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Vokiečiai rengėsi užpulti Rusiją; sakoma, kad kaizeris nori paimti Petrogradą.
Caras su cariene dabar areštuoti ir laikomi po stipria sargyba. Žmonių milicija Petrograde areštavo jau arti 7,000 buvusių 
caro bernų; 40 genarolų, ministerių ir vyskupų uždaryta Petro-Povylo tvirtovės kalėjime. Fracuzijoj siaučia baisus mūšiai; 

sąjungininkai laužia jau “Hindenburgo Lįniją.” Amerika gatava i karę su Vokietija; mobilizacija jau apskelbta.
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U DABAR VEIKIA BUVĘS RUSUOS CARAS.
Kaip jis buvo areštuotas.
Numestas nuo sosto caras 

ilgai da buvo liuosas. Jisai 
važinėjosi tai į savo dvarą 
Livadijoj, tai i Čarskoje Šė
lo, tai vėl grįžo į karės fron
tą su "savo kareiviais atsi
sveikinti,” tai su generolais 
kalbėjosi. Bet tokie caro 
manievrai nepatiko socialis
tams ir revoliucionieriams. 
Jie pradėjo reikalauti, kaa i 
caras butų areštuotas. Jie 
pradėjo kalbėti naujos val
džios adresu: "Kodėl nu
mestas caras turi tiek daug 
laisvės? Kokiais tikslais ji
sai važinėjasi po visą Rusi
ją? Kokį jis turi reikalą da
bar laikyti su kariumenės 
vadais konferencijas? Ar
gi turėdamas tiek liuosybės 
jisai negali suorganizuoti 
savo šalininkus, ištikimus 
generolus ir užpulti ant re
voliucionierių?”

Šita agitacija turėjo labai 
didelį pritarimą miniose:' 
žmonės pradėjo reikalauti, 
kad caras butų areštuotas, i 
Ir ačiū socialistų agitacijai, 
ačiū žmonių spaudimui, du
rna nutarė pastatyti Mikalo
jų Paskutinį po sargyba. 
Mikė buvo Mogilevo mieste, 
kuomet tenai nuvyko durnos 
komisija iš keturių narių ir 
pranešė, kad jį areštuoja. 
Caras truputį nusiminė, bet 
stengėsi to neparodyt ir pa
sakė, kad durnos nutarimui 
jisai nesipriešinsiąs ir ga-| 
tavas esąs važiuoti bile kur. j 

Sėdant jam į truki susi
rinko didelė minia žmonių ir 
kareivių ir įtaisė demon
straciją. Pasirodė raudo
nos vėliavos ir muzika pra
dėjo griežti Marselietę. Ca
ras išrodė susimaišęs. Tš 
Mogilevo nugabeno jį tie
siog į Čarskoje Selo.

Tuo pačiu laiku buvo areš
tuota ir carienė. Jos areš
tavimas tečiaus atsibuvo su 
ceremonijomis. Admirolas 
Komilovas pirma kreipėsi 
telefonu į jos šambelioną su 
paklausimu, kada jisai gale- j 
tų matyti ją, nepasakyda
mas tečiaus kokį jis turi 
prie jos reikalą. Carienė 
liepė savo šambelionui atsa
kyt, kad ji gatava priimti 
admirolą tuojaus. Tuomet 
tas atėjęs perskaitė durnos ■ 
nutarimą, kad ji turi būt 
areštuota. Carienė labai 
nusiminė, bet sutiko eiti, ■ 
kur jai palieps. Ji tik pra-! 
šė, kad paliktų prie jos tar
nus. Admirolas Komilovas' 
su tuo sutiko ir carienė li
kos išgabenta į Aleksandro 
rumus, kur atgabenta ir ca- Į 
ras. Dabar jiedu gyvena te
nai po stipria sargyba, kad 
negalėtų pabėgti. Carui ne
valia net telefonu naudotis.
Dabar Mikė kasa sniegą.
Associated Press kores

pondentas praneša 25 kovo 
iš Čarskoje Selo. kad jam

pirmu syk pasisekė prieiti 
prie rūmų, kur po didele 
sargyba sėdi nelaivėj caras 
su cariene. Dabar sargyba 
da labiau likos padidinta ir 
jau niekas negalįs prieiti, 
nes pasklydęs gandas, kad 
monarchijos šalininkai slap
ta organizuojasi ir rengiasi 
suimtąjį carą paliuosuoti.

Iš sargybos perdėtinio mi- i 
nėtas korespondentas suži-j 
nojo, kad carą saugoja tris! 
eilės kareivių. Viena eilė 
stovu rūmų viduje, kita lau-1 
ke, o trečia už tvoros, kuria 
aptverti rūmai ir sodas. Ca
rą išleidžia iš rūmų pasi
vaikščiot po sodą tik nuo 
11 valandos ryto iki 3 po 
pietų. Išėjęs laukan caras 
kasa sniegą. Prie jo yra 
keliatas moterų, su kurio
mis jis pirma gyveno, bet: 
ir jos skaitosi belaisvėmis. ! 
Belaisviais ' skaitosi ir vi- ‘ 
si vyrai prie carienės. Ca-] 
ras labai įdomauja ką dabar 
apie jį rašo laikraščiai ir la- i 
bai nori pasimatyti su užsie
nio korespondentais, bet tas 
uždrausta. Jis tankiai ver
kia.

Caro laiškai eina per 
cenzūrą.

Viskas, ką pirma caras 
darydavo žmonių suvaržy
mui, dabar panaudota prieš 
jį patį. Net* cenzūra, su ku
rios pagalba jisai smaugda
vo laikraščius, panaudota 
prieš jį. Caras dabar nega
li niekam nieko parašyti nei ] 
iš kitur gauti be cenzūros.! 
Sargybos viršininkas rodė 
korespondentui didelę kru-1 
vą atėjusių carui laiškų ir 
sakė, kad nei vieno tų laiš
kų caras negaus, pakol jų 
neneržiurės cenzūra. MatX

norima žinot, ar kartais ji
sai nesusirašinėja su savo 
šalininkais. Daug laiški] 
randama tokių, kur tarp ei
lučių rašoma nematomu ra
šalu. Tokiam rašalui ati-j 
dengti cenzūra vartoja tam 
tikrą skystimą.

GELEŽINKELIS POLI
TIŠKIEMS KALINIAMS 

DOVANAI.
I

Naujoji Rusijos kelių mi
nisterija paskelbė, kad visi 
politiški kaliniai, paliuosuo
ti dabar iš Sibiro ir kalėji
mų, gali važiuoti geležinke
liais po visą Rusiją dovanai. 
Labai pagirtinas nutarimas, 
nes kitaip daug žmonių iš 
Sibiro negalėtų sugrįžti.

HOLANDI'JA AMERIKOS 
LAIVŲ NEĮSILEIS.

Iš Haagos pranešama, 
kad Holandija nutarė gink
luotų Amerikos laivų į savo 
uostus neįsileisti. Anglijos 
ginkluoti prekybos laivai 
taipgi neįleidžiami. Holan- 

| dija bijosi, kad Vokietija už 
priėmimą tokių laivų neuž
pyktų.

KLERIKALŲ FRENTAS 
PROTOPOPOVAS DAR 

GYVAS.
Buvo paskelbta, kad bu

vęs ministeris ir aršiausis 
caro bernas Protopopovas 
užmuštas. Bet dabar pasi
rodo, kad tas netiesa. Pro
topopovas sėdi Petro-Povy- 
lo tvirtovės kalėjime ir lau
kia tenai teismo. Jisai gau
nąs tik 40 kapeikų dienai 
ant maisto.

Carbernis Protopopovas 
buvo didžiausias sukčius ir 
juodašimčių apgynėjas. Jis 
taip-pat didelis frentas mū
siškių klerikalų. Kaip jau 
buvom pereitam "Keleivio" 
numeryje minėję, šitas mur
zinas caro činovnikas savo 
laiku važinėjosi su Yču po 
Europą ir Škotijoj buvo šir
dingai vaišinamas lietuvių 
klebonijoj. Klerikalų laik
raščiai tuomet labai didžia
vosi tuo atsitikimu, sakyda
mi, kad jeigu jau tokie vy
rai, kaip Protopopovas su 
jais susideda, tai jau jie 
(klerikalai) tikrai išgausią 
Lietuvai laisvę. Nežinojo 
nabagai, kad jų frentas 
šiandien sėdės kalėjime ir 
gal būt, kad už savo šunybes 
bus pakartas.

Visi kunigaikščiai iš 
Rusų armijos atiraukti.

Pirmutiniose žiniose apie 
Rusijos revoliuciją buvo sa
koma, kad nuvertus caro 
sostą, vyriausiuoju rusų ka
riumenės vadu vėl busiąs 
paskirtas didis kunikaikštis 
Mikalojus, kurį caras buvo 
išsiuntęs Kaukazo frontan. 
Buvo sakoma, kad Mikalo
jus jau atvažiuoja į Petro
gradą ir Anglija iš to labai 
džiaugėsi, nes jis buvo skai
tomas gabiausiu karvedžiu, 
kokį tik rusai turi. Bet pa
skutinės žinios dabar pra
neša, kad Mikalojus ne tik 
nebus vyriausiuoju kariu
menės vadu, bet ir jokiu va
du jisai nebus. Naujas ka
rės ministeris Gučkovas 
pranešė jam, jog: ”Butų ne
geistina jį (Mikalojų) skirti 
vyriausiuoju karės vadu, 
nes jisai yra Romanovų šei
mynos narys.” Didis kuni
gaikštis tuomet dasiprotėjo, 
kad tuo norima pasakyti, 
jog jis visai negeistinas ir 
padavė rezignaciją. Tuo 
tarpu gi Londono ”Times” 
gavo iš Petrogrado prane
šimą, kad visi didieji kuni
gaikščiai bus prašalinti iš 
rusų armijos. Vyriausiuo
ju rusų kariumenės vadu 
busiąs gen. Aleksiejevas.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad buvusiojo Rusijos 
caro šeimyna labai serga. 
Visos keturios dukterįs ser
ga šiltine ir vyresnioji (01- 
ga) jau klajoja. Carukas 
esąs labai silpnas.

Vokiečiai rengias dabar 
sutraškinti Rusiją.

Tikėdamiesi, kad revoliu
cija susilpnino kariškas Ru
sijos spėkas, vokiečiai dabar 
daro didelį prisirengimą už
puolimui ant rusų žemės. 
Apie šitą vokiečių prįsiren- 
gimą garsiai kalba Amglija 
ir patįs rusai to neslepia. 
Naujoji Rusijos valdžia ma
to sau didelį pavojų iš vo
kiečių pusės ir sostinę ren
giasi jau kelti iš Petrogrado 

lį Maskva, nes Petrogradas: 
■ pilnas esąs vokiečių šnipų. 
Bet kaip rodos, tai ne tiek 
čia šnipų bijomasi, kiek vo-j 
kiečių ofensyvo. Visoj Ru
sijoj kalbama, kad kaizeris 

; dės visas spėkas, kad paė- 
i mus Petrogradą ir nuvers
tąjį carą vėl pasodinus antį 
sosto.

Bet Londonas sako, kad 
kaizeriui tas nepasiseksią. 
Londone gauta iš Petrogra
do žinių, kad Dauguvos 
frontan tarp Rygos ir Dvin- 
sko, kur tikimasi Hinden
burgo užpuolimo, rusai ga
bena daugybę kariumenės 
ir amunicijos. Vokiečiai 
čia turį sutraukę tūkstan
čius kanuolių ir kalnus a- 
municijos. Dabar jie kon
centruoja tenai galybes ka
riumenės ir jų tikslas esąs 
aiškus: prasilaužti per Dau
guvos frontą ir eiti ant Pet
rogrado.

Naujas karės ministeris 
išleido į kariumenę ir į žmo
nes karštų atsišaukimų, kad 
ginti savo šalį nuo pavojin
go priešo. Kad Rusijai grę- 
sia didelis pavojus, tai nau
joji valdžia visai neslepia. 
Ji prisipažįsta, kad socialis
tai ir šiaip darbininkų vado
vai karštai agituoja prieš 
karę. Jie nori kuogreičiau- 
sia baigti žmonių skerdvnę. 
Tarp kariumenės taip-pat 
nepasitenkinimas esąs labai 
didelis. Kareiviai irgi rei
kalauja kuogreičiausia bai
gti karę. Darbininkai gra
siną net visuotinu streiku, 
liausią dirbę amuniciją, 
jeigu kitaip karės negalėsią 

Į sulaikyt.
Naujosios .valdžios padė

jimas todėl labai keblus. Iš 
vienos pusės jai gręsia pa
vojus iš vokiečių pusės, o iš 
kitos pusės savo žmonės ei
na prieš ją.

PRIPAŽINO NAUJA RU
SIJOS VALDŽIĄ.

Anglų, francuzų ir italų 
ambasadoriai Petrograde 
atsilankė pas užsienio mini- 
sterį Miliukovą ir pranešė, 
kad jų valdžios jau pripa
žįsta naują Rusijos valdžią. 
Jungtinės Valstijos taipgi 
ją pripažino.

TURKAI IŠSKERDĖ 
1,200,000 ARMĖNŲ.

Anglų spauda skelbia, 
gal būt truputį ir perdėda- 
ma. kad laike šios karės 
turkai išžudė apie 1,200,000 
armėnų. Armėnai—tai ne
didelė senkatalikių tautelė, 
gyvena jau daug šimtmečių 
rusų ir turkų Užkaukazyj, 
nuo Tifliso iki Erzingano. 
Tečiaus labai armėnai pa
sklidę po Turkiją ir kitur. 
Armėnai pas turkus, tai 
kaip žydai pas rusus—kup- 
čių ir perkupčių tauta; jų 
rankose buvo veik visa Už- 
kauzio prekyba. Turkijoj 
armėnų buvo priskaitoma 
apie 1,800,000.

Ši karė tarp turkų ir rusų 
vedama daugiausiai turkų 
Armėnijoj, šalyj, kur armė
nų randasi labai daug. Sa
koma, buk armėnai pasiro
dę rusų šalininkais, turkų 
priešais. Turkai todėl pirm 
užeisiant rusams išnaikinę 
visus armėnus ir visus jų 
turtus išgrobę. Dalis armė
nų spėjus pabėgti į Rusiją. 
Bet žymiausią dalį armėnų 
turkai išžudė bei nusivarę į 
Turkijos gilumą. Turkai 
žudę vyrus, moteris ir vai
kus. Kankinę įvairiais bu
dais. Taip iš 1,800,000 atli
kę tik apie 600,000, kiti tur
kų išžudyti. Turkai prie
varta vertę armėnus £ ma
hometonu tikybą, 
"priglaudę” armėnų 
čius.

BAISUS NUSZIAIDARBININKŲ TARYBA 
TURI DIDELĘ GALYBĘ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad susitvėrusi tenai Dar
bininkų Taryba, kurion-in- 
eina ir pagarsėjęs socialde
mokratų vadas Čcheidze, tu
ri didelę galybę. Ji susideda 
iš darbininkų ir kareivių at
stovų. Dabar ji organizuo
janti kariumenę, kad reika
lui priėjus, pasipriešinti iš
siuntimui caro šeimynos į 
užsienį. Mat revoliucijonie- 
riai bijosi, kad išvažiavęs į 
užsienį caras nepradėtų da- 
ryti kokių intrigų prieš nau-| Kefiū
jų Rusiją. Manoma, kad ca- j puolimas turėjo nrasidė- 
ras bus ištremtas į Rusijos i 
šiauru ir uždarytas su visa į’ 
savo seimvna katram nors! T . .. 
klioštoriuje. Tokių kliošto- biniJ-0S’

• T-k • • • * ’l-l • I1U. Jnu Rusijoj yra užsilikusių Cambrai 
nuo senovės laikų Jie bu- B { vietomjs 
vo statomi kaipo kalėjimai/jau pasiekg torHinBdenbur. 
kur carai uždarydavo nepa- linijos ir vokiečiai vis- 
geidaujamus savo šeimynos |įek nįatsilaiko. jų

FRANCUZUOJ.
Francuzijoj dabar, siaučia 

baisus mūšiai tarp vokiečių 
ir sąjungininkų. Jau pora 
sąvaičių, kaip sąjungininkai 
pradėjo tenai ofensyvą ir 
vokiečiai traukėsi beveik ne
sipriešindami, tik traukda
miesi viską lygino su žeme. 
Buvo manoma, kad vokie
čiai traukiasi su tam tikrais 
išrokavimais, kad paskui 

i užpulti sąjungininkus ir su
mušti juos. Tas vokiečių

"Hindenburgo 
” kuri remiasi Lao- 

no, La Fere, St Quentino„ 
___ ___1 ir Idile miestais.

jau pasiekė tos Hindenbur-
> ir vokiečiai vis-

narius. Rusijos caras Iva
nas VI išsėdėjo tokiam klio- 
štoriuje Cholmogorų mies-

atspirtis čia jau kur kas 
stipresnė, bet viršų ima vis 
dar sąjungininkai. Francu-tolyje prie Baltosios juros zai paėJmėsjau keIį Fere 

12 metų. _! fortus ir tokiu budu Hin-
Korespondentas klausė įenburg0 ]inįja likos jau su- 

Darbininkų Tarybos nario lanžvt/ Vokiečiai likos 15.
Bransono, kuris yra buvęs 
pirmosios durnos nariu, ar 
tai tiesa, kad Darbininkų 
Taryba nesutinka su dabar
tine ministerija, ant ko ta
sai atsakęs: ”Nekuomet! 
Darbininkų Taryba yra du
rnos dalis ir atstovauja tik
tai tas minias, kurių neat
stovauja niekas kitas. Val
džia klausia musų patarimų 
ir, žinoma, tūluose dalykuo
se mes jai tų patarimų duo
dam.”

Korespondentas klausė, 
kaip Darbininkų Taryba 
žiuri į karės klausimą.

laužyta. Vokiečiai likos iš
varyti iš apkasų ir mušis da
bar eina atviram lauke. Ka
rės žinovai mano, kad da
bartinis mušis bus didžiau- 
sis ir todėl gas paskutinis. 
Viena ar kita pusė čia turės 
jau būt paklupdyta ir karė 
turės pasibaigti.

I

Rusai Bransonas atsakė, kad Ddr- 
liku- biniHkų Taryba pripažįsta,

v •

RASPUTINO KŪNAS 
IŠKASTAS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad paleistuvio minyko Ras
putino kūnas likos iškastas 
ir už miesto žmonių sude
gintas. Amerikos laikraš
čių korespondentas, kuris 
aplankė Rasputino kapą, ra
do tiktai duobę ir keliatą 
kareivių prie jos ant sargy
bos. Kada jisai pažiurėjo 
duobėn, tenai tupėjo vienas 
kareivis ir... statė tam minv- 
kui "paminklą."

jog karės klausimas dabar 
yra svarbiausis klausimas 
Rusijoj ir kad pirm visko 
reikia rūpintis armijos su
stiprinimu, kad vokiečiai 
neįsiveržtų e Rusijos gilu- 
mon ir nesunaikintų revoliu
cijos llaimėtų vaisių. Išpra- 
džios daug kareivių supra
to revoliuciją taip, kad ne
reikia klausyt oficierių. Ir 
daug oficierių buvo užmuš
ta. Taikos šalininkai taip 

j pat buvo pradėję varyt tarp 
kareivių propagandą, kad 
reikia jau baigti karę, bet 
Darbininkų Taryba šitokią 
propagandą nupeikusi. Da- 

, bar karės frontan išvažiavę 
daug Petrogrado kareivių ir 
durnos atstovų, kurie aiš- 

■ kins kariumenei, kad ji 
klausytų savo vyriausybės 
ir gintų šalį nuo vokiečių, 
kurie jau rengiasi eiti ant 
Petrogrado ir "sugražinti 
Rusijoj monarchiją."_

Wilkes Barre, Pa. — Tū
las Harry Strong, kuris pa- 
vagė krautuvėj 12 centų, li
kos nuteistas metams kalė-; 

savo pozicijas į priešo ugnį, jimo ir užmokėti $25 bau-

CARO PALOCIUS 
KONFISKUOTAS.

Danijos socialdemokratų 
organas gavo iš Petrogrado 
žinių, kad žieminis caro pa- 
locius Petrograde likos kon
fiskuotas visuomenės sava
stim Ant jo, kaip ir ant vi
sų kitų visuomenės įstaigų, 
dabar plevėsuoja raudona 
revoliucijos vėliava. Sako
ma. kad šituose caro rūmuo
se bus sušauktas Įsteigia
masis Rusijos Seimas, kuris 
turės padėti nauiai valsty
bei pamatus ir išdirbti kon
stituciją.

Iš Berlyno pranešama, 
kad sukilę Baltijos jūrių lai
vyno jurininkai užmušė sa
vo admirolą. Matomai, jis 
buvo priešingas revoli.icijo- 
nieriams. I

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius Šveicarijoj paskel
bė, kad vokiečiai daug karės 
belaisvių yra išvarę prieš

I

AREŠTUOTA 7,000 CARO 
BERNŲ.

Telegramos praneša, kad 
; Petrograde žmonių milicija* 
j susidedanti iš studentų ir 
darbininkų ir pildanti polici
jos pareigas, areštavo jau 
tarp 6,000 ir 7,000 buvusių 
caro činovninkų. Tų tarpe 
esą apie 40 vienų tik gene
rolų ir buvusių ministerių. 
Visi jie uždaryti Petro-Po-

: vylo tvirtovės kalėjiman, 
kur pirma jie smaugdavo 
socialistus ir revoliucijonie- 

!rius. Visi jie esą labai nu
siminę, nes tikisi, kad žmo
nės nusiųs juos ant kartu
vių. Tarp tų carbernių ran
dasi nemaža ir ilgaskvernių 
judošių, kaip antai vysku
pas Pitrim ir kiti.

Gerai, tegul dasižino, kas 
tai yra kalėjimas. Neproša- 
1Į butų tiems jegamasčiams 
ir į Sibirą padaryt ekskursi-

i

ŠOVĖ TVIRTOVĖS 
SARGĄ.

Portlando tvirtovės sar
gas patėmijo aną vakarą, 
kad prie sunkiųjų kanuolių 
artinasi kažkokie žmonės. 
Jis liepė jiems nustoti, bet 
nepažįstami leidosi bėgti. 
Sargas pradėjo vytis. Tuo
met nepažįstami jį peršovė 
ir pabėgo. Laikraščiai ra
šo. kad tai buvo vikiečių 
šnipai, norėjusieji susprog
dinti didžiausias amerikonų 
armotas.



K ELEI VIS.

APŽVALGĄ
REVOLIUCIJONIERIAI

ANT VALANDOS.
Tokiu antgalviu randame 

Amerikos rusų dienraštyje 
”Novyj Mir” įžanginį 
straipsnį. "Revoliucionie- 
riais ant valandos” tas laik
raštis vadina tuos durnos 
atstovus, kurie visuomet bu
vo revoliucijai priešingi, bet 
dabar, kuomet revoliucija 
paėmė viršų, jie pritarė jai 
ir sudarė revoliucijonieriu 
valdžią. "Novyj Mir,” ku
ris sulyg pakraipos priguli 
kairiems socialistams, rašo 
taip:

"Didelė turi būt rusų revo
liucijos pajėga, jeigu tikri jos 
priešai pradėjo kalbėt jos kal
ba.

"Ar senai da Miliukovai su 
panieka kalbėjo apie ’raudoną 
skudurą,’ o dabar jis vadina ją 
'garbinga revoliucijos vėliava,’ 
ir po ja maršuoja kariumenės 
pulkai, prieš ją lenkia savo gal
vas ištikimybės ženklan didie
ji kunigaikščiai ir paprasti ku
nigaikščiai. ji šiandien plevė
suoja virš caro žiemos Namų.” 
Durnos valdžia su Ro- 

dzianka priešakyje išleido į 
žmones atsišaukimą, kur 
nurodo reakcijos siautimą, 
kaip ji pasmaugė 1905 metų 
revoliuciją ir paskui naiki
no žmonių laimėjimus vieną 
paskui kito. Taip kalba da
bartiniai ministeriai. Bet—

"Generolas Rennenkampfas, 
kurį jie dabar pasodino kalė- 
jiman, ir generolai Sacharovai, 
Žoltonovskiai, Minnai, Rima- 
nai, Dubasovai ir čuchninai ne
daugiau yra carui pasitarna
vę revoliucijos nuslopinime, 
kaip Gučkovai, Rodziankos ir 
Ščulginai. Taigi kokia turi būt 
gaivalinė pajėga, su kuria Ru
sijos liaudis pakilo prieš caro 
priespaudą, jeigu tie ponai žai
bo greitumu persimetė perga
lėtojų pusėn ir pradėjo kalbėti 
apie laisvę ir lygybę, apie šven
tas pareigas pildyt žmonių va
lią, apie didį revoliucijos dar
bą!”

”Novyj Mir” prirodinėja, 
kad tie durnos atstovai, ku
rie dabar areštuoja caro mi- 
nisterius ir generolus, kurie 
lenkia savo galvas prieš 
raudoną revoliucijos vėlia
vą, netik nebuvo niekad re- 
voliucijonieriai, bet visai at
bulai, jie visuomet buvo re
voliucijai priešingi, 
kuomet rusams 
sisekti kariauti, 
žiniai patriotai suorganiza 
vo ”progresyvį bloką,” ku 
ris reikalavo 
buvusių tuomet ministerių, 
o jų vieton paskyrimo tokių

vinoj savo spaudoj. Jie že
mino revoliucijos idėją kaip 
įmanydami. Jos simbolą 
raudoną spalvą, raudoną 
vėliavą jie išjuokdavo ir pa
šiepdavo.

Bet štai ateina laikas ir 
musų idėja ima viršų! Re
voliucijos banga nušluoja 
caro sostą ir visą jo valdžią. 
Dievo pateptinis su visais 
savo rėmėjais atsiduria tam 
pačiam kalėjime, kur pirma 
jis smaugdavo revoliucijo- 
nierius. Virš rusų sostinės 
plevėsuoja raudona vėliava.

Ir musų klerikalai dabar 
lenkia galvą prieš tą vėlia
vą. Lyg tas šikšnosparnis, 
jie pereina jau ton pusėn, 
kuri paėmė viršų. Jie jau 
džiaugiasi, kad revoliucija 
labai gerai nusisekė. Jie jau 
sako, kad revoliucija geras 
daiktas.

Tai šikšnosparnio politi
ka.

Susilauks jie ir šikšno
sparnio likimo...

H

Jiunigai ir 1J05 metų Slevcliucija.
I

kiasi prieš revoliuciją ir peikia 
nuverstąjį carą.

"Bet žmonės jau žino, kas 
jie per vieni Visą laiką kle
rikalai ‘j " ‘ “
budeliais, todėl šiandie 
nės palinkės jiems 
tais pačiais keliais, 
nudardėjo vyriausis 
despotas.

"Smūgis carizmui 
tu smūgis ir jo 
’Kramola’ šiandie kelia gal
vą ir ji nulaužys ragus tiems 
žandarų talkininkams, kurie 
1905 m. mėgino numalšinti 
j$”
"Keleivis” jau pereitais 

metais sakė, kad bloga bus 
tiems caro "burdingie- 
riams,” kuomet revoliucija 
nušluos caro sostą.

ėjo išvien su žmonių 
žmo- 

keliaut 
kuriais 
Rusijos

III. KOKIU BUDU IŠKOVOTI 
AUTONOMIJĄ.

"Kad įgyti autonomiją, pir
mučiausiai reikalinga yra ga
lutinai sugriauti dabartinę pri
spaudimo tvarką. Tam tikslui 
reikia vienyti visas Letuvos 
politiškųjų partijų ir pavienių 
ypatų pajiegas. Susivienijus 
namieje, pridera mums jungtis 
su visomis Rusijos tautomis, 
kurios padeda griauti tą tvar
ką, o kol kas reikia: nemokė
ti jokių mokesčių, uždarinėti 

i monopolius, neleisti vaikų į 
rusiškas pradedamąsias moky
klas, net į Kauno, Vilniaus, 
Gardino gubernijose į vals- 

Į čiaus teismus ir visas kitas 
i dabartinės valdžios įstaigas, 

neleisti savo brolių į kariume- 
1 nę, reikalui prisiėjus strei

kuoti visiems darbo žmonėms 
miestuose ir sodžiuose.

VI. VALSČIAI. MOKYKLOS 
IR BAŽNYČIOS.

"Visuose Lietuvos valsčiuo
se turi būti vartojama prigim
ta žmonių kalba, visus reikalus 
vedant.

"Kadangi dabartinė mokyk
la yra tik ištautinimo' ir iš- 
tvirkinimo įrankiu, tai reikia 
visas mokyklas paversti gry
nai tautiškomis, kur mokslas 
butų išguldomas prigimta 
kalba ir kad patįs to krašto 
žmonės rinktų sau mokyto
jus.

"Kadangi Vilniaus vyskupy
stėje lietuvių bažnyčiose yra 
vartojama pamaldose lenkiška 
kalba su politišku tikslu, tai 
lietuvių susirinkimas nutarė 
vienbalsiai išreikšti Vilniaus 
vyskupystėje gyvenantiems ir 
kovojantiems lietuviams ge- 
riausį linkėjimą pasisekimo ko
voje su lenkomanų kunigija 
už tiesas lietuviškos kalbos 
Lietuvos bažnyčiose ir papeikti 
šiandieninės bažnyčios tvar
ką Vilniaus Vyskupystėje."

Taigi matom, kad visi 
Vilniaus seimo nutarimai, 
jei bent patį paskutinį ‘iš
skyrus, yra grynai revoliu- 
cijinės dvasios. O tečiaus 
kunigai visi už juos balsavo. 
Seime balsavo už revoliuci- 
lą. o išėję iš seimo tie juod
varniai susirinko ir savo 
tarpe nutarė visomis spėko
mis kovoti su sacialdemo- 
kratais, visomis spėkomis 
remti caro valdžią, nes jai 
sugriuvus turėsianti griūti 
ir tamsi kunigų galybė.

Situs faktus lietuviai tu
rėtų gerai sau galvon įsidė
ti, nes jie parodo, kuomi yra 
musų kunigija.

blaivybės buk reikia išnaikinti 
valstybės įsteigtosios degtinės 
sankrovos (monopoliai) arba 
pašaliečių alaus sankrovos, nes 
josios, anot jų, yra proga į 
nuodėmę, vedą į girtuokliavi
mą... Neklausykite tokių mo
kintojų, jie meluoja jums, ap
gaudinėja jus ir veda jus į 
kūno ir dūšios prapultį...

"Šitie neva žmonių užtary
tojai, o ištikrųjų visuomenės 
tvarkos ardytojai, kalbina dar
bininkus paliauti dirbus dva
ruose arba pas ūkininkus, kad 
darbdaviai butų priversti pa-‘ 
didinti jums užmokesti. Ne
klausykite kurstytojų... Jus 
turite teisingai ir sąžiningai 
dirbti tą darbą, kurį esate ap-j 
siėmę. jums nevalia pavydėti i 
turtingiems.... Klausykite— 
ponų pagal kūną su baime ir 
drebėjimu jūsų širdies tikry
bėje, kaip Kristaus.

"Jeigu Kristaus mokslo prie
šininkai ir melo platintojai, 
apie kuriuos čia kalbame, atei
tų i» pas jus ir imtų įkalbinėti 
jums tai, kas nesutinka su 
bažnyčios mokslu arba da
lintų jums knygutes, prie
šingas tikėjimui ir valstybei, 
netikėkite jiems, neklausykite 
jų, neduokite jiems išeiti nuo 
jūsų nenubaustiems.... Išduo- 
kite juos į vyriausybės rankas, 
nes tylėdami ir nieko neveik
dami, tapsite dalininkais jų 
paklaidų ir prasižengimų. Be 
to, pritardami šitiems melo 
mokintojams ir tiesos iškreipė- 
jams, užsitrauksite ant savęs 
Bažnyčios bausmę, vadinamą
ją ekskomunika arba atskyri- i 
mą iš tikinčiųjų visuomenės ir 1 
už tai negausite per išpažintį 
išrišimo už nusidėjimą....”

Šitas aplinkraštis buvo 
išleistas lygiai tuo laiku, ka
da Lietuvos žmonės pradė
jo kalbėti apie prašalinimą 
rusų valdžios ir pasidalini
mą ponų žemėmis. Kunigai 
skaitė jį bažnyčiose net po 
kelis kartus ir liepė žmo
nėms to klausyti. Todėl 
aišku, kas tiems begėdžiams 
rūpėjo. O tečiaus kada žmo
nės, nepaisydami to juoda
šimtiško aplinkraščio, su
šaukė Vilniuje seimą, tai ir 
kunigai tenai atvažiavo ir 
kartu tenai su tais "praga
ro pasiuntiniais” rėkavo, 
kad reikia griauti caro val
džią, ir garbiu j kovotojus 
už laisvę. Ar gaii niekin- 
gesnė veidmainystė būti?

Vilniaus seimas padarė 
šitokius nutarimus:
I. DABARTINIS PADĖJIMAS 

RUSIJOJE IR LIETUVOJE.
"Pripažindami, jog dabarti

nė caro vyriausybė yra pik
čiausiu musų priešu; jog dabar 
prieš tą vyriausybę pasikėlė 
visi rusų valstijos kraštai; jog 
geresnį gyvenimą galima įgyti 
tik laimėjus kovą su senąją 
tvarka, susirinkime dalyvavu
sieji lietuviai nutarė:

"Šviestis, rištis ir stoti ko
von drauge su sukilusia visų 
Rusijos tautų liaudimi.

II. LIETUVIŲ AUTONO
MIJA.

"Kadangi Lietuvos gyvento
jų reikalai pilnai gali būti už
ganėdinti tiktai prie tikros 
musų krašto autonomijos 
(savivaldos) ir kadangi nori
ma, idant ir kitos Lietuvoje 
gyvenančios tautos galėtų pil
na laisve naudotis, Lietuvių 
suvažiavimas nusprendė:

"Reikalauti Lietuvai autono
mijos su Seimu Vilniuje, iš 
rinktu visuotinu, lygiu tiesiu, 
ir slaptu balsavimu, neskiriant 
lytie* tautos ir tikėjimo.

"Toji autonomiškoji Lietuva 
turi būti sudėta iš dabartinės 
etnografiškosios Lietuvos, kai
po branduolio, ir tų pakraščių, 
kurie delei ekonomiškų, kultū
riškų, tautiškų arba kitų prie
žasčių traukia prie to branduo
lio, ir kurių gyventojai pry- 
klausyti prie jo panorės.

"Kadangi susirinkę Vilniuje 
ant lietuvių suvažiavimo Su
valkų gubernijos lietuviai vien
balsiai pripažino reikalingu 
drauge su kitų gubernijų lie
tuviais kovoti už autonomišką
ją Lietuvą, tai suvažiavimas 
nutarė, kad Suvalkų guberni
jos lietuviai turi būti priskirti 
prie autonomiškosios Lietu
vos.

’ Santikiai su kaimyniškomis 
Rusijos šalimis turi būti pa
remti ant federacijos pama
tų.

mušti prie pergalės. Ji nori 
pakreipti revoliuciją į savo va
gą. j vagą vidurinių reformų ir 
imperialistinės karės. Bet re
voliucija perdaug stipri, kad 
galima butų atvirai eiti prie
šais liaudį. Todėl dvarponių, 
fabrikantų ir buržuazinių ide
ologų sąjunga, ir atkaklion ko
von besirengdama už savo pa
skutines dienas stengiasi kal
bėti revoliucijos kalba.

”Bet Rusijos darbininkai 
stovi ant sargybos. Jie reika
lauja demokratinės republikos 
ir pamatinio Rusijos pertvar
kymo. Jie nori tautų taikos ir 
socializmo laimėjimo. Jų ne
apgaus skambios frazės revo- 
liucijonierių ant valandos.”
Vadinas, ”Novyj Mir” 

pranašauja, kad Rusijos 
proletariatas, nuvertęs caro 
valdžią, dabar turės susi
remti da su buržuazija ir 
dvarininkija.

Taip, revoliucija da daug 
darbo turės. Jai reikės ap
sidirbti netik su buržuazija 
ir dvarininkija, bet ir su 
dvasiškija, kuri yra didžiau- 
sis priešas demokratizmo ir 
socializmo. Jeigu dabar re
voliucija to nepadarys, tai 
ji nebus pilna revoliucija ir 
Naujoj Rusijoj liks dar 
daug supuvimo, kuri reikės 
išvalyti vėliau.

I

I

AMERIKOS LIETUVIAI 
TURI 30 LAIKRAŠČIŲ.
Vienas laikraštis suskai

tė, kad Amerikos lietuviai 
turi išviso 30 laikraščių, 
štai jų surašąs pagal abėcė
lės:

”1) Ateitis, 2) Am. Lietuvis, 
3) Dirva. 4) Darb. Balsas, 5) 
Draugas, 6) Darbininkas, 7) 
Keleivis, 8) Kardas, 9) Kova, 
10) Katalikas, 11) Lietuva, 
12) Laisvė, 13) Laimė, 14) 
Mot. Balsas. 15) Mot. Dirva, 
16) Moksleivis, 17) Naujienos. 
18) Pažanga. 19) Saulė. 20) 
Naujoji Gadynė, 21) šviesa, 
22) Tikyba ir Dora. 23) Tėvy
nė (savaitinė), 24) Tarka, 25) 
Tėvynė (mėnesinė), 26) Tau
tos Rytas, 27 Vienybė Lietuv-. 
ninku, 28) Vytis, 29) žvaigždė, 
30) žvilblis.”
Jeigu prie laikraščių šei

mynos priskaityti da atgi
jusią dabar ”Tarką,” tai iš
viso bus jau 31 laikraštis.

ŠIKŠNOSPARNIO 
POLITIKA.

Apie šikšnosparnį yra to
kia pasaka:

Buvo laikas, kada ketur
kojai su sparnuočiais vedė 
atkaklią karę. Pergalė bu
vo sykį vienoj pusėj, kitą 
sykį—kitoj. Per visą tą ko
vos laiką šikšnosparnis lai
kėsi šitokios politikos: ka
da viršų ėmė keturkojai, tai 
jis šliuožiojo po žemę ir nu
duodavo pelę; o kada vėl 
pergalė buvo sparnuočių pu
sėj, tai šikšnosparnis išlin
dęs iš tamsaus savo urvo 
skraidė oru ir nuduodamas 

i paukštį kartu su jais džiau
gėsi iš paukščių pergalės. 
Bet galų gale šikšnosparnio 
veidmainingumas išėjo aikš
tėn ir nuo to laiko jis neturi 
kur dėtis. Iš paukščių jį per
sekioja pelėda, o iš keturko
jų — katė.

Šita pasaka labai primena 
klerikalus. Ir jie laikosi to
kios pat politikos, kaip šikš
nosparnis. Kuomet Rusijoj 
1905 metais kilo revoliucija 
ir valdžios, pamatai subraš
kėjo, dvasiškija perėjo re- 
voliucijonierių pusėn, nes 
manė, kad revoliucija paims 
viršų. Bet kaip tik pasiro
dė, kad valdžia atsigauna, 
kunigija vėl stojo valdžios 
pusėj ir kartu su ja pradėjo 
naikinti ”kramolą.” Ir nuo 
to laiko jie niekino revoliu- 
cijonierius kaip įmanydami. 
Ir Amerikon atvažiavę jie 
nesiliovė purvinę laisvės 
karžygių vardą. Jie juodi- 

____ __ no šventą jų atmintį iš sa-
jCnorT įvykintitvarką ir dasT- kyklų, nuo pagrindų ir pur-

Tiesa, 
pradėjo ne- 
tai buržua-

bloką,” ku- 
prašalinimo

kurie turėtų ”visuomenės 
pasitikėjimą.” Bet tas ”pro- 
gresyvis blokas” neturėjo 
nieko bendra su žmonių rei
kalais. Ištikrujų tai tas 
blokas nei reformų nereika
lavo. Jis tik norėjo stipres
nės valdžios, kad užtikrinus 
Rusijos buržuazijai karės 
laimėjimą. Bet revoliucijos 
ir žmonių tas blokas taip 
pat bijojosi, kaip ir caras. 
Tas blokas padarė viską, ką 
tik jis galėjo, kad revoliuci
jos nebūtų. Jau paskutinė
mis dienomis prieš sprogi
mą kairiausieji bloko nariai, 
tokie kaip Miliukovas, pa
leido judėjiman visą savo 
jopuliariškumą ir visą savo 
įtekmę, kad tik kaip nors 
sustabdžius generalį streiką 
ir darbininkų demonstraci
jas. Jiems tas pavyko ant 
poros dienų, bet paskui pra
sidėjo Didžioji Rusijos Re
voliucija.

”Novyj Mir” sako:
"Dabar blokui jau nebuvo ko 

rinktis. Caro apgalėjimas bu« 
vo perdaug aiškus, revoliucijos 
pergalė perdaug rusti. Ir tas 
blokas persimetė revoliucijos 
pusėn, kad tuojaus parodžius 
savo norą jai vadovauti. Pa
skirtoji bloko valdžia dabar jau 
nori vykinti to bloko pamatinį 
tikslą—baigti naudingai karę.

SMŪGIS VISIEMS CARO 
BERNAMS.

"Naujienos” rašo:
"Vyriausis visos Rusijos bu

delis, Mikė, jau nusirito nuo 
sosto. Veikiausia toks-pat li
kimas laukia ir įpėdinio, Myko
le.

"žmonės džiaugiasi ir jie 
džiaugsis dar labiau, kada bus 
iššluoti iš Rusijos ne tik pas
kutiniai kruvinos Romanovu' 
dinastijos likučiai, o ir monar
chija — karališka valdžia.

"žmonės su nekantrumu lau
kia. kad Rusija greičiau pasi- 
liuosuotų nuo savo dielių. Bet: 
kaip jaučiasi tie gaivalai, kurie 
gynė ir garbino Rusijos despo
tus?

"Žmonės su džiaugsmu svei-i 
kiną revaliuciją. Bet kaip jau-; 
čiasi tie gaivalai, kurie nuola-l 
tos purvais drabstė revoliuci-' 
jos idėją ir revoliucijonierius?

"Lietuviai tokių elementų | 
turi nemažai. Pirmoje eilėje 
tai klerikalai — kunigai ir jų 
agentai.

"Visi atmena didžiosios Ru
sijos revoliucijos laikus, žmo
nės tuomet, kaip dabar, buvo 
sukilę prieš caro despotizmą ir 
mėgino iškovot sau daugiau, 
laisvės ir teisių. Daug jų tuo
met žuvo, daug į kalėjimus, į i 
Sibirą ir į katorgą pateko. 
Kruvinasis Mikė buvo priveik
tas, bet nenuveiktas galutinai. 
Jisai paliko ant savo sosto.

"Ir kuomet ėjo ta baisi žmo
nių kova prieš cariško despo
tizmo galybę, tuomet Lietuvos 
kunigija lošė Judų-išdavėjų ro
lę žmonėms ir nuolankių bernų 
rolę carui.

"Seinų vyskupijos valdyto
jas, pralotas Antanavičius, įsa
kė visose bažnyčiose skaityt 
savo aplinkraštį, kuriame buvo 
liepiama nesipriešint valdžiai 
ir gaudyt revoliucionierius ir 
išdavinėt žandarams.

"Paskui tais judošiškais dar
bais Lietuvos kunigai dar gy
rėsi ir didžiavosi prieš visą 
svietą. Kun. Laukaitis, pate
kęs į V. Durną, su pasididžia
vimu užreiškė, kad Lietuvos 
dvasiškija padėjusi caro val
džiai 'malšinti kramolą.’

"Tą pačią giesmę traukė ku
nigai ir Amerikoje. Purvino ir 
šmeižė jie revoliucijonierius, , 
kiek drūti, ir skelbė žmonėms 
paklusnumą 'Dievo duotajai’ 
valdžiai.

"Dar šios karės laiku, kada 
jau visi matė, į kokias baisės 
nelaimes intraukė Rusiją ca
ro valdžios politika, kun. Ke
mėšio organas ("Darbinin
kas”) kėlė į padanges kruvi
nąjį carą ir aiškino, kad jisai 
esąs labai geros širdies.

"Kaip dabar jaučiasi šitie 
gaivalai. ?

"Caro Mikės jau jie nedrį
sta ginti. Cariško despotiz
mo jau jie neužtaria. Mat, 
revoliucija pergalėjo. Dar 
toli-gražu ne visus cariškos 
tvarkos šulus ji išgriovė, bet 
jau aišku, kad Mikė Antra
sis nebegrįš ant savo 
jau aišku, kad gręsia 
jus ir pačiai monarchijos si
stemai Rusijoje. Todėl tai 
dabar ir nutilo carbemiškos 
giesmės musų juodųjų spau
doje.

"Musų klerikalai ėmė dabar 
net nuduoti, kad jie ir pritarią 
revoliucijai! Girdi, Rusijos 
tvarka buvusi niekai, ir esą 
gerai, kad ji sugriuvus.

”Oi, tie veidmainiai, veid
mainiai! Per dešimtį suvir- 
šum metų jie laižė Rusijos 
budelio čebatus ir dergė re
voliuciją, o dabar jau jie len-

•«

sosto; 
pavo-

yra kar- 
bemams.

LAIKRAŠČIAI IR BIZNIS.
Drg. Pruseika nurodinė

ja "Laisvėj,” kaip klysta tie 
žmonės, kurie steigia nau
jus laikraščius, tikėdamiesi 
turėti iš jų pelno. Jis rašo: 

"Tai. turbut, jau amžinai nu
garmės užuomaršos Leton tie 
laikai, kada gerų pelnų belauk
dami 'Keleivio’ zeceriai įsteigė 
'Laisvę.’ o Minnersvillės mai- 
nieriai įsteigė 'Pirmyn.’ Dvi 
stambi klaidi darė tie žmonės, 
įkurdami savo laikraščius: 1) 
jie manė, kad pinigai įdėti 
laikraščio leidiman neša di
džiausių procentų; 2 jie steigė 
savo laikraščius ir darė pienus 
siaurame saviškių būrely j, pla
čios visuomenės nepasiklausę.

” 'Pirmyn’ savo mirčia ap
mokėjo tą paklaidą, o 'Laisvė’ 
atsiteisė gyvenimo liogikai. tik 
atitaisydama paklaidą, kas jai 
gan brangiai atsiėjo.

’Be šių dviejų laikraščių lei
dėjų darė klaidų ir kiti leidėjai. 
Ne kas kita, kaip biznio pavy
dumas ir didelių pelnų lauki
mas nuvedė į kapus du Chica- 
gos dienraščius: 'Kataliką’ ir 
'Amerikos Lietuvą’. Tūli kiti 
laikraščiai dar gyvuoja, bet ių 
leidėjai ir dabar graužia sau 
pirštus, užsidėję ant pečių ne
pakeliamą naštą. Aš nenoriu 
padidint jų vargus, įvardinda
mas leidėjus. Tebūnie jų naš
ta lengvesnė.”
Todėl d. Pruseika nupei

kia tuos žmones, kurie labai 
pavydi laikraščiams "biz
nio.” Tokie žmonės nuolatos 
pranašauja 
miems sau 
mirti ir labai džiaugiasi, 
kuomet išgirsta, kad kat
ram nors laikraščiui prade
da nesisekti-.

Taip šnairuodami ir vieni 
kitiems pavydėdami laikraš
čių savininkai daugiau pa
daro sau blogo, negu gero. 
Todėl d. Pruseika pataria 
jiems susieiti ir pasitarti, 
kaip savo biznį pagerinus, o 
ne kenkus jam.

I

nepatinka- 
laikraščiams

DAR VIENAS ANTAUSIS 
TAMSOS APAŠTALAMS.

Nesiseka, oi kaip nesiseka 
musų dvasiškiems tėveliams 
su Mockų kovoti. Norėtų 
jie uždrausti jam kalbėt ir 
tėvelių darbelius išrodinėti, 
bet negali ir gana. Norėtų 
jie savo įstatymus įvesti ir 
žodžio laisvę panaikinti, bet 
negali ir gana. Waukegane 
jie net tris sykius darė ban
dymus ir kiekvieną sykį ga
vo per ausį. Kievieną sykį 
teismas juos sugėdijo, kad 
čia ne caro žandarų valdo
ma šalis, bet pačių piliečių, 
ir todėl visi piliečiai prieš 
įstatymus yra lygus. Kiek
vienas pilietis turi tokią pat 
teisę į Dievą tikėti kaip ir 
netikėti. Bedievis nei kiek 
nėra blogesnis už tikintį ka
taliką.

Tokį antausį tie tamsos 
apaštalai gavo Waukegano 
policijos teisme. Tuomet jie 
apskundė Mockų į pavieto 
teismą. Bet jie gavo per au
sį. Tada jie patraukė Moc
kų į augštesnį teismą. Čia 
jie gavo trečią ir skaudžiau- 
sį antausį.

Klerikalų apgynėjas 
Welch nusiminęs pasakė: 
”Mes neturim 
Taip, inkvizicijos 
dvasiškija jau neturi.

Platesnis trečiosios Moc
kaus bylos aprašymas telpa

teismo!” 
teismų

1905 metais Rusijos pro
letariatas taip-pat buvo su
kilęs prieš kraujuotą caro 
valdžią. Revoliucijos ban
ga, kuri perėjo per visą Ru
siją, užliejo tuomet ir Lie
tuvą. Revoliucijos judėji
mui prasidėjus, Lietuvos 
žmonės sušaukė Vilniuje 
seimą, kad bendrai apsvar
sčius savo reikalus. Seimas 
įvyko 4 — 5 gruodžio (su- 
lyg naujo kalendoriaus). 
Seiman suvažiavo apie 2,000 
atstovų, tų tarpe daug ir

; kunigų. Seimo ūpas buvo 
tikrai revoliucijinis. Kuni
gai pasirodė tapgi esą kar
šti revoiiucijonieriai. Bal
savo, kad griauti caro val
džią, nemokėti jai mokesčių, 
neleisti sūnų kariumenėn, 
naikinti caro monopolius ir 
t.t.

Kasgi čia atsitiko? Ne
jaugi Lietuvos prabaščiai 
ištikrujų buvo surevoliuci- 
jonėję?

Oi ne! Jie veidmainiavo. 
Šitą jų veidmainystę labai 
aiškiai parodo išleistas 
tuomet Seinų vyskupijos 
valdytojo praloto Antanavi
čiaus aplinkraštis. Jis šau
kia kunigus niekinti "plati
namą tarp žmonių klaidin
gą ir Bažnyčios uždraustą 
atneštą iš užsienio priešingą 
mokslą.” Turbut nereikia 
jau nė aiškinti. kad tuo 
"klaidigu ir bažnyčios už
draustu mokslu” Seinų pra
lotas vadina socializmą ir 
nepaklusnumą valdžiai. Ji
sai aiškina, kad to mokslo 
skelbėjai, tai —

"Pragaro pasiuntiniai. Jų 
mokslą skaitote įvairiose 
knygutėse ir atsišaukimuose. 
Anot Evangielijos. jie čia atė
ję tiktai 'vogt, užmušt ir pra
žudyt.’..' Jie pripildyti visokios 
nedorybės, paleistuvavimo, go
dulio, piktadarybės, pilni pavy
do. žmogžudybės, barnio, vy
liaus, nelabumo; jie apkalbę-, 
jai, apšmeižė j ai, Dievo neap
kenčiami, padegėjai, puikus, 
pasipūtę, piktybių išradėjai, 
nepaklusnus tėvams, bepročiai, 
nenumaldomi, negailestingi...

"Šitie melo mokintojai ir 
visokios tvarkos naikintojai 
sako jums, jog vyriausybė vi
sai esanti nereikalinga. Po 
vyriausybės vardu čionai rei
kia išmanyti netiktai viešpa
taujantį Ciecorių, bet ir visus 
tuos, kurie padeda jam val
dyti ir pildyti visuomenėje 
tvarką. Tuo tarpu tautų ap
aštalas aiškiai kalba: 'Visokia 
dūšia tebūna pasidavusi augš- 
tesnėms vyriausybėms, nes 
nėra vyresnybės, kaip tiktai 
nuo Dievo, o kurios yra, Dievo 
yra pastatytos. Todėl kas prie
šinasi vyriausybei, 
Dievo įstatymui...*

"Paminėtieji 
mokintojai kalbina 
kėt mokesčių ir neleisti savo 
sūnų į kariumenę... Apsimetę 
nekaltais avinėliais, šitie sėji
kai pramanymų, priešingų Ba
žnyčios mokslui, Įšneka jums, 
kad prilaikymui tarp žmonių

priešinasi

melagingi 
jus nemo-

kitoj vietoj šiame ”Keleivio” 
numeryje.

Vienas musų draugas pri
siuntė mums iškarpų ir iŠ 
Waukegano anglų laikraš
čių. Mes jų nespausdinam, 
nes jose rašoma tas pats, 
kas pas mus telpa kitoj vie
toj. Paduosime čia ištrau
ką tik iš to laiško, kurį 
mums prisiuntė tas draugas. 
Jis rašo:

"Mockaus laimėjimas kaip 
baisiausis perkūnas trenkė į 
Waukegano kunigužį ir jo vy
čius. Jau trečią sykį šalies 
teismas Mockų išteisino, ir 
Romos trustui ragai aplaužyti 
amžinai. Nulaužyti ragai netik 
Waukegano mieste, bet ir vi
soj Illinois valstijoj.

"Keletas tuzinų kunigų dėjo 
didelius pinigus, vyčiai taipgi 
nemaža paaukavo, kad Mockų 
nubaudus, bet viskas veltui.

"Laisvamaniai dabar labai 
linksmi aplaužę klerikalams 
ragus ir dabar Mockus vėl kal
bės Waukegane. Sako da dau
giau duosiąs kunigams vėjo, 
negu pirma."

I

Sako, Amerikoj Revoliucijai 
sąlygos pribrendo

The Twentieth Century 
Club’o anuomet Bostone su
rengtose prakalbose, kalbė
tojai aiškino svarbumą die
nos klausimų, kurie stoja 
prieš Amerikos visuomenę. 
Kalbėtojas Edmund Mit- 
chel iš Los Angeles savo 
prakalboj išparodė, kad 
daugiau domos reikia at
kreipti į naminės karės 
klausimą. Jis užreiškė, kad 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos stovi priešdienyje visuo
tinos karės savuose rube- 
žiuose. Išparodė, kad visa 
musų draugijinė tvarka yra 
pasmerktina, kad 95 nuo
šimtis šalies gyventojų pri
versti kasdien kovoti už sa
vo būvį — už maistą, už lai
svę ir teisę gyventi. Šiom 
sąlygoms pilnai pribrendus 
(o jau pribrendo) kalbėto
jaus nuomone vidujinė karė 
(socialė revoliucija) pasida
ro neišvengtina. Kalbėto
jas pasmerkdamas dabarti
nę draugijinę tvarką-, užrei
škė, kad jis nesąs ”anarchis- 
tu” ir ne anarchizmas, bet 
ekonominio vystymosi sąly
gos atneša didžiojo pervers
mo dieną. Vadinasi, prade
da pripažint tatai, ką socia
listai skelbia.

Tai skelbia dabar jau ir 
tokie kapitalistiškos tvar
kos apgynėjai, kaip buvusis 
Mass valstijos gubernato
rius.
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HUDSON, MASS.
Pirmeivių veikimas ir atža

gareivių kenkimas.
Čionai jau nemažas lietu

vių būrelis darbuojasi mu
sų visuomenės apšvietos ir 
progreso labui. Jau ne ma
žas būrelis blaivomis akimis 
žiuri į dalykus ir tokių jau 
nesugrąžjsi ant tamsos ir 
prietarų kelio.

Tečiaus musų tamsus at
žagareiviai, tarsi manydami 
sulaikysią pirmeivių darba- 
vimąsi, negalėdami kitaip, 
tai nors visų bjauriausių 
šmeižtų griebdamiesi sten
giasi kenkti pirmeiviams. 
Suprantama, kad tuomi jie 
tik patįs sau pakenkia, pa
tįs save parodo visuomenei 
pilname savo tikrume.

Kovo 4 d. čionai buvo vie
tos lietuvių moterų progre- 
sisčių kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo „Kelei- 
vio” redaktorius, d. Michel- 
sonas. Gerb. kalbėtojas pa
sakė daug ir taip aiškios 
teisybės, kad turbut negali
ma butų rast žmogaus, kuris 
tos gyviausiais faktais išpa- 
rodytos teisybės nebūtų ga
lėjęs suprast ir giliai įsido
mėti. Visi, kas prakalbą 
girdėjo, da ir šiandien kar
toja ir kalba, kad prakalbos 
kol gyvi neužmirš.

Vienok atsiranda tamsos 
apuokų, kurie visai prakal
bos negirdėję visų niekin
giausiais ir nesąžiningiau- 
siais, (kaip tik gal nesigėdy
tų žemiausios rųšies latras) 
šmeižtais stengiasi purvin
ti savo kuniginės laikrašti- 
jos puslapiuos. Po tų prakal 
bų jau dvi korespondencijos 
iš šio miesto tilpo klerikalų 
laikraščiuose. Tik Kemeši- 
nio „Darbininko” redakcija 
matyt taip da "grinoriška," 
kad Hudsoną deda New 
Jersev’s valstijoje ir rašo 
apie Michelsono prakalbą. 
Apie tuos nepraustburnių 
plepalus neverta ir kalbėti, 
tik patariau hudsoniečiams 
perskaityt tas koresponden
cijas klerikalų laikraščiuo
se, kad patirti kaip akli ku
nigijos pasekėjai ir jų spau
da yra nustoję netik papras
čiausios žmogaus doros, bet 
ir visokios gėdos. Ne pykti, 
tik pasigailėti reikia tokių 
vargšų, kurie likę fanatiz
mo aukomis patįs save pa
verčia i žemiausios rųšies 
gaivalus, o kunigai džiau
giasi savo darbo vaisiais, 
nes tik tokie gaivalai, kaip 
minėtų Hudsono korespon
dencijų rašėjai, gali būti ge 
riausia parama stovinčios 
ant melo ir tamsos katalikų 
bažnyčios. Kitas.

Protestas prieš klerikalų 
šmeižtus.

Lietuvos Dukterų Pašal- 
pinė Draugystė buvo paren
gus čia 4 kovo prakalbas. 
Kalbėjo drg. S. Michelsonas 
iš So. Bostono. Kalbėtojas 
aiškiai išdėstė moterų rei
kalus, privesdamas daug 
visokių pavyzdžių iš tikrų 
gyvenimo atsitikimų, ir 
publikai jo kalba labai pati
ko, ką liudijo garsus delnų 
plojimas. Kad prakalbos 
žmonėms patiko tai parodo 
da ir tas faktas, kad jie su
metė $6.73 lėšų padengi
mui ir $12.02 Philadelphijos 
streikieriams, o prie drau
gijos prisirašė keliatas nau
jų narių. Visa tai parodo, 
kad publika buvo pilnai už
ganėdinta ta drąsia ir iš
mintinga kalba ir mes, mo
teris, taipgi džiaugėmės su
laukusios tokio kalbėtojaus, 
kuris taip aiškiai ir nuosek
liai išaiškino susirinku
siems, kokis tai yra svar
bus tas moterų klausimas.

Bet štai į kelintą dieną 
pamatėme kemešiniame 

„Darbininke” koresponden
ciją. kurioj norima apšmeiž
ti netik kalbėtoją, bet ir 
musų draugystę už suren
gimą prakalbų. Tas kores
pondentas nepasiganėdino 
dar tuo šmeižtu, bet neužil
go parašė da ir kitą mela
gingą korespondenciją, 
šmeižiančią musų vardą. 
Dėl to mes, žemiaus pasira
šiusios tos draugystės neku- 
rios narės ir komitetas, vie
šai protestuojame prieš to
kį nedorą klerikalų elgimą- 
sį. Mes čia neminėsime tų 
begėdiškų ir neteisingų ko
respondento užmetimų, mes 
neisim su taip žemos doros 
žmonėmis į kritiką; mes tik 
norim jiems pasakyt, tegul 
jie nesiųlija mums savo kle- 
rikališkų kalbėtojų, nes mu
sų draugystė susitvėrus ne 
iš kunigų gaspadinių, o iš 
darbininkių moterų, todėl 
mes ir kviečiame savo drau
gus darbininkus, katrie ge
rai supranta ir gali paaiš
kinti musų darbininkių mo
terų reikalus.

H. Tamošauskienė, 
F. Statkienė, 
A. Rimkienė,
K. Navickienė.

DOLBY RIPS, ME. 
Bajorai tarp vergų.

Šita sodyba guli 2 mylių 
atstumoj vakarų link nuo 
East Millinocket; mat čia 
randasi Great Northern 
Paper Co. fabrikų šaka, tai 
ir darbininkų butai aplink 
fabriką išaugo, sudarydami 
sodybą. Lietuvių čionai gy
vena 6 šeimynos ir keliatas 
pavienių. Be lietuvių čionai 
da randasi dvi italų šeimy
nos ir viena Kanados fran- 
cuzų. Visi jie gyvena vie
noj trioboj, pastatytoj tos 
pačios popieros kompanijos, 
tarsi kazarmėj.

Tikra ironija pasidaro, 
kada atydžiau prisižiūri į tų 
žmonių gyvenimą ir pama
tai, kad tarpe tų algos ver
gų yra žmonės, kurie save 
stato kuo tai augštesniu, va- 
dindamiesi bajorais. Te
čiaus tų musų „bajorų” 
tamsumas ir prastumas ne
palyginamas su paprastų 
prastuolių. Turbut dėl to, 
kad ponas „bajoras” skaito 
save ainiu tų ponų, ką Lie- 
tuvąs ir Lenkijos liuosvbę 
pragėrė, o poni M. S—kienė 
mano turinti daugiau privi
legijų negu prastuolės, tai 
palaidai sau gyvena ir ka
valierių, nešančių poniai ba
jorei degtinės ir alaus, turi 
užtektinai.

Kaip visur taip ir čia at
siranda „nelabųjų,” ką iš 
„poniutės” pasijuokia. ”Po- 
niutė” nusprendė vieną to
kių pamokinti laikyt liežuvį 
už dantų. Tam žemaičiukui 
kartą belipant laiptais poni 
S-kienė kelis kartus šėrė 
per galvą pagaliu. Bet vis
gi tuomi neuždarė jam bur
nos apie „ponios” palaidu
mą. Žemaičiukas smarkią 
„mistres” S-kienę su pagal
ba konstabelio nuvedė pas 
poną teisėją, kad ir anas 
patirtų apie jos gyvenimą.

Bajorė už liudininką nu
sivedė teisman savo meilu
žį italą, už perkalbėtoji pa
ėmė žydą, bet žydas nemo
ka italų kalbos, o italas ang
lų, tai teisme visos tos tra
gikomedijos juokingumas 
pasiekė augščiausį laipsnį. 
Nežiūrint to, teisėjas nu
baudė musų „poniutę” įsa
kydamas užmokėt 16 dolerių 
su centais..

Vis tai tamsumo ir vergiš
kumo pasekmės. Ir aš ne
galiu suprast, kaip kunigija 
drįsta skelbti, kad tikintieji 
ir ištikimieji katalikai yra 
doros pavyzdžiu.

Teisme buvęs.

LEWISTON, ME.
Pasimirė du jauni lietuviai.

Kovo 10 d. pasimirė A. 
Petkus, nuo senai sirgęs 
džiovos liga, o kovo 12 d. pa»- 
simirė L. Samuolis, visai ne
tikėtinai. Jam susirgus gy
dytojai pripažino, kad rei
kia padaryt operaciją. Po 
operacijos ligonis į 3 dieną 
pasimirė.

Velionis A. Petkus pri
klausęs Šv. Baltramiejaus 
dr-jai, kuri velionį katalikiš
kai palaidojo.

Samuolis buvo laisvų pa
žiūrų vaikinas. Buvęs na
riu D. L. K. Gedimino Dr- 
jos ir ilgą laiką darbavosi 
dr-jos labui, būdamas jos iž
dininku. Taipgi buvo veik
liu nariu Lietuvių Darbinin
kų Kooperatyvės draugovės, 
pastaruoju laiku buvo tos 
draugovės krautuvės vedė
ju ir sąmoningai vedė ko
operacijos reikalus.

Velionis L. Samuolis pali
ko broliui A. Samuoliui tur
to $1,800 dolerių. Brolis tu
rėjo palaidoti mirusiojo kū
ną pagal mirusiojo reikala
vimo be jokių bažnytinių 
ceremonijų, nes velionis 
prieš mirsiant atmetė viso
kius siūlymus jam kunigo. 
Jis užreiškė netikįs į jokius 
prietarus ir mirštant nerei
kalauja burtų nei burtinin
kų, jeigu gydytojiškas mok
slas jau nieko negal pagel
bėt, kad grąžinus organiz
mui sveikatą, tai miršta vi
sai nesibijodamas jokių ku
nigijos sutvertų užgrabinių 
gyvenimų. Jis reikalavo iš 
brolio, kad jį palaidotų be 
burtų jankių kapinėse, bet 
brolis paskutinio savo bro
lio noro nepagerbė. Jam 
pasimirus tuojaus supančio
jo rankas rašančiais, apsta
tė kryžiais ir sukvietė juod
varnius ant lavono krankti. 
Palaidojo su bažnytinėmis 
ceremonijomis airių katali
kų kapinėse.

Žinoma, tie škaplierai, ra
šančiai ir kunigų apmokėti 
giedalai bei nusamdyti pa
tarnavimai velioniui neturi 
jokios reikšmės. Papiktina 
tik gyvuosius, kurie žino ve
lionio gyvenimą ir paskuti
nį jo reikalavimą. Bent šitą 
velionio reikalavimą brolis 
turėjo guodot. Antra, tai ku 
nigų veidmainystė. Jie ge
rai žino, kad velionis buvo 
laisvamanis, nepildė bažny
čios įsakymų, tečiaus, kada 
iiems užmokama, tai jie ir 
bedievį nors po mirties būti
nai Dievui atiduoda. Nejau
gi tokie faktai kvailina
miems katalikams nepriva
lo atidaryt akių, kad pama
tyti kaip kunigija veidmai
niauja ir į jokius kitus die
vus netiki, vien tik į vieną 
visagalintį dolerį. Pamąs- 
tykit. Gediminietis.

CLIFFSIDE, N. J. 
Protestas prieš karę.

Kovo 9 d. čionai įvyko L. 
D. L. D. 77 ir L. S. A. 70 kuo
pų surengtos prakalbos, kad 
užprotestavus prieš Ameri
kos amunicijos fabrikantus 
už stengimąsi įtraukt šią ša
lį į Europos karę.

Kalbėtojumi buvo d. L. 
Pruseika, „Laisvės” redak
torius, kuris puikiai išaiški
no, kas tos karės reikalauja 
ir kam ji jiems reikalinga; 
kokią naudą (prakeiksmą ir 
nelaimes) karė neša darbi
ninkams ir dėl ko darbinin
kai privalo protestuoti prieš 
karę, jeigu negali jos visai 
prašalint. Prakalba padarė 
gerą įspūdį. Likosi priimta 
protesto rezoliucija ir pa
siųsta Washingtonan. Po 
prakalbai sutverta LSS. 
kuopa iš 7 narių. Philadel
phijos cukernių streikuo
jančių darbininkų pašalpai 
surinkta aukų 10 dolerių.

Taigi prakalbos buvo pasek
mingos. Iš rezultato taipgi 
matosi, kad čionykščiai mu
sų broliai darbininkai jau 
nebe tie, kokiais buvo prieš 
porą metų. Linksma ir ma
lonu yra sveikinti darbinin
kų susipratimo apsireiški
mą, tas liudija, kad ateitis 
mums darbo žmonėms pri
klauso, kad musų idealai tu
rės užviešpatauti ant senos 
gadynės griuvėsių.

Iki šiol čianykštė lietuvių 
Šv. Pranciškaus dr-tė žinojo 
tik kasmet parsitraukti Ro
mos trusto agentą, kad ati
davus jam savo griekus ir 
sykiu skatikus. Paprastai 
kunigužis čionai gerai pasi
pelnydavo, tai šiemet atsi
gabeno sau į pagalbą ir kitą, 
bet pasirodė, kad netik pa- 
gelbininkas, bet ir jis pats 
nelabai pageidaujamas sve
čias. Gi jeigu progresyviai 
tik pradės daugiau darbuo
tis ir LSS. kuopelė sutvirtės, 
galima laukti, kad tų juod
varnių čionai ir visai nerei
kės. Cliffsidės vaikas

CLECELAND, OHIO. 
Atsakymas autoriui „Įsta

tymo litera ar žmoniš
kumas.”

"Keleivio” N. 7 p. „K” ko
respondentas Ten buvęs 
aprašo buvusį L. S. P. Drau
gijos susirinkimą iš 28 d. 
sausio, po antgalviu "Įstaty
mų litera ar žmoniškumas.”

L. S. P. Draugystė yra už
tvirtinta įstatymais palei 
Ohio valstijos tiesas, Drau
gyste turi turėti įstatus, ir 
turi taip elgtis, kaip valsti
jos tiesos reikalauja, nežiū
rint ar kokiam korespon
dentui, žmoniškumo ličyna 
prisidengusiam, patinka ar 
ne...

L. S. P. Draugystės narys
J. M. (apie kurį p. Ten bu
vęs aprašė) apsirgo proto li
ga kovo 1916m., ir paduotas 
liko jo moteries ir Clevelan- 
do miesto administracijos į 
valstijos ligonbutį-beprot- 
namį. Bet J. M. motina iš 
ligonbučio išėmė; čia paduo
dame ir daktaro liudijimą:
„Cleveland Statė Hospital 

„Cleveland, O. Dec. 25, 1916.
J. M. was taken home 

from hospital Oct. 8.1916 by 
mother. He has General Pa- 
ralvsis of the insane and 
will not recover.

C. T. Elder M. D.”
Suiyg Ohio valstijos įsta

tymų, žmogus nustojęs pro
tiškos sąmonės negali su
naudoti pašalpą patsai ir 
duoti savo parašą. To
kiame atvėjuje pašalpa pri
klauso pačiai ir vaikams, o 
ne motinai. J. M. pati atsi
skyrė rugpiučio mėnesyj, 
1916 m. ir atsiskyrimo ak
te J. M. apkaltintas; jo vai
kai (vienas ar penki...) turi 
tiesą prie paveldėjimo tėvo 
turto ir dalies uždarbio.

Rodos gerbiamas koresp. 
Ten buvęs galėjo visa tai 
patiriti, nes buvo leistina 
ant susirinkimo persiskyri
mo J. M. akto kopija skaity
ti kiekvienam kas tam susi
rinkime tik buvo atsilan
kęs. Dabar gal bus aišku 
delko draugystė negali J. M. 
ir jo motinai senelei išmokė
ti pašelpos. Jeigu draugystė 
išmokėtų J. M. ir jo motinai 
pašelpą, tad jo vaikai gal 
pareikalauti tėvo turto, ir 
sulyg valstijos įstatymų 
draugystė privalėtų išmo
kėti jo vaikams. Na tai kas 
panorės du sykiu mokėti 
pašalpą?... 0 p. Ten buvęs 
tvirtina, kad draugystės 
„lyderiai” nesutinka duoti 
pašalpą dėlto, kad senutė 
nenori leisti atiduoti sūnų į 
beprotnamį. Rodos turėtų 
iš gėdos rausti viešai per 
laikraštį taip kalbėdamas, 
kuomet ir pats susirinkime 

sakosi buvęs, tai galėjo gir-M 
dėti komitetų raportus, ku
rie yra draugystės paskirti, 
idant ištirtų dalykų stovį ir, 
galėtų su' valdišku leidimu 
išmokėti J. M. ir jo motinai 
pašalpą. Čionai privesiu 
kaipo faktą iš draugystės 
tarimo 28 d. sausio, Proto
kolas 45, tarimas 14: „Nu
tarta, kad galutinas išmo
kėjimas J. M. pašalpos kaip 
greit galimas palei ištyri
mą komisijos pranešimo 
draugystės valdybai. — Iš
mokėjimas per draugystės 
valdybą.” — Draugystės 
konstitucija neleidžia val
dybai išmokėti virš $25.00 
be draugystės susirinkimo. 
Bet draugystė ir jos "lyde
riai” net peržengė konstitu
ciją ir stengėsi greit ir ko
kiu nors budu suteikti pa
šelpą nelaimingam žmogui, 
o p. Ten buvęs kaipo kultū
ringas žmogus labai pasi
piktina "tu žmonių besąži- 
niškumu, nežmoniškumu” 
ir tt.

Dar turiu pridurti, kad 
tas netaip baisus, kaip jį 
piešia. Draugystė lapkričio 
mėn. 1916 m. suteikė pašal
pos J. M. ir jo motinai $25, 
o 28 d. sausio 1917 m. pada
rė rinkliavą susirinkime 
tarp susirinkusių draugų 
dėl sušelpimo nelaimingo 
draugo, gi p. Ten buvęs ar 
dauk aukavo?!... Dabar gal 
bus ganėtina bei suprastina 
iš virš privestų citatų.

Bet ten buvęs net neran
da pasmerkimo žodžio 
draugystei ir jos "lyde
riams.” Tai ne koks tas 
žmoniškumas, ir kulturišku- 
mas to žmogaus, kuris neži
nodamas ir nepatyręs daly
ko, arba nenorėdamas patir
ti, ar tai tyčiomis per spau
dą diskredituoja žmones ir 
vaišina laikraščio skaityto
jus apsurdiškais nonsen
sais.

Kaslink vaikų po svetai
nę bėgiojimo: mat viena 
moteris atsinešė kokių me
tų ir pusės kūdikį, o kita at
sivedė kokių 3 metų, o tie 
mažiučiai, nesuprasdami 
parlamentarinių tiesų bei 
etikos, pakartojo saviškai 
ba-da-ba... ir perėjo per sve
tainę laike susirinkimo. Be 
abejonės tas gerbiamam ko
respondentui padarė nema
lonų įspūdį. Apgailėtina!...

Varde L. S. P. Draugijos 
William Geibes sekr.

Protesto mitingas.
Vietinei LSS kuopai pasi

rūpinus čionai buvo sušauk
tas viešas susirinkimas, kai
po protestas prieš rengia
mą karę.

Anglų kalboj kalbėjo J. 
Ruthrenberg, plačiai išaiš
kindamas kaip Amerikos 
kapitalistai su prez. Wilso- 
nu priešakyje aiškindami 
žmonėms, kad reikalas gin
ti tėvynę, rengia tai tėvynei 
didžiausią nelaimę — karę, 
kad traukus sau iš jos pel
ną. Aiškiai išparodė, kad 
darbininkams nėra reikalo 
aukauti savo gyvastį už pel
ną tų žmonių, kurie darbi
ninkus badumi marina, o 
jiems pareikalavus duonos, 
kulipkomis ir lazdomis vai
šina.

Antras, D. Petrauskas 
kalbėjo lietuvių kalboj, iš
aiškindamas lietuviams, ne
suprantantiems anglų kal
bos, kam pageidaujama yra 
Amerikos su vokiečiais ka
rė, ir kokią naudą iš karės 
gali turėti darbininkai. 
Taipgi kalbėjo da ir vietinės 
kuopos narys Žemaitis, bet 
šitam kalbėtojui reikėtų 
daugiau da prasilavint.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta $4.75, už ką aukavu 
siems reikia tartačiu.

Ten buvęs.

TORRINGTON, CONN. 
Kunigų pjutės metas.

Gavėnia, tai pjutės metas 
kunigams, ypač Amerikos 
lietuviškiems klebonijų tė
veliams tai puikus laikas. 
Valo žmonių dūšias ir palie
ka tuščius kišenius.

Kovo 17 d. tuo tikslu at
vyko į čia iš Bridgeporto dū
šių ganytojas. Kad avinai 
geriau pasiduotų piemeniui, 
tai gazdino jis juos visokiais 
baubais, o ypač cicilikais, 
norš musų žmonelės ir tų 
baisių „cicilikų” savo gyve
nime nėra matę. Tasai pliuš
kius, kad geriau atvaizdinus 
tuos jo sutvertus cicilikus, 
sako: „Tie bedieviai jau vi
sur įsigalėjo, kaip ana Ang
lijoj, Francijoj, Italijoj ir 
net pačioj Lietuvoje, tai 
Dievas užleido karę ant vi
sos Europos ir da ketina už- 
leist ir čia...” Gaila, kad ne
buvo kam pasiklaust pas tą 
Dievo agentą, kada jis gavo 
nuo Dievo telegramą, kad 
„jis ketina” užleist karę ir 
ant Amerikos? Jeigu tasai 
Dievo agentas gauna žinias 
iš dangaus, ar nepasiklaustų 
jis Dievo delko tą karę už
leido, jeigu ta karė bažny
čias ir pačius jose esančius 
dievus paverčia griuvėsių 
skeveldromis?

Vargšai žmonelės tos tei
sybės da nesugebi suprasti 
ir bjauriausiems ir kartu 
kvailiausiems kunigų me
lams tiki.

Šv. Vincento dr-tė tam 
pačiam pliuškiui 16 kovo su- 
rtngė prakalbas. Iš virš 
paminėto pamokslo galima 
spręsti, kokia buvo to atsi
prašant kalbėtojaus prakal
ba.

Minėta draugija nutarė 
statyt savo svetainę apie už 
10,000 dolerių.

Svetainė reikalinga, bet 
jeigu tai bus tik Šv. Vincen
to dr-tės svetainė, tai lietu
viams iš jos maža butų nau
dos. Daugiau naudos ji neš 
Rymui, negu Lietuvai, jeigu 
klausys tokių „prietelių,” 
kaip Rymo agentai. Turė
kime viltį, kad šviesa anks
čiau ar vėliau turės paimti 
ant tamsos viršų, todėl ir 
pastatyta svetainė galės pa
silikt lietuviams, o ne ai
riams, kaip bažnyčios kad 
lieka. Visgi Šv. V. Dr-tė 
pagirtina, kad stato ‘svetai
nę, o ne bažnyčą.

Svetainė lietuviams, kurie 
ir čia jau turi keturias pa- 
šelpines draugijas, yra labai 
reikalinga. Vertėtų visoms 
draugijoms susidėjus statyt 
visiems reikalingą tautos 
namą, o ne palikti vienai tą 
reikalą atlikti.

Ex-vincentietis.

ROCHESTER, N. Y. 
Darbai ir gyvenimas.

Šis miestas guli netoli On- 
tario ežero gana gamtiškai 
turtingoj ir gražioj vietoj. 
Turi 256,000 gyventojų, tarp 
įvairių kitų tautų čia lietu
vių priskaitoma virš 2,000.

Lietuvių kulturingumas 
išsireiškia jų organizacijo
mis ir besidarbavimu ap
švietos delei. Didžiausia 
lietuvių pašalpinė draugija 
—tai D. L. K. Gedimino Dr- 
tė, turinti 350 narių. Dr-ja 
turi nuosavą svetainę. Iš 
progresyvių organizacijų 
veikliausia LSS. 7 kuopa. 
Daugiausia veikiama scenos 
srityj; mat musų visuome
nė daugiausiai interesuoja
si vaidinimais. Kadangi čia 
randasi gana gabių scenos 
artistų-mėgėjų, tai sulošta 
iau keli didesni veikalai, 
kaip „Du Broliu,” „Karės 
Nuotakos” ir visa eilė kitų. 
\belnai musų liaudies, susi
pratimas pradeda kilti, o 
ganytojas neženotas tėvelis, 

negauna rodos ir jokiu budu 
negal sulaikyt žmonių nuo 
indomavimo pirmeivių vei
kimais.

Darbininkų gyvenimas 
čionai neprasčiausias. Išdir- 
bysčių čionai yra visokių. 
Lietuvių daugiausiai dirba 
rūbų siuvimo dirbtuvėse.

Stambiausia pramonė — 
tai fotografinių aparatų ir 
su tuo surištų daiktų išdir- 
bystė, vadinama "Kodaks,” 
taipgi pianų išdirbystė kas 
metas išleidžia suvirs po 30,- 
000 pianų. Abelnai paėmus 
uždarbiai čionai gana geri 
ir gyvenimui miestas labai 
smagus, kadangi švariai už
laikomas ir labai turtingas 
medžiais ir sodnais.

K. Arminas.

SAN FRANCISCO, CAL. 
Protestas.

Mes, buvę Lietuvių Die
nos Komiteto nariai ir rin
kėjai mieste San Francisco, 
matydami „Tėv.” paskelbtą, 
kad p. K. Norkus gaus pir
mą dovaną už daugiausia 
surinktų aukų laike L. D., 
ir žinodami, kad jo pastan
ga gauti pirmą dovaną yra 
apgavinga, todelei susirin
kime po Nr. 906 Silver Avė., 
10 d. kovo, likos priimta se
kanti rezoliucija:

Kadangi mes žinome, jog 
p. K. Norkus, su pagalba 
Miss „X,” surinko tiktai 
$15.54; ir

Kadangi prekybos įstai
gos mieste San Francisco 
stambesnes aukas prisiuntė 
komitetan arbą pakvietė na
rius to komiteto iškolektuo- 
ti paskirtas L. D. aukas; ir

Kadangi mums aišku, kad 
p. K. Norkus, geisdamas 
gauti nuo gg.Yčo ir Žilinsko 
dovanas, neteisingai prane
šė A. L. C. K., buk jisai su- 
kolektavo $575.00; ir

Kadangi p. K. Norkus, iš
duodamas raportą žemino 
ypatas, kurios davė medžia
gišką pagalbą surengimui 
dalykų tai dienai, ir vieton 
pasidarbavimo L. D. labui, 
statė savo „aš;” todelei

Mes, žemiau pasirašę, 
vardan teisybės protestuo
jame prieš jam paskirtą do
vaną — kurios jis nėr užsi
tarnavęs.

J. Bolinsky, pirmininkas, 
J. Koblin, sekretorius,
E. Kumkutė, Miss ”X.,„ 
P. Mockus,
Miss. H. Maschoka,
P. Adomaitis,
M. Yalon.

MUSKEGON, MICH. 
Prakalbos.

Kovo 18 d. L. D. L. D. 83 
kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėtojais buvo draugai P. 
Kausius, ir Grand Rapids, 
Mich., ir vietos L. S. S. 246 
kuopos organizatorius, J. 
Budris. Pirmas kalbėjo apie 
mokslo vertę, o antras apie 
socializmą, nurodydamas, 
kad tik per socializmą žmo
nija gali atsiekti sau gero
vę.

Antru kartu drg. P. Rau
sius kalbėjo apie karę ir 
tautų išsiliuosavimą.

Tarpuose buvo deklama
cijų. Atlikta vietos draugų.

Prakalbos paliko didelį 
įspūdį tarp muskegoniečių, 
tik apgailėtina, kad mažai 
buvo publikos.

L. D. L. D. 83 kp. patarti
na ir daugiau surengti to
kių prakalbų.  ___ _______
~L. D. L. D. 83 kp. rengia 
pasilinksminimo vakarą
ant 14 d. Balandžio.

Darbai eina šiuo tarpu 
gerai, yra darbų visokios 
rųšies. Pribuvus darbas ne
sunku gauti. Sakalėlis.

Pirmas Chicagoj cable 
karas pradėjo eiti 1882 m. 
jan. 28 d. ant Statė st.
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Vokiečių submarinų kare. M. MOCKŪS TREčIŪ 
SYK BYLA LAKĖJO.

AR SUBMARINAIS VO- | anglų priemonės pirmuti- 
KIETIJA LAIMĖS KARĘ? Aniems submarinams naikint

Šiaip ar taip, submarinai

Didelė galy- 
rino Anglijos ’ visuomenę |

j skaitliavimo, sunaikintų lai
vų įtalpa siekia jau 4,000.- 
000 tonų. Tai reiškia dau
giau kaip 1,000 laivų po 
4,000 tonų įtalpos kiekvie
nas. Tiek buvo sunaikinta 
iki Naujų Metų. Ir prie 
tų milžiniškų nuostolių An- 

parliamente 
N aujų laivų 
Anglija ne-

f

Anglija tikisi, kad vokie- sitįems Jau ,nelabal •
čių submarinai badu juo. .S1?‘Į> ?r tal»; subn,a.‘.1 . 
nenumarins. Lordas Curzon baisų nesa sma.kim-
^S^’^uome^’i^^'jau paleista jūrių 
kad mtdŽoidt an” a-’ j iT

rinų sekasi gana gerai. Per| 
dvi pastarąsias sąvaitės j 
submarinų jau tiek sunai
kinta, kad Anglijos admi- 
ralicija neabejoja, kad 
greitu laiku jų siautimas tu
rės liautis.

Keikia atsiminti, kad vo
keliai bandė suparaližuoti 
Angliją mėtydami iŠ oro 
bombas. Bet tas jiems ne
nusisekė. Londono zeppeli
nai nesudegino. Metai at
gal kaizerio armija buvo 
pradėjus smarkų ofensyvą 
prieš Verduną. Išrodė, kad 
francuzai negalės atsilaiky
ti prieš tokią armotų galy
bę ir nieko nepaisantį žmo
nių eikvojimą. Bet Verdu
nas vis francuzų rankose.

Dabar likos pavartotas 
jau galutinas vokiečių ar
senalo ginklas. Paleista va
lion submarinai. Jie pradė
jo skandinti visus: ir ka
riaujančių ir nekariaujan
čių valstybių laivus. Tai 
jau desperacijos apsireiški-j 
mas. Tai jau parodo, kad 
skęstantis griebiasi A? į kiečiu admirolija ketino pa- 

“t?““;! skandinti 1.000,000 tonu Į 
Reiškia, vokie- 
gražu taip nesi

seka, kaip jie tikėjosi.
Apsigynimą anglai jau 

organizavo. Nuo savo pa
kraščio jie išvedė laivams 
kelią toli į jūres ir per kelis 
šimtus mylių apsaugojo jį 
iš abiejų pusių minomis. Be 
to da kiekvieną laivą pasi
tinka ir palydi kariški lai
vai. Visi žvejų laivai taip
gi likos apginkluoti ir nuo
latos medžioja ant subma
rinų. Ant visų prekybos 
laivų pastatyta kanuolės ir 
kelis submarinus tie laivai 
jau paskandino.

Iki šiol kiekvienoj subma
rinų kampanijoj anglams 
pasisekdavo vis tiek subma
rinų paskandinti, kad jų 
siautimas kiekvieną sykį tu
rėdavo vis liautis. Pirmuti
nė submarinų karė tvėrė še
šis ar septynis mėnesius ir 
buvo sustabdyta. Antroji 
kova po vandeniu buvo pra
dėta pereitą žiemą Vidurže- 
mės juroj. Bet neužilgo sub
marinai čia buvo išmedžioti 
ir jų aprūpinimo stotįs su- 
jieškotos. Trečioji kampa
nija buvo pradėta pereitą 
kovo mėnesį, bet apie gegu
žės vidurį ir Šita buvo su
stabdyta. Dabar, nuo 1 va
sario, vokiečiai paskelbė 
ketvirtą. Ir šiuo žygiu jie 
pradėjo skandinti be atsi
žiūrėjimo visus, kaip ka
riaujančių taip ir neutralių 
šalių laivus. Dėl tos prie
žasties Jungtinės Valstijos 
pertraukė su Vokietija ry
šius, ir gali būt, jog prieis 
da prie karės.

Ar Vokietija laimės ką 
nors eidama tuo keliu, da
bar da sunku pasakyti. Žiū
rėdami iš šalies mes galim 
tiktai tėmyt tos kovos bėgį 
ir pranešti savo skaityto
jams, kaip dabar dalykai 
stovi. Kaip bus toliau, tai 
parodys laikas.

glijos valdžia 
prisipažino.
tiek pristatyt 
spėja. 1915 metais ji pa
statė išviso 498.000 tonų, o 
pereitais metais jau tik 191,- 
000 tonų. Anglai sako, kad 
ant kievienų keturių laivų 
paskandintų jie pastato tris 
naujus.

Įdomus tečiaus dalykas, 
kad submarinų veikimas ei
na vis silpnyn. Pereitą 
gruodžio mėnesį jie paskan
dino išviso 217 laivų, kurie 
kartu sudaro 416,000 tonų 
įtalpos. Dabargi paleisti 
visi vokiečių submarinai ir 
paskelbta mirtina karė vi
siems laivams nepadaro tiek 

: daug blėdies, kiek pereitų 
■ metų gruodžio mėnesį.
i gu gruodžio mėnesį. O vo
kiečių admirolija ketino pa- 1 1 AAA 1 •

kad tuo budu susipiaustys: = •
sau , rankas - kad sukels] jiams‘toli 
pnes save neutrales valsty-Į 
bes ir padaugins savo prie
šų skaičių, 
priemonės 
žūt ar būt.
ji matomai
Badas kasdiena vis plačiau 
žioja savo nasrus ir gyven
tojai nerimauja. Nedaval- 
gę žmonės atsimena, kaip 
admirolo von Tirpitzo gru-j 
pė andai tikrino, kad Angli- j 
ja tuojaus butų paklupdyta,; 
jeigu butų leista pavartoti 
visus submarinus be jokio į 
aprubežiavimo. Todėl pa
staruoju laiku visa veik Vo- 
kietijos spauda ir žmonės’ 
buvo pradėję reikalauti, kad j 
paleisti visus submarinus į j 
darbą. Ir visam svietui Vo
kietija apskelbė ant jūrių 
mirtį.

Jeigu Anglija bus pa- 
klupdyta, karė turės pasi
baigti ir taika įvykti Vokie
tijos išlygomis. Jeigu sub
marinams tas padaryti ne
nusiseks, Vokietija karės 
laimėti negalės, nors ji ka
žin kokias pastangas dary
tų ant sausžemio.

Sakoma, jog vokiečiai tu
ri prisidarę naujų submari
nų. Tie nauji jūrių siau
būnai turį po 5,000 tonų 
įtalpos, 400 pėdų ilgio, darą 
po 25 mylias ant viršaus ir 
17 po vandeniu, turį nuo 10 
iki 20 iškeliamų kanuolių, 
po 30 aparatų torpedoms 
šaudyti, kiekvienas jų trim 
šūviais, ir tokie submarinai 
galį eiti nuo 18,000 iki 24,- 
000 mylių nesugrįždami sa
vo papėdėn. Gali būt, kad 
Vokietija tokių submarinų 
ir turi, vienok iki šiol jų da 
niekas nėra matęs. Kiek 
Vokietija turi submarinų iš 
viso, taipgi niekas tikrai ne
žino. Tūli sako, apie 300. 
Bet tas reikštų, kad nuo ka
rės pradžios Vokietija tu
rėjo pastatyti jų daugiau 
kaip 1,000,000 tonų įtalpos, 
kas nelabai butų galima.

Patįs pirmieji vokiečių 
submarinai galėdavo išbūti 
prie darbo neilgiau kaip 10 
dienų, po tam jie vėl turė
davo grįžti namo pasiimti 
daugiau kuro, maisto ir tor
pedų ; bet šito tipo submari
nus anglai greitai išnaikino. 
Dabartiniai submarinai galį 
išbūti "ant darbo” jau 60 
dienų, nesugrįždami namo; 
jie yra daug stipresni ir

Ji griebėsi tos 
su išrokavimu: 
Kitokio išėjimo 
jau neturėjo.

Į

Klerikalai da sykį gavo 
per nosį.

ninkai su savo diplomatais, 
bet revoliucijoniškas Rusi
jos proletariatas. Vadinas, 
musų idėja paėmė viršų ir 
musų dvasia turės tenai 
viešpatauti.

Tiesa, kokia bus Rusija po 
šitos revoliucijos, kokie jos 
santikiai bus su Lietuva ir 
kitomis iki šiol pavergtomis 
tautomis, to šiandien tikrai 
pasakyt da negalim. Tą tu
rės nutarti Įsteigiamasis 
Suvažiavimas.

Bet delegatai į tą suvažia
vimą, kaip skelbia telegra 
mos, bus renkami visuoti
nu, tiesioginiu ir slaptu bal
savimu. Šitokio rinkimų 
budo visuomet reikalauja 
socialistai ir revoliucijonie- 
riai. Ir jeigu šitas reikala
vimas dabar pildomas, tai 
reiškia, kad revoliucijonie- 
rių ir socialistų įtekmė tenai 
turi didelę persvarą. Ki
taip ir būt negali, ries kitaip 
nebūtų sugriauta senoji val
džia. .

O jeigu taip, tai mes tu
rim viltį, kad į tą Įsteigia
mąjį Suvažiavimą bus iš
rinkti patįs žymiausi revo- 
liucijonieriai ir socialistai. 
Jie turės nustatyti Naujai 
Rusijai pamatus, padaryti 
konstitucijos projektą. Jie 
turės taipgi pasakyti, kokie 
turi būt santykiai su tokiais 
kraštais, kaip Lietuva. Bū
dami kuoplačiausios laisvės 
šalininkais ir tautų pavergi
mo priešais, tie žmonės žiu- 

; rėš, kad visos iki šiol pa
vergtos Rusijoj tautos įgy
tų kuodaugiausia savaran
kumo ir kad "patamsio spė
kos” negalėtų tenai šeimi
ninkauti.

Taigi turime vilties, kad 
Lietuvos liaudis susilauks 
šviesesnės gadynės, ir susi
lauks jos Taigi: ačiū revo
liucijai.

Lai gyvuoja revoliucija! 
Lai gyvuoja socializmas!

Dėl Lieta nepriklausomybesi kaip jie kovoja prieš kitaip 
I manančius žmones.

Mockaus bylos istoriją 
I Waukegane parašysime vė
liau. Ta istorija bus labai 
indomi laikraščių skaityto
jams tuo. kad jie pamatys, 
kokių biaurių priemonių ku
nigai pavartojo apskundi- 
me Mockaus.

Aš tikiu, kad didžiausias 
ištvirkėlis, didžiausias do
riškas nupuolėlis nebūtų 
drįsęs pavartoti tokių šlyk
ščių žodžių, tokių nedorų 
prasimanymų, tokių biaury- 
bių ir kalbėli jų viešai, kaip 
kad vartojo kunigu sufana
tizuoti tamsus žmoneiiai ir 
davatkos. O dar tie jėzui
tiški nenaudėliai drįsta va
dinti save doros mokinto
jais, Dievo tarnais!! Jeigu 
mes dar pirma galėjome 
kiek abejoti, tai dabar pa
matėme jų dorą: ji supuvu
si iki kaulų smegenų. Melas, 
veidmainystė, šlykščiausi 
prasimanymai — tai jų do
ra.

apsispręsti. Ne išoriniam 
kevale svarba, bet rūsyje ir 
paties branduolio gajume. 
Jei, padėkim, neprigulmin- 
goj Lietuvoj ekonominiai 
sluoksniai ir visuomenės jė
gos grupuotųsi taip, kad 
demokratinės tautos ūkio 
formos pasirodytų mažiau 
įvykinamos, negu autonomi
ją turint, mes, žinoma, geis- 
tumėm pastarosios.

Svarbiuoju musų busi
mos tėvynėje tvėrybos obal- 
siu yra — politinė ir pilieti
nė laisvė plačiausioje sava- 
valdybėje, kame butų gali
ma pravesti gilias sociales 
tautos ūkio reformas, tin
kamas plačiųjų, be tautos 
skirtumo, darbo žmonių ma
sių reikalams.

Vidujinė tos ar kitos vals
tybinės vienatos tvarka, pri
gulinti nuo realių visuome
nės jėgų santykių, nors ir 
žymiai nusprendžiama eko
nominių gyventojų sluoks
nių reikalais, vienok perei
namuoju metu artimiausias 
jos kontūras priguli nuo to, 
kiek darbo masės yra susi
pratę ir politiniai subrendę. 
Tokia pakraipa organizuo
ti visuomenę masių mintį — 
tai būtina visos musų demo
kratinės inteligentijos par
eiga.

Busime aiškus. Ne vie- 
nybėn su smulkiai-buržuazi- 
nės "demokratijos” ideolio- 
gijos nešėjais, musų tauti
ninkais, mes šaukiame. Apie 
vienybę su "krikščionimis- 
demokratais,” su reakciji- 
niais klerikalais mes čia vi
sai ir nekalbam. Ne, jiems 
žodis "demokratija” tai ne 
tikrasai ateities veikimo 
obalsis, bet tik demogoginis 
pereinamojo momento šuks- 
nys. Jai tatai — įrankis ir 
kovoj dėl pilietinės laisvės, 
kovoj prieš didžiojo kapita
lo įtekmę, ir tuo pat kartu 
—įrankis sutvirtinti "neju
dinamus” privatinės nuosa
vybės pamatus ir buržuazi
nės ukininkijos plėtojimąsi.

Mes nesame utopijų šali
ninkai. todėl skaitomės ir 
su pereinamuoju laiku. Mes 
netikini, kad vienu plunks
nos brūkšniu arba stiebijine 
katastrofa butų galima iš 
karto pakeisti tautos ūkio 
formas.

Pas mus, Lietuvoje, yra 
dvi partiji, kurios eina gry
nojo demokratizmo keliu. 
Tai visuomenininkai ir liau
dininkai. Į jas mes ir krei
piamės, šaukdami vieny ties 
ir bendrai visuomenėje dar
buotes. "Naujoji Lietuva.”

KĄ MANO RUSIJOS LIE
TUVIAI APIE NEPRI- 

GULMYBĘ.
"Naujoji Lietuva” šiuo 

klausimu rašo taip:
Kaip įmestas tam tikran 

chemiškan sąstatan druskos 
gabalėlis pradeda kristali
zuoti apie save vis didesnes 
ir didesnes vienodos rųšies 
kristalų mases, taip įtemp
toj politinėj atmosferoj pa
leistas obalsis spiečia-gru- 
puoja apie save vienokią vi
suomenės mintį. Šauksnys, 
praskambėjęs toli, pasklys- 
ta ir randa sau atbalsį ten, 
kame, rodos, jo niekas ne
laukė.

Vos mėnuo tepraėjo, kaip 
paskelbta užimtų Lenkų 
nepriklausomybė, o jau pra
dėjo eiti gandų anie tai, kad; 
ir Lietuvą paskelbsią neori-; 
gulminga, dargi sutversią1 
lietuvių karalystę.

Tuo klausimu ir mes ran
dame reikalinga savo žodį 
tarti.

“Keleivyje’’ buvo jau ra
šyta. kad Waukegane kleri
kalai jau dusyk traukė Moc- 
kų Į teismą ir kiekvieną sy
kį jie gavo vis per nosį. 
Kiekvieną sykį Mockus bu
vo vis išteisintas. Antroj 
byloj teisėjas Perkins pasa
kė, kad šalis čia laisva ir lai
svamanis yra toks pat pilie- 
ti.s kaip ir karščiausis kata
likas, ir Illnois valstijoj nė
ra tokio įstatymo, kuris 
draustų kritikuot tikėjimą 
arba pašiepti Dievą.

Bet prokuroras Welch 
(klerikalų apgynėjas) su 
tuo nesutiko ir pasakė, kad 
jis varys Mockaus bylą ant 
grand jury. 
darė.

Apie šitą 
dabar A. F. 
"Naujienose”

Ant rytojaus, po paliuo- 
savimui Mockaus, susirinko 
prisaikintieji teisėjai ir pro
kuroras J. Welch atidavė 
dalyką "jury’ei.” Jury iš
klausius kaltinamąjį aktą, 
leido eiti bylai toliau. Ir ji 
nuėjo į apskričio teisėjo 
Clair C. Edwards rankas.

Teismo pašauktas, Moc
kus atvyko pas teisėją su 
savo advokatu Frederick 
Mains (iš Chicagos) ir užsi- 

| statė reikalaujamą bondsą. 
Teisėjas paskyrė laiką bylai 
nagrinėti pėtnyčios vakarą, 
kovo 16 dieną.

Pėtnyčios vakare, 7 va
landą prasidėjo nagrinėji
mas bylos. Be abiejų pusių 
advokatų teismo kambarin 
prisirinko daugybė pašali
nių klausytojų, indomau- 
jančių ta, taip nepaprasta, 
byla. Tardymas tęsėsi iki 
11 v. nakties.

Teisėjas Edwards, išklau
sęs abiejų pusių advokatų 
argumentų, užreiškė, kad 
Illinois valstijos įstatymai 
nedraudžia niekam kalbėti 
apie tikėjimo dalykus nei 
prieš kokį nors tikėjimą. 
Kiekvienas, vyras ar mote
ris. kuris tik pajiegia kalbė
ti, gali išreikšti viešai savo 
nuomones apie įvairius ti
kėjimų dalykus. Todėl ir 
Mockus — paliuosuojamas.

Ir taip, musų klerikalai, 
sumaniusieji prapuldyti 
Mockų ir užgniaužti laisvą
jį žodį, išėjo kai Zablackas 
su muilu, — ne, jie gavo dar 
stiprią žandinę.

Mums, progresyviams ele
mentams, ta byla ištraukė 
pinigų, o klerikalams dar 
daugiau. Tie pinigai. butų 
buvę galima suvartoti nau- 
dingesniems visuomeni
niams tikslams. Bet ką pa
darysi ? Tamsiosios jėzuitų 
galybės savo inkvitoriškas 
žiotis buvo išžiodinusios ant 
žodžio laisvės, ir mes pri
versti buvome ginties.

Bet mes ir nesigailime. 
Mes laimėjome! Laimėjome 
taip, kad šiaip ir per kelis 
metus veikdami nebūtume, 
tur būt, tiek daug laimėję. 
Šiandien ir paikiausias žmo
gelis pamatė, ko trokšta tie 
jėzuitiški juodvarniai, ir

L. š. F. SKYRIAMS!
Kadangi dabar eina tari

mas per L. Š. F., kad tuo
jaus butų pasiųsta į Lietuvą 
10 tūkstančių dolerių. To
dėl tie skyriai, kurie nori, 
kad jųjų surinkti pinigai bu
tų tuojaus nusiųsti paskir- 
ton vieton, tad busite malo
nus prisiųst tuojaus pinigus 
pakol dar neišsiųsti. Aš gi 
gavęs pranešimą tuojaus jū
sų pinigus išsiųsiu.

K. Šidlauskas,

Ir taip jis pa-

Mockaus 
Sabeckis 
taip:

bylą 
rašo

Kur dėti suplyšusią vėliavą?
Vargšas žydelis, ką vaikš

čioja gatvėmis rankioda
mas skudurus, buvo aną
dien Bostone areštuotas ir 
nubaustas už... paniekinimą 
vėliavos. Mat tas vargšas 
žydelis rado tarp skudurų 
seną vėliavą ir nieko blogo 
nemanydamas surišo į ją sa
vo skudurus. Jis užgavo 
tuomi patriotiškus ameri
konų jausmus. Vienas se
nas kareivis, sakoma, net 
apsiverkęs matydamas, kad 
į vėliavą surišti skudurai. 
Teismas tą vargšą nubaudė 
ir patriotiškiems jausmams 
pasidarė lengviau.

Kitas atsitikimas su vė
liava buvo So. Bostono brit- 
vų dirbtuvėj. Tūlas Hogan 
radęs tenai šmotą senos vė
liavos nušluostė savo vars
totą. Pamatė tai patriotai ir 
vėl bemažko neapsiverkė iš 
gailesčio. Jie jį apskundė, 
pripasakojo, kad jis vadi
nąs vėliavą ”rėgsu” (skudu
ru) ir pasakęs, buk už vėlia
vą jis niekados neitų mirti, 
buk tai esąs paprastas šmo
tas audeklo ir tt. Už tą vis
ką So. Bostono teisėjas Lo- 
gan nubaudė tą žmogų S100 
ir pasakė, kad jam esą la
bai gaila, jog įstatymai ne
leidžia jam didesnės baus
mės paskirti. ”Jei tai butų 
mano galėj, tai aš jį da ir 
kalėjiman pasodinčiau,” pa
aiškino patriotiškas teisė
jas.

Viena pažįstama mano 
mergina, kuri dirba miesto 
ligonbutyje, pasakoja, ko
kios ji turėjo bėdos su vėlia
va. Aną dien ji rado savo 
kambaryje jau seną, suply
šusią vėliavą. Ji nieko blo
go nemanydama įmetė ją 
gurbelin, kur sumetamos vi
sos šiukšlės. Bet paskui pa
matė laikraštyje, kad už to
kį vėliavos "išniekinimą” 
žmonės sunkiai baudžiami. 
Ji persigandus greitai tą vė
liavą iš šiukšlių ištraukė. 
>et kur gi ją dėti? Laikyti 

purviną ir suplyšusią vėlia
vą kambaryje, ypač mergi
nos kambaryje, negražu. Ji 
nunešė ją kitos merginos 
kambarin. Ši pamačius ją 
sušuko: "Vaje, ką tu darai? 
Aš nežinau, kaip nuo tos vė
liavos atsikračius. Aš jau 
buvau ją išnešus, o tu ir vėl 
man ją atnešei.”

Ištiesų keista. Vėliavos 
reikia bijotis. Nėra kur jos 
padėti. Išmesi į skudurus, 
gali užsitraukt bausmę. Su
deginsi ją — vėl gali papult 
bėdon. New Yorko teisėjai 
Mclntyre pasakė, kad "kas 
vėliavą degina, tas ją išnie
kina ir daro prasižengimą.”

Taigi klausimas: kur dėti 
suplyšusią vėliavą, jeigu jos 
nevalia nei šiukšlynan iš
mesti, nei ugnyje sunaikin
ti? Negeistinas.

Kaip kiekvienas asmuo, 
; iš savo prigimties veržiasi 
prie pilnos laisvės, kad visus 
savo reikalus patenkinti, 
taip ir kiekviena tautinė ar 
teritorijalė valstybė trokšta 
visai neprigulminga būti. 
Kaip atskiro asmens veiki- 

j mo leisvė pilnai priguli nuo 
.dviejų faktorių: fizinės or
ganizmo jėgos ir moralio as
mens pastovumo — tai vidų-: 
jinis faktorius, ir nuo to 

į tarpo bei sąlygų, kuriose 
i žmogus gyvena — išorinis 
į faktorius; taip ir tam tikras 
1 atskiros šalies neprigulmin- 
! gurno laipsnis taip-pat pri
guli nuo dviejų faktorių: 
nuo vidujinių visuomenės 
jėgų santykių, jos galėjimo 
politiniai apsispręsti ir, iš ki j 
tos pusės, tomis išorinėmis, 
politinėmis sąlygomis ir 

’ tarptautinėmis konjunktu-! 
! romis, kuriose valstybė yra 
į ir su kuriomis prisieis jai 
; kovoti.

Toji politinė forma, į ku-; 
rią Lietuvos valstybinis gy
venimas po karės išsilies, la- 
bai daug, žinoma, priguli 
nuo tarptautinių santykių ir 
kol kas nekiek tepriguli nuo 
mus pačių. Bet toji forma, 

j be abejo, priguli ir nuo mu-, 
sų pačių visuomeninės jė
gos, nuo to, kiek su mumis 
bus galima ir reikalinga 
skaityties.

Mums, lietuvių marksi- 
ninkams ir socialistams- 
liaudininkams, visai ne tiek 
svarbi politinė Lietuvos ne
priklausomybė, kiek jos sa
varankumas demokratiniai

Žuvo 9,201,000 kareivių.

įsteigiamasis Rusų Suvažiavimas ir Lietuva.
Musų, socialistų, pranaša

vimas išsipildė. Kuomet 
tautininkai ir klerikalai j ie
škojo Lietuvai laisvės po di
plomatų koridorius, kuomet 
jie šaukė prispaustųjų tau
tų konferencijas ir rašė 
”memorandumus,” kuomet 
jie važinėjosi į Rymą ir bu
čiavo popiežiui į pantaplius, 
kuomet visokie Laukaičiai 
su Yčais landžiojo pas carą 

i ir pirko ikonas, kuomet jie 
trinėsi po visokių činovnikų 
priemenes ir visokiais bu
dais jiem šunuodegiavo ti
kėdamiesi, kad tokiu patai
kavimu ir nusižeminimu jie 
išgaus Lietuvai palengvini
mų, tai mes, socialistai, vi
suomet jiems sakėm, kad jų 
darbas yra tuščias. Mes vi
suomet jiems sakėm, kad 
šunuodegiavimu niekas lais
vės da neišgavo ir neišgaus. 
Mes sakėm, kad žmonės tik 
per kovą gali savo prispau
dėjų nusikratyti.

Ir musų žodis išsipildė!
Rusijos liaudis nesiunti- 

nėjo carui peticijų, nerinko

parašų, kad nori laisvės. 
Kol galėjo ji kentėjo. Bet 
pritruko jai kantrybės ir ji 
sukilo. Dievo pateptasai 
caras likos nuspirtas nuo 
sosto, kaip paprastas nieka- 
dėjas. Dievo paskirtoji val
džia subirėjo į dulkes. Suki
lęs Rusijos proletariatas su
traukė surūdijusius retežius 
ir akies mirksnyje visa šalis 
pasijuto liuosomis ranko
mis.

Pabudęs darbo milžinas 
vienu užsimojimu nunešė 
despotizmo hydrai galvą ir 
ant syk liko laisvos paverg
tos tautos. Suomijai vėl 
pripažinta jos konstitucija 
ir pilna autonomija.

Lietuva dabar užimta vo
kiečių. Bet nėra mažiau
sios abejonės, kad Rusijos 
revoliucija išris ir Lietuvos 
klausimą. Nėra mažiausios 
abejonės, kad Lietuva liks 
Rusijos respublikos provin
cija su vietine autonomija. 
Taigi Lietuvai laisvę bus iš
kovoję ne klerikalai su savo 
Gabriais ir Yčais, ne tauti

Sulyg oficialių žinių, 
skelbiamų pačių kariaujan
čių valstybių, Washingtone 
apskaityta, kad nuo karės 
pradžios iki 1 sausio šių me
tų Europos karės laukuose 
žuvo 9,201.200 kareivių ir 
oficierių. Sąjungininkai ne
teko 5,819,400 žmonių, o te
utonai su savo talkininkais 
—3,381,800.

Anglijos kareivių: užmuš
ta 205,400, sužeista 102,500, 
prapuolė 107,500, išviso 
515,400.

Francuzijos — užmušta 
870,000, sužeista 540,800, 
prapuolė 400,000, išviso 
1,810,800.

Rusijos—užmušta 1,500,- 
000, sužeista 784,200, pra
puolė 800,000, išviso 3,084,- 
200.

Italijos — užmušta 105,- 
000. sužeista 49,000, prapuo
lė 55,000, išviso 209,000.

Belgijos — užmušta 50,- 
000, sužeista 22,000, prapuo- 
lė40,000, išviso 112,000.

Serbijos—užmušta 60,000, 
sužeista 28,000, išviso 88,- 
000.

Kartu sąjungininkų už
mušta 2,790,400, sužeista 1,- 
526,500, prapuolė 1,402,500, 
išviso 5,819,400.

Vokietijos — užmušta
893.200, sužeista 450,000, 
prapuolė 245,000, išviso 1,-
585.200.

Austrijos—užmušta 523,- 
100, sužeista 355,000, pra
puolė 591,000, išviso 1,496,- 
100.

Turkijos — užmušta 127,- 
000, sužeista 110,000, pra
puolė 70,000, išviso 307,000.

Bulgarijos — ūži. ušta 7,- 
500, sužeista 7000, prapuolė 
6,000, išviso 20,500.

Kartu teutonų ir jų tal
kininkų užmušta 1,550,800, 
sužeista 922,000, prapuolė 
912,000, išviso 3,381,800.

Rumunijos nuostoliai čio
nai nepriskaityti.
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Statement of the Ownership and 
Management of the "Keleivi*,” pub- 
lished Weekly at Boston, Mass., re- 
ųuired by the Aet of August 24, 1912.

Editor — St. Michelson, S. Boston. 
Publishers — J. G. Gegužis &. Co.

So. Boston, Mass.
O w ners:

J. G. Gegužis and Stanley Michelson, 
So. Boston, Mass.

Known bondholders, mortgagees, 
and other security holders, holding 
1 per cent, or more of totai amount 
of bonds, mortgages, or other secu- 
rities — None.

By J. G. Gegužis, Publ.
Sworn to and subscribed before me 

this Sept. 12, 1916.
Fortūnatus J. Bagočius, 

Justice of the Peace.
(Seal) (My commision expires 

February 23, 1918.)

S AMERIKOS
KAIRIŲJŲ ORGANIZA
CIJŲ KONFERENCIJA.

Brooklyne 1 balandžio 
bus kairiųjų organiz icijų 
atstovų konferencija. Vie
tos LSS. 19-tos kuopa išrin
ko komisiją, kad pasam ly
tų svetainę konferencijai. 
Svetainė paimta New Plaza 
Hali, kertėj Grand ir Have- 
meyer sts., ant antrų kibų. 
Visi delegatai teiksis va
žiuoti Į salę 9 valandą iš ry
to. Komisija.

MONTELLIEČIŲ DOMAI.
Balandžio 1 d. Lietuvių Li

teratūros Darbininkų Dr- 
jos 6-ta kuopa turės Tau
tiškame Name trimėncsinį 
susirinkimą 12-tą valandą 
prieš piet. Visi nariai ma
lonės susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų. Atsiverki
te su savim ir draugi], kad 
ir jie prisirašytų prie kny
gų leidimo draugij «$.

J. A. Turan, pirm.

REVOLIUCIJONIERIAI
VAŽIUOJA RUSIJON.

Daug Rusijos revoliucijo- 
nierių — rusų, žydų, latvių, 
lietuvių — kurie gyveno A- 
merikoje, dabar grįžta Ru
sijon. „Kovos” redakto
rius d. Kapsukas taip-pat 
išvažiuoja.

LIETUVIS SUPIAUSTĖ 
LIETUVĮ.

Iš Lovvellio mums pri
siųsta iš anglų laikraščio iš
karpa, kur aprašoma, kaip 
vienas lietuvis, vardu No
ra wkayicz (pavardė matyt 
iškraipyta) supiaustė kitą 
lietuvį, vardu Waraofskį 
(gal Varanau^ką?). Pas
tarasis nors labai suniaus- 
tytas, tečiaus parmetė savo 
užpuoliką ant žemės ir pri
spaudęs prie grindų laikė, o 
jo nati tuo tarpu išbėgus 
laukan pradėjo šaukti pa
galbos. Kuomet pribuvo pa- 
gelba, supiaustytam jau 
tiek kraujo buvo nubėgę, 
kad jis apalpo. Tuomet pri
buvę žmonės užpuoliką. su
ėmė ir laikė jį pakol pribu
vo policija. Kokia buvo to 
skandalo priežastis, anglų 
laikraštis nepasako.

AMERIKONAI JAU 
ŠAUDO VOKIEČIUS.

Amerikiečiai jau pradeda 
šaudyt vokiečius. Praėjusio 
panedėlio naktį jie pašovė 
buk tai norėję pabėgti nuo 
du vokiečių jurininku, kurie 
internuotų vokiečių garlai
viu „Kronprinz Wilhelm” ir 
„Prinz Eitel Friedrich.” Tie 
laivai stovi prie League Is- 
land, netoli Philadelphijos. 
Pereito panedėlio naktį Su
vienytų Valstijų skraiduo
lis metė ant tų laivų šviesą 
ir pasirodė, kad keliolika 
vokiečių plaukia nuo tu lai
vų prie krašto. Nuo Ameri
kos laivo jurininkai tuojaus 
pradėjo vokiečius šaudyt ir 
du jų pašovė. Spėjama, kad 
keliatas buvo visai nušauta 
ir paskendo.

SUDEGĖ DU ŽMONĖS.
Brockton, Mass. — Po nr. 

86 West st. čia sudegė per
eitoj sąvaitėj namas ir du 
žmonės: G. Reynolds ir C. 
Smith.

Amerika mobilizuoja į 
kariumenę.

Karės karštis Amerikoj, 
darosi kasdien vis didesnis, i 
Paskelbta jau laivyno ir mi-' 
licijos mobilizacija. Vidu- i 

: rinės ir vakarinės valstijos 
iššauktos jau visos. Daromi 
didžiausi prisirengimai prie 
karės. Išrodo, kad amunici
jos patriotai ištikrujų jau 
yra pasirengę į skerdyne. 
Vokiečių submarinai pa- 

i skandino jų jau tris laivus. 
■ Pereitoj sąvaitėj likos pa
skandintas vienas aliejaus 
• t rusto laivas, su kuriuo žu
vo ir keliatas jurininkų. 
Amerikos kapitalistams čia 
geriausia proga agitacijai 
už karę. Jie rėkia visa 
gerkle, kad vokiečiai skan
dina amerikonus, užpuldi
nėja šios šalies laivus ir čia 
būtinai reikalinga karė.

Ant 2 balandžio Wilsonas 
šaukia nepaprastą kongreso 
susirinkimą karės reikalais 

į ir, kaip dabar išrodo, karė 
bus apskelbta. Vokiečiai 
taipgi tiki, kad karė su 
Amerika neišvengtina. Ma
to tą ir kitos valstybės, to
dėl keliatas neutralių Euro
pos šalių pereitoj sąvaitėj 
pasiūlė Amerikai taikyties 
su Vokietija, bet Washing- 
tono valdžia šitą pasiūly
mą atmetė, paaiškindama, 
kad tai esąs vokiečių „sky- 
mas.”

Wilsonas išleido dabar 
paliepimą, kad laivynas bu
tų mobilizuotas iki pilnos 
kariškos spėkos, išviso 82,- 
400 jurininkų. Armija taip- 
pat mobilizuojama. Reika
laujama da 25,000 kareivių. 
Visuose soduose ir kitose 
vietose, kur tik daugiausia 
vaikščioja žmonių, atidary
ta naujokų ėmimo stotis. Iš
statyta kanuolės, kulka- 
svaidžiai ir kitokie žmonių 
skerdimo įrankiai dides
niam minių patraukimui, 
žodžiu, visa šalis suskam
bėjo nuo ginklų. Pašėlusi 
agitacija varoma spaudoje 
ir gyvu žodžiu už prisiren
gimą.

Klausimas tik kįla, kaip 
ir kur amerikonai mano su 
vokiečiais kariauti? Vokie
tija su Amerika nesueina; 
ant jūrių taipgi ameriko
nams nėra kas veikti, nes ir 
anglų laivynas neturi dar
bo.

Laikraščiai dabar rašo, 
kad Wilsonas rengiasi siųs
ti kariumenę Francuzijon 
urieš vokiečius kariauti. Ta 
žinia pasiekė jau ir Francu- 
ziją. Francuzai neapsako
mai iš to džiaugiasi. Žino
ma, gal netiek dėlto, kad 
amerikonai butų geri karei
viai ir galėtų ką nors tenai 
nusverti, kiek dėl to, kad 
Amerika tuomet stengsis 
daugiau remti francuzus pi
nigais ir maistu, nes šitais 
daiktais ji labai turtinga. 
Amerikos darbininkai kad 
ir neturės ko valgyt, bet ka
riumenę šios kalies kapita
listai aprūpins viskuo. To
dėl karė su Vokietija Ame
rikos žmonėms reikš da di
desnį skurdą, negu dabar. 
Kapitalistai lups žmones 
koja primynę. Viskas taip 
pabrangs, kad sunku bus ir 
išsimaitinti.

riuos Tamstos nurodot
„Kadangi pinigai buvo 

siųsti vardu komiteto nuken 
tėjusiems dėl karo šelpti, 
mes jų negalėjome atsiimti, 
kol nebuvo galutinai legali
zuota musų Draugija.

„Kokiose sąlygose gyve
na lietuviai tremtiniai, kiek 
jų globoja ’Grudos’ ir k. pa- 
sirupinsim pranešti vėliaus.

„Valdybos pirmininkas, 
valst. Durnos atstovas — 
Pr. Keinis, sekr. Gob. Liut
kevičius.”

Vadinasi dabar jau pro- 
gresvvė musų Amerikos lie
tuvių visuomenė turi kur 
savo aukas siųsti, kad ir pa
bėgėliams iš Lietuvos, t. y. 
arba Petrogradan „Grū
dui,” ar Vilniun Agronomi
jos ir Teisių Dr-jai.

V. želionis.

veikslus $3.50, Baltimore, Md. už pa
veikslus $1.00, Curtis Bay, Md. 
$14.10, Camden, N. J. $2.80, Philadel
phia, Pa. $28.63, Philadelphia, Pa. 
$91.69, už paveikslus $8.50, Bayone, 
N. J. $34.56................. ..........

Per K. Deksnį iš
(nepažymėta nuo

“KELEIVIS”

........ 510.16 
Bridgewater, 

ko au- 
.. 12.50

Mass. 
kos)

Viso per Vasario mėnesį įplau
kė .......................................... $1,422.07

Viso su balansu ........... $14,805.90

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ 
LAIKRAŠTIS.

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje:

Metams ........................
Pusei metų .................

Kanadoj ir Užrubežiuose: 
Metams ..........................
Pusei metų .................

Su visokiai reikalais atsikrei
piant į Redakciją, rašykit 
adresą:

$1.75
1.00

$2.25
1.25

AUKOS
LIET. ŠELP. FONDAN.

RUMFORD. ME.
Laike prakalbų gerb. Bulotos ir 

Bulotienės susinkusieji suaukavo 
$65.75.

Aukavo: J. Viskontas ir J. Žadeikis 
—po $5.00; S. Jankauskas ir S. 
Kiaurakis — po $2.00; J. Benelis, A. 

' Gečas, J. Rastinis, J. Venskienė, J. 
Žadeikis, V. Domavičius, *J. Viatrovs- 
ky, P. Dakintis, J. Pjaulokas, A. Al
bertas. F. Domkus, A. Maliauskis, K. 
Naujalis, B. Takevičaitė, J. Gali- 
niauskas, K. Maziliauskas, J. Jaku- 
baitis, F. Lavvreckis, A. Gaulokas, J. 
Lobikis, J. Zovė, M. Kazla, V. Šalt- 
mieris, A. Jakubauskas, F. Bartkevi- 
čia ir J. Laureckienė — po $L00; J. 
Grušis ir J. Kryžius — po 75c.; F. 
Šimer.is 55c.; P. Jenčius, P. Stasiulis, 
K. Raštinis, J. Autužis, A. Alenskis, 
P. Veličkienė, M. Lukienė, A. Velička, 
D. Veličkienė, J. Bauža, B. Minautie- 
nė, J. Dieringis, K. Pliaupis, M. Kar- 
klietis, J. Chapl. A. Lemežis, A. Pau
lauskas. S. Baublis, J. Šaltmieris, Z. 
Lindaulienė, B. Narvilaitė, U. Du- 
bendrienė. A. Pjaulokienė, J. Vens- 

1 kus, P. Rindeika ir J. Banis — po 
50c.; F. Toleikis, J. Gailius. Joknie- 
nė, J. Stonis, J. Kutkaitis, J. Barta- 

I sius ir O. Alesienė — po 25c. Vi- 
I so $61.25.

Už svečių paveikslus įplaukė nuo 
sekančių ypatų po 50c.: J. Benelis, 
M. Baublienė, S. Jorašunas, B. Bu- 

-čionis, B. Tamkevičaitė, K. Naujalis, 
J. Motuzą, J. Gailius, ir J. Galinau 
skas. Viso $4.50. L. Š. Fondan viso 
labo pasidaro $65.75.

Tame pačiame susirinkime Žibu
rėlio Dr-jai suaukauta $17.41. Auka
vo: M. Viskontienė $3.00; H. Lau- 
reckis, J. Galinauskis, J. Lukas ir S. 

: Jankauskas po $1.00; J. Ječius 60c.; 
į Z. Balakaitė, K. Maziliauskas, A. Le
mežis, F. Paulinas. J. Venskienė. J. 

■ Laureckienė ir J. Zovė — po 50c.; 
i S. Kiaurakis, A. Gečas, U. Dubendrie- 
. nė, M. Veliušaitė ir N. Veliškienė, K. 
I Naujalis — po 25c. Sykiu su smul
kiomis aukomis $17.41.

Aukavusiems varde šelpiamųjų ta
riame ačiū. S. J. Baublis.

Montreal, Canada.
L. D. K. Vytauto Neprigulmingas 

Kliubas, paaukavo nuo karės nuken
tėjusių lietuvių pašalpai $100.00; 
Dersiuntimo lėšas apmokėjo draugai 
J. Vilkaitis ir J. M. Kudlas. Mel
džiame perduoti L. Š. Fondo kasinin
kui. J. Vilkaitis.

Pinigų $100.00 priėmiau tr perda
viau L. Š. F. kasininkui K. Šidlaus
kui. J- G- Gegužis.

„GRŪDAS” PRIĖMĖ Iš 
LAWRENCE’O SIUS

TUS PINIGUS.

Kovo 21 d. š. m. iš Petro
grado gavome sekančią ži
nią:

Gruodžio 31 d. 1916 m. 
„Lietuvos šelpimo Fondo 

Komitetui
Lawrence, Mass., U. S. 

„Lietuvių ’Grudo’ Dr-jos 
valdyba šiuomi praneša, kad 
jūsų išsiųstus tuktantį šešis 
šimtus rublių ’Grudas’ gavo. 
Pasistengsim juos suvartoti 
tiems patiems tikslams, ku

ATSKAITA.
Nuo vasario 1, 1917 iki Kovos 1, 1917.

Vasario 1, 1917 balansas $13,383.83 
Per vietos L. Š. F. nuo visuomenės 

iš Worcester, Mass. $400.00 ir Lietu
vos Sūnų Dr-ja aukavo $25 .. $425.00

Per P. Berukštį nuo vestuvių J. 
Rinkuno su S. Mitkiute iš So. Beth- 
lehem, Pa...................................   • 24.86

Per L. Višniauską nuo Marion, Ind. 
visuomenės ir Šv. Kazimiero Dr-tė 
aukavo $5.00 ..............................  22.85

L. D. L. D. 38 kuopa West Pulman,
III. aukavo .................................. 5.00

Per A. Bulotą nuo pp. Bulotos, Že
maitės ir Bulotienės prakalbų: Ak
ron, Ohio $75.35, už svečių paveiks
lus $11.50, Youngstown, Ohio $31.45, 
Akron, Ohio $17.84, Dayton, Ohio 
$15.60, Courtney, Pa. $7.00, Pitts- 
burgh, Pa. $31.00, už paveikslus 
$4.00. Donorą, Pa. $47.05, už paveiks
lus $2.50, Bridgeville, Pa. $14.06, Car- 
negie, Pa. $12.89, Braddock. Pa. 
$33.80, už paveikslus 50., McKees 
Rocks, Pa. $33.45, už paveikslus 
$1.00 .......................................... 338.99

Per L. Račkį iš Easton, Pa. nuo vi
suomenės .................................. 36.61

Per J. Shitkų nuo Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugystės koncerto Ke- 
nosha, Wis. suaukauta................ 6.25

Per K. Chesunas nuo draugiško va
karėlio pas K. Mankevičių Racine, 
Wis................................................... 5.60

Nuo Lietuvių Moterų Apšvietos 
Dr-tės išvažiavimo $6.40, draugystės 
narė aukavo 50c. ir iš iždo paskyrė 
$3.10, Chicago, III....................... 10.00

Per J. Margį nuo L. S. S. 124 kuo
pos prakalbų Rasine, Wis..........9.00

Per "Naujienas” nuo vestuvių K. 
Armalavičiaus su M. Kačergiute iš 
Detroit, Mich.................................. 8.00

Per "Laisvę” nuo vestuvių J. Bim
bos su S. Valintaičiute iš Burlington, 
N. J.................................................. 7.25

Per A. Bulotą nuo A. Bulotos, Že
maitės ir Bulotienės prakalbų: She- 
nandoah. Pa. $44.43, Mahanoy City, 
Pa. $71.31, už paveikslus $3.00, St. 
Clair, Pa. $23.05, už paveikslus 50c., 
Coaldale. Pa. $10.90, Frakville, Pa. 
$7.80, Minersville, Pa. $28.30, nuo 
įžangos liko $7.70, Mt. Carmel, Pa. 
$21.10, Wilkes Barre, Pa. $20.15, už 
paveikslus $1.50, Scranton, Pa. 
$46.54, Pittston, Pa. $39.10, už pa-

Pajieškau broliadraugo Juozo Ri- 
į meikos, 
, Žagarės 
'gyveno 
' šaukti.

I
I

' it—
Kauno gub, Šiaulių pav, 
valsčiaus, Damielių sodžiaus, 
Scranton, Pa. Meldžiu atsi-

Charles Rimeikis
BOX 149, Arnold, Pa.

IŠLAIDOS.
Už svetaines ir plakatus Pittsh- 

burgh, Pa. $7.50, Shenandoah, Pa. 
$7.25, Mahanoy City $5.50, Frakville 
$3.50, Scranton, Pa. $12.40, Pittston, 
Pa. $3.58, Camden, N. J. ir Philadel
phia, Pa. $21.75, ...................... $61.48

L. Š. F. Fin Sekretoriui T. L. Dun
duliui už technišką darbą už Sausio 
mėnesį 1917 .............................. 10.00

pp. Bulotai ir Žemaitei už du mė
nesiu: lapkritį ir gruodį 1916, ke
lionės lėšos važinėjant su prakalboms 
ir pragyvenimas ...................... 464.00

Viso per .Vasario mėnesį išmokė
ta ..............................................  $535.48

Kovo 1. 1917 lieka pas L. Š. F. Iš- 
dininką K. Šidlauską . — $14,270.42

Viso įplaukiė į L. Š. F. iki Kovo
1, 1917 .............................. $34.959.28.

L. Š. F. Sekretorius,
T. L. Dundulis.

Pajieškojimą i
"KEL.” SKAITYTOJU ŽINIAI.

Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 
mus, pasigarsinimus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 

-arba tam panašius pasigarsini
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio" Admm.

Pajieškau pažįstamų Antano ir 
Jono Valintonių, pasivadinusių Wil- 
sonai, taipgi Juzės Valintonaitės — 
Kiblis, visi iš Panevėžio miesto. Be 
to meldžiu atsišaukti Liongino Ja
niūno iš Virbališkių kaimo ir valsč, 
ir Pranės Kinderiutės iš Veželių kai
mo.

P. Janiūnas (14)
278 First str., Elizabeth, N. J.

Pajieškau tėvelio Mykolo Didelio, 
kuris 10 kovo š. m. paliko mane su 
mamyte be jokio cento, pasiimdamas 
apie 700 dolerių ir prasišalino. Ma
ma serga ir negalime uždirbt sau 
nei ant duonos kąsnio. Brangus tė
veli, aš tavo sūnūs Alfonsas meldžiu 
tavęs su ašaromis grįžk prie manęs ir 
sergančios mamytės, gelbėk mus nuo 
bado mirties.

Taipgi meldžiu kas žinote, kad pra
neštų mums Mykolo Didelio adresą. 
Jis paeina iš Kauno gub., Zarasų 
pav.. Obelių parap., 39 metų amžiaus, 
didelio ūgio, biskį plikas, kalba lie
tuviškai, lenkiškai ir rusiškai. Mel
džiu jo paties atsiliepti arba žinančių 
jį pranešti jo adresą.

Alfonsas Dideliukas
Sta 12, Box 457, Lawrence, Mass.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Jur
gio Stanių, Kauno gub, Telšių pav, 
Varnių valsčiaus, Rudupių sodžiaus, 
meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Kazimieras Kundrotas (16) 
29 Hindle st, Detroit, Mich.

Pajieškau sesers Marijonos Andru- 
levičiutės, Vilniaus gub., gyveno New 
Yorke, paskui, rodos, Bostone. Turiu 

ir meldžiu jos pačios 
žino pranešfi. 
Andrulevich (15) 

New Britain, Conn.

Yorke, paskui, 
svarbų reikalą 
ar kas apie ją 

Juozas 
90 G rovė st.,

Pajieškau Kastantino Almino, kiek 
pirmiau gyveno Chicago, III. ir Bal
timore, Md. Kauno gub., Baidotų 
sodos, Salantų parap. Kas apie jį ži
not malonėkit pranešti. (15)

Antanas Petrutis
719 Main st., Cambridge, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
bei našlės bevaikės, nuo 20 iki 30 m. 
amžiaus, aš esu 30 metų, turiu far- 
m Mylinčios ramų gražų gyveni
mą malonės atsišaukti prisiųsdamos 
savo paveikslus. 14)

P L.
227 Tenth st,, Toledo, Ohio.

Pajieškau Felikso Joneikos, Kauno 
gub, Telšių pav, T 
Gedlindėnų kaimo, č,___  Z_.
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
šaukti ar kas žino pranešti.

Antanas Garbenčius
Won Plateu Co, Camp 4, 

Long Lake, Wis.

Bemotavo valsč., 
gyveno Bostone.

i atsi
us)

Elzbieta Tutkytė iš Mastaičių kai
mo, Gelgaudiškio parap., Suvalkų

šitokį

"KELEIVIS"
255 Bruadway, So. Boston,

Pajieškau draugų: Petro Černiaus
ko ir Jono Levicko, abu Kauno gub, 
Vilkmergės pav. Pagirių parap, 
žmių dvaro. Meldžiu atsišaukti 
kas žino pranešti.

Pranas Raila 
715 No. 13th str, De Kalb,

Telephone: Back Bay 42M

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

Mass.

Pajieškau darbui vietos, geistina, 
kad gaučiau So. Bostone, prie lietuvių 
biznierių. Esu apsipažinęs su viso
kiais biznio reikalais, kalbu 4 kal
bom. Dėl platesnių žinių malonėkit 
kreiptis laišku. (13)

Juozas Dundulis
161 W. 8th str., So. Boston, Mass.

Pajieškau Marijonos Azalytės, Al
bino duktės, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Šiaduvos parap., Pavartiečių kaimo. 
Gavau nuo jos sesers iš Rusijos laiš
ką dėlto meldžiu atsišaukti ar kas 
žino apie ją pranešti.

J. Vaitekūnas (13)
126 North 7th st., Brooklyn, N. Y.

Stanislovo Me-
_ ■>
reikalą

Pajieškau- brolio 
liausko, Kauno gub, Raseinių pav. 
Kelmės valsč. Turiu svarbų 
ir meldiu atsišaukti ar kas jį žino 
pranešti.

J. Malulis
5008 W. 14th st,

(13)

Cicero, Iii.

Ži-
ar

III.

Pajieškau savo pažįstamos A. Del- 
tuvukės, Suvalkų gub., Skriaudžių 
parap , Gyriškių kaimo, gyvena bene 
Cleveland, Ohio, meldžiu atsišaukti 
ar kas žino pranešti.

Antanas Glamba
1264 St. Aubin avė., Detroit, Mich.

Pajieškau seserų Marijonos ir Do- 
I micėlės Visockučių, iš Stakliškių, 
i Trakų pav, Vilniaus gub. Jos pačios 
I ar kas apie jas žino malonės atsi- 
, šaukti.

Karolina Visockiutė
! 83 Broadway str, Lawrence, Mass. 
I

Pajieškau giminių ir pažįstamų. 
Aš esu iš Suvalkų gub, Mariampolės 
pav, Pagirmonio valsčiaus, Iokimeš 
kio dvaro. Meldžiu atsišaukti.

F. S. Celiešius
■ 839 Bank st, Waterbury, Conn.

Pajieškau Edvardo Olkoviko, Vil
niaus gub, Žašlių parap, tūli matė 
jį gyvenant New Yorke. Jo sūnūs 
buvo Amerikoj dabar išvažiavo į Lie- 

' tuvą, todėl jis pats ar kas jį žino ma- 
| lonėkit man pranešti, nes turiu la
bai svarbų reikalą. Ir jo sūnūs at- 

I siunčia svarbias žinias iš Lietuvos 
prašydamas tėvo pajieškot

St Kandrotas
1 537 Gorahm st, Lowell, Mass.

Pajieškau Antano Tamošiūno, Su
valkų gub. Panemunės parap, Lau- 
menų kaimo, prieš 4 metus gyveno 
Wingel, Pa. Aš esu iš Šlienavos 
kaimo.

Motiejus Čepaitis (13) ...
26 Chestnut st, Ansonia, Conn. , *aJ*ę^kau pusbrolio \ incento Ur-
_________________________________ banaviciaus, Kauno gub, Šiaulių pav,

Pajieškau savo vyro Leono Palauš- Į
kio (pasivadinusio Piluzis), kuris pa- “ .... “
bėgo su merga 8 d. sausio. Jis yra 
6 pėdų, o jinai 6^ pėdų augščio, var
du Marcelė, jis 26 metų, o ji 32 metų. 
Abiejų plaukai geltoni, jis apskri- 
taus veido, o ji pailgo. Abu Kauno 
gub. Kas praneš apie juos,gaus 25 
dol. atlyginimo.

Agota Palaukė
3 School st. Nashua, N. H.

Pajieškau draugo Kazimiero Ta
mošiūno, Kauno gub, Panevėžio pav. 
Virbališkių sodžiaus. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Povilas Keršulis 
Colle C-nel, Vrriola N. 162, 

Valparaiso, Rep. Argentina.

teiksis

(14)

Pajieškau seserėčių Antosės ir 
Manusės Šinkunaičių, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Pabaisko parap., 
Alenų kaimo, gyveno bene Lawrence, 
Mass. Meldžiu atsišaukti ar kas ži
no pranešti. (14)

Juozapas Dūdas
BOX 63 Orient, Pa.

i
Pajieškau tėvo S. Pavalkio, Kau

no gub, Raseinių pav, Velionos 
parap, prieš 6 metus gyveno New 
Yorke. Jo paties atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti. (14)

B. Pavalkis
705 Centre str, PI. St. Chas,

Montrial, Canada.

Pajieškau dėdės Jono ir jo sunaus 
Elizo Borvidų, ir švogerio Jurgio 
Macolo, Kauno gub, Papilės parap. 
Jie patįs lai atsišaukia ar kas apie 
juos žino meldžiu pranešti.

Kazimieras Zolis (14)
1415 IVisconsin Av, Sheboygan, Wis.

Pajiešau Juozo Skėrio, pereitais 
metais gyveno Deitz, Wyo, taipgi 
Petro Urbanavičiaus, Kauno gub., 
Vabalninku parap., prieš 5 metus gy
veno Puritan, Pa. Jų pačių atsišauk
ti ar kas juos žino meldžiu pranešti.

Wm. Matulionis (15)
West Frankfort, III.

Pajieškau Aleksandro, Tamošiaus 
ir Juozapo Vabalų, Suvalkų gub., 
Veisėjų parap., Babrių kaimo. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Ipolitas Vabalas
43 W. Sixth st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Antano Grinkevičiaus, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Kirklionių 
kaimo, gyveno Branford, Ca. (?) Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti.

F. Klimavičia
211 E. Main st., Plymouth, Pa.

Pajieškau draugų A. Buzavičio, F. 
Povilaičio ir J. Gibruno, visi Kauno 
gub, Panevėžio pav, pirmasai Pa
kalniškės kaimo, antras Linkuvos 
miesto, trečiasis Trešų kaimo, visi 
Linkuvos parap. Meldžiu atsišaukti. 

A. Lukoševičius
1019 Wood st, Philadelphia, Pa.

Pojieškau giminių: Aleksandro,
Juozo ir Viktoro Urboniukų, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Žagarės valsčiaus, 
Dvilaičių sodžiaus. Jų pačių atsi
šaukti ar kas žino meldžiu praneš
ti.

F. Zeimukas
1320 Quarry avė N. W.

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo sesers Onos Balsai- 
tės po vyru Juškevičienės iš Kauno 
gub. Telšių pav, Zarasų vol. Gu- 
metlaukio 
Worcester, 
ti.

kaimo. Pirma gyveno 
Mass. Meldžiu atsišauk-

A. Balsis,
125 Milburi st., Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Stasio Yukniavi- 
čiaus. Vilniaus gub, Trakų pav, 
Merkynės parapijos, Subarlonių kai
mo. Meldžiu jį patį atsišaukti arba 
kas apie jį žino meldžiu pranešti, už 
ka busiu dėkingas.

Petras Yukniavičia
45 Connerton st, New Britain, Conn.

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

NE APSIGAUK
SU SLOGA. 
GYDYK JĄ.

CASCARAgąiiiNlNE 
A®#’

Seni šeimyniški vaistai-piliulkų 
formoj — saugios, gerai, lengvai pri
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi
nimo jas vartojant nėra. Išgydo šal
tį į 24 valandas — Gripą į 3 diena*. 
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tą gražų baksuką su raudo
nu viršum ir pono Hill’s paveikslu— 
kaina 25 centai. (B)

Gaunamos bile aptiekoje.

Aš Alena Kostovska, pasiro 
dau visai publikai akyse.

gyveno Chicagoj. Meldžiu atsišaukti | 
ar kas žino pranešti.

Franas Urbanavičius
:BOX 136, Arnold, Pa.
I ..—r-T———7-T7-I
Į Papieškau brolio Petro Zaiduko, 

Kauno gub., Aleksandrovsko pav., 
Panemunės parap., prie 3 metus gy
veno Philadelphijoje, dabar bene Chi
cagoj. Jo paties atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti.

V. Znaidukas
1621 Wood st., Phidelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolių ir pusseserių 
., iš Kauno gub., Šiaulių 

, Klaisų dvaro.
i Aštrauskų. i 
pav, Papilės parap,

I Jų pačių atsišaukti ar kas žino mel- 
! džiu pranešti.

Leon Termin
i 505 William st, Duąuesne, Pa.
; -----—------------------------------------------

■ Pajieškau Kazimiero ir Augustino- 
i Giedrimo, Kuršienų parap, pirmiau 
i gyveno Chicago, III. kas apie juos 
! žino malonėkit pranešti, arba patįs 
lai atsišaukia.

Marjona Raubienė
Ind. Ice Co. Box 29, Hudson, Mass.

tu-

PAJIEŠKO SAVO GIMINIŲ 
AMERIKOJ.

"Keleivio” redakcijon atėjo iš Ru
sijos registruotas laiškas, kurio 
rinys šitoks: *

Prašau gerų jus žmonių pasigailėt 
mus nukentėjusių nelaimingų pabė
gėlių. Mes nelaimingi Lietuvos žmo- 
neliai pasimetę nuo savo giminėlių, 
brolių ir seselių, nežinom vieno kito. 
Iškrikę, išbėgioję į visas puses, pasi- 
metėm ir su savo giminėmis Ameri
koj gyvenančiais. Todėl prašom labai 
širdingai pagelbėti mums su jais kaip 
nors susižinotių prašom pajieškoti ar 
per laikraštį, ar kaip tamsos geriau 
išmanot. Aš labai norėčiau susižino
ti su savo sesele Ona Zorckuviene. 
Prieš karę ji gyveno Scrantone, Pa. 
Aš esu jos brolis Zigmas Kazakie- 
vičius, Suvalkų gubernijos, Kalvari
jos pav, Alytaus miestelio. Mano 
adresas toks:

Sigizmundu Kozakievičiu, 
Gorod Riazan,

Tiuremnaja Inspekcija, 
Russia.

Simonas Cutas, sužeistas kareivis, 
paleistas iš karės, pajieškau savo gi
minių ir brolio Ruperto Cutos Ame
rikoj. Aš esmi iš Vilniaus gub. ir 
pav, Maletų parap, Drusanų so
džiaus. Meldžiu rašyt man sekančia 
antrašu:

Semeon čutas 
Moskovskaja ulica, Gorod Saratov.

Litovskij Komitet N96—94
Russia.*

APSIVEDIMAI

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 25 metų amžiaus, švie
saus veido, paeinanti nuo Biržianų ar 
Papilės. Meldžiu atsišaukti su pir
mu laišku prisiunčiant savo paveiks
lą. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką.

M. P. K.
2005 Morgan st, Aberdeen, Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
šiek-tiek apsišvietusios, nuo 17 jvj 
20 metų amžiaus, aš esu 23 metų. 
Su pirmu laišku prašau prisiųst savo 
paveikslą.

M. P. Rukinis
5418 So. 32nd st, So. Omaha, Neb.

DYYKAI.
Mes prisiusime puikią davaną kiek

vienam labai naudingą. Rašykite 
tuojaus pas: (15)

A. K. C. MAGIS CO.
Amsterdam, N. Y.

Pajieškau pusbrolių Simono ir Ka
zimiero Gramai iauskų ir pusserės
Anelės Gramaliauskaitės, pirmiau 

----- Brooklyn, N. Y. ir 
4________ , pirmiau gyveno
Chicago- Kas apie juos žino malonė
kit pranešti.

' Kazimieras Andrijauskas
Seattle, WmK 78 Market st, Brighton, Mass.

gub, pajieškau savo dėdės Franciš- jie visi gyveno B 
kaus Tutkaus, nesenai atvažiavusio iš Aleksandro Odino, 
Lietuvos. Turiu svarbų reikalą, ku
rie apie ji žino malonėkit pranešti.

Elzbieta Balsevičia (15) 
2326—lOth avė, Seattle, Wash.

Kas mane išgelbėjo nuo varginai- 
čių ligų? Salutaras Bittens. A» 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas rasistas oc- 

! teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimą* 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnooe. 
Niekus aš negavau pagalbos dėl aavo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradt 
jau gerai jausties, gerai valgytį Ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pew 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega 
liu pažint ir palikau laiminga naudo 
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.M. 
Galima gauti geresniuose saliunnooo 
ir aptiekose, o kur negalima gau*~ 
kreipkis pas: (T)

SALUTARAS CHEMICAL IN81..
Žolės nuo visokią blogumą.

1709 S. Halsted St_ Tel. Canai MJi. 
P. J. BALTR6NAS, Prof.

Chicago, IIL
Šitą apgarsinimą turėtą perskai

tyt kiekvienas, išsikirpt ir paaiHkt

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną "Investing for Pro- 
fit.” (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
verta $10 egzemplioris kiekvienam, 
kas neturi patyrimo kaip turėt už
tektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
reikalams aprūpinti. Ten išparodo- 
ma, kaip teisingu budu į trumpą lai
žą galima likti turtingu. "Investing 
for Profit” magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių reikalų 
žurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų. 
Išparodo kaip $100 užauga j $2,200; 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
mėnesiams dykai.

H. L. Barber (?)
53J--28 W. Jackson Boulevard,

Chicago, III.

Jonas A. Katkus
Užlaikau visokių knygų ir kitokią 

daiktų. Galima gaut pirkti visus 
Amerikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš “ ‘ 
12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS 
2204 Forbes str, Pittsburgh, Pa.

ryto iki

kreiptis 
(?)

J J. Kelley&Co
VISOKIE GĖRIMAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES.

Gardus Alos, Elius, Lageris 
Vynai, Konjakai, Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.

Patarnavimas prielankus ir 
teisingas.

245—247 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietu vys uždėjo mafijos

j
Į ____________ <r._ ....
J dirbtuvę. Dirba visokių štuku daiktus. Jei 

c jn Jauti žtukų katalogų, prisiųsk štampą

O-

ir tuoj gausi. Adresuokite taip: 
THB MAOIC SHOF,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MAS*.

((jFarmos!!
(■

Išdalinta po du akeriu nuvaly
ta žemė, viena karvė, dvi kiaulės, 
ir 12 vištų, ant labai lengvų iš
mokėjimų. šitai tai yra Jūsų gy
venimo laimė. Mes turime 60,000 
akrų žemės. Galite pasirinkt sau 
vietą prie miestelio ir mokyklos. 
Mes norime čia sudaryt naują 
Lietuvą.

Sanborn Company
% Lithuanian Colony Director

EAGLE RIVER, W1S.
'iŠ
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HUM0RIST1KA.

IŠRADĖJAI

KELEIVIS

Milionus dolerių žmonės dasidrbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gali būti kiekvie
nam ; gal būt turit kokį išradimą dėl užpatentavimo, gal notite išrasti”, reikalaukite nuo musų dy
kai patarimų ir vedėjo išradimų: ”kę išrasit” ir "kaip užpatentuoti,” kurį kiekvienam išsiųsim dykai. — 
Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame dykai. — Rašykite lietuviškai, į bile kurį musų ofisą: 

AMER1CAN EUROPEAN PATENT OFFICE, (KS.)
309 Broadway, New York. Barrister Blg. Washington, D. C.

DIDŽIAUSIAS ŠIOS DIENOS VISUOMENĖS 
KLAUSIMAS YRA SOCIALIZMAS.

Kas sakė, kad dabar nėra 
vergijos?

Šis apgarsinimas parodo, 
i kad dar ir šiuose laikuose 
I vergija žydi pilname savo 
skaistume:

"Skaityk! Didelė proga! 
Parduodame didelę spaus
tuvę su visais stalais, raidė
mis ir mašinomis. Taipgi 
parduodame savo laikraštį 
su penkiais tūkstančiais 
skaitytojų ir dideliu ofisu. 
Viską gausite pigiai, jeigu 
urnai atsišauksite.”

Gromata Džian Bambai nuo 
buvusios jo didenybės caro: 

Mikės Antro.
O dabar mes — o atsipra

šau, neskaityk perbraukto 
žodžio "mes,” bo aš dabar 
jau pasilikau be visų savo 
ministerių ir be keturiosde- 
šimts tūkstančių vierniau- 
sių mano policijos špielių — 
juos visus miatežninkai už
darė Petropavlovskoj kre- 
postyj ir mane patį žada ten 
siųsti, tai vot dla tovo ir 
kreipiuosi prie tavęs šlovin
giausias isprauninke, mano 
liubeznyj Ivan von Bamba, 
kad pasitarnautum man, už 
ką paskirsiu tave į proku
rorus švento musų rusko- 
pravoslaviškojo sinodo. Ah, 
jo... tvoju! Ošibsia, vinovati 
—jau aš ne tas pats — jevo! 
veličestvo car Nikolai, o tik 
paprastas Mikė, pajieškau 
sau darbo Amerikoj. Labai 
norėčiau gaut darbą kur- 
nors geroj bučernėj, esu, 
kaip ten pas jus sako "eks- 
pirens," galėčiau apsiimti 
net ir Chicagos stokjarduo- 
se dirbti. Pranešk, liubez- 
nyj Bamba, Sviftui bei Ar- 
morui, kad aš apsiimu vie
nas atlikti tą darbą, kuriam 
dabar jie samdo daugybę 
mužikų. Svidietelstvo gali 
būti, kad ir 9 sausio 1905, 
kada išklojau šešis tūkstan
čius mužikų. Skersti esmi 
labai vpravnyj, potomu re
komenduok mane Armorui 
ir Sviftui, o jeigu gausiu pas 
juos "jobą" (džiabą. Džian 
Bambos pataisymas), tai 
buk uverenyj, kad apdova
nosiu tave georgevsku krės
tu, kurių puskapis man da 
liko.

Pomiluj Ivan von Bamba, 
patarnauk man ir kaip gali
ma greit pranešk ar galiu 
kur nors geroj bučernėj 
gaut darbą, ponemaješ, no
rėčiau gaut Chicagos stok- 
jarauose, nes ten yra ir ma
no druzja, kurie kitados 
giedodavo "Bože caria chra- 
ni.” Pranešk jiems, kad jie 
dabar sudėtų ant šipkortės 
ir greit man ją prisiųstų pa
kol mano giminaitis, prosi- 
chvost germanec Wilemas, 
da ne sriažajetsia su jūsiš
kiu Unkol Samu.

Laukdamas tavo greito 
atsakymo pasilieku z veli- 
kim počtenijem

Car Nikolai vtoroj.
NEAPSIGAVO.

Juozas: — ką tik atvykęs 
iš Lietuvos prašo užrašyt 
jam laikraštį.

—Petras:—Kokio tamis- 
ta norėtum, gal "Keleivį” 
užsirašytum ?

—Juozas:—Taip, taip jis 
gerai tarkuoja socialistus, 
aš tokio ir noriu.

—Petras:—Taip, aš jį ir 
skaitau.

—Juzas gavęs kelis ”KeL” 
numerius jau mato, kad 
Maikis sumuša tėvą. Jam 
labai nepatiko, o kaip apsi
prato, tai ir ant kitų metų 
"KeL” užsirašė ir skaito jį 
visados. M. S.

Reikalinga.
Reikalaujame moteries 

skalbti, prosyti ir melžti vie
ną arba dvi karves.

Darbšti policija.
Paleidžiant iš kalėjimo 

prasikaltėlį, policija jį šešis 
šykius iš įvairių pusių nufo
tografavo ir tas fotografi
jas išsiuntinėjo policijai ke
liuose miestuose. Vieno 
miestelio policijos viršinin
kas, po kelių dienų pasiuntė 
sekantį pranešimą:

"Nepersenai gavau nuo 
jūsų šešis prasikaltėlių pa
veikslus. Penkis iš tų niek
šų jau suareštavau, o šeštas 
yra žinomas ir neužilgo bus 
mano rankose."

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Byla Detroit’o Katalikų su SocljaU- 
stais. Knygelėj atspausdint* vu*« 
tardinėjimas kaip vieno* taip ir kt- 
tci putės, todėl beš&liakai parode 
ant kiek išauklėtas pa* mus siau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
Katalikui kaip ir socijalistui. 8u pa-

Džian Baubo* Spyčiai ir kitos fonde. 
Daugiau juokų negu saliune alaus
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tų knygų............................ H

Lytiškos ligos. Labai naudinga 
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... IS.

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
tų komedija, pajuokenti amerikie
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui .............. .. 10c

I

>

i

i

Revoliucijos giesmės. Knyga dide-
lio formato, su gaidomis (notomis 
sutaisyta art 2-jų, 3-jų ir 4-ių bai- 
mj. Lengvos mokinimui. ............85c

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken
kia ir tt. ..........................................15c

”0. S. S.” arba šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
ras perstatymui.............................ĮOe

Naujausios ir visokios dainos. įvai
rių autorių, naujų ir senų, raukius 
gražiausių dainų.............................50c

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai graži apysaka "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo.............................10c

Amerikos ”M a cechas” arba kaip kn.
Schmidtas supjaustė mergina Ona j 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
ruma kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c Į

—
Sielos halsai. J. B. Smelrtorians 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, Dopiers ir spauda graži, 
poezija užimanti.......................... 7Re
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas U dar

bininkų gyvenimo ...................  15e

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

Redakcijos Atsakymai.
Meldžiu man paaiškint, 

ką reiškia žodis "katali
kas"? Aš būdamas katali
ku nežinau, ką tas vardas, 
kurį nešioju, reiškia, o ku
nigai nepaaiškina.
Brooklyn, N. Y. Katalikas. st,bmddi51t,

---------------- turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vo;rimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai, lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai —

Žodis katalikas (catholic) 
reiškia "visatinas" — visur 
esantis. Tą vardą duota 
Romos imperijos krikščio
niams apie 150 metų po 
Kristaus dėl atskyrimo jų 
nuo "netikėlių” bei nuo sta
čiatikių, nenorinčių » pripa
žint Romos popiežių savo 
viršiausiu valdonų.

i

Meldžiame . paaiškinti 
man šį klausimą: Jeigu ypa- 
ta slaptai atvyko Į Jungti
nes Valstijas ir visai nėra 
buvusi "kaslegarnėj” ar to
kia ypata gali tapti šios ša
lies piliečiu? A. C.

Jeigu ypata nėra užsire
gistravusi ateivvstės biure, 
tai tokiame atsitikime su 
pagalba ateivvstės biuro 
reikia padaryt "certificate 
of landing". Reikia dėlto tu
rėt du šios šalies piliečiu, 
kurie paliudytų, kad reika
laujančią pilietišku popieru 
ypatą pažįsta nuo tam tik
ro laiko. Geriausiai pasa
kyt teisybę, kokiu keliu at
vykai į šią šalį, sakysim, ar 
kaipo jurininkas pabėgai 
nuo laivo, ar iš kitos Ame
rikos kontinento valstybės 
slapta perėjai rubežių ir per 
tiek ir tiek laiko gyveni šioj 
šalyj, ką turi paliudyt mi- Į 
nėti liudininkai. Melavi
mais ar suktybėmis naudo- 
ties nepatariam.

Jurgiui Mikalauskui, iš 
St. Clair. — Kadangi apie 
L. D. L. D. vakarą ir balių 
tilpo žinutė "Keleivio" 10 
numeryje, tai jūsų praneši
mo apie tą patį dalyką nedė
sime.

J. Stančikui. — Kadangi 
tamistos argumentai neiš
laiko kritikos ir kadangi jū
sų argumentai neprirodo 
musų korespondentės pra
nešimų ir nuomonės klaidin
gumą, bet apgina ir garbi
na vidurinės srovės politi
ką, su kuo mes griežtai ne
sutinkame, dėlto tamstos 
raštelį grąžiname.

I

| “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre

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

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už- 
enka parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytojų mainy

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

"Kel.” Administracija.

I

i

!

I

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausj

EUŲ. VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimų.

3S2-36K2M it. Si. ItitM.

Ei. Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, »Į 
visokio* rųšies Alaus, Degtinės n 

Vyno ir Cigarų. y
Pirmiausia ir parankiausia » 

vieta lietuviams. 5
304 BtMjvajir 259 0 Struti į 

SO- BOSTON, MASS.

I

M'MlllilIilIlK

h E. J. Mažeika

H
N AR NORI, KAD MERGINOS 

MYLĖTŲ?
• ‘ Jeigu <aip, tai nusipirk

APTIEKA |
oaaaaoioicooic^^

S ’ 'LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų. resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gčdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomų nemalonumų 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- _ 

“Dermafuga”. Geresnių plaukams 
' „j” nėra! ‘ 

Dermafuga” padais tų, kad Ta- 
?.' "1 ' ~ ’-i

ų tu*- įkaistus! Oda Tavo galvoje bus ty- 
10c ra> pleiskanos išnyks ant visados, 

jo plaukai niekad daugiau neslinka. 
_ Busi patenkintas savo plaukais! Ne

tus ‘ 
vaistų už "Dermafugą’

vo*plaukai bus tankus, švelnus ir

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. pavydėk kitų puikiems plaukams, 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek- įneš pats gali turėti dar dailesnius! 
vienam darbininkui, kuris nori pis- 
čiau suprasti dabartinį surėdymų 
reikėtų tų knygų perskaityti .. ĮOe 

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
eandro II. Tragedija trijose ^veik
mėse. <
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c 

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ..........................................J®0
Ta pati apdaryta......................

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilų”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 

eandro 11. rragecnja trijose vers- m.afugos v5'tuj’_ sykiu įr brošiūrų, 
mėse. Gražus teatrališkas veikalas uzvardytą: Puikus Plaukai . w 
ir nelabai sunkus perstatymui Iš ARGIL SPECIALTIES CO., 

• Dept. 12 •
P. O. Bos 37, Philadelphia, Pa.

-------- ■
žmograus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus ? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. . Bet iš kur atsirado bezdąonė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškia! 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų jų perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ............  $5<
Ta pati apdalyta......................... 80<

Lengvas būdas išmokt angliškai t! 
knyga sutaisyta taip lengvini ir su
prantamai, kad kiekvienas gali iš- 
rnoKt greitai kalbėt angliškai, ku
ri'. tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarų, pas barzdaskutį, pas siu
vėjų ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .....................................*

"KELEIVIS,”
255 Broadvay,

SO. BOSTON. MASS.

so-

> Pirk Laikrodėlį?

EXTRA!
šioj gadynėj nieks negali ap

sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodėlį mano krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėli, lenciūgų 
ar žiedų reikia mokėt tik po 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtų sumų.

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patirimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00 
į sąvaitę. Kreipkitės.

P. VALUKONI8,
255 Brosdvay, So. Boston, Maso.

F)

KREST KENDŽIŲ, 
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lovmey’s Crest Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vienų svarų geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostone.
K. ŠIDLAUSKAS

Bet kad sveikai apie 
cializmų, tų didžiausį • vi
suomenės klausimų, spran
dus, reikia jį pažinti; reikia 
jį suprasti; reikia apie jį 
pasiskaityti.

Geriausia iki šiol lietuvių 
kalboj knyga apie socializ
mų yra "Naujienų” išleista 
vardu

SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS.

Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir su
prantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pra
dėjus jų skaityti, sunku 
yra atsitraukti, kol visos 
neperskaitai.

Patariame todėl kiekvie
nam tų knygų įgyti. Kny
ga papuošta puikiu ketu
riomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai kny
gai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Kaina: neapdaryta, 75c. 
Apdaryta gražiu, stipriu 
audeklo viršeliu—.. $1.00.

Pinigus siųskite adresu: 
"NAUJIENOS.” 

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

J Taipgi užlaiko visokius
1 MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 
| LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt.
+ Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausite
X teisingų ir gerų patarnavimų.
| W!Mi E- J- MAŽEIKA
| 52 Šheldon st., ' Hartford, Conn.

Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su 

džiausi* atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 

I Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

* EDVARD DALY, Savininkas
18 Brcadway, So. Boston.

Į 5 Galite reikalaut ir per laiškus,

di-

I

II
I — - . '
H ■ o mes per ekspresų gyduole* at- į f
į; aiųsim*. ■'aiųsim*.

TTERGIJOS
* d:enos jau

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

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

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ecr.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Podagros, Neurali- 
Jrijos. Persišaldymo, Apšiubimo, Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu numa- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo seną ir uztikėtiną d ra u erą Šeimy
nos p^r puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute: galima Kauti visose ap
lietose arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RtCHTER & CO.
74—8? *ashington Street, New York.

Ant 21 
akmens
Gelžkdio laik
rodis š rūbeliu 
užsukamas, vy
riško didumo 
rašytais dubel- 
tavais viršais 
ant 20 metų au 
ksuotas su iš- 
Labai teisingas, 

ypatingai gelžkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 

Itkras laikas žinoti. Gvsrsntuotsa 
ant 20 metų. Ypatingas paaiulyji 
man. Mes išsiųsime šį laikrodėli ant 

i kiekvieno adreso už $5.75 C. O D. ’’ 
į persiuntimo kaštus, su teise jums vi- 
I ekų peržiūrėt Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminki te 
jus užmokėtumėt už tokį pat lsikro- 

j dėl; apie $25.00 jei pirktumėt kitur.

Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(?) 
į EXCELSIOR WATCH CO 
j RWr CHK'lOn fl.l
I---------------------------------
i į 11

226 BROADWAY,

Siutus ir kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMSJ
Čžtikrinam, kad Jus sučėdyait pinigų ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes iaaa 
materijų iš gerųjų firmų ir primieruojam 
rnbų pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaaa 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO 
TUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI.

TAIPGI IŠVALOM IR IAPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant, Januška
112 W. BR0ADWAY,
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21611

{į REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNORO8 "TRE
JOS DEVYNERIOS" YRA TIKRAI LIETUVIŠKO®.

Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai' 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant Ii o; 
tuojam apturėsite. ’

laaaooir* rnrt jto < įiemoioooioioioioiao^^ 3!

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu
229 Bedford Avė , Brooklyn, N. Y.

Kampas North «-to» fitvt*. fiįj

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURFTh, 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ. 

MES NUSIUNČIAME VISUR: 
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turit* adresus;

BUJIEšKOME TUOS, KURIE PASIUKO UETUVOJE ARBA. 
PABĖGO Į RUSIJĄ.

LAIVAKORTES i visas pasaulio dalis geriausia gaut pas ai 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokio* rųšies dokumentus 

padarom* atsakančiai.

k ifj-j.:bagočiits
j| 253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

•w i-
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SHSidtda ii t? ii-fliritf gydančiu tolių ir iaknų.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu dei akilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimų,
gumbų, dispepsiją, išpūtimų, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimų, sunkumų ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitų.
VARTOJIMAS: Vi—» pakeli litų gydančių 

augmenų užmerkti j vienų k o: tų <.ytto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po aų valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

jgągmcrm <?txioioicoxmcicw»cK

TREJOS DEVYNERIOS 
arba

TREJANKA -
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KELEIVIS.
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Diskusijos Socialistų su Klerikalais
(Tųsa).

Kalba socialistas 
žiurinskas.

Atsakymui dabar sociali
stai turi 10 minutų laiko. 
Jų taip-pat gali kalbėt kat
ras nori. Atsistoja Žiurin
skas, kuris nėra jokių kole
gijų lankęs, tik pats per sa
ve prasilavinęs darbo žmo
gus, ir jisai sukerta katali
kų kolegijos studentus ant 
kiekvieno punkto. ”Musų 
oponentai mums čia pasako
jo/’ jis sako, ”kad katalikų 
bažnyčia yra daug padarius 
žmonėms gero, kuomet ji 
turėjo galybę, ir jie nori, 
kad tą galybę bažnyčia vėl 
atgautų. Bet aš paklausiu 
jų, ką gero ji yra pasauliui 
padarius? Ji gyvuoja jau 
arti 2 tūkstančių metų; arti 
2,000 metų ji mokino Eu
ropą doros, o pažiūrėkit, 
kas šiandien toj Europoj 
darosi? (Smarkus delnų 
plojimas.) Jeigu per du tūk
stančiu metų bažnyčia ne
galėjo nei tiek padaryti, kad 
žmonės nesipiautų, tai kiek 
dar tūkstančių metų jai rei
kėtų, kad galėtų atsiekti sa
vo tikslo, prie kurio ji sako
si siekianti? (Plojimas.) 
Bet visi žino, kad bažnvčia 
žemišku gyvenimu visai ne
sirūpina. Ji žada mums lai
me tik danguje. Bet 
kada mes paklausiame, 
kur tas dangus yra, kaip 
jis išrodo, kas tenai yra 
buvęs, tai mums atsako
ma: ’O ar tu buvai Af
rikoj?’ (Plojimas ir juo
kai.) Ir šitokį atsakymą 
duoda net kolegijos studen
tas. Reiškia, koks žmogus, 
toks jo argumentas ir toks 
visas jo mokslas. (Smar
kus plojimas.) Tiesa, gali 
būt, kad aš Afrikoj da ir ne
buvau, bet aš žinau kur ji 
yra, žinau kokie tenai mies
tais, kokie žmonės, ir aš ga
liu tenai da nuvažiuot ir su
grįžti. Visi žino, kad 
dabar Afrikoj anglai ka
riauja su vokiečiais dėl 
savo kolionijų. Keletas 
metų atgal garsusis ame
rikiečių pulkininkas Roo- 
seveltas buvo nuvažiavęs 
Afrikon medžioti; jis šau
dė tenai beždžiones ir ki
tokius gyvūnus, daug jų 
odų parsivežė. O parody
kit, ką jus turit parsivežę iš 
dangaus! (Griausmingas 
delnų plojimas ir juokai.) 
Vadinas, kad yra Afrika, tą 
visi žino ir tą galima visuo
met prirodyt, bet kas gi ga
li prirodyt, kad yra dan
gus? Ir tik stebėtis reikia, 
kad katalikų kolegijos stu
dentas, užklaustas kur yra 
dangus, klausia, o kur yra 
Afrika.” (Plojimas.)

Kalba katalikas 
Ramanauskas.

Katalikai dabar turi lb 
minutų laiko atsakymui so
cialistams. Kalba p. Rama
nauskas. Jisai vėl teisina 
savo draugą p. Mėšlį, kad jis 
nepripratęs prie diskusijų, 
kad jam sunku lietuviškai 
kalbėt, todėl nereikią iš jo 
juoktis, bet reikią pagerbtų 
kad jis turįs ' drąsos stoti 
ginti tikėjimą. Toliaus jis 
ir save pateisina, sakyda
mas: ”Jųs žinot, kad mes 
esam da tik studentai, da 
jauni, o musų oponentai jau 
išsilavinę kalbėtojai, pagar
sėję socialistų vadovai, laik
raščių redaktoriai, mokslus 
ėję Lietuvoj, jiems lengva 
kalbėt, jie turi daug argu
mentų, tai ką gi mes galim 
su jais lygintis.” Tečiaus jis 
norėjo netik susilyginti, bet 
ir viršų paimti. Jisai manė, 
kad socialistų mokslas ištie- 
sų yra toks silpnas, kaip ku
nigai savo laikraščiuose ra
šo. Bet jis labai apsiriko. 
Jis manė, kad katalikų mok

slas yra toks tvirtas, kaip 
pasakoja kunigai. Bet jis ir 
vėl apsiriko. Visi jo argu
mentai prieš socializmą li
kos sumušti ir išjuokti. Vi
si jo argumentai už tikėji
mą taip-pat buvo sumušti ir 
išjuokti. Tuo tarpu gi socia
listų argumento jis nesumu- 
šė nei vieno. Jis negalėjo 
užginčyt, kad katalikai gar
bina žydų Dievą, kad kata
likų tikėjimo tėvas buvo žy
das. Jis nieko neatsakė ant 
to užmetimo, kad katalikų 
bažnyčios širdyje—Vatika
ne žydėjo didžiausios nedo
rybės, kuomet popiežių ga
lybė buvo pasiekus augš- 
čiausio laipsnio. Jis da pri
sipažino ir pats girdėjęs, 
kad popiežius Jonas VIII 
buvo moteris ir susidėjus su 
vienu savo tarnu pagimdė 
kūdikį. Jisai nieko neatsa
kė ir ant to užmetimo, kad 
popiežius Aleksandras VI 
turėjo su mergina Rosa 
Vannoza penkis vaikus, kad 
savo priešams naikinti tasai 
popiežius vartojo nuodus ir 
kad sykį vyno taurėms susi
maišius jis pats išgėrė vie
nam kardinolui prirengtus 
nuodus ir nuo to mirė. Ne
užginčijo p. Ramanauskas 
ir to socialistų nurodymo, 
kad bažnyčia visur ir visuo
met stoja ne darbininkų 
pusėj, bet gina viešpatau
jančią klesą, kaip lygiai ne
užginčijo jis ir to, kad lau
kiant laimės iš dangaus dar
bininkams gali prisieiti ba
du mirti. Jis tik kartojo 
tuos pačius žodžius, kad so
cializmas negeras, kad prie 
socializmo nebus laisvės, 
kad nebus lygybės, kad so
cialistų visiems reikės klau
syti ir tt. Kalbėjo 15 minu
tų, bet nieko naujo nepasa
kė. Baigdamas tik pasigy
rė, kad socialistai "negalėjo 
atsakyti į klausimus,” ku
riuos jisai pirmoj savo kal
boj pastatęs. Michėlsonas 
nusijuokęs ant to pastebi: 
”Palauk, palauk, tamsta, da 
gausi atsakymą!” Rama
nauskas ant to: ”0 matot, 
kaip jiems karšta! Negali 
nusėdėt!” (Publika kvato
ja; kunigo gaspadinė su ke
liais katalikais ploja.)

Kalba socialistas 
Michėlsonas.

Socialistai turi 15 minutų 
laiko atsakymui katali
kams. Kalba Michėlsonas. 
Jis sako p. Ramanausko 
kalbos nekritikuosiąs, nes 
joje nėra kas kritikuotu Jis 
tik atsakysiąs į tuos klausi
mus, į kuriuos, kaip gyrėsi 
p. Ramanauskas, socialistai 
negalėję nieko atsakyti. 
Pirmoj kalboj nebuvo į juos 
atsakyta todėl, kad neliko 
laiko atsakymui. Todėl 
tegul pasiklauso p. Rama
nauskas dabar. Jis nori ži
not:

(a) Jei dabar žmonės ka
riauja ir ginčijasi,, tai ar ga
limas daiktas. Kad prie so
cializmo persikeistų jų bū
das? Tas parodo, kad musų 
oponentas nepažįsta ekono
minio determinizmo; jisai 
nežino tos paprastos tiesos, 
kad veik visos dabartinės 
karės yra vedamos dėl už
griebimų naujų rinkų ir ko
lonijų, taigi dėl pelno. Prie 
socializmo gi {nebus tokios 
klesos, katrai tokie dalykai 
galėtų rūpėti. Labai gali 
būt, kad prie socializmo net 
ir rubežiai tarp valstybių 
bus panaikinti. Taigi prie 
socializmo ne žmonių būdas 
bus keičiamas, bet draugi
ja bus taip sutvarkyta, kad 
karės nebus galimos, nes 
joms nebus nei pamato, nei 
priežasties.

(b) Toliaus musų oponen
tas nori žinoti, ar socialis
tai už atimtą nuosavybę at

lygins, ar ne. Į šitą klausi
mą buvo jau augščiau atsa
kyta ir atkartoti nėra rei
kalo. Galima tik tiek pri
durti, kad tai prigulės dau
giausia nuo to, kaip visuo
menė nutars. Jei ji matys, 
kad reikia atlygint, bus at
lyginta. Jeigu visuomenė 
atlyginimo kam nepripa
žins, tai ir taip turės būt ge
rai. Juk ir dabar Ameri
koje niekas saliunams ir 
bravorams nemoka atlygi
nimo, kuomet katroj nors 
valstijoj visuomenė nubal
suoja panaikint juos.

(c) Jei žmogus bus tiek 
gabus, kad greitu laiku pra
lobs, tai jis tik geresnį gy
venimą galės sau pasidaryt, 
bet anaiptol nebus da kapi
talistas. Kapitalistais mes 
vadinam tokią žmonių kle
są, kuri gyvena iš svetimo 
triūso. Socialistiškoj gi 
tvarkoj išnaudoti kitą žmo
gų privatinei savo naudai 
bus draudžiama, taip kaip 
dabar yra draudžiama vog
ti.

(d) Kiek prie socializmo 
bus mokama gatvių šlavi
kams ir kiek universitetų 
profesoriams? Tokį klausi
mą gali statyt tik mažas 
vaikas. Kas gi gali dabar 
nustatyt, kiek kam bus mo
kama algos už keliasde- 
šimts metų?

e) Musų oponentas bijosi, 
kad nereikėtų ant geležin
kelių daugiau darbininkų 
samdyt, kuomet socialistai 
sutrumpins darbo dieną. 
(Publika juokiasi.) Bet mes 
to ir norim, nes dabartinės 
valandos jau perilgos, dau
gelis darbininkų visai nega
li gaut darbo.

(f) Niekas nesako, kad 
prie socializmo gaus užmo
kestį tik tie, kurie dirbs ka
syklose, arba fabrikuose; 
kiekvienas žmogus, kuris 
tik atlieka draugijai nau
dingą darbą ar patarnavi
mą, gaus atlyginimą. Taip 
pat ir valdininkai už savo 
patarnavimą gaus atlygini
mą. Tas, rodos, ir be paaiš
kinimų turėtų būt kiekvie
nam aišku.

(g) Kas paskirstys žmo
nėms darbus? Klausimas 
visai neaiškus ir, žinoma, 
paikas.

(h) Socializmo tikslas — 
pagerinti darbo žmonių gy
venimą.

”Dabar mes pastatysime 
savo oponentams klausi
mą,” sako Michėlsonas. 
”Mes žinom, kad Amerikoj 
tankiai užeina bedarbės, ku
rios paprastai traukiasi po 
pusantrų metų ir daugiau. 
Jos paeina nuo to, kad dir
bant su mašinomis produk
tų pridaroma daugiau, negu 
žmonės gali išpirkti. Ir 
kuo geresnės bus mašinos, 
kuo daugiau jos gamins ta- 
vorų, tuo tankiau atsikartos 
tos bedarbės ir tuo ilgiau 
jos trauksis. Galų gale pri
eis prie to, kad bedarbė nie
kad nepasibaigs. Prie visų 
darbų bus pritaikytos maši
nos, toms mašinoms prižiū
rėti užteks kelių žmonių, o 
visi kiti vaikščios gatvėmis 
be darbo ir niekur jo gauti 
negalės. Darbininkams tuo
met nieko neliks, kaip tik 
mirti badu. Kad prie to ne 
prieitų, socialistai reikalau
ja paėmimo į visuomenės 
rankas darbo įrankių. Ka
talikai su tuo nesutinka. 
Taigi tegul jie mums pasa
ko, kokį jie turi pieną užtik
rinimui žmonėms darbo? 
Tegul jie mums pasako, ką 
jie mano daryti, kad apsau
gojus darbininkus nuo to 
pavojaus, koks jiems gręsia 
atėmus mašinoms iš jų dar
bą?” (Smarkus plojimas.)

Socialistų oponentai neturi 
ką sakyt

Pastatytas klausimas iš
mušė iš klerikalų laivo dug
ną. Visas pamatas išslydo 
jiems iš po kojų, kuomet 
prisiėjo ant galo pasakyti, 
kokiu budu jie mano išgel
bėt darbininkus, jeigu jie 
atmeta socializmą. Pasiro
dė, kad jie neturi jokio pie
no. Prispirtas prie sienos 
p. Ramanauskas pasakė, 
kad darbininkai turi tikėti i 
Kristų ir pradėjo vėl aiškin
ti, kad socializmas negeras. 
Pirmininkas jam pastebi: 
”Tamsta ne į dalyką kalbi. 
Tamsta atsakyk į klausi
mą.” Ramanauskas sako: 
”Tas klausimas atsakytas 
jau tūkstantis devyni šimtai 
septiniolika metų atgal, ka
da ant žemės užgimė Kris
tus.” Publika pradėjo kva
toti. Ramanauskas nervuo- 
jasi, kalba apie Kapsuko 
ginčus su socialistais, bet į 
klausimą neatsako. Pirmi
ninkas pastebi, kad jau pa
sibaigė 10 minutų ir p. Ra
manauskas baigia savo kal
bą.

Socialistas Žiurinskas no
ri da balso, bet musų opo
nentai griebia savo kepures 
ir padavę savo priešinin
kams diskusantams ranką 
kuogreičiausia nešasi lau
kan. Besiskubindami jie 
palieka ant stalo savo laik
rodėlį ir nelaukia nei už ke
lionę atlyginimo. Debatų 
pirmininkas pasiėmė palik
tą laikrodėlį ir ketino nu
siųsti jiems kartu su kelio
nės lėšomis.

Žmonės paskui sakė, kad 
kunigas ir parapijonams 
buvo įsakęs tuojaus keltis ir 
eiti per duris, kad neprilei- 
dus prie balsavimo, nes iš- 
kalno jau tikėjosi, kad ka
talikai bus sumušti ir bal
suojant žmonės pripažins 
socialistams viršų. Todėl 
prie balsavimo ir nepriėjo, 
bet ir be balsavimo visi ma
tė, kaip socialistų priešinin
kai buvo į dulkes sumušti.

Svarbi žinia.
Prasidėjus karei Europoj 

ir užplaukus jos bangoms 
ant musų tėvynės, susineši- 
mai tarpe Lietuvos ir Ame
rikos tapo visiškai per
traukti, ir męs nekartą 
skundėmės, kad išsiuntę 
daug laiškų saviesiems į 
Lietuvą negavome jokio 
atsakymo. Dalykas, matyti, 
buvo tame, kad aštri cen
zūra kariaujančių šalių ne
išleisdavo nė jokios žinutės 
iš užimtų jomis kraštų.

Pereitais metais žydų 
organizacija, Hebrew Shel- 
tering and Immigrant Aid 
Society of America, buvo 
pasiuntusi Europon savo 
pasiuntinį su mieriu išgau
ti nuo kariaujančių šalių 
leidimą praleisti nors trum
pas žinutes nuo tenaitinių 
gyventojų savo giminėms 
Amerikoje. Jų maldavimas 
buvo išklausytas, ir nuo to 
laiko kiekvienas galėjo per 
tą organizaciją pajieškoti 
savo giminių Lietuvoje, ar
ba persiųsti jiems trumpą 
pranešimą apie save.

Žydų organizacija noriai 
ir visai dovanai patarnauja 
šiame dalyke visiems, ir lie
tuviai yra kviečiami pilnai 
naudotis šia proga.

Pastaruoju laiku išėjo 
aikštėn, kad nekurie žmo
nės pasinaudomi augščiau 
minėtos organizacijos ne
mokamu patarnavimu, pra
dėjo daryti sau "biznį,” im
dami nuo musų viengenčių 
po $1.00 ir daugiau už pa- 
jieškojimą. Todėl šiuomi ir 
pranešame, kad visoki pa- 
jieškojimai giminių per

Hebrew Sheltering and Im- 
, migrant Aid Society of 
America yra atliekami do
vanai, ir tie lietuviai, kurie 
yra mokėję už tai pinigus 
kokiems agentams, bet yra 
aplaikę atsakymo atvirutę 
nuo Hebrevv Sheltering and 
Immigrant Aid Society of 
Amerika, turi žinoti, kad jų 
pinigai nebuvo tai organi
zacijai perduoti, nes ji už 
tokį patarnavimą nieko ne
ima.

Pajieškojimai, arba trum
pi pranešimai savo gimi
nėms Europoje, turi būti 
rašyti lietuviškai ir antra- 
šuoti taip:

Hebrew Sheltering and 
Immigrant Aid Society of 
America,

229-231 E. Broadway, 
New York, City.

Redakcijos prierašas. Ga
li būt, jog yra tokių agentė
lių, kurie ima po dolerį ir 
šios draugijos patarnavimu 
pasinaudodami; bet kiek 
mes žinom tokių žmonių, 
kurie ėmė po $1.00 už pajieš- 
kojimą, jie tos draugijos pa
tarnavimu nesinaudojo. Jie 
siuntinėjo registruotus laiš
kus tiesiog Vokietijon ir at
sakymus gaudavo arba nuo 
vokiečių policijos, arba nuo 
Amerikos konsulio Berlyne. 
Tas doleris išeidavo vien tik 
ant štampų.

J. MATHUS
Geriausias Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA.
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie- 
; lankus.
( Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHUS
1' 342 Broadvay, So. Boston, Mara.----------------------------------------

Farmos Parmos!
Pirk Farmų Didžiausioj Amerikoje 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurių 
mes apgyvendinome su 380 Lietuviais 
Farmeriais, kur vieni turi Ūkiškas 
Draugystes, kiti Parapijas ir lietuvį 
kunigų. Kolonija randas gražiausioj 
vietoj Amerikoje, apielinkėje miesto 
Scottville, Michigan, kuriame yra 
farmerių turgaL ir sūrių, sviesto Iš- 
dirbystė ir produktų kenavimo Fab
riką, Melnyčia javams susimalti duo
nai iš savų grudų. Laukai lygus, 
prie visokių vigadų. Žemė derlingiau
sia visokiems javams su Moliu ir 
juodžemiu ir kitokia gera maišyta. 
Anglai farmeriai matydami, kad čia 
lietuviai vis dauginas, jie pradeda 
pasitraukt iš savo farmų ir pavesti 
jas mums ant pardavimo. Mes iš jų 
suimam šimtus gerų farmų, Mažų ir 
Didelių, su Budinkais, Sodais, Are- 
mais laukais ir nedirbtų žemių. Par
duodami tas Farmas, Gyvulius ir 
Ūkiškas Mašinas, viskų duodam ant 
išmokėjimo Lietuviams. Rašyk tuoj, 
įdėk už 4c. štampų, gausi farmų Ka
talogų ir kolonijos Mapų. Adresuok 
taip: (16)

ANTON KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Sveikata

Prisėskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. RUSSELL PRICE COH L.501 Madfoon A Ointoo St*., Chloro, Di. ,

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vyrai dykai, apmokėtų 
pačta, jūsų brangių medikališkų knygų.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

lietuviai Kliaučiai f
Visokios Vyrams Drabužiu* ( 

Siuvamo ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprcai ) J 

name senus.
Vienintilė Kriaučių kompann* 

So. Bostone, kur visame duo«l» 
gerų ir gražų darbų už primas jį 
mų kainų. ’
PASIŪDINK PAS MUS SlUTn 1 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES. į į 
Todėl, kurie norit pasisiūdini |! 
gerų siutų, išvalyt arba s aprenk 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILOR1NG CO.
278 Broadway, So. BohIub. į;

<

I 
t 
t 
t

I

ŠHotel Sterling
Lietuviškas Hotelis

Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas 

yra apsistoti, arba turėti reika
lus

BRIDGEPORT, CONN.
apsistokite švariame lietuviška
me Hotelyje. Vieta tikrai puiki 
ir prieinama lietuviams, čia 
galima pernakvoti, pavalgyti, 
išsigerti visokių trunku ir parū
kyt.

Kambariai parsamdomi vienai 
nakčiai, ant ilgesnio laiko, ar
ba ant visos sųvaitės.

i

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

80. BOSTON, MASS.

LAIKRODĖLIS, KURIS RODO 
LAIKĄ TAMSOJE.

HOTEL STERLING
THOS SAGEVIČIUS SAVIN.

4 Crescent avė. Cor. Sterling st., 
BRIDGEPORT, CONN.

Kas-nors Naujo

DYKAI
SITAS BRANGUS
VADAS 1 SVEIKATA

INGERSOL1>’IO buvo pirmutinis Namas, kurs suteikė žmonėms gerų 
■ir žemos kainos laikrodėlį, ir dabar jie yra pirmutiniai, kurie įtaisė 
tokį laikrodėlį, kuris tamsoje kaip ir dienos laike rodo laikų. Jisai va-, 
dinasi Ingersoll ”Radiolite” Laikrodėlis.
Jo rodyklės ir numeriai yra apdengta visai nauja medžiaga, kurioje 
tikro radiumo. ši medžiaga žiba ir laiko dešimts ar daugiau metų. 
Būnant lauke nakties laiku, ar tamsiame kambaryje, tasai laikrodėlis 
yra labai parankus.
Veik kasdienų parsiduoda apie 17,000 Ingersoll’ių, iš kuriu trečia dalis 
yra ”Radiolite’^laikrodėliai. Jų yra penki modeliai—nuo $2.00 iki$4.00. 
Kaip ir visi lngersoll’iai ir šitie yra drūti, atsakanti ir teisin
gai laikų laikanti. Esi apsisaugojęs, kuomet nusiperksi Ingersoll’į.

ROBERT H. INGERSOLL and BRO.
NEW YORK CHICAGO SAN FRANCISCO
315 Fourth Av. 37 S. Wabash Ay. 360 Fremont st

Žėrintis PuoštasŽėrintis Veidas Prutas Puoštas

Waterbury 
"Radiolite” $4.00 

Vyriškas, parankus, au 
ksuotas. Tas pats ly
gaus darbo, $3.00.

Reliance, $3.00
Plonas, 7-akm. Su aps. 
nuo dulkių, $3.50; lOm. 
paauks. lukštais, $6.00.

”Radiolite” $2.00
Regularis Ingersoll su 
žėrinčiais numer. Rodo 
laikų patamsėję.

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, Inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažų atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingų gy
dymų tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI•
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje f Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustvjimą gėdinimas j draugijos! Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą! Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymų delei sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatų, spėkų ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveikų patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinoaite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gafi~F>uti sumažinamos. Skaitykit šitų brangų vadų į sveikatų ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Valstijų.

T

S. Baracevičius.
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose. •

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

palaidoju už 45 dolerius 
mažų už 15 doL

U

Didelį

Parduodu Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broadway, So. Boston, Mus.

I

I

H. S. Stone, Oph.D
A‘dy

Specijalfetag.

i
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V

Vietinės Žinios
Gerb. Bulota kalbės apie 

revoliuciją.
Neužmirškit, kad atei- 

nančioj nedėlioj, 1 baland
žio, Lietuvos šelpimo Fon
das rengia dideles prakal
bas Lietuvių salėje. Gerb. 
Bulota ir p. Bagočius kal
bės apie Rusijos revoliuci
ją. Reikia žinot, kad ger
biamas musų svečias buvo 
dviejose durnose Lietuvos 
atstovu, asmeniškai pažįsta 
dabartinius Rusijos minis- 
terius, žino, kaip jie žiuri į 
Lietuvą ir ko iš jų galima 
tikėtis. Jis turi daug įdo
mių dalykų papasakot, 'to
dėl geistina, kad į šias pra
kalbas ateitų kiekvienas lie
tuvis. O p. Bagočius jums 
pasakys, ką jis mano apie 
Rusijos carą. Toj pačioj 
salėj, nuo 7:30 valandų va
kare bus koncertas "Žiburė* 
lio” naudai. Koncertą taip- 
pat rengia Lietuvos Šelpimo 
Fondas. Koncerte dalyvausv 
ir p. Bulotienė.

Lietuviai šių metų Geguži
nėj neš dvi raudonas 

vėliavas.
Lietuvių Jaunimo Ratelis 

šiemet vienbalsiai nutarė 
apvaikščioti darbo žmonių 
šventę, 1 gegužės, kartu su 
socialistais. Gegužinės pa
rodos surengimui Jaunimo 
Ratelis paaukavo iš savo ka
sos $5.00 — Tąjį apsireiški
mą tarpe musų jaunimo rei
kia pasveikint ir tarti Jau
nimo Rateliui bravo!!

Prie Bostono lietuvių 
darbininkų gegužinės pa
rodos nutarė prisidėti se
kančios draugijos: D. L. K. 
Vytauto, Lietuvos Dukterų 
ir Sūnų, L. M. Progr. Sus. 
kuopa, L. D. L. D. kuopa, 
Birutės Kanklių Choras, 
Lietuvių Evangelikų Refor
matorių Dr-ja "Pagalba,” 
Amalgamated Clothing 
Workers rubsiuvių unijos 
149 skyrius ir L. S. S. 60-ji 
kuopa dalyvaus su savo rau
dona vėliava. Taipgi minė
tas Jaunimo Ratelis mar
šuos po nuosava raudonai 
vėliava. Tur būt tarpe A-;zamhią. 
merikos lietuvių bus pirmas ° ™ 
atsitikimas, kad "nesocialis- 
tai” įsitaisė sau sociališką 
vėliavą ir po ta vėliava mar
šuos darbininkų parodoj. 
Matyt, kad Kemėšis musų 
jaunimui vyčinių obalsių 
neįstengia įbrukti, musų 
jaunimas nori būti ne atža
gareiviais, bet žmonijos lais
vės karžygiais. Puiku!

Mykolas Staliorius.

Drg. Kapsukas So. Bostone. ATŠAKI MAS
Pereitoj sąvaitėj netikė

tai į So. Bostoną buvo at
važiavęs "Kovos" redakto
rius d. Kapsukas. Jis buvo 
pakviestas kalbėti Law- 
rence, Lovvellyje ir da kelio
se vietose, bet kuomet jis 
tenai atvažiavo, pasirodė, 
kad per draugų apsileidimą 
prakalbos nesurengtos. 
Tuomet jis atvažiavo į So. 
Bostoną ir čia prakalba su
rengta ant greitųjų. Žmo
nių prisirinko kiek tik sa- 
lėn tilpo. Drg. Kapsukas 
kalbėjo apie Rusijos revo
liuciją. Jo nuomone, dabar
tinė Rusijos valdžia negalės 
ilgai laikytis. Išskyrus vie
ną tik teisių ministerį Ke
renskį. visi kiti dabartiniai 
ministeriai yra buržuazijos 
ir dvarininkijos atstovai. 
Jie nėra i 
ir pritaria revoliucijai tik
tai iš baimės. Bet tegul tik £a? 
jie suorganizuoja savo spė- L _ _
kas, tegul tik jie užtikrina rodė"visai kas kita/'" Pas. 
sau kariumenės paramą, jie rociA, kad tamsta neturi ma- 
tuojaus pradės, revohucijo- žiausio numanymo netik 
menus persekioti. Revoliu- apįe socializmo mokslą, bet 
cijomenai puikiai tatai su- nepažįsti 
pranta ir jie dės visas pa- darbininku judėjimo, 
jiegas, kad tokie Lvovai, 
Gučkovai, Miliukovai ir ki
ti jiems panašus kuogrei- 
čiausia butų nuo valdžios 
vairo prašalinti. Todėl re
voliucija, sulyg d. Kapsuko 
nuomonės, gali trauktis da 
labai ilgai, pakol viena ar 
kita pusė galutinai laimės. 
Kalbėtojas prisiminė ir 1905 
metų revoliuciją, nurodė, 
kaiu musų dvasiški tėveliai

p. RAMANAUSKUI.
Paskutiniam T 

ko” numeryje tilpo tamstos 
atviras laiškas man. Tams
ta. sukritikuotas Lovellio 
diskusijose, nori, kad aš sto
čiau su tamsta į kitas disku
sijas So. Bostone. Taip vi
suomet daro si’pnas opo
nentas, kada jis lieka imty
nėse pergalėtas. Jis mano, 
kad stojus antru kartu jam 
gal pasiseks atsilaikyti ir 
savo garbę pataisyti.

Bet man rodos, jog taiks
tai užtenka jau irtos garbės, 
kad sykį turėjai progą su 
manim debatuot. Aš pasa
kysiu tamstai atvirai, kad 
aš buvau apsiėmęs debatuo
ti su tamsta Lovellyj tik to
dėl. kad maniau, jog tams
ta ištiesu esi toks rimtas ir

Šokiai ir DainosDarbiniu- į ____________________________________________

revoliucijonieriai apsišvietęs kalbėtojas, kaip
apie tamstą rašo "Darbinin- 

>” ir kiti katalikų laik
raščiai. Bet iš debatų pasi- - - — -- - e

numanymo netik
— i 

dagi bėgamojo 
, neži

nai net ką reiškia klesų ko
va. Pavyzdžiui, "klesų ko
vą" tamsta pavadinai socia
listų ginčus dėl principų. 
Jei aš bučiau žinojęs, kad 
tamsta nei tokių paprastų 
dalykų nesupranti, aš nebū
čiau apsiėmęs nei pirmu syk 
eiti su tamsta į diskusijas, 
o jau antru syk butų stačiai 
kūdikiškas darbas su tams- 

, v .ta debatuot. Pirma tamsta
tuomet ėjo žandarams į pa- pasimokyk, pastudijuok so- 
galbą; perskaitė Seinų yv s- cializmo mokslą, kad įgy- 
kupijos valdytojo praloto tum apįe jį nors aplamą su- 

: Antanavičiaus juodašimtis- *
i ką aplinkraštį, kuris do ke- P . .
i lis kartus buvo skaitomas su tam?ta aPie socializmą,
bažnyčiose, kad žmonės 
muštų revoliucijonierius ir 
išdavinėtų juos valdžiai.

Žmonių ūpas buvo labai 
pąkilęs ir revoliucijos reika- 

I lams jie sumetė apie $50.
Lietuvaitė išlaikė egzaminą 

ant nursės.
Panelė V. Vilčinskaitė 

(Williams) šiomis dienomis 
užbaigė miesto ligonbutyje 
nursės mokslą ir išdavė eg- 

. Nors mokslas tve
ria 3 metus ir taip sunkus, 
kad reta mergaitė gali pa
baigti, ir disciplina tokia aš
tri, kaip kariumenėj, bet p. 
Vilčinskaitė pasiryžo kentė
ti ir šiandien jau džiaugia
si, kad turi rankoj gerą pro
fesiją. Ligonbučio valdybai 
ji taip patiko, kad prašė jos, 

i kad pabaigus mokslą pasi-

1

Rengia Birutės Kanklių Choras, Subatoje,

01 Kovo-March 1917, Lietuvių 'Salėj
Vi Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass

šokiai prasidės nuo 7:30 vai. ir trauksis iki vėlai naktį.

PirtrHfcose dainuos Birutės Kanklių Choras po iidoųste gerb. VALAIČIO
Todėl merginos ir vaikinai, vyrai ir moterįs, kas tik 

gyvas nepamirškit atsilankyt. Įžanga labai pigi. Prie 
“Birutės” Choro priguli visa S. Bostono jaunuomenė, tad 
iš kalno žinoma, kad bus puikus pasilinksminimas.

Pasarga. Svečiams, kuriems toli parvažiuot, nakvynė jau parūpinta. 
Visus širdingai kviečia KOMITETAS.

SAUCIAUSIA BANKA

So. Boston Trust Co.
(Buvusi Mattapan Deposit & Trust Co.)

474 Broadway, So. Boston, Mass.

KAPITALIS .... ...................... $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYN A RD—PREZIDENTAS
1

Prie So. Bostono Trust Co. I 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 
ir Liet. Šelp. Fondo kasierius; 
Jonas Mathus; F. J. Bagočius; I 
Antanas Ivaszkievicz ir daugelis 
kitų.

Todėl lietuviams pranešame, 
kad nelaikytų savo pinigų kur 
nors neištikimose vietose, bet 
padėtų į saugią banką kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingą nuošimtį. , 
Padėt į banką galima ir po ma
žai.

TALPINIMO SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai
tomas nuošimtis 12 kartų per 
metus—paskutinę dieną kiekvie
no mėnesio.

BANKA ATIDARYTA SU
BATOS VAKARAIS nuo 7 — 9 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS J BANKĄ 
GALIMA PR1SIUST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

jau lošę tą veikalą. O 'Ga
bija’ teatrą Bostone ir gi 
jau nusisamdę. Tuo teatru 
yra parinkta Boston Grand 
Opera House, kuris randa-j 
si tam pačiam bloke, kur' 
buvo ’Hub Theater,’ kuria
me ‘Gabija’ savo laiku turė
jo tris vakarus. Vaidinimas 
įvyks subatos vakare, balan
džio 28 d. š. m. Veikalas bus

■ - ■_ : BARBERIS TURI PIANĄ,
aktai ir halsas čekiai Toi/C Kara reikalingas pianas pasisku- dh.131 11 D31C13S* ŠOK 13 L 13ip- binkite, o gausite labai pigiai nusi- 
gi bus skaitlinga orchest- ; pirkti puikų pianą už $35. Taipgi 2 
ra, kurioj ims dalyvumą.ke- į parduodu tuos
11 desėtkai profesionališku muzikos instrumentus, nes užpuolė 

., . ,) ' \ gavėnia ir nevalia grajint per tai
mUZIKantų. parduosiu visą savo biznį ir barber-

— nę su visom kvietkom, ką vadinasi
mirtos ir alijošiai. Taipgi reikalin
gas ir vienas barberys. Mokestis ge
ra, darbas visados. Malonėkite atva
žiuoti, geras lietuvis galinis

D. Vidurinis (13)
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Statys ” V elnią Išradėją.”
Mums prisiųsta praneši

mas, kad So. Bostono lietu
vių dramos ir muzikos drau
gija "Gabija” p. Petrauskui 
vadovaujant rengiasi staty
ti Bostone anglu teatre 
"Velnią Išradėją.” *

Pranešimas sako:
"Pats veikalo kompozito

rius M. Petrauskas jau nuo x ... . . . .
nekurio laiko mokina 'Ga-, 
bijos' chorą ir rengia artis
tus lošėjus ir solistus, o ne- 
kurie solistai dar bus pa
kviesti ir iš kitų miestų kai
po žinomesni dainininkai ir

Dabar gi kalbėti

F
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organizmą ir
vidurių sukietėjimą. 
— aptiekose.

Kryžiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema nuo ink
stų betvarkės.. Dėl nuo- 
savaus gero yr- reikalin
ga. kad į tokias slogas 
butų atkreipta didelė dotna.

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs sp^kų. 

silpnas, be noro valgyti, arba jei 
virškinimo prietaisos atsakančiai 
nedirba, imk

Severa’s Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) 

Sustiprina jis visą 
prašalina 
Kaina 75c.

W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RAPIDS, I0WA.

evera’s
Kidney and Liver Remedy 

(SEVEROS 6YDU0LE NUO INKSTU IR KEPENŲ)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme 
inkstu arba pūslės uždegimo.- apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės ir rukštumo skilvyj. Kainos 
50c. ir $1.00.

u

Aptieka
)

į
JUOZAPAS ZUPKAUSKAS.

Ypatingai geros šios gyduolės:

)

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, g2riausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

I

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ;......... 1.00
Gydu. nuo ’.’kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

skaudėjimo ........... 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medika-

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

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo ___
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ............
Kraujo Valytojas
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

)/

p kurios tik pasaulyje 
' priimtos ir yra
► vartojamos.

PASEKMINGAS MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DOVANAL 

Seniems arba jauniems, abiejų lyčių.

Ar kenti nuo netekimo plaukų — 
Ar jūsų plaukai pražyla — Ar jūsų

Pruseika nuo Parkų, niežėjimo ar galvos
25e 
50c 
25c 
50c
20c
2bc 

1.00 
1.00
50c

75c 
1.00

$1.00

TEISLBĖ APIE PLAUKUS
(parašytą garsaus europiško 

specialisto)
GYDYMAS VELTUI

Mes norime prirodyt jums savo loc-

tai vistiek, kaip kalbėti apie 
trigonometriją su tokiu 
žmogum, kuris da ne
žino, kad kiekvieno tri
kampio kampų suma yra ly
gi 180 laipsnių arba dviejų 
tiesių kampų sumai.

S. Michelsonas.

Progresisčiu susirinkimas.
Balandžio 3 d. 7:30 vai. 

vakare lietuvių socialistų 
salėj bus L. M. P. S. A. 13- 
tos kuopos susirinkimas. 
Komitetas prašo, kad visos 
narės susirinktų.

Vitaitis išvažiuoja.
Buvęs "Ateities” admini

stratorius p. Vitaitis šiomis 
dienomis apleidžia jau So. 
Bostoną. Jis išvažiuoja į — _ . --- „

liktų miesto ligonbutyje už New Yorką prie 'Tėvynės, 
vyresniąją nursę. Ji pasili- --------- ---  —~
ko. Dabar ji da išduos vai- Galit užaugint sau plaukus 
stijos egzaminą ir tuomet I ° r
gaus laipsnį R. N.

Paminėjimas Rusijos 
revoliucijos.

Rengia Suvienytų tautų ■ 
Bostono socialistai balan-' 
džio 15 d., Feneiul Hali. Kai- ! 
bės buvęs antrosios Durnos' 
atstovas John J. Ohsol, lat- 
vvs 
vęs 
me

Pienas pabrangs.
Pieno trustas paskelbė, 

kad pienas ant vasaros pa
brangs. Iki šiol vasaros 
metu pienas paprastai vis 
atpigdavo. Kunigužis Savv- 
yer, Massachusetts legisla-! 
turos narys, įnešė legislatu- 
ron bilių, kad valstija pas
kirtų komisiją pienui pirkti 
ir pardavinėti žmonėms be 
jokio pelno. Bet vienas lai
kraštis tam kunigužiui pas
tebi, kad jisai yra kunigas,! 
o ne advokatas, todėl jisai 
nežino to, kad jeigu jo bi- 
lius ir pereitų per legislatu- { 
rą, tai da nereiškia, kad jis I 
galėtų ką nors gerą žmo
nėms padaryti, nes pieno 
trustas tuomet išimtų iš vy
riausiojo teismo injunctioną 
ir uždraustų trustui biznj 
gadinti. Vyriausis teismas 
visados tokį įstatymą, kat
ras trustui negeistinas, pri
pažins "prieširgu Suvieny
tų Valstijų konstitucijai.” 
Jau ne vienoj vietoj taip bu
vo. Tas reiškia, pakol teis
muose ir kitose valdžios įs
taigose sėdės kapitalistų 
biznio apgynėjai, pakol lai- traukos, 
ke rinkimų darbininkai bal- noms 25c., Vyrams 35c. To- 
suos vis už demokratus ir kių linksmų šokių niekad 
republikonus, patol visuo- nebuvo. Atsilankykit visi, 
menės plėšimui galo nebus. ‘ (14) Komitetas.

Lanteri Wurtra bu- 
narys P* 
finas ir L.

M. M. Plepis.

t-- i- i-. : Ar jūsų piauKai prazyia — juo**
r m lianai JOS sei- plaukai nevalus ir limpanti —Ar ken-

Lietuvių Dienos Komiteto 
Susirinkimas.

išbėrimo —Ar esi nuplikęs arba pra
dedi plikti?

Jeigu esi kenčiančiu bent nuo vie
nos viršminėtos plaukų ligos, nevil- 
kink, bet stengkis negerovę prašalint 
tuojaus. Atidėliojimas yra pavojin-

Ateinantį ketvergą, 29 d. gu. Išsirašyk tuojaus musų iliustruo- 
kovo vakare. Lietuvių Salėj » 4pre p,.™™
bus paskutinis Bostono Lie
tuvių Dienos Komiteto susi
rinkimas. Reikės užbaigti I ___ ~ ___ _________
darbas, suskaityt pinigai ir Į no^ iėšo'^x^^yacura, Hįr 
išduot apyskaitą, todėl susi- " ~
rinkit visi nariai.

Treatment vaistas sulaiko^ plaukų 
* I slinkimą, išvalo šašus ir išbėrimą ant 

galvos ir ataugina naujus plaukus. 
_ ! Mc3 pasiųsime jums $1.00 vertės 

irtViATi sničTATt____ ; Calvacura N 1 vaistą dėžutę sykiu su
. Sv/IyIAI. SUlvlAi. .minėta knygute "Teisybe apie Plau-

Liet. Jaunu Vvru KlRlba^us” jei jus prisiusite mums savo

_ į ru ar nrasos zenjuciiaio »y***v«»
Velykų panedėiyj, 9 dieną įjimo pasiuntimo lėšų. 
balandžio-April, Bcthesda T ’ *i1~'
Salėj, 409 Broadvay, So. 
Bostone. Šokiai bus be per- 

. Tikietai: Mergi-

ŠOKIAI!

Krvžiau* skausmas išnyko.
Ponas K. Miliauskas. 11 High- 

13nd avė., Nevton Upper Falls, 
Mass., praneša mums taip: “Ken
tėjau skausmus kryžiuje ir šo
nuose. bet skaitydamas jūsų ka
lendorių^ ėmiau vartoti Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau**.

SEVEROS
GYDUOLES
galima gauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikrų “Seve
ros” gyduolių, bet neimk ki
tokių. arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirkti.

J:i.
—....„..„M,

Ar Žinai Pasaulio Žinias?
Ar Skaitai Vienintelį ir Didžiausią Lietu

vių Darbininkų Dienraštį

Naujienas”
Kiekvieną dieną, kada tūkstančiai darbininkų išei

na iš dirbtuvių, juos pasitinka vaikai, pardavinėjantis 
"NAUJIENAS.” Darbininkai perka ir skaito 
"NAUJIENAS.” O Tamsta ar matei "NAUJIENAS"?

Jeigu nesate matę "NAUJIENŲ.” tai skubiai pri- 
duokite savo antrašą ir gausite vienų kopiją 
"NAUJIENŲ” dykai.

PRENUMERATOS KAINOS
Metams $5.00, Pusei metų $3.00. Trims mėnesiams $1.75, 

Chicagoje ir Kanadoje $6.00, Europoje $7.00.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted SL, CHICAGO, ILL.

Cable, Naujienos—Chicago.

Geriausia
Lietuviška

suos vis už

penkti metiniai šokiai _bus™rį KTž?nwdisl,dri%mSt
Iškirpk žemiau tilpstantį kuponą ir 

pasiųsk į Union Laboratory, Bos 
538, Union, N. Y.

Please find enclosed 10c. to help 
pay the distribution expenses. Kind- 
ly send me at once your $1.00 Cal- 
cura Nl, and your booklet The 
Thruth about the Hair.

Ir.dėk šitą kuponą laiškan ir užad- 
rcsuok: •

UNION LABORATORY,
Box 538, UNION, N. Y.

d

ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO 

TAUTIEČIUS IR PRIETELIUS AT

SILANKYTI PAS MANE

S. B. HARRISON CO. KRAŪTUVEN, I
662-672 WASHINGTON ST.

su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų. 
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, ka
da p'rksite SIUTĄ, APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASI
PUOŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS. 
Pas mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Musų 
pavasariniai siutai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau 
gatavi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime 
pritaikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas butų sunku, 
nes musų noru yra užganėdint musų rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip 
daugelis kitų musų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie 
musų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
tas. tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
MUSU KAINOS VYRIŠKU IR VAIKINAMS SIUTŲ NUO 

$12J$ IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

S. H. HARRISON CO.
662-672 Washington Street,

Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c-, $1.00. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

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

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta.

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

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųsim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas b
PROVIZORIUS L

| 226 Broadway, Kampaa c st. So. Boston, Mass. |
BOSTON, MASS.




