor. Jei nori pa
sinaudot tomis dovanomis, tad prisiųsk mums tą apgarsinimą ir 25c. ant 
ankų kaipo ženklą, kad tikrai nori pirkt, o mes tuojaus prisiusime labai 

gražų 14K. Gold Filled Laikrodėlį, vyrišką arba moterišką, su trimis vir
šeliais, gvarantuotą ant 20 metų, su geriausiais viduriais, už kurį musų 
nupiginta kaina tiktai $6.75, ir dovanų prie jo fonografą dykai ir gražų 
lenciūgėlį. Kada laikrodėlį ir fonografą atneš į namus ir jeigu jums pa
tiks užmokėsite likusius pinigus. Jeigu ne, mes sugrąžinsime jūsų įmokė- 
jimą. Laikrodėlis yra gvarantuotas ant 20 metų ir per tą laiką mes pa
taisome arba atmainome ant kito dykai, tiktai siunčiant mums laikrodėli 
taisyt arba mainyt sykiu su laikrodėlių reikia prisiųsti mums 25c. krasos 
ženkleliais apmokėjimui persiuntimo lėšas. Jei nebusi užganėdintas pini
gus sugrąžinsime. Iš Kanados visi pinigai turi būt prisiunčiami sykiu su 
užsakymu. Siųsk užsakymą kuogreičiausiai, kol me* turime dar daug 
fonografų. Adresas toks:

HAMMOND SALES CO..

ga^čm. liettivjikai kalbančiu vyru ir mo- 
tere pasauly©. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų. Kaipo teisingą draugą ir geredari — 
kad žinotų kas aš esu*“kuomi aš esu—-ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikto jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel}, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjhnų ir patiri- 
oto. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite 
nešima vilties.

Dept. 236. ST. LOUIS, MO.
Valstija

Parašyk savo pilną vardą ir adresu, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stcmpą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. RuSSELL PRICECO.,L11C1-208N. 5tb Are., Chicago, III .U.S.A.
Gerbiamieji:—Meldžia man tuo.iaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė.
Gatvė Ir No.................

Miestas ..................®

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svei
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
var<ią ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

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

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS



Prakalba Kun. Geo. Townsend Fox, D.

Iš Durham, Anglija.
Sulietuvino Ferdinand de Samogitia.

•1Į
I

j “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurią pre

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

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

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

ve taip ilgai, kaip jam patinka. 0 laike tol n n a c Fcfn
slapto pasikalbėjimo, kokie dalykai yra 1/aUarilnlS lipdo Lotų 

ig apkalbami? Ar gilios religijos mysterijos
užima tuomet jų protą?

"Kiltos mintįs
Apie apveizdą, teisybę, galybę, kilimą?’’

O ne! Tiktai dabar pradeda savo rolę 
lošti Sanchez, Delahogue, Baillev ir nešva
rus Dens, kada prisieina sąžinės paslaptis 
permatyti. Dabar tasai nevedęs kunigas 

• klausinėja ką tik vedusios moteriškės pa
slapties ir iššaukia raudoni ant jos veido; 
jis turi dabar progą atidengt šeimynišką 
paslaptį, o tame jam prigelbsti "Sanchez 
De Matrimonio;” jis turi dabar progą 
klaust, kas tik jam i galvą užeina; klaust 
klausimus, Į kuriuos padori moteriškė ne
gali nė atsakyt.

Sekanti ateina jaunutė mergaitė, tyra 
kaip rytinė rasa, kuri spindi vejos prošvai- 
stoj, jos nekaltas protas yra panašus jau
nam sniegui, nesuteptas jokiu nešvarumu, 
nepažįstąs nuodėmės. Jei yra pasauly 
koks bjaurus daiktas, apie kuri pamislijus 
žmogus jauti atstumiantį pasibjaurėjimą, 
yra tai gašlus, pasipūtęs kunigas, kurio 
protas jau senai yra užkrėstas Rymo ne
švariausia kazuistrika, kuris sėdi šalia ne
kaltos mergaitės, klastingai glausdamasis 
prie jos, i kurios protą jis Įkvėpia pirmas 
mintis apie nuodėmę, ir kurios kūdikiškus 
veidus jis priverčia raudonuot iš gėdos.

Jokiame kitame pavidale nuodėmė nėra 
taip bjauri, kaip kad paslėpta po religijos 
skraiste, ir niekad kitada žmogus nėra taip 
panašus proverbiškam šėtonui, kaip kad 
apsivilkęs kunigo rūbais, jis lieja savo su
teršta melodija Į tikinčias ausis nekaltos 
mergaitės.
Tupinėja kaip rupečkė, arti prie Evos ausies. 
Mėgindama savo velniška klasta pasiekti 
Gilumą jos vaidentuvės, ir ten pragarišku tikslu 
Sukelt iliuzijas, — svajones ir sapnus — 
Arba kvėpuodama nuodais sužadint jos kūne 
Gyvuliškus jausmus, ką nuo tyro kraujo kilsta 
Kaip švelnus ūkai nuo skaisčios upės. 
Ir gimdo erzinančias, nepasitenkinimo mintis. 
Tuščias lūkestis, siekius, nepaprastus geismus."

Baily štai kokius pamokinimus suteikia 
kunigams išpažinties klausytojams: "Jei 
metavojančioji yra mergaitė, klausk jos, ar 
ji nesidabino idant patikt vyriškai lyčiai? 
Ar ji nesigražino savo veido tuo pačiu tik
slu, ar ne paliko nuogas rankas, pečius ar
ba krutinę? Ar nevaikščiojo i bažnyčią 
tuo tikslu, kad pasirodyt, idant Į ją žiūrė
tų? Ar ji daug nekalbėjo su kitomis, ne
skaitė arba nedainavo ką nors nepado
raus? Ar ji nėra prie ko nors nepaprastai 
prisirišusi? Ar ji nepasivelino su savim 
ką nors daryti? 
ve pabučiuoti? 
kamantinėjimui, 
priderystę, bet 
mintingai.” *)

Tik pamąstykit apie tą, begėdišką drąsą 
tų nevedusių kunigų klausinėjant jaunų 
mergaičių! Aš turiu prisipažint, jog jei 
aš bučiau jauna mergaitė ir kokis kunigas 
pradėtų manęs klausinėt tokių begėdiškų 
klausimų, aš išdaužyčiau jam ausis ir nie
kad daugiau neperžengčiau slenksčio jo 
nkvizicijos kambario.

Bet nevisos, kurios eina jieškoti nuodė
mių atleidimo pas Sanchez, Liguori arba 
nešvaraus Dens’o mokinius, yra tokios pa
dorios ir nekaltos, kaip mes augščiau mi
nėjom. Išpažintin būriais ateina vyrai ir 
moteris Įvairiausių būdų. Daugybė jų yra 
susitepę bjauriausiomis niekšvstėmis. Įvai
rus apsakinėjimai, nešvariausi prasižengi
mai, visos smulkmenos žemiausių minčių, 
žodžiu ir pasielgimų yra pilstomos Į geidu
lingas besiklausančio kunigo ausis, taip 
kad jo mintis galiaus pasilieka didelė nedo
rybių sąpila, i kurią supilama tūkstančių 
žmonių nešvarumai. Pažindamas Rymo 
bažnyčios kunigus gerai, aš visai nesiste
biu, kad jie nedrįsta pažvelgt Į doro žmo
gaus akis, nes persisunkęs mokslu nešva
rios Rymo kazuistrikos, kasdien teršda- 
mas mintis nešvariais klausimais, kuriuos 
jis semia iš dar nešvaresnių šaltinių, klau
sydamas smulkmenas visų sodomiškų nuo
dėmių, žemiausių pasielgimų, geismų ir 
minčių visos apielinkės nedorėlių, tai jo 
protas pavirsta Į supuvusių ir dvokiančių 
nešvarumų šaltinį.

Taigi mes šiame klausime padarėm se
kantį progresą: mes pamatėm, jog Rymo 
katalikų bažnyčia geidžia Įgyvendinti gy
venimo būdą, kuris yra priešingas gamtos 
Įstatymams, ir uždeda savo geležinius re
težius ant kunigijos, priversdama juos gy
venti celibate. Mes matėm, kaip ta bažny
čia užteršia jų protus ir jausmus, ir paga
liaus mes matom tą bažnyčią siunčiant savo 
kunigus Į pasaulį, kur viena didžiausių jų 
užduočių yra slapta klausyti moterų išpa
žinčių, arba, aiškiau sakant, jie turi kalbė- 
ties su jomis apie dalykus, kurie sužadina 
gyvuliškus geidulius.

D.
žemėje

(Tąsa).
Toliau yra Dens’o "Theologija,” lygiai ne

švari knyga, vartojama kaipo mokslo kny
ga katalikų seminarijose. Taip kaip jauni 
vaikinai mokinas istorijos arba filozofijos, 
taip klierikai katalikų seminarijose turi 
mokyties tų sodomiškų bjaurybių.

Tokio moralybės mokymo vaisiai, su
prantama, negali būt malonus ir gražus. Ir 
valdžia toki moralybės auklėjimą leidžia.

Per valdžios nuolankumą ir su jos pagel- 
ba Rymo katalikų kunigija gali išauklėti 
daugiau kunigų, negu apmulkintos minios 
gali išmaitint jų, ir todėl jie atvyksta Į ne
katalikiškus kraštus meškeriot kvailių, ku
rie nieko nesupranta apie Rymo popiežijos 
klastas.

Dar 1832 metais liepiant Dr. Murray, va
dinamam ”Jo Šventenybei Dublino Arcivys- 
kupui,” buvo atspausdinta tos knygos tris 
tūkstančiai egzempliorių. Bet kada dalis tos 
knygos buvo išverstos Į anglų kalbą ir žmo
nės labai pasipiktino, jis greit užsigynė da
vęs tokį, paliepimą. Vienok spaustuvinin
kas griežtai užginčijo jo tvirtinimą, ir tas 

} dar labiau sukėlė žmones. Tame tarpe ar- 
lyvskupas išvažiavo i Rymą. Ar prašyti 
2*ęidimo už melavimą, nežinau, bet užtik
štas ”Jo Šventenybės popiežiaus,” jis pa- 

.širdingai rekomendavo tą knygą kuni- 
Pas, sakydamas: ”Aš visai neabejoju,Pas, sakydamas: As visai neabejoju, 

f kietij’d^i yra naudinga knyga nuodugniai
Ig'^nkiaĄ peržvalgai.”

Pagaliaus da yra kitas garsus autorius, 
|l kuris nemažai popieriaus sudarkė savo 

bjauriausiais, papiktinančiausiais aiškini- 
I mais, kokius tik pasileidęs senbernis galėjo 

pasakyti.
Čia aš turiu mintyj Liguori. Priegtam 

aš turiu paaiškint jo autoritetą; viens iš 
1 paprasčiausių Rymo Jeizuitų kovos būdų 

yra tatai, kad priešams prispyrus atsisakyt 
į nuo savo draugų, jei tas kiek gelbsti. Jie 
i / elgiasi taip kaip tas protingas jūreivis, ku

ris laike audros išmeta Į jurą visas laive 
esančias brangenybes, kad tik išgelbėt lai- 

I vą. Bet Rymo Jeizuitai yra apsukresni už 
7*^F£ivius, nes audrai praėjus jie visada su- 

gfebi surinkt atgal pirmiau išmestuosius. 
Nors jie be ceremonijos apsieina su savo 
daktarais susirėmimuose, bet garbina juos- 
ir naudojasi jais reikaluose savo pasekėjų, 
kuriems klaust yra uždrausta.

% Ir taip, jei kas pamini apie mokytą dak- 
1 tarą Sanchez, kurio nemorališkus raštus 
* mini tokie rašėjai, kaip Baily, Delahogue, 

Dens ir daugybė kitų, jie tuoj ji išmeta iš 
savo laivo, sakydami, jog Rymo katalikų 
bažnyčia neatsako už nuomones privatiškų 
žmonių. Ir vėl jei jiems parodai Densą, ku- 

- rio nešvarius lapus turi vartyti ir mokyties 
seminarijų auklėtiniai, jie nežiūrint arci- 
vvskuuo Murray imprimatur’o vi stiek iš
meta ji iš laivo, nes girdi už pavienių nuo
mones bažnvčia neatsako. Bet ant laimės 

| su Liguori iie negali taip lengvai išsisukti, 
1 nes kaip ten netikėtai Rymo katalikų baž

nyčia savo rankomis prikalė jo paparti 
prie stiebo viršūnės, dar 1839 metais kano
nizuodama Liguori. kaipo šventą. Jo raš
tai kardinolų šventos Kongregacijos apie 
dvidešimts sykių buvo svarstomi ir užtvir
tinti augščiausia "imprimatur," kokią tik 

. Rymas gali duoti, nes Kongregacija atra
do, jog nėra nė vieno negero žodžio jo vei
kaluose, ir toki atradimą patvirtino popie
žius Pius VII.

O dabar, ištiesų:
”...Galėčiau pasaką atskleistie. 

Kurios kiekvienas žodis im’ sielą blaškytie. 
Bet ausims gyvųjų negalima leistie 
šitų begalinių niekybių klausyti.”

Aš perspėjau jumis iš pat pradžios, jog 
mes turim reikalą su ryna, pilna srutų, ku
rių pats pajudinimas sukelia smarvę ir už
teršia orą, bet kad išmatuoti jos gilumą, aš 
neturiu drąsos. Jau aš ir taip sujudinau 
tą puvėsių klaną, tiek, kiek padorumo su
laikomas galėjau, bet paminėti ištraukas iš 
raštų Rymo bažnyčios tėvų, kaip Sanchez, 
Baily, Delahogue ar nešvaraus Dens’o, aš 
negaliu, nes tai bjaurumas

Taigi žengkime toliau, lai musų grėblys 
nors kiek praskleidžia uždangalą nuo kuni
gų celibato istorijos.

Kada Rymo katalikų bažnyčia atėmė nuo 
jauno kunigo jo prigimtas teises ir pa
smerkė jį amžinam celibatui, ir užkrėtė jo 
protą nešvaraus Dens’o ir jam panašių raš
tais, ką ji daro palaikymui jo dorybės? Iš
duoda Įsakymą, kad kiekviena moteriškė 
parapijoj, jauna ar sena, graži ar negraži, 
dora ar pasileidusi, garbinga ponia bran
giuose rūbuose ar nušliurusi mergaitė iš 

_ virtuvės, turi ateiti pas jį ir padaryti pilną 
f išpažintį, ir jis turi tiesį laikyti ją pas sa-

Ar ji nepavelino jam sa- 
Jei yra proga tolesniam 
kunigas turi pildyt savo 
klausinėti atsargiai ir iš-

*) Baily, Vol. n, folio 366. 
(Toliaus bus).

Laikraščiui ”Berliner Ta- 
geblatt” iš Revelio praneša
ma: Vokiečių laivams pa
sirodant rugpiučio 20 dieną 
Rygos Juros įlankoje, ir 
atakuojant rusų atsigvni- 

: mo vietas ties Pernava, gy
ventojai miesto bei provinci
jos labai ėmė bijoti. Pačio
je Pernavoje sujudimas v- 
pač buvo didis. Tuo tarpu 
kareivijos vyriausybė visiš
kai ten sunaikino vokiečių 
celulozės fabriką ”Wald- 
hof.” Po trobomis bei ma
šinomis senai jau buvo pa- 
dėstvtos minos. Dabar jas 
paplaišino. Išsimušė ugnis, 
ir didžiausioji miesto dalis 
apsiėmė durnais. Sprogimo! 
bildėsis maišėsi su kanunų 
grausmu. 
liamas 
miesto 
maus 
siems. 
čių pabėgo, 
kurie dideliais būriais buvo 
atkeliavę miestan dėl prira
šymo kariumenėn, leidosi 
namon, o ir sodžiuose pra
platino baimę. Į artimiau- 
siuosius miestus tapo siun
čiami telegramai, kuomi ir 
ten kilo didi sujudimai. Ad
ministracija, kaip paprasta, 
pirmoji apleido miestą, 
idant pavojui ištrukus. Įvai
riausius valdiškus raštus, 
bankų turtus ir t.t vežimais 
pavežė. Didžiausia pabėgė
lių dalis traukė Į Reveli. O 
perdaug pabėgėliams čia su- 
sikišimus, komandantura 
davė paskelbti apie rusų 
laimėjimą jurose, idant 
žmones nuraminus. Apgar
sino, kad vokiečiai visai ne
mėginę ties Pernava išlipti, 
bet jie tiktai užkimšę Įlan
kos angą, pagramzdindami 
ten savo tyčia tam drauge 
atgabentus laivus. Dau
giau suramino pabėgėlius 
estų laikraščiai. Kartoti
nieji Nikolajevičo pralaimė
jimai bei Durnos kritika pa- 
liuosavo ir suvaržytąją lig- 
tol "svetimųjų tautų" spau
dą. Vienbalsiai laikraščiai 
stojosi prieš sunaikinimą 
žemės ir ėmė gyventojus 
mokinti, kad geriausia, na
mų neapleisti. O idant 
jiems tat pasisektų, jie tu
rėjo pripažinti, jog pir
miau paskelbtieji praneši
mai apie Vokiečių padary
tąsias bjaurybes visiškai 
esą neteisingi ir kad vokie
čius turima laikyti kultūros 
žmonėmis. Tūli rusų laik
raščiai dabar rašė, buk es
tai jau daugiau prilinksta 
vokiečiams, negu Rusijos 
gyventojams tat leista. Es
tų spauda atsakė: Butų tai 
rodos negudri politika, da
bar dar sukelti naujus ne- 
Dasitikėjimus, bet vargiai 
karo pabėgėlių lenkų, lat
vių. lietuvių ir t.t. aiškiai 
rodo, jog tat butų saužudv- 
bė, jeigu estai savo noru tat 
darytu, ką Lenkijoje karei
viškoji valdžia savo benras- 
miais Įsakymais Įvykdžiusi.

Kaip estų spauda, norė
dama liaudį suraminti bei 
nuo bėgimo sulaikyti, da
bar daug drąsiau kalba, 
apie tai paduoda kelis pa
vyzdžius. Dar keliatą die
nų atgal laikraščiai pas
kelbdami mokyklų atvėrimą 
Lenkijoje abejodami paste
bėjo, kad tat gal busiančios 
tiktai Įstaigos lenkų suvo- 
kietinimui. Žinoma tat bu
vo netiesa. Bet šiandien 
tuose pačiuose laikraščiuo
se skaitome žinią apie Įstei
gimą latviškų mokyklų 
Kurše. Rodos tat praneša
ma, idant Rusijos mokyklų 
valdžia paskatinus, elgties 
panašiai. Tuose pačiuose 
laikraščiuose patilpusi labai 
karti kritika rusų ištautini- 
mo politikos Galicijoje, ku
ri pavadinama didžiausiu

Tai vos bepake- 
buvo atsitikimas 

gyventojams. ra- 
gyvenimo pripratu- 
Šauna dalis miestie- 

0 laukininkai,

žiaurumu; rusai taja užsi-Į 
traukė ant visuomet ukraji- j 
nų neapykantą. Taigi Du-, 
mos ginčai dabar permainė 
estų spaudos politiką. Vi
sur verda, kaip tai buvo 
maišto dienose. Pradeda
ma sakyti, kad rusai galėsią 
tik laimėti, kada jie išpildy- 
sią prašymą reikalaujantį 
pašalinimo atžagareiviško- 
sios biurokratijos.

"Dabartis."

Dabar ką tik išėjo iš po spaudos

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
miera Biblijos 5*4x8 colius, tori 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šią Biblija ir tė- 
my damas į paveikslėlius, (kurie per- 
stato kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knigą įgijo, jam bus trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK 81.00
Norinti gaut šią Bibliją, pinigus 

siųskit Eapreso ar Paėto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

A. V. BAGDONAS
4736 S. Wocd St. CHICAGO, ILL.

3H

LMszkas D-ras M. Zisete
7 Parseater St
Boston, y«is4. 

Visokias ligas gv 
dau pasekmingi*- 
usial. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepats i virti} tik 
neikit į aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu. 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir tt iki
8 vakare. Teleph. Richmond 2623-R.

M. Gallivan Co
Užlaiko gerinusį

Eliy, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 

' o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Bostoa.

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

kožnam su tiesa peržiūrėti, kas pri
sius savo tikrą adresą. Firma dėl pa
garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei patiks laikro
dėlis. užmokėsi agentni $5.65c ir už 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 
nei centą. Rašyk tuojaus štai kaip: 

Injperial Credit Co. Sales Dep.
Box 2526, PHILADELPHIA PA.

2)[ 00v

Lietuviai Kliaučiai |
Visokius Vyrams Drabužius K 

Siuvame ant Užsakymo
Išvalome, sutaisome ir išprasi- nį 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija ■ 

j So. Bostone, kur visame duoda įW 
gerą ir gražų darbą už prieina- ffl 
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ H 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL » 
Todėl, kurie norit pasisiudint "J 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, ‘g 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM ■ 

TAILORING CO. B
jJ 278 Broadway, So. Boston, * Jį

51

Naujiena visiems! Jau artinas seniai laukia
moji švente, Kalėdos. Kožnas norės tą porą 
dieną praleist linksmai su savo gentimis ir 

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

6 Bonkas gardžią gėrimą
kurių užvardijimai maž-daug sekanti:

ZAKONS XXXX ...
IMPERIAL COGNAC
CHERRY VYNO.........
APRIC0T BRANDY . 
NALIFKA ....................
NEW MARKET CLUB

Viskas sykiu $6.00 

šventes, Specijališkai duodame už 5 Dolerius.

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

Uv4 F-1 «

■

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

Private Stock ...............................$1.00
Endicott Club 
Kentuckv ... 
Old Nelson ..
Roxbury Rye, 6 metų..................$1.00
3 X Whiskey.......................................65
Ramsey Scotch.............................$1.00
Jameson, Irish............................ $1.00
Ben Hur Manhattan..........................85
Martini.................................................85
Holland Gin ................................ $1.00
Very Old Gin...................................... 75
Jamaica Rum...................................... 75
Jamaica Rum, labai senas . . . S1.00 
Vieux Konjakas................................75
Califomia Konjakas No. 1............. 65
XXXX Konjakas ................... $1.00
Malaga Vynas ........................... $1.00
Port Vynas ................................ $1.00
Madera Vynas...........................  $1.00
Port Vynas No. I.............................. 50
Peach No. 1 ........................................ 75
Cherry Vyne .............................. $1.00
Rusiško snapso ir tt. ir tt.

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

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

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

Norintieji turėt surašą visų musų gėrimų, parašykite, mes prisiusime dykai. Musų Kalendorių 
prisiunčiatne dykai visiems mus kostumeriams ir prieteliams. gyvenantiems aplinkinėse valstijose.

WILLIAM ZAKON & CO.
21 CROSSST,,: Kampas Endicott street, ; BOSTON, MASS.3I K IĘ
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Vietinės Žinios
D-ro šliupo prakalbos.
Lapkričio 30 d. vakare T. ■ 

M.D. surengė prakalbas, pa
sinaudojus d-ro Šliupo atsi
lankymu Į Bostoną. Žmo
nių prisirinko gana daug. 
D-ras Šliupas pusėtinai ge
rai pakedeno "dvasiškus tė
velius,” kurie buvo pirmuti- 
nais lietuvių tautinės dva
sios užmušėjais, sykiu su 
krikščionybe Įvedę Lietuvo
je lenkų kalbą. Parodė, kad 
tiems "tėveliams” ir dabar 
rupi ne lietuvius žūvančius 
nuo karės gelbėti, bet kuni
gijos politikos reikalai, ku
riems parsidavę tarnauja 
Gabrys ir Yčas. Apie Gab
rį Dr. Šliupas pasakė, kad 
tai žmogus žemos doros, da
gi lietuviams gali būti neiš
tikimas bei pavojingas, jei
gu caro tarnai ji rekomen
duoja. o klerikalų draugi
jos nukentėjusiems dėl ka
rės šelpti komitetas buk net 
Įsakęs tos draugijos at-tn- 
vui p. St. Šimkui išmokėti 
Gabriui 800 dol.. kaip tik 
Gabrys atvyks Amerikon. 
Visa tai nors su daugtaš
kiais d-ro šliupo pasakyta, 
aiškiai atvaizdina, kokiems 
reikalams kunigija renka 
aukas vardu nukentėjusių
jų ir ką tomis surinktomis 
aukomis šelpia — t 
tunams abejotinas 
ir dvkaduonius.

Beto kalbėtojas nurodė, 
kaip šioje valandoje dvasiš
kuos organizuojami katali 
kai deda Amerikoj tūkstan
čius doleriu Įtaisymui baž
nyčių ir klebonijų, kurios 
paskui užrašomos airiams, 
tuo tarnu Lietuvoje tų pa
čių katalikų tėvai ir broliai 
išvaikyti po girias ir laukus 
miršta nuo šalčio ir bado.

Tik gaila, kad tolesnėj sa
vo kalboje d-ras šliupas 
daug nenuoseklumų pripa- 
sakoio. apie ką skaitytojas 
ras kitoj vietoj.

• y. He-
ypatas

——

Bostono Latvių Darbininku Draugystė Rengia 
ANTRĄ METINI

Bazarąsu Koncertų, Balium ir Bankietu. jp* Pelnas skirk mas stclymo nimo tentui.
3 KOSSUTH HALĖJE, Tremont St. Roxbury, Mass. 
KETVERGE, 9 December — Bazaras. Įžanga 10c. 
PĖTNYČIOJ, 10 December — Koncertas. Dalyvaus 

geriausios latvių muzikališkos spėkos. Įžanga 20c.
SUBATOJ, 11 December — Balius. Grajįs Socialistų 

Partijos Benas. Įžanga 35 centai.
NEDĖLIOJ, 12 December Bankietas. 

alasų kiek norima.
vavimas bankiete - 

Tikietas (Combination Ticket) už visus §1.20. 
Užkviečiam atsilankyt musų brolius lietuvius.

Rengėjų KOMITEAS.

Vokiečiai darbuojasi.
Bostono vokiečiai išleido 

, savo atsišaukimą, kame 
smarkiai agituojama vokie

čius priešais kandidatą Į 
I miesto majorus, p. Higgin- 
son’ą, nesą tasai turįs ry
šius su Morganu, paskolinu
siu sąjungininkams pinigų, 
kad tie galėtų nuveikti Vo
kietiją. Vokiečiai smarkiai

Visuomeniška Teisingiausia Valgomų Daiktų

Lietuviu Ko-operacijos Krautuve

Charlestowno prieplaukoj 
kraujant laivą nupuolė blan-: 
ka ir užmušė darbininką 
Ryderį.

Ant Sullivan skvero perei- j 
toj subatoj likos užmuštas < 
Cleveland kompanjos darbi
ninkas.

I

i
*J

t

Vilniaus Seimo paminėji
mas.

Nedėlioj. 5 d. gruodžio. 
Įvyko paminėjimas Vilniaus 
Seimo sukaktuvių. Kalbėjo 
varde tautininkų srovės at
stovas p. J. O. Sirvydas; 
varde socijalidemokratų — 
drg. St Michelsonas; varde 
Lietuvos demokratų Valst. 
sąjungos p. A. Rimka; nuo 
Liet, mokytojų sąjungos — 
p. M. Šalčius; varde krikš
čionių demokratų — p. F. 
Virokas.

Kadangi prakalbos buvo 
vakare ir daug buvo kalbė
toju, tai laikas buvo aprube- 
žiuotas po 30 minitų kiek
vienam ir todėl plačiai api
budinti savo sriovių bei par
tijų revoliucijos metu veiki
mą kalbėtojams beveik ne
buvo galima. Tečiaus va
karas buvo gana Įdomus ir 
padarė ant žmonių gilų Įs
pūdi. Didžiausi entuzijaz- 
mą sukėlė revoliucijoniška 
Michelsono kalba, kuriai pa
sibaigus net langai salėsi 
drebėjo nuo plojimo.

Ponui M. Petrauskui va
dovaujant Gabijos choras 
sudainavo keliatą dainų, ku
rios puikiai pavyko ir publi
kai labai patiko. Vakaras i 
pasibaigė Lietuvos himnu, 
kurį dainuojant visa publi
ka sustojo.

Žmonių buvo nepaprastai 
daug. Lėšoms padengti su-Į 
mesta §14 su centais.

I

285 Broadway, tarpe C ir D gatvių, St. Bostone
Užlaikome geriausius ir šviežiausius visokios rųšies tavoms, kaip tai: 

Mėsas. Daržoves. Kenų-Grocerio, Puodus, Stiklus, Dišes, Bliudus čainikua, 
didelius ir mažus Boilierius; žodžiu kas tik reikalinga prie gaspadinystėa. 
visko galima gauti Kooperacijos krautuvėj už pigiausią preke. Speciia* 
(iškas SUPIGINIMAS ANT TAVORŲ PRIEŠ KALĖDAS. Didelės dova
nos tiems, katrie atsilankys musą krautuvėn. Tėmykit musą plakatus.

PARS1DLOD9 FORNIČ1AI.
3 kambariams ir virtuvei, gerai už-1 

agituoja už majorą Curley | laikyti, parsiduoda pigiai. Galima! 
ir jo šalininkus, nes tie esą 
prielankus Vokietijai. Gir
di: ”musų dabartinis majo
ras turėjo drąsos ginti mu
sų teises, kuomet jis priver
tė Parkų Departmentą leis
ti musų suvienytiems laivų 
benams duot Common sode 
koncertą pagerbimui kaize
rio gimimo dienos.”

Štai kokiais nuopelnais 
airiai patraukė vokiečius 
savo pusėn ir tie dabar išsi
juosę darbuojasi savo prie
delių naudai.______________•

j Fr. Matulaitis 
»» GYDO VISOKIAS LIGAS.

PRITAIKO AKINIUS.

M. M. ANDRIUŠIUTĖ

v

GRAŽIAUSIOS KALĖDŲ DOVANOS

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno

BOSTON, MASS

matyt kožnu laiku.
MARĖ S1NKAUSK1ENĖ.

239 C str.. So. Boston.

Geri valgiai ir
Dalv- Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS— — - . •

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA STUDIJA

324

* FOUNTAIN PEN.
..

o
j

P A T. J M i

Pereitoj pėtnyčioj Bosto
ne pasirodė jau sniegas. Sni- 
o-n Vpjipą valandas.

Auksinės 10 ir 14k. §3.00 ir brang, 
Su deimantine akute nuo §5 — 100. j

Naujausios mados, auksuoti ant 20 ir 25 metų $3°° 
Auksiniai 10 ir 14k. ... S8 .oo ir brang.

Rašoma Fontaninė Plunksna 14k. su deimantiniu galu,
pati prisitraukia juodytos ............................................. §1—5 ir brang.

—THuj'auonL’' 
SELF FILL1NG FOUNTAIN PEN

Vienas Roxbury’o gyven
tojas likos nubaustas §25.00 
už tai, kad norėjo važiuot 
karu su ne jam išduotu 
"transfer čekiu.”

LIETUVIŠKA SIUVĖJA
Visokias Dreses dabar prieš Kalėdas 
pasiųsiu pigiau, negu pirma. Todėl 
moterjs ir merginos, pasinaudokit.

E Street. kampas Broaduay, 
(vienais t repai s augštyn), 

SO. BOSTON, MASS.
Kita Šapa:

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

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

LAIKRODŽIAI
AUKSUOTI, visokių geriausių kompanijų CO nn 
GVARANTUOTI ant 20 ir 25 metų..........

ir brangiau.

Vyriški Auksiniai 25.oo
ir brangiau. 

MOTERIŠKI AUKSINTAI 14kar., geriausių 10 nn 
fabrikų, gvarantuojami..................................

ir brangiau. 
Užlaikau taipgi visokius grąjijančius arba skambi

nančius I KAMBARIAMS LAIKRODŽIUS, 
Budilninkus, ir Reguliatorius štorams ir offisams.

Visokius užsakymus prisiunčiu per pačtą arba 
agentai pristato Į namus.

TAISAU visokių šalių ir kompanijų kišeninius Laikrodžius, Lenciūgėlius, Branzalietus, Žiedus ir t.

Prasidės 4 vai. po pietų.
75 centai.

Gabijos Koncertas.
Pereitos subatos vakare 

Vilniaus Seimo sukaktuvių 
paminėjimui išvakarėse Įvy
ko Gabijos surengtas kon
certas. Buvo tai vienas gra
žiausių lietuviškų koncertų.

Gabijos choras susidedąs 
iš apie šimto narių paties 
gerbiamo musų kompozito
riaus M. Petrausko vedamas 
puikiai sudainavo visą eilę 
lainų. "šią naktelę” ir lat
viškai "Lihgo” solo sudaina
vo p. J. Varaitis — žavėjan- 

į Čiai. "Svajonė” kornetas 
solo p. J. Dragašius išpildė 
puikiai. "Gėlių daina.” iš 
op. "Faust” O. Liutkevičiu- 
tė sudainavo gerai: bet bal
das nežavi publikos. "Tarei 
sudiev,” "širdelėj moterų” 

j iš o u. Rigolletto, sudainavo 
M. Karbauskas. Balsas ne- 
muzikališkas. Jie visi bu
vo publikos iššaukiami pa
kartoti savo dainas. Reikia 
dar pasakyti, kad mažas 

Į vaikas, A. Liutkevičiukas. 
stačiai stebi publiką savo 
muzikališku talentu. Jau
nučiu būdamas jau skambi
na sunkias Beethoveno, bei 
Dvorako kompozicijas. Ne
žiūrint, kad tarp musų pub
likos ir nėra daug augštes- 
nę muziką suprantančių 
mažas artistas pakartotinai 
turėjo Įentuzijuotai publi
kai skambint savo šmote
lius.

Tik negalima be mikčioji
mo ir gėdos raudonio pasa
kyti žodi apie musų publi
ką. Į tokį vakarą jos pri
sirinko kasžin ar suskaity
tum išviso šimtą asmenų.

Račiūno paveikslai, kur 
rodoma kaip žmogus žmo
gų skerdžia, vienok bosto
niečių tūkstančius sutrau
kia. Tas parodo, kaip daug 
pas mus žvėriškumo tepasi- 
'ieka. jeigu tik žvėriškumo 
vaizdai patinka.

Iš Cambridge’aus 
mo pabėgo kalinys.

Ant Albanv st. 
Smith & Lovett Co. 
žies dirbtuvė.

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.
Išdirbtas biznis per 15 metą. Vieta 
apgyventa lietuviais ir lenkais.
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

A. B.
28 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Darbininkų demonstracija.
Gruodžio 6-tos dienos va

kare Faneuil Hali svetainė
je buvo prakalbos, sureng
tos Ne\v Haven ir Boston & 
Maine geležinkelių tavorų 
krovikų, kurie dabar strei
kuoja.

Streikieriai pirm prakal
bų padarė Bostono gatvėse 
demonstraciją. Paroda su
sidedanti iš keliolikos šimtų 
darbininkų-streikierių nuo 
Castle skvero traukė Į salę, 
kur buvo prakalbos. Kalbė
jo Boston Centrai Labor 
Union pirmininkas H. P. 
•Jennings. F. W. Mansfield, 
J.J. Walsh, A. F. of L. vals- 
tijinio skyriaus pirm.— J. 
J. Hunt, organizatorius F. 
H. McCarthy ir kiti, aiškin
dami streiko priežastis ir

kalėji- tiesuotus darbininkų reika
lavimus.

sudegė 
gele-

CAMBRIDGE, MASS. 
DIDELIS KONCERTAS.

"Laisvės” Choras rengia Gruodžio 
11 d. 7:45 vai. vakare, svetainėje po 
No. 7 Burleigh st. puikų • koncertą. 
Bus sulošta dviejų aktų veikalėlis 
"Nastutė” ir antras "Nenorėjai duo
nos, graužk plytą.’’ Įžanga 10c. Vi
sus už'-viečia Komitetas.
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.r'_.T: 1

LAKETUKAI
Vyriški ir Moteriški

Visokio didumo ir visokių išdirbvsčių, paauksuoti, gvarantuoti ant 25 m. §2.00 
Auksiniai 10 ir 14k. su deimantinia akute §5.00 ir brang.

ŽIEDAI DEIMANTINIAI 14k. AUKSO $5 oo ir brangiau. 
ŠLIUBINIAI14 ir 18 k. S3-oo ir brangiau.

Reteželiai-Lenciugeliai.

Lenciūgėliai, vėliausios mados, Moteriški auks. S2 
Vyriški, 10 ir 14k. naujausios mados S5-°° ir t>ran

S P L L K O S

DIDELĖS PRAKALBOS.
D. L. K. Vytauto Draugy

stė rengia 12 gruodžio Lie
tuvių svetainėje dideles pra
kalbas. Prasidės 2 vai. po 
pietų. Kalbės St. Michelso- 
nas ir p. M. šalčius. Per 
šias prakalbas bus priima
mi nauji nariai ant šių išly
gų: iki 30 metų amž. be jo
kio Įstojimo, senesniems pu
sė Įstojimo.

SIDABRINIAI DAIKTAI <1

I

i

v

COLUMBIA ir VICTOR geriausi ko
kie kada nors iki šiol buvo išrasti. 

Visur jų kaina §17.50, parduodu už §15.
Tų pačių Gramafonų kaina siekia 

net iki §500.00.
REKORDUS užlaikau visokius, paprastus- 

pigius ir geriausiu dainininkų, taipgi 
turiu visus rekordus garsaus musų dai
nininko M. Petrausko. Reikale nusiun- 

čiame į namus per savo agentus arba per pačtą po visą 
Ameriką ir j užrubežius.
KATALIOGUS turime lietuviškus, lenkiškus, ruskus 

angliškus ir tt. Ant pareikalavimo prisiunčiame už 
30cen. visus.

SETAS, 26 daiktai-šmotąi: Peiliai, Videlciai-šakutčs, Šaukštai, šaukštukai, 
ir tt., Nikelin ai arba sidabruoti ant 25 mėty gvarantuoti................. ♦-'» 00

ir brangiau.

Tai yra geriausia vieta jeigu nori ką nors pirkti, visi mane žino apidnkeje ir kas | as mane pirko, tas nesigaili, nes už mažus pinigus, gavo gerą tavorą. Norintiems parduodu ant lengvu išmokėjimų.
P. KETVIRTIS JEWELRY CO.

Kampas BR0ADWAY, 324 E Street, SO. BOSTON, NASS.




