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TarpRusijosirCentraliiivalstybii] 
padaryta formate sutartis.

VOKIEČIAI SUTIKO ANT 
RUSŲ FORMULOS.

iKaizeris savo kariumenės 
kitus frontus negabens.
Iš Berlyno atėjo per Lon

doną šitoks pranešimas: 
„Lietuvos Brastoj įvyko 

formalė karės pertraukimo 
sutartis, po kuria pasirašė 
iš vienos pusės Rusijos val
džios atstovai, o iš kitos Vo
kietijos, Austro-Vengrijos, 
Bulgarijos ir Turkijos įga
liotiniai.

„Karės pertrauka prasi
deda 17 gruodžio nuo pietų 
ir pasilieka galioj iki 14 sau
sio, 1918 metų. Jeigu už 
septinių dienų iškalno nebus 
duota nota, tai karės per
trauka pati savaimi tęsis ir 
toliau. Ji apima visas jū
rių,oro ir sausžemio spėkas 
bendram fronte.

„Sulyg 9-to sutarties per
skyrimo. taikos derybos tu
ri prasidėti tuojaus, kaip tik 
ant sutarties pasirašys visi 
atstovai.”

Petrogradas 16 gruodžio 
taipgi paskelbė, kad Rusija 
ir Vokietija nutarė padėti 
ginklą.
Rusų formula 
priimta.

Rusijos užsienio rniniste- 
ris praneša, kad vienu tar
pu rodėsi, jog derybos su 
vokiečiais jau pairs, nes vo
kiečių atstovas gen. Hoff- 
man buvo užsispyręs, kad 
vokiečiams butų palikta tei
sė gabenti savo kariumenę į 
kitus frontus. Tečiaus galų 
gale vokiečių vadas sutiko 
priimti rusų formulą, t. y. 
kad kariumenė nebūtų kitur 
gabenama.

„Mes negalim militariz- 
mui gelbėt ir negelbėsim,” 
pasakė Trockis. „Kariume
nės perkėlimo klausimas bu
vo vienas iš svarbiausių. Aš 
manau, kad musų formula ir 
sąjungininkai gali būt pa
tenkinti.”

RUSŲ IR VOKIEČIŲ 
FRONTE PRASIDĖJO 

JAU PIRKLYBA.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad vokiečiai jau pradėjo 
gauti iš Rusijos riebalų ir 
kitokių labai reikalingų 
jiems dalykų. Kredito drau
gijos gavo žinių, kad Mins
ko mieste ir kitose šiaurva
karinio fronto vietose pra
sidėjo jau pirklyba su vokie
čiais. Krautuvės atsidarė 
ir vokiečiai maino metalo 
išdirbinius ir chemikalus 
ant daržovių, riebalų ir an
glies. Svarui muilo mokama 
15 rublių.

ANT KALĖDŲ KAIZERIS 
PADARYS „PASKUTI N J 
TAIKOS PASIŪLYMĄ.”
Anot Londono pranešimo, 

kaizeris rengiasi prieš Kalė
das dar sykį pasiūlyt sąjun
gininkams taikytis „ir jei
gu jie tą pasilymą atmes,tai 
ant jų puls visa atsakomybė 
už liejimą kraujo per 191c 
metus.”
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PLĖŠIMAI RUSIJOJ 
PLEČIASI.

Dešimts dienų atgal rusų

AMERIKONAMS PATA-I1™* the <ost‘
uii IA DI'CIIAL’ master at Bostoi.. /Id:5„ on .\ov.RIA BĖGTI Is RUSIJOS. |]», 1917, as reųuind by the Act of

Iš Tokios pranešama, kad _____
atvykę tenai pabėgėliai pa-“- *"
sakoja, jog Rusijoj sąlygos 
dabar darosi tokios nepa
kenčiamos, kad Amerikos 
ambasadorius Francis vi
siems amerikonams pata
ria bėgti.

Maisto stoka Rusijoj e- 
santi tokia didelė, kad badas

kareiviai išplėšė Žiemos Ru-Į visai jau netoli. Sujudimai

True translation filed uith the post-master at Boston, Mass., on December 
19, 1917, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Buržuazijos kontr-revoliucija vėl 
likos proletariato sutriuškinta.

VIVA AMERICA! VIVA 
VVILSON!” ŠAUKIA 

ITALAI.
Iš Romos pranešama, kad 

Italijos parlamente buvo di
delė demonstracija, kuomet 
premjeras Orlando pranešė, 
jog Amerika apskelbė Aus
tro-Vengrijai karę. Visas 
butas sustojo ir ėmė ploti 
rankomis ir kartu su publi
ka, kurios buvo pilnos ga
lerijos, šaukė ”Viva Ameri
ka! Viva \Vilson!”

PASKANDINO 14 LAIVŲ

Kareiviai ispiese zaemos nu- *».«**,
mų skiepus, kur buvo daug ir savitarpė kova sunaikino j 
vvno krašta Visi ampriko-l
gerti ir nuo to laiko nuola
tos plėšiamos vynų krautu
vės. Tų plėšimų pasekmėj 

’ prasidėjo girtuokliavimas 
ir betvarkė. Girti kareiviai 
vaikščioja ir miesto gatvėse 
šaudo. Į kelias paskutines 
dienas buvo jau daug nelai
mių.

Taryba daro viską, kad tą 
betvarkę sulaikius; gatvė
mis vaikščioja raudonoji 
gvardija ir važinėjasi šar
vuoti automobiliai, kurie 
gaudo plėšikus. Tečiaus pa
kol Petrograde busią gėri
mų, tvarkos tenai nebusią. 
Girti kareiviai sulaiko net 
Tarybos automobilius ir ap
žiūri, ar jie kartais neturi 
bonkų. Stoka disciplinos tar
pe kareivių, kurie yra dau
giausia tamsus ūkininkų sū
nus, veda juos prie aštrių 
susirėmimų su raudonąją 
gvardija, kuri susideda iš 
fabrikų darbininkų.

Restoranai, traktiriai ir 
koteliai' nuolatos yra krečia
mi ir jieškoma besislapstan
čių nuo arešto žmonių. Kar
tais daromi areštai, bet tan
kiausia po tokių kratų sa
vininkai skundžiasi, kad 
jiems jei ne šis, tai tas pra
puolė. Buržuazija esanti 
jau taip įbauginta, kad pa
siduoda be jokio pasiprieši
nimo.

Tas’ sužadino norą ' visą kraštą. Visi ameriko-

BOLŠEVIKAI GRASINA 
SAVO PRIEŠAMS 

GILIOTINA.

nai, kurie tiktai gali, ruošia
si bėgti. 167 amerikonai 
tuojaus išvažiuos iš Petro
grado traukiniu per Sibirą, 
į Kynus ir Japoniją.

AREŠTAVO 5 RUSIJOS 
DIDŽIŪNUS. 

Bolševikai užklupo priešin
gų finansistų mitingą.
Petrogrado bolševikų a- 

gentura išleido šitokį prane
šimą:

„Susekta augštosios kle
sos atstovų mitingas, kur 
pirmininkavo Persijos Ban
ko direktorius, ir areštuota 
šie žmonės:

„Buvęs gencralio ižde 
perdėtinis Pepinas, buvęs 
finansų ministerijos direk
torius Skvorcovas, buvęs fi
nansų vice-m misteris Bala- 
banovas ir Persijos Banko 
direktorius Heymann.” Mi
tingo tikslas buvo—kursty
ti Rusijoj streikus.

RUSAI REIKALAUJA 
PRIPAŽINIMO JŲ 

VALDŽIOS.
Rusijos užsienio reikalu 

komisorius pranešė kitų ša
lių ambasadoms, kad jie tu 
ri peržiūrėti ir paliudyt 
bolševikų pasiuntinių pas- 
portus, nes kitaip ir jie ne 
gaus tokio paliudymo. Pra 
nešimas sako, kad kitų vai 
stybių valdžios turi pripa 
žinti, jog bolševikai dabar 
sudaro tikrą Rusijos val
džią ir todėl jos turi pripo-

Londone gauta iš Petro-Į žinti tos valdžios pasiunti 
grado žinių, kad bolševikai i niams teisę keliauti į užsie- 
ketina imtis aštresnių prie-Įnį. 
monių savo priešams suval
dyt. Sakoma, kad užsienio 
ministeris Trockis, sakyda
mas bolševikų politikos prie
šams prakalbą, pasakęs 
taip:

’’Jus nusigandot to silpno 
teroro, kokį mes, kaipo kle
sa, pavartojom prieš savo 
priešus. Bet ne vėliau kaip 
už mėnesio šitas teroras bus 
da baisesnis negu Francuzų 
revoliucijoj—bus ne kalėji
mas, bet giliotina.”

VLADIVOSTOKAS 
NEUŽIMTAS.

Japonų valdžia oficialiai 
pranešė Amerikos valdžiai, 
kad Japonų kariumenė ne
buvo užėmus Vladivostoko.

—
AUSTRAI PAĖMĖ 16,0(M 

ITALŲ.
Kartu užgriebė 233 kulka- 

svaidžių ir 293 kitokių 
šautuvų.

Austrai oficialiai praneša, 
kad paskutiniu savo užpuo
limu Meletta apielinkėj jie 
paėmė nelaisvėn 639 italų 
oficierių ir daugiau kaip 
16,000 kareivių. Kartu su 
šitais belaisviais į jų ran
kas pateko 293 kanuolės 
233 kulkasvaidžiai, 4 greita1' 
šaujami šautuvai. 81 maši
ną minoms svaidyt ir dau
gybė kitokių karės prietai
sų.

Iš Londono 17 gruodžio 
atėjo tokia žinia: anksti pe
reitos seredos rytą keturi 
vokiečių naikintojai padarė 
anglų vandenįse pasekmin
gą užpuolimą, paskandinda
mi 14 laivų—8 tavorinius 
vieną anglų naikintoją ir 5 
ginkluotus žvejų laivus, o 
kitą naikintoją ir vieną žve
jų laivą sugadino.

ANGLAMS IŠDUODA 
PASPORTUS.

Klausimas Anglijos pa
valdinių. "gyvenančių Rusi
joj, galų gale likos išrištas. 
Daugiau kaip 150 anglų, tų 
tarpe nemažiau moterų ir 
vaikų, buvo sulaikyta Rusi
joj dėlto, kad Anglija sulai
kė Rusijos piliečius. Dabar 
tečiaus anglai gavo paspor- 
tus ir galės važiuoti namo, 
nes Anglija pažadėjo išleisti 
sulaikytus rusus. Vienok di
plomatiškų pasiuntinių klau 
ūmas tarp Rusijos ir Angli
jos tebėra supainiotas.

POL1CIJ A NUTARĖ 
STREIKUOT. .

Philadelphijos policmanai 
ušaukė anądien ant City 
Tali Plaza mitingą, kad iš- 
eiškus protestą prieš mies- 
o valdžią ir pareikalavus 
laugiau algos. Tečiaus ne- 
pėjo policmanai savo mi- 
ingo atidaryti, kaip ant jų 
ižpuolė raiti ir pėsti kiti 
jolicmanai ir susirinkusius 
švaikė.

Philadelphijoj išviso yra 
1,000 policmanų. Is to skai
čiaus 3,000 yra susiorgani
zavę. Organizuoti policma- 
lai pareikalavo $1,400 algos 
netams ir nutarė apskelbt 
streiką, jeigu jų reikalavi
mas nebus išpildytas. Strei
kui laikas paskirta Nauji 
"vietai.

Dabar Philadelphijos po- 
icmanai gauna nuo $2.50 iki 
53.00 dienai.

1 *

TIKRA KARĖ BRIDGE- 
PORTE.

Bridgeporte, Conn., pe
reitoj nedėlioj kilo tikra ka
rė, kuomet policija užklupo 
"<okį ten „Lėlių Kliubą” ir 
pradėjo areštuoti esančius 
tenai žmones. Nežinia, kas 
tai per kliubas, tik praneša
ma, kad areštams prasidė
jus kilo tikra karė. Šaudy
mas tęsėsi tris valandas. Iš 
viso išleista apie 1,000 šūvių 
’r 6 žmonės sunkiai sužeisti.

KALEDINAS AREŠTUO
TAS, KORNILOVAS 

PASISLĖPĖ.
Kazokų miestai bolševikų 

rankose.
Kaledinas pakėlė ginklą ir 

apsupo Rostovą prie Dono, 
sako žinios iš Rostovo ir Se
vastopolio.

Rostove bolševikų kariu
menė susirėmė su kazokais, 
kurie sunaikino bolševikų 
butą.

Dono upe priplaukė iš

AUSTRIJA NORI Iš BAL
KANŲ TIK MAISTO,

NĖ ŽEMĖS.
Vienos laikraštis „Neue 

Freie Presse’’ sako, kad Au
strija visai nepageidauja 
prijungimo Balkanų žemių, 
kaip lygiai nenori daryti jo- .Juodųjų jūrių transportas 
• x . ..x.. „ ”Kolčida„ ir pradėjo bom-

barduot Kaledino kazokus.
Petrograde gauta žinių, 

kad Rostove buvo riaušės ir 
pėstininkai sumušė kazokus. 
Geležinkelis tarp Rostovo 
ir Šeterinkos perkirstas ir 
telegrafo komunikacija per
traukta.

Žinios apie mušius labai 
ne vienodos. Sakoma, kad 
batalija prasidėjo užperei- 

r toj nedėlioj ir nuostoliai esą 
Įsunkus iš abiejų pusių.

PETROGRADAS MANO, Bolševikų kariumenei į 
KAD DABARTINĖS TA- pagalbą pribuvo artilerija ir 

RYBOS GALI PASIBAIGT jiems vadovauja pats gen.
VISUOTINA TAIKA. Krylenko, vyriausis kariu- 
Petrograde visi yra įsiti- menės vadas.

kios intakus į sutvarkymą 
Rumunijos ir Serbijos vald
žių, bet trokšta vien užtikri
nimo, kad ji galės gauti iš 
tų valstybių javų ir galvijų.

Bet iš kitos pusės, sako 
tas laikraštis. Austrija ne- 
kuomet nesutiks, kad Rumu
nijos ar Serbijos rubežiai 
butų praplatinti. Šitam 
klausime ji tikisi susitaikyti 
su Leninu, Rusijos premje
ru.

UŽGINČIJA ŽINIĄ, KAD 
CARAS PABĖGO.

Petrograde pasklydo ži
nia, kad buvęs Rusijos ca
ras pabėgo iš Tobolsko, kur 
jis buvo laikomas nelaisvėj.

Tuojaus iš Petrogrado bu
vo išsiųstas speciaiis trauki
nis kareivių vytis paskui 
buvusį valdoną.

Vėliau tečiaus oficialiai 
buvo paaiškinta, kad žinia 
apie caro pabėgimą neteisin
ga.

RUMUNIJOS ARMIJA 
DARYS TAIP KAIP 

RUSAI.
Petrograde gauta žinių, 

kad Rumunijos armija nu
tarė nekariauti, pokol ne
kariaus rusai. Apie tai pra
neša iš Jasų rusų komiso- 
rius.

AREŠTAVO PREZI
DENTĄ.

Nauja revoliucionierių 
valdžia Portugalijoj arešta
vo senąjį prezidentą Mucha- 
dą.

IŠRINKO ŠVEICARIJOS 
PREZIDENTĄ.

Felix Calonder. buvęs 
Šveicarijos vice-prezidentas, 
likos išrinktas 1918-tiems 
metams respublikos prezi
dentu.

SALIUNAI LAIMĖJO.
Šiomis dienomis keturiuo

se miesteliuose Massachu- 
setts valstijoj žmonės nubal
savo atidaryti saliunus. Tais 
miesteliais yra Tauton, Fall 
River, Fitchburg ir Haver- 

•hill.

VĖL1AUSIOS ŽINIOS Iš 
„KOVOS.”

Vėliausios žinios iš „Ko
vos” tokios:

Pereitoj pėtnyčioj apie 
5 vadandą vakare „Kovos” 
spaustuvėn vėl atsilankė ke
li valdžios agentai su detek- 
tivais. Dabar jie turėjo su 
savim jau 4 varantus: Vidi- 
kui, Stalioraičiui, Šukiui ir 
(antru kartu) Stilsonui a- 
reštuoti. (Po pirmo arešta
vimo Stilsonas buvo jau pa
leistas po kaucija.)

Šukį ir Stilsoną areštavo, 
o redaktorių nerado—pabė
go. šiuo kartu kaltina jau ir 
už „Kovos” turinį.

Ant rytojaus, t. y. suba
toj, po pietų buvo areštuotų 
tyrinėjimas. Iš to tyrinėji
mo pasirodė, kad dalykas 
nėra toks baisus, kaip išpra- 
džios tūliems rodėsi. Stil- 
sono kaucija sumažinta 
nuo $10,000 iki $5,000. Šu
kys taipgi po $5,000 kauci
ja pastatytas. Ir kaip tik 
tyrinėjimas pasibaigė, juo
du tuojaus paleido.

Tyrinėjimui buvo atvažia
vęs iš Wilkes-Barrių tūlas 
vytis, kuris andai buvo įda
vęs valdžiai kokių ten lape
lių prieš draftą, už kuriuos 
dabar kaltina Stilsoną.

„Kovos” spaustuvėj dar
bas eina po senovėj. Dirba 
visi darbininkai. Turi daug 
pašalinių darbų.

Pildomasis Komitetas tu
rėjo susirinkimą ir nutarė

iš 
ir 
iš

Į Petrogradą atvyko 
Helsingforso jurininkai 
keli pulkai kariumenės 
karės fronto.

Mūšyje ties Bielgorodu, 
pietų Rusijoj, Kornilovo ka
zokai likos sumušti ir trau
kiasi linkui Vasilevkos. 
„Mirties Batalijonas” (mo
terų), kuris ėjo su kazokais, 
taipgi likos bolševikų su
muštas.

Orenburgo apskrity, kur 
gen. Dutlovas turįs daug 
kazokų, mūšių daug nebuvo. 
Bolševikai išsiuntė tenai 
agitatorius dirbti tarp tų 
kazokų.

Juodųjų jūrių laivyno ko
mendantas atsišaukė į savo 
jurininkus, kad jie stotų 
prieš Kalediną, paaiškin
damas, jog Kaledinas eina 
išvien su imperialistais ir 
apskelbė naminę karę.

Štabas praneša, kad Biel- 
t , . . , . gorodo mūšyje 50 Kornilo-
įajpjį v° kareivių buvo užmušta,

o paimta nelaisvėn. Pats 
gi Kornilovas pasislėpė.

Reuterio telegrama sako, 
kad bolševikai užėmė Ta-

kinę, kad dabartinės tary
bos pasibaigs taika, o rasit 
da ir visuotina taika. Jei ki
tos valstybės ir kariaus, bet 
jau Rusija su Vokietija 
tikrai susitaikys.

tai

NĖRA PELNO—LAI 
VELNIAS GRIEBIA 

VISKĄ.
Apie Petersburgą ir Ri- 

verside Illinois valstijoj ang
lies baronai uždarė savo ka
syklas. Jie padarė tai dėlto, 
kad valdžios nustatyta kai
na ant anglies neduoda jiem 
tiek pelno, kiek jie papratę 
gauti. Tai tau ir „patrio
tai!” Jiems nesvarbu, kad 
šalis stojusi karėn neturi 
anglies—jei tik milionų pri
siplėšti jie negali, uždaro 
kasyklas. Jiems nesvarbu, 
kad gali sustot visa šalies < 
industrija, kad laivynui gali 
pritrukti kuro, kad Ameri-

mėti. Tai ve, kokie patriotai 
iš kapitalistų!

PRIEŠININKAS SIUN-CfTUĄ^F^ON manovką ir "Kalugą. Tama-
novka buvo paimta beveik 

Washingtone gauta iš Ro- be mūšio. Kontr-revoliuci- 
mos oficialių žinių, kad nau- nė kariumenė likos nugink- 
jos austrų-vokiečių divizijos luotą ir areštuojama. Val- 
iš rusų ir francuzų frontų džia pastatyta bolševikų, 
nuolatos atvažiuoja Italijon. Londone dabar gauta iš 
Nepaprastas užpuolikų veik- Petrogrado žinių, kad pra- 
lumas visu frontu, o ypatin- dėta kazokų generolų Kor- 
gai kalnuose, parodo, kad jie nilovo ir Kaledino kontr-re- 
reorganizuoja savo armijas voliucija jau puolė.
ir šviežiais kareiviais išpil- Kazokų hetmanas Kaledi- 
do nuostolius, kokių jie sau nas esąs jau suimtas, o Kor- 
prisidarė paskutiniam ofen- nilovas pasislėpęs. Tokį 
syve. pranešimą išleido bolševikų

Pašėlusi artilerijos kano- valdžia iš Petrogrado.
nada nuo Vallarsos iki pat Kazokų miestai Rostovas, 
jūrių verčia manyti, kad Nikitčevanas ir Taganro- 
tas reorganizavimo darbas gas jau bolševikų rankose, 
beveik jau gatavas. Pasinau- ----------
dodami švelniu oru ir gerais I‘ 
keliais, priešininkai gali vy- įsakyta areštuoti 
kinti visus savo pienus.

Halifaxe po ekspliozijos 
* * _ * "l visus vo
kiečius.

!|
i _.......
leist Sąjungos „biuletiną” ir

I

spausdint knygas, jeigu 
”Kova’’ bus visai sustabdy
ta. Visų reikalų vedimas 
pavesta administratoriui.

Gavom žinių, kad pačta 
sulaikė ir "Moterų Balsą,” 
kuris buvo spauzdinamas 
”Kovos” spaustuvėj. Jį kal
tina už vieną straipsnį (Sta- 
lioraičio). Gali būt, kad to
liaus „Moterų Balsas” ga
lės eiti, bet straipsnius rei
kės versti anglų kalbon.

Valdžios agentas paėmė 
administracijos knygas, na
rių adresus ir visą sekreto
riaus archyvą; paėmė taip
gi daugy bę įvairių rankraš
čių iš redakcijos.

Iš tų tyrinėjimų paaiškė
jo, kad valdžia žino lietuvių 
judėjimą ir politiką taip^ 
pat kaip ir patįs lietuviai; 
žino net santikius tarpe mu
sų laikraščių, žino visas jų 
polemikas ir nesutikimus. 
Donoščikai viską išverčia ir 
priduoda.

Dėl stokos anglies, Law- 
rence užsidarė Pacific Mills 
audinyeia. Aapie 7,000 žmo
nių neteko darbo.
VYRAS, kuris liuosas nuo 
kariumenės. gali gaut leng
vą darbą už zecerį. Turi mo
kėt nors paviršutiniai lietu
višką kalbą. Gali atsisaukt 
ir mergina, kuri apsipažinus 
su lietuviška rašyba. At- 
sišaukit tuojaus į „Keleivio** 
Red. 255 Broadvay,

So. Boston, Mass.
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RUSIJOJ BAISUS 
SKURDAS.

"Naujoji Lietuva,” rašyda
ma apie Petrogrado miesto 
durnos rinkimus, piešia hai- 
sų šalies skurdo paveikslą. 
Ji sako :

"Aršioji žmonių skerdvnė— 
karė įžengė jau į ketvirtus me
tus. šalis ima jau nykti. Ir kol 
karė eis, nėra jokios vilties, 
kad krašto ūkis galėtų nors 
kiek pasitaisyti. I>et priešingai, 
mes kasdien artinamės prie ba
do, šalčio, bankroto,—žodžiu, 
prie pražūties.

"Pernykštė duona suvalgy
ta, o šiemet Pavoigio krašte ne
užderėjo. Be to, valstiečiai at
sisako vežti grudų į stotis. Ge
ležinkeliai kasdien vis blogiau 
veža prekes. Užtat valgomųjų 
produktų miestuose trūksta 
kaskart labiau. Pramonės gi 
dirbinių, manufaktūros, apa
vų, drabužių trūksta miestų 
gyventojams, o sodžiui nieko 
netenka.

"Valstybės iždas prislėgtas • 
milijardinėm1''' karės išlaido
mis. Naujų gi popierų leidi
mas reiškia naują brangeny
bę. Tuomet kįla darbininkų 
bei tarnautojų reikalavimai— 
pakelti uždarbį. Bet jeigu pro
duktų gaminimas šaly nepa
daugės, nebus ko pirkti.

"Pradeda bankrutuoti
miečių įstaigos, kurios po ke- 
liatą mėnesių nebemoka tar
nautojams algų. Apskritai, 
miestų ir žemiečių savy valdy
bių kasos tuščios.' Valdžia pa
dėti joms beveik negali, nes 
valstybės iždas turi nepakelia
mų karės ir nekarės išlaidų. 
Bankai ir privatus žmonės vis 
sunkiau tesutinka skolinti so
cialistinėms durnoms ir žemie- 
tybėms. O skolinti prisieina 
daug, štai, Petrapilio mies
tas, pasiskolino jau 50 milionų 
rub., ir iki šių metų pabaigos 
turės dar skolinti apie 40 mili
onų rublių.

"Tiesieji mokesčiai, ypač 
naujieji, ko! kas nieko neduoda, 
nes maža kas juos moka. Ne- 
tiesieji mokesčiai—akčyžės, 
tarifai ir šiaip mokesčiai (už 
vandenį, telefoną, gazą) taip 
pat mažiau teduoda, kaip buvo 
tikėtasi.

"Tokiomis sąlygomis toliau 
sunku gyventi. Mus laukia 
badas, šaltis ir bankrotas,— 
vienu žodžiu, pražūtis.”
Kad prie to neprieitų 

"Naujoji Lietuva" patark 
rinkti miesto dumon tokiu: 
žmones, kurie reikalauja 
tuojaus baigti karę. Tikta 
greita taika galinti išgel 
bėti Rusiją nuo pražūties.

že-

STILSONAS AREŠTUO
TAS PER PATRIOTIŠKO 

PARAPIJONO PASI- 
SIDARBAVIMĄ.

Wilkes-Barių ’Times Le- 
ader.” kuri mums prisiun
tė vienas "musų hkaitvtojų, 
rašo apie areštavimą "Ko
vos” personalo taip:

"Federalė valdžia Philadel- 
phijoj areštavo už išdavystę 
nacionali Lietuvių Socialistų 
sekretorių ir oficiaiio organo 
'Kovos' redaktorių John V. 
Stilson, kuris taipgi žinomas 
kaipo Stilsonas ir Stasiulevicz. 
Kaip sako Suvienytų Valstijų 
komisionierius Hovvard M. 
Long, kuriam vienas šio miesto 
jaunas ir patriotiškas lietuvis 
suteikė informacijų, kurios 
privedė prie arešto, tai tokios 
aršios išdavystės nuo karės 
pradžios da nebuvo susekta. 
Penki to laikraščio darbininkai 
laikomi kaipo svarbiausi liudi
ninkai. Kartu paimta vežimas 
knygų, laiškų ir daugybė po
pierių.

"Stilson yra kaltinamas už 
platinimą prieškarinių lapelių 

15 rugpiučio, kuriais jisai, sa
koma, tyčia ir priešingai įsta
tymams trukdė rėk rotavimą

kareivių Suvienytų Valstijų 
tarnystei. Kaip komisionie
rius lx>ng sako, tie lapeliai bu
vo platinami po visą valstiją ir 
jų turinys esąs daug serioziš- 
kesnis, negu vokiečių laikraš
čio ’Tageblau’ spausdiniai, ku
rį valdžia buvo užklupus jau 
keli mėnesiai atgal.

"Stilsonas buvo areštuotas 
tiesiog per pasidarbavimą pa
triotiško lietuvių bažnyčios pa- 
rapijono VVilkes-Barriuose.
Povvlas Saudargas iš Plains 
miestelio pereitą rugpiučio mė
nesį pasamdė mažą vaiką, kad 
padalytų prie tos bažnyčios 
pasalingo ir priešingo įstaty
mams turinio lapelių prieš 
draftą. Vieną tų lapeiių gavo 
ir minėtas parapijonas. Jis 
perskaitė jį ir tuojaus pašau
kė vietos policiją. Vaikas, ku
ris tuos lapelius dalino, paro
dė į Saudargą ir pasakė, kad 
tas žmogus davė jam tų lape
iių ir užmokėjo 5 centus už jų 
išdalynimą. Iš pradžių Sau
dargas gynėsi, bet paskui prisi
pažino, kad jis tuos lapelius 
vaikui įdavė. Tečiaus buvo 
manoma, kad ir pats Saudar
gas buvo keno nors pasamdy
tas tiems lapeliams platint.

"Matyt, Philadelphijos
ganizacija visai nežinojo, kad 
Saudargas jau areštuotas, nes 
ji vis rašinėjo jam laiškus apie 
išsiuntimą jam tos literatūros. 
Kadangi Saundargas buvo kalė 
jime. tai tie laiškai buvo grą
žinami Philadelpliijon atgal i» 
pačtos vyriausybes tenai atida- 
rinėjami. Tokiu budu buvo 
areštuotas Stilsonas.

"Tuose lapeliuose tarp kita 
ko buvo rašoma, kad daugiau 
yra garbės apsivilkti kalink 
skarmalais, negu kareivio uni
forma. Baigiasi gi tokiais žo 
džiais: 'Piliečiai ir su pirmo
mis popieromis, kurie tinka 
kariumenei ir neturi užlaiky 
mui šeimynų, turi tuojaus pra
sišalint, nes kitaip j;e bus pa
imti kariumenėn!’

"Jei šitas prasižengimas bu.- 
prirodytas, tai bausmės gali 
būt $10,000 arija 10 metų kalė
jimo."
Povvlas Saudargas, apie 

kuri čionai kalbama, už Įda
vimą vaikui tų lapelių buvo 
nuteistas andai trims me- 
.ams kalėjimo.

or-

"Ir čia-pat apmeluoja jį.
"Iškreipia pravardę.
"Padaro jį 'uoliu socialistu,' 

kuriuo jisai niekomet nebuvo.
"Ir liepia išsižiojusiems klau

sytojams laukti dar didesnių 
sensacijų.

"Mums nes\arbu. ką 'Drau
gas' tauzys toliaus apie nabaš- 
ninką. Mes nematytume nieko 
bloga ir tame, kad Goštautas 
butų priklausęs socialistų or
ganizacijai. Bet mes nesu
prantame, kodėl to neva kata
likiško laikraščio redaktorių 
jausmai yra nepanašus į viso 
svieto.

"Visi žmonės žiuri į mirtį, 
kaipo į vieną didžiausių gamtos 
paslapčių, prieš kuria kiekvie
nas nejučiomis lenkia savo gal
vą. Tikintięii-gi žmonės skai
to ją pasibaisėtina Dievo galy
bės misterija ir pažymi ją į- 
vairiomis iškilmingomis apei
gomis. O 'Draugo' redakto
riai, išgirdė apie žmogaus mir
tį, dagi tokią tragingą. tik kly
kta, lyg geležėlę radę, ir sku
binasi melais sutepti nabašnin- 
ką.

"Pasibiaurėtinas chamišku
mas!

"Bet ko geresnio galima ti- 
kėties iš tos veislės tokiuose 
atsitikimuose, kada ji nemato 
sau pelno?....

”Ot. jeigu A. Goštautas ne
būtų buvęs 'bedievis'; jeigu 
dvasiški tėvialiai turėtų da
bar vilties gauti dešimtinę ki
tą už jo lavono pakrapinimą.— 
tuomet butų kas kita. Tuo 
met jie nešmeižtų jo. o giedo
tų 'Reųuiem etemain.’

"Nėra dolerių, nėra maldų. 
Nėra dolerių, nėra žmogiškumo 
ir gėdos.

"O yra tiktai chamas, besi
skubinantis iškoneveikt nabaš- 
ninką.”
Bet yra da ir tam tikras 

tikslas tos" chamiškose kle
rikalų sensacijose. Tomis 
sensacijomis jie nori pada
ryti į tamsius savo pasekė
jus toki Įspūdi, kad netikėji
mas būtinai veda žmogų prie 
savžudystės. Todėl rykau
dami apie nusižudžiusi žmo
gų, jie visuomet prideda, 
kad tai buvo "bedievis" ar
ba "socialistas."

Žinomas dalykas, kad taip 
tvirtindami klerikalai tan
kiausia meluoja. Juk ir tą 
kataliką, kuris už tikėjimą 
papiovė anądien žmogų 
I^awrence, klerikališkas 
"Draugas" pavadino "socia
listu."

Mes nežinom da, ar su
imtas žmogus yra socialis
tas, ar ne; mes taip-pat neži
nome, ar jis bus atrastas 
kaltu, ar ne. Bet tas ir ne
svarbu. čia svarbu tik tas, 
kaip mes i vagystę žiūrim.

Mes, socialistai, pasmer- 
kiam kiekvieną vagystę, 
vistiek ar ji bus slapta, ar 
vieša; ar vagis bus socialis
tų parapijos narys,ar katali
kų parapijos klebonas.

Tečiaus reikia neužmiršti, 
kad ir vagystė vagystei ne
lygi.

Kuomet fabrikantas vagia 
darbininkų uždarbi, tai jis 
skriaudžia tuos žmones iš 
godumo ir todėl tokia vagy
stė, nors ji vieša ir legalizuo
ta, yra didelė piktadarystė.

Kada kunigas "užmiršta” 
savo kišeniuje paaukautus 
nu kentėjusiems nuo karės 
lietuviams pinigus, arba per 
"misteiką” pabėga su visa 
parapijos kasa, tai jis taip- 
pat papildo didelę niekšvs- 
tę, nes vagia iš godumo.

Bet visai kas kita, kuo
met žmogus eina vogti, kad 
parnešus alkaniems savo 
vaikams duonos. Už tokią 
vagystę reikia kaltinti jau 
netiek vagi, kiek draugijos 
tvarką, kurioj pilna turtų 
ir tuo pačiu laiku žmogus 
neturi kuo užlaikyti savo 
šeimynos.

Todėl ir Bingbamtono va
gystė nėra tokia baisi pikta
darystė, kaip, padėkime, 
Čenstakavos panelės šven
čiausios paveikslo apiplėši
mas, kur ne dėl skurdo ir ba
do, bet tiesiog de! savo godu
mo ir neapsakomo ištvirki
mo kunigas Maeochas išlu
po Dievo motinai deimanti
nes akis, nuplėšė nuo "ste
buklingo” jos paveikslo au
ksą ir kitas brangenybes— 
viso 15,000,4)00 rublių vertės 
—ir pardavęs viską žydams 
kėlė klioštoriuje didžiausias 
orgijas su mergomis, o ant 
galo užkapojo kirviu savo 
broli ir pasisavino jo mote
rį. Taigi, kaip klerikalai ne
smerktų Bingbamtono so- 
eialisto(?) pasielgimą, jis 
yra tik šešėlis prieš kun. Ma- 
cocho darbus.

P. S. Šitas straipsnis buvo 
jau parašytas, kaip gavom 
iš Bingbamtono žinią (žiū
rėk korespondencijas), kad 
tie vagis nėra jokie socialis
tai.

Liutkauskas, tan Sirvydas ir 
kiti. Juos neužganėdina cent
ro politika, centro prisitaiky
mas, centro oportunizmas.

"liet bruzda jau ir kairieji. 
Philadelphijos socialistai, 1 
rie taip daug dirbo organizaci
jai, jau eina šturmu. Auksi
nis vidurys, lošdamas Keren
skio rolę, bovys ir vienus ir ki
tus, derėsis su vienais ir su ki
tais, bet galų gale išeis didelis 
pralaimėjimas."
Nors Susivienijimo centre 

yra vienas ar du socialistai, 
bet jie negalės išgelbėt Susi-, 
vienijimo, taip kaip du so
cialistai negalėjo išgelbėt 
Kerenskio režimo. Svyra
vimų ir pataikavimų politi
ka yra netikusi ir pavojin
ga. Todėl ir Suvienijimas, 
"Laisvės” nuomone, turės 
aiškiai pakrypti katron nors 
vienon pusėn—nacionalistų 
arba darbininkų pusėn.

Trečias Internacionalas

CHAMIŠKOS SENSA
CIJOS.

Tokiu vardu "Naujienos" 
žadina klerikalų rykavimą, 
koki jie paprastai kelia iš
girdę, kad nusižudė kur- 
jors žmogus. Musų dienra
štis sako:

"šiuo didelės pasaulio sui
rutės laiku dažniau, negu pap
rastai, įvyksta nusižudymai. 
Bėgiu paskutinių kelių mėne
sių pasidarė galą ir dvejetas 
ar trejetas lietuvių Įvairiose 
amerikiečių kolonijose.

"Liūdni tai yra atsitikimai 
ir kiekviename žmoguje, kuris 
turi nesugadytus jausmus, jie 
negali nieko kita iššaukti, kaip 
pasigailėjimą tų nelaimingų, 
be laiko žūvančių gyvasčių.

"Vienok randasi sutvėrimų, 
panašių Į žmagystas, kurie 
tuos nelaimingus atsitikimus 
pasitinka lyg su džiaugsmu. 
Štai klerikalų 'Draugas’ vakar 
su didelių riksmu pranešė a- 
pie 'Antano Gustauto’ (Goš
tauto) nusižudymą Cicero, III. 
Išspausdino tą žinią didelėmis 
raidėmis ant pirmo puslapio ir 
žada paskui dar 'plačiau para
šyti.’

"Iš žmogaus mirties daro 
šlykščią sensaciją....

"Kada žmogus miršta, tai 
ir beširdžiai budeliai nusiima 
kepures ir atiduoda paskutinę 
pagarbą užgesusiai gyvybei. O 
'katalikiško' laikraščio redak
torius tokiame momente ne
jaučia nieko kita, kaip tiktai 
norą pablevyzgoti apie nabaš- 
ninką.

VAGYSTĖ. BET VISGI 
NETOKIA BAISI.

Murzinoji klerikalų spau
da Įsityžo rašyt apie "soci
alistų vagystes" Bingham- 
tone. Vienas tų juodųjų or
ganų apie binghamtonie- 
čius šitaip rykauja:

"Vietos socialistai ėmė vy
kinti žemiškąjį rojų. Pradėjo 
lyginti svietą.

"Žinoma, pradėjo nuo kapita
listų. Pradėjo vogti iš freight 
karų ir gabenti sau namo. Vie
tos angliškas laikraštis rašo, 
kad šio miesto istorijoj nieko- 
met nebuvo tokių vagysčių, 
kaip dabar. Išvogta daiktų už 
šimtus dolerių. Kai policija 
ėmė kratas daryti pas socialis
tus ir rinkti suvogtus daiktus, 
tai policijos ofisai pavirto į se- 
cond hand krautuvę. Apkrau
ti stalai marškiniais, čevery- 
kas. oda. kendėmis ir tt.

"Pas Petrą Kručą, 285 Clin- 
ton str. policmanai rado viso
kių daiktų. Sud'jo juosius į 
vežimą ir kartu Eručą ir nusi
gabeno. Bet socialistų vieny
bė dar nepakriko, nes tuoj su
dėjo $1,000 ir išpirko 'drau
gą-’

"Kiek išviso yra čia praktiš
kų svieto lygintojų, tai dar ne
žinia. Turbut neužilgo bus su
sekta.”
Taigi pasirodo, kad suim

tas tik vienas žmogus—ir 
tik suimtas, da nenuteistas, 
da neprirodyta jam vagys
tė,—o klerikalai gatavi jau 
ant stogų sulipę šaukti, kad 
visi Binghamtono socialis
tai yra vagįs.

MATO KERENSKIO TAK
TIKĄ SUSIVIENIJIME.

"Laisvė” perkratinėja 
SLA. praeiti, nurodo, kaip 
šita organizacija anais me
tais po kelių tautininkų dik
tatūra buvo pradėjus irti, 
bet vėliau atsirado du vyvai, 
pp. Račkauskas ir Strimai
tis, kuriedu Susivienijimą 
išgelbėjo, ir priduria, kad— 

"1911-12 metais Račkaus
kas su Strimaičiu pasirodė ir
gi gerais strategais. Juodu pa
darė gana teisingą visuomenės 
spėkų diacr.ozą ir nepasibijojo 
aplaužyt rus deširJem tauti
ninkam. Su socialistais juodu 
visuomet skaitėsi ir. vėlei rei
kia atiduot: jiem kreditą, kad 
mokėjo užaikyt organizacijoj 
tokio tipo socialistus, kaip Gu- 
gis, Kondratavičius. Neviac- 
kas, Baltre aitienė ir tt.”

Bet gabus žmonės irgi da
ro stambių klaidų gyveni
me. Po vi< no-kito pasiseki
mo žmogų- tankiai Įsimyli Į 
tą pasiseki. ią, apsistoja prie 
jo ir atsilieka nuo gyveni
mo. "Laisvė” mato dabar 
tokį apsireiškimą ir pas 
SLA. veikė jus. Ji sako:

"Man rodosi, kad tą klai
dą dabar d; ro Strimaitis, Rač
kauskas ir Gegužis. Jie ar tai 
taip nusidii jo praeityje, ar tai 
taip įsimy ėjo į savo senus 
darbus, ka i pirmyn nei nepa
žiūri. Dah;ir jau jie nebeturi 
didelio tikslo.

"Ir jau pradeda rodvties pa
sekmės, blogi labai blogi simp
tomai.

"Dešinioii SLA. pusė organi
zuojasi. Ten Povilaika, ten

ŠLIUPAS RAGINA TVER
TI AUTOMOBILIŲ 

TRUST Ą LIETUVAI.
Dešimtam savo laiške, iš

spausdintam 48-49 "Tėvy
nės” numeriuose, d-ras Jo
nas šliupas rašo:

"Valio Lietuvos Atstatymo 
Bendrovei! Po kalės pabaigai 
Bendrovė turės labai platų 
lauką. O kad ir milionus su- 
dėtumėte, nebus perdaug. Da
bar vedu tarybas, ir bene gau
siu užsakymą ant 40.000 poni 
čevervkų... Kaip tik viskas su
sitvarkys. tai gal kablegramu 
prisiųsiu tą užsakymą Bendro
vės rankosna. Bet gavę užsa
kymą. mėginkite atlikti kaip 
geriausiai, galima. P-nas Ka
ruža savo užmanymu prisitar
naus Lietuvai daugiaus, negu 
kas dabar įspėti gali.

"Gaila, kad čia neatvykau 
pereitąjį metą. Valdžiai bai
siai reikėjo termometrų, ir bu
čiau galėjęs gauti užsakymų 
milionais mblių vertybės. Da
bar jau pervėlai. Miestų są
jungos butų net savo pinigais 
fabriką pastatę, kurs musų 
tautiečiams butų dovanai te
kęs, jei tik jie butų panorėję jį 
patįs vesti.... Visgi pasakyti 
turiu, kad Bostono lietuviai 
kurie dirba termometrų fabri
ke, čion galės po karei įsteigti 
dirbtuvę, ir jiems seksis. Tik 
tegul susiorganizuoja, tegu! 
kapitalą sudeda, ir tuojau po 
karei galima bus pradėti biz
nis, jeigu patįs įsteigs tokį fab
riką ir termometrus tinkamai 
dirbsi, žinoma, vokiečiai eis 
į lenktynes, nesą pirmiaus jie 
čion savo išdirbinius atvežda
vo; už tai reikia būti gerai pri
sirengus ir savo darbą mokė
ti! Priegtam reikalingus prie
taisus, mašinas ir tt. reikės iš 
Amerikos parsivežti."
Toliaus jis liepia p. Mar

tai "nemiegoti" ir pataria 
tverti su Fordu automobilių 
trustą bei sindikatą Lietu
vai. Prie to trusto d-ras Šliu
pas nori ir pats prigulėti. 
Girdi:

"Lietuvoje atsidarys didelė 
proga bent pardavinėjimui au
tomobilių. Turės būti įreng
ta didėji krautuvė Vilniuje, c 
šakos: Kaune, šauliuose. Pane
vėžyje, Raseiniuose, Telšiuose, 
Aukmergėje ir tt. Didesniuo 
se centruose reikės garažų, kur 
mechanikai užsiiminės auto
mobilių taisymu, čion, Rusi
joje yra daugybės sugedusių 
automobilių, ypač kariškų, nie
kas nemoka sutaisyti: trūksta 
dalių, bet ypatingai mechani
kų, mokančių taisyti. Lietu
voje reikės nedidžių keliavi
mui automobilių, o tuomi la- 
biaus važtos vežiojimui. Be a- 
bejonės ir komunikacija tarp 
miestelių, bent iš pradžios, lem. 
gviaus vykinama bus automobi 
liais-omnibusais. Nepamirškit 
traktorių, kuriuos p. Fordas 
dirba; tie žemės dirbimui bū
tinai bus reikalingi. Iš to gali
te matyti, kad tai lietai reika
lingas syndikatas, kurs tokį 
dalyką visoje Lietuvoje gyve- 
niman įvykintų. Todėl reikia 
jau dabar sudaryti su p. For
du sutartį ir reikia sutverti to- 
kis syndikatas iš žmonių, kurie

ku-| Karės audros metu suįro
' Antras Internacionalas.

Karės metu aiškiau apsireiš
kė tie parazitai, ką graužė 
proletariato kūną; tos die- 
lės, ką čiulpė tarptautiško 
proletariato jiegas. Karės 
metu Įvairus veidmainiai, 
nusiėmę savo maskas, paro
dė tikrus savo veidus. ]” 
rėš metu revizionistai, kaip 
Įmanydami, rūpinosi atsi
sveikinti su Internacionalu, 
su socializmu. Karės 
metu jie stengėsi likti tik
rais liberalais, neturinčiais 
nieko bendro su revoliucijo
niškais proletariato žings- į 
mais. r\.Hros metu jvanus Kiitj v«pto^ 
nacionalistai parsidavė savo 
valdžioms, kad pertraukti 
visokius ryšius su kitų kra
štų proletariatu, ir kad vie
ton to susidėti su savo kraš
to valdžia bei buržuazija. 
Trumpai pasakius, karės 
metu išėjo aikštėn tas vis
kas, kas ligi-šiol slaptai buvo 
auklėjama.

Antras Internacionalas 
suiro. Suirimo priežastis 
aiškios: perdaug Įvairi bu
vo jo sąstatą! Greta ortodo- 
ksališkų marksistų, greta 
revoliucioniškų marksistų 
tupėjo tenais Įvairus revizi
onistai. Greta grynai pro- 
letariatiškų elementų, riog
sojo tenai ir smulkiosios 
buržuazijos atstovai. G re-i 
ta internacionalistų tūnojo 
tenai ir nacionalistai. Tokia 
Antrojo Internacionalo są-;

'stata galima buvo vien ma- 
ižų darbeliu laikais, vien ple-
pėjimų gadynėj. Atėjo aš
tresnių susirėmimų metas, 
ir vieni internacionalo na
riai turėjo pasukti kairyn, 
o kiti dėšinvn.

i Antras Internacionalas 
, suiro,—bet internacionalinė 
, darbininku idėja nežlugo. ---- * i — - -

I

Karės metas tik mokina 
mus, jog Trečiasis Internaci
onalas turės būti šiek-tiek 
kitoniškas, labiau vienodas. 
Trečiasis Internacionalas tu
rės būti grynai proletariška 
visų kraštų darbininkų or
ganizacija. Jame negalės 

_____ _._i revizionis- 
tams, nei nacionalistams, nei 
kitiems oportunistams. Jei 
Trečiasis Internacionalas 
susidėtų tokiu, kokiu buvo 
Antrasis, tai jis negalėtų 
prigulinčiai pildyti savo už
duočių: svarbiausioj valan
doj, kada jis ypač butų pro
letariatui reikalingas, jis su
irtų, kaip suiro Antrasis. 
Trečiasis Internacionalas 
turi būti tokiu, kad jis pri
gulinčiai galėtų tarnauti 
smarkiausio Įvairių kraštų 
darbininkų susirėmimo me
tu. Ši dalyką supranta nuo
seklieji Įvairių kraštų social
demokratai. Tai ten, tai- 
šian kyla balsai apie naujo 
internacionalo sutvėrimą, 
naujo, ką apimtų visus gry
nai proletariškus elemen
tus.________________Z. A.

moka automobilius sustatyti, 
juos taisyti ir jais važinėti. Ne
praleiskite tos progos, nesą ki
taip svetimieji užbėgs už akių! 
Ir mane įrašykite syndikato 
narystėm Tik susimildami pa
darykite taip, kaip rašau. Lie
tuvoje tik Fordo vežimai te-, 
tiks, todėl ir reikia su p. Fordu j organizatorius, UŽ ką San 
jau dabar susitarti ir kontrak-j Franciscos kapitalistai bu
tus padaryti. Arklių nedaug 
bus tėvynėje, tai automobiliai 
juos užvaduos kuomi geriau
siai.”
Tai ve, kuo žada pasibaig

ti "Lietuv-latviškos respub
likos’’ steigimas—trustų or
ganizavimu.

Sindikatas reiškia tą pati, 
ką ir t rustas, tik vienas žo
dis yra graikiškas, antras 
angliškas.

LIUDYMAS PRIEŠ MOO
NEY BUVO NETEI

SINGAS.
Kas yra Mooney, turbut 

nereikia jau aiškint Skai
tytojai jau žino, kad jis yra 
socialistas ir gabus unijų

GAL KLERIKALAI 
PAAIŠKINTŲ?

Mūsiškiai klerikalai vis 
rėkia, kad bedieviai žudosi.

Bet štai anglų laikraščiai 
skelbia, kad amerikiečių ka- 
riumenėj labai daug karei
vių nusižudo. Nesenai jie ra
šė, kad Francuzijoj nusišovė 
vienas generolas, o kiek vė
liau Bostono ligonbutyje 
buvo vienas persišovęs ofi- 
cierius.

Ar negalėtų mūsiškiai kle
rikalai paaiškinti, kodėl to
kie žmonės žudosi?

Pereitoj sąvaitėj Bostono 
Union Boat Clubo skaityk-; 
loj nusišovė Robert Rut- 
ledge Clark, kuris mokino 
Platsburgo stovykloj karei
vius. Jis nebuvo nei "bedie
vis," nei socialistas; jis buvo 
kunigo Davis Clarko sūnūs 
ir baigęs Harvardo univer
sitetą.

Taigi lai mūsiškiai kleri
kalai paaiškina, kodėl jis nu
sižudė?

Sulyg Chicagos dienraš
čio "Tribūne” surinktų ži
nių, per paskutinę bedarbę 
Suvienytose Valstijose vie- 1 
nais tik metais nusižudė 
64,000 žmonių.

Gal klerikalai paaiškintų, 
kodėl?

Kunigas Richesonas, tas 
ką siviliojo ir nunuodino sa
vo merginą, uždarytas kalė- 
jiman irgi norėjo atimti sau 
gyvastį, nusipiaudamas sa
vo "vyriškumą."

I>ai mūsiškiai klerikalai i 
paaiškina, ar jis irgi buvo j] 
"bedievis”? Ij

vo surengę ant jo gyvasties 
suokalbi.

Moonev ir keliatas kitų 
darbininkų vadų buvo areš
tuoti ir apkaltinti už tą bom
bą, kuri 16 mėnesių atgal 
sprogo San Franciscos mili- 
taristų parodoj, užmušda- 
ma 10 žmonių.

Kapitalistai pristatė liu
dininkų, kurie po prisieka 
liudijo, kad savo akimis ma
tė, jog tą bombą padėjo 
Moonev su savo draugais.

Šitais liudininkais pasi
remdamas teismas buvo nu
teisęs Mooney ant pakori
mo, o kitas darbininkų va
dus kalėjimam

Bet neužilgo kapitalistų 
suokalbis išėjo aikštėn ir 
darbininkai pakėlė milžiniš- 

iką protestą prieš Mooney 
! kaltinimą.

Mirties bausmė tuomet li
kos atidėta ir prasidėjo ty
rinėjimas. Pasirodė, kad 
prie to velniško suokalbio 
daugiausia yra pasidarba
vęs milionierius Oxman ir 
apskričio prokuroras su vie
nu savo pagelbininku.

Dabar buvo sušauktas 
tas pats prisaikintųjų suo
las ir tie patįs liudininkai 
klausinėjami iš naujo. Trįs 
moteris pasisakė, kad pir
ma jos liudijo prieš Mooney 
neteisingai. Jos melavo 
dėlto, kad kapitalistai jas 
pasamdė ir liepė meluot. Tū
lai Mrs. Smith buvo pažadė
ta net $1,000 už kreivą liu- 
dymą. < Mi

Nors išėjo aikštėn visas 
suokalbis, tečiaus suimtų 
darbininkų iš kalėjimo ne
paleidžia. Mooney žmoną 
teismas atrado senai jau ne
kalta, toj ekspliozijoj tai 
kapitalo agentai sutaisė 
naujų apkaltinimų ir ta mo
teris sėdi kalėjime. Wein- 
bergas, kuris buvo areštuo
tas kartu su Mooney, taipgi 
likos anądien išteisintas, bet 
ir jo nepaleidžia.

I
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MONTELLO, MASS. 
Margumynai.

Gruodžio 5 d. F. J. Bago- 
čius čia skaitė paskaitą: 
"Popiežių Istorija.” Žmonių 
susirinko apie 150.

Paskaita įdomi. Iš jos vis 
labiau paiškėja, kokie tie po
piežiai buvo. įdomiausia y- 
ra tai, kad visi popiežiai vis 
laukdavo vienas antro mir
ties, arba kandidatas nuga- 
galabindavo esantį jau po
piežių, idant pačiam gauti 
jo sostą. Iš paskaitos pa
aiškėjo, kad buvusieji popie
žiai daugiau mušdavosi už 
sostą, negu popiežiavo. Gei
stina, kad daugiau žmonių 
lankytųsi į paskaitas, nes 
"Popiežių Istorija” kas kar
tas darosi vis indomesnė.

Gruodžio 8 d. Vaikų drau
gijėlė "Žiburėlis" surengė 
koncertą ir prakalbas. Kon
certo dalį atliko veik vieni 
vaikučiai ir mergaitės, tos 
draugijos nariai. "Žiburė
lio" choras puikiai sudaina
vo kelias daineles, vadovau
jant Stankučiui. Gerai pa
sižymėjo savo dainomis Mo- 
nikiutė ir Skučiutė. Vakaro 
pirmininke buvo "Žiburė
lio" narė, mažą mergaitė, J. 
Vinkšnaičiutė.

Kalbėjo d. Smelstorius, 
"Žiburėlio" draugijėlės Lie
tuvių kalbos mokytojas. 
Drg. Smelstorius aiškino, a- 
pie dailę ir ragino visus tė
vus leisti savo vaikučius 
"Žiburėlio” mokyklon, kur 
yra mokinama lietuvių kal
bos, gramatikos ir rašybos. 
Ten lankydamiesi, vaikučiai 
neturės progos išmokti gat
vinių išdykavimų ir tuo pa
čiu laiku išmoks savo tėvų 
kalbos, pažins jų praeities 
istoriją,kas padarys juos do
resniais ir naudingesniais 
draugijai nariais.

Žmonių tą vakarą buvo 
susirinkę .apie 200. Vaka
ras buvo baisiai nesmagus— 
buvo didelė pūga, paskui 
smarkus lietus.

Gruodžio 9 d. lietuvių ko
operacija parengė prakal
bas. Kalbėjo K. Norkus, 
”Atgimimo” redaktorius. 
Aiškino kooperacijos reika
lingumą. P. Norkus—kalbė
tojas dar neišsidirbęs, netu
ri iškalbos.

Į prakalbas žmonių ne
daug atsilankė.

H. K. Mažiukas.

į gui da galima į
i šiuos faktus: katalikiškos 
draugystės . prezidentas, 
karštas, ištikima- bažnyčios 
tarnas, du kartu jau buvo 
detektyvų areštuotas ir poli
cijos teismo nubaustas už 
vogimą iš karų anglies. Pir
mu kartu turėjo užsimokėt 
piniginę pabaudą, antru 
kartu pasiųstas kalėjimam 

Į .Jeigu norėčiau pakratyti 
kun. Vanago mokinamų pa
rapijom? darbelius, tai pasi
rodytų jų taip daug ir taip 
nešvarių,kad ir oopiera tu
rėtų iš gėdos nurausti. Taigi 
patariu kunigui Vana
gui ir jo vienminčiams bei 
jų spaudai morališkai pakei
ti katalikus, kad paskui ga
lėtumėt už blogus darbus kai 
tinti socialistus.

Socialistas.

B1NGHAMTON, N. Y. 
Vyčių darbai ir kun. 

Vanago melai.
Vyčiai rašinėdami kores

pondencijas į "Draugą" ir į 
kitus kunigų organus gyrė
si, kad jų parapija didinasi 
ir stipriai stovi, o socialistų 
čia kaip ir nėra.

Pastaruoju laiku "Drau
ge" tik ir mirga socialistai į 
iš šio miesto, apšaukti va
giais ir razbaininkais. Mat 
pora savaičių atgal likos 
suareštuoti 2 lietuviai už 
prekinių karų išplėšimą. 
Jie yra gerai žinomi vieti- 
niems lietuviams kaipo gir
tuokliai ir valkatos, jokiais 
socialistais jie nėra. Taipgi 
areštuota du lietuviai ir vie
nas lenkas, pas kuriuos at
rasta tų vogtų daigtų pas
lėpta. Jie irgi nėra socialis
tais. Tokie darbai yra smer
ktini. bet kągi čia socialistai 
gali būti kalti? Vienok 
"Drauge* prasidėjo kano
nada ant socialistų. Viena
me to šlamšto numeryj su
rašytos net skaitlinės, kiek 
pas kurį atrasta tų daigtų 
vertės, ant pat galo eilės pa
dėta inicialai L. S. ir pasa
kyta, kad pas jį atrasta ke
lios skrynios degtinės. Šios 
raidės reiškia L. Šimoliuną, 
kuris yra socialistu 33 kp. 
narys ir užlaiko drapanų 
krautuvę Lietuvių name. 
"Degtinė jam negalėjo būt 
reikalinga, nes jis alkoholio 
gėrimų visai nevartoja. 
Greičiau sutiktų liežuvį 
duoti nupiauti, negu sutik
tų degtinę gerti"... Aišku, 
kad tik pakvaišę vyčiai ga
lėjo prasimanyti iam deg
tinės vogimą. Negana to, 
"Draugo" num. 286 ant pir
mo puslapio didelėm raidėm 
paskelbta iš šio miesto, kad 
"Socialistas socialistui ausį 
nukando, abu uždaryti be
langėm” Socialistai maty
dami tokius skelbimus pa
kvaišėlių "Drauge," net 
didžiąsias raides vartojant, 
juokias.nes tas parodo, kad 
klerikalai stveriasi despera
tiškų priemonių kovai 
prieš augančią socialistų

Moterų vakaras.
Gruodžio 1 d. LMPS 49-ta 

kuopa, kuri ką tik nesenai 
čia susitvėrė jau pasirodė 
savo darbais, parengdama 
viršminėtą dieną savo vaka
rą. Scenoje statė veikalą 
"Saliamono Sapnas.” Veika
las sulošta, atsakančiai. Po 
teatro buvo šokiai.

Reikia pastebėti, kad tūli 
musų žmonės dar vis nega
lima prie civilizuotų priskai- 
tyti: lošiant liūdniausią
dramą, kada žiūrėtojui liū
dni atsitikimai ašaras iš a- 
kių spaudžia, pas mus visgi 
yra daug da tokių, kurie 
tuomet kvatoja iš juoko.

Katalikių prakalbos.
Gruod. 2 buvo Brightono 

katalikių moterų prakalbos. 
Mat davatkos matydamos, 
kad progresyvės moteris or
ganizuojasi, tai ir jos sutvė
rė "A. R. K. Susivienijimą" 
ir parengė prakalbas. Kal
bėtoja buvo kokia tai Jan
kauskienė iš So. Bostono. 
Kadangi "kalbėtoja” pati 
matomai nedaug ką žino, 
tai to, ką pati išmano ir sa
vo katalikes mokinu: "Dirbk 
ir melskis.” Pasakojo varg
šė. kad ne-kataiikės negali 
pagimdyti kūdikį, tik katali
kės išpildą dievo palikimą— 
mat karvė gimdo veršelius, 
kiaulė paršelius ir tt., o ka
talikės katalikus kūdikius, 
bedievės negali pagimdyt 
katalikų, nes jos neleidžia 
kunigai padaryti jų vaikų 
katalikais. Šitokių nesąmo
nių pasakojo, pasakojo ir 
užbaigė savo paikus* posma- 
vimus.

Ištikrųjų, protaujantiems 
katalikams turėtų būt sar
mata statyt ant pagrindų 
tokius kalbėtojus, kaip kle
rikalai, kurie teisybės pasa
kyt nenorėdami, meluoja ir 
nesąmones pasakoja taip 
nevykusiai, kad ir mažai su 
gyvenimu apsipažinusiam 

būna aišku ko tie klerikalai 
mus mokina.

Socialistų draugas.

?>
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BRIGHTON, MASS.
Liet. Kooperacijos sukaktu

vių apvaikščiojimas.
Lapkričio 29 d. čionai bu

vo Lietuvių kooperacijos 
metinių sukaktuvių apvaik
ščiojimas. Apvaikščiojimo 
programas labai platus, jo 
viso visų punktų nei nemi
nėsiu, vien tik svarbesnius 
dalykus.

Koop. pirmininkui Jonui 
Gabaliui atidarius susirinki
mą trumpa savo prakalba, 
paprašė publikos, kad pa
gerbtų* kritusius Rusijos re

HAVERHILL, MASS. 
Susitvėrė LMP Susivie

nijimo kuopa.
Gruodžio 9 d. buvo LSS. 

144 kuopos parengtos pra
kalbos. Kalbėjo drgė. Z. Pui- 
šiutė. Pirma kalbėtoja aiš
kino socializmo naudingu
mą ir ragino žmones rašy- 
ties i socialistų eiles. Per
traukoje lėšų padengimui 
aukų surinkta §6.66,aukavu
siems ačiū. P. G. užrašinėjo 
pirmeiviškus laikraščius, 
gauta keliatas "Keleivio" ii 
"Laisvės" prenumeratorių. 
Kuopos knygius išpardavė 
daug pirmeiviškos literatū
ros.

Antrą prakalbą drgė Pui- 
šiutė pašventė moterims 
kas atnešė gerų pasekmių— 
susitvėrė L. M. P. Susivieni-

voliucijoje draugus, ką pub- jįmo. ku°Pa 
lika padarė atsistojimu. Po Tuojaus išrinkta ir komite
to sekė Bagočiaus prakalba, *as:. organizatore—A. Kaž
kurį tęsėsi daugiau kaip 2 laHsklut?; rast*
valandas. Jo visos kalbos dziuhene: • finan.^ rast. m. 
čia aprašyti negalima, tiek Andriuhoniute; iždininke— 
tereik pabriežti, jog jos dva- Razeviciute.

• v v "X T • • a 1 _ 1 •Naujai moterų kuopelei 
linkime kuogeriausios klo- 

~ t ties. Reikia priminti, kad
parodė jos svarbą. Nurodė tūlas tautietis. J. Večekis, 
Kerenskio, besibičiuoliavu- * bandė užkenkti minėtos 

’ šio su buržuazija, paklaidas' moterų kuopelės susitvėri- 
ir Lenino bei Trockio pagir- mui: jis gavęs nuo pirminin- 
tiną drąsą, kuri gali atnešti ko laidimą, pradėjo "kriti- 
žmonijai daug naudos. Ce- kuoti,” nurodydamas, kad 
rai gavo klerikalai už savo čia, Haverhillije, esanti ko- 
juodą politiką. Į kia tai anglų moterų kuopa

Po prakalbai LSS. 67 kuo- ar ”klabas.” Užklaustas pir- 
pos artistai lošėjai atvaidi- mininko kaip tas klabas va- 
no veikalą "Jono Širdis.” _ dinasi, kur jis yra, koks ad- 
Sulošė pusėtinai gerai.

Publikos buvo virš 
Vakaras kooperacijai 
ir materialės naudos 
daug.

šia buvo tikrai revolicijoniš- 
ka. Kalbėdamas apie ant
rąją Rusijos revoliuciją, iš-

fresas, atsakė: ”kad aš pats
500. nežinau/’ Matomai, Rama- 

davė nauskų tetos pamokslų pri
ganą siklausęs, graibstosi sienų.

K. I). Baranauskas.

spėką. Tie purviniausi ir 
sykiu paikiausi jų melai ir 
šmeižtai tik jiems patiems 
smūgius teikia. Nes faktas 
faktų lieka, teisybė pasirodo 
ir visuomenė mato klerikalų 
ir jų spaudos dorišką ban- 
krutą. Trampai įškrausto 
"freitus,” klerikalai apgai
lestaudami padarytą skriau
dą, šaukia kad tai socialistų 
darbas. Girtuoklis lietu
vis, kuris nei sapnuote da ne 
sapnavo apie socializmą, 
susipeša su tokiu pat gaiva
lu hungaru, klerikalų spau
da skelbia: "Socialistas so
cialistui ausį nukando." Čia 
reikia būt netik begėdžiu, 
kad šitaip meluoti, bet ir be
smegeniu, kad tokius žiop
lus melus į laikraštį dėjus ir 
dagi didžiausiom raidėms 
spauzdinus, visai neištyrus 
teisybės.

Kad klerikalai visiškai iš 
galvos kraustosi, štai ir an
tras faktas. Antsilankius į 
čia Dr. Montvidui ir vieti
niams pirmeiviams paren
gus jam prakalbas, nors 
buvo pagarsinta, jog skai
tys preiekciją iš higienos 
mokslo, įskundė policijai, 
kad šaukiamas anarchistų 
susirinkimas. Paaiškėjus, 
kad tik daktaras skaitys 
preiekciją apie sveikatą, tie 
juodašimčiai stengėsi polici
ją įtikinti, kad "bus rodomi 
nemorališki paveikslai."

Musų kun. Vanagas jau 
nepasitenkina klerikalų pur
vinais lapais, tai savo kores
pondencijas siunčia net "Ke- 
leivin." Gal "Keleivio" svei
kas paaiškinimas atneš nau
dos ir musų karščio apim
tam Vanagui.

Bet prie "Keleivio” 
paaiškinimų kunigui Vana-

SAINT CLAIR, PA.
Katalikai savo prakalbas 

slepia.
Kadangi socialistams i ka

talikų parengtas piakaibas 
atsilankius paprastai būna 
statomi klausimai ir klerika
lų agentai nekartą pastato
mi į keblų jiems padėjimą. 
Taigi šiuo kartu parsikvie- 
tę šnipo vainiku apvainikuo
tą klerikalų klapčiuką Ra- 
manauskutį, musų vyčiai 
tas prakalbas slėpė nuo žmo
nių, tarsi kokį šnipišką su
sirinkimą. Kunigui paskel
bus bažnyčioje, kad visi 
"vierni katalikai" eitų pa
siklausyt šitos prakalbos, 
susirinko būrelis davatkų, 
matomai nei nežinodami, 
kad jų tarpe randasi ir so
cialistų. Ramanauskuris ra
gino vyčius mokyties oficie- 
riais būti, tur-but jis jau ge
nerolas ir ves musų vyčius 
kur nors į Afriką, kada ci
vilizuotame pasaulyje revo
liucijos atims žemę iš po ko
jų tokiems gaivalams. Visų 
Ramanauskučio nesąmonių 

nėra reikalo nei kartoti, ga
na to, kad ta jo prakalba 
nors ir slepiama buvo čia 
visai nereikalinga.

Klerikalai smunka.
Gruodžio 31 d. čionai įvy

ks LDLD. rengiamas vaka
ras: balius su deklamaci
jomis, monologais ir kito
kiais pamarginimais. Mū
siškis jegamastis kreipėsi 
prie miesto valdžios, kad ta 
uždraustų pirmeiviams ba
lių laikyti. Tasai šmeižikas 
pripasakojo visokių prasi
manymų, bet vargšas tiek 
pelnė, kad gavęs per savo 
juodą snapą, turėjo su nieku 
grįžti. Miestelio valdžia 
kunigui davė suprasti, kad 
ji rengėjus pažįsta ir judo- 
šiškų patarnavimų nuo ku
nigo neprašo. Tas aišku, 
kad musų klerikalai visai 
smunka nuo koto.

Balius rengiamas knygy
no naudai ir todėl kviečia
mi visi iš visos apielinkės 
pirmeiviai ir protaujantis 
katalikai atsilankyti ir tuo
mi parodyti kunigužiui, ko
kį purviną darbą norėjo at
likti. J. Mikola uskas.

pridėti in PHILADELPH1A, PA.
Pasekmingos prakalbos.
LSS. 251 kuoua buvo su- ▲

rengusi Richmond’e prakal
bas. Kalbėjo d. Jukelis iš 
New Yorko. Publikos susi
rinko virš 400 žmonių. Pra
kalbos padarė gerą įspūdį 
ir davė gražių pasekmių, nes 
į kuopą prisirašė 10 naujų 
nariu, literatūros išparduo
ta už 15 dol.

Reikia pasakyti, kad šios 
prakalbos bene pirmutinės 
su taip geromis pasekmė
mis. Nors musų katalikai 
su tautininkais dėjo visas 
savo menkas pajiegas, kad 
pakenkus socialistams—net 
Dolicijai įskundė, kad socia
listai rengia prieš valdžią 
atakas, tečiaus jų tos pas
tangos niekais nuėjo ir soci
alistų laimėjimas akyvaiz- 
doje visa to yra didelis. Tau
tininkai net parengė savo 
prakalbas tą pačią valandą, 
bet pas juos atsilankė iš vi
so 27 vpatos. Taigi buvo 
skaudus priešininkams smū
gis. Burbulas.
Už pinigus viskas galima.
Lapkričio 13 d. pasimirė 

turtingas farmervs, M. Cig- 
lius. Velionis buvo "pravo
slavas,” tečiaus musų kuni
gai su didžiausia iškilme 
priėmė velionio kūną, atly
dėjo bažnyčion net tris kuni
gai ir atlaikė trejas mišias, 
vaikštinėjo aplink kūną ii 
smilkino, krapino ir giedojo, 
o vietinis klebonas ką-tik. 
kątik neapskelbė mirusįjį 
"šventuoju,” nors tas kaip 
gyvas nei pas jį, nei pas 

• kitą katalikų kunigą išpa
žinties nėjo, nebūdamas ka
taliku.

Tūli parapijonįs dabar la
bai piktinasi, kad kunigas 
už pinigus ne-kataliką pris
kaito prie "šventųjų," o var
gšą kataliką, neturintį iš ko 
apmokėti, veikiausiai iškei
kia. Tiek kartų jau kuni
gai aiškiausiai prirodė, kad 
jiems dievu yra visagalis 

doleris, o bet apkvailinti 
'žmonelės visgi tiki, kad yra 
koks ten dangus ir Dievas. , 
kur jie po mirties keliausią 

A. A. Garliauskas.

M
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SALĖM, MASS. 
Vakarienė ir koncertas.
Lapkričio 29 d. čionai bu

vo Šv. Petro ir Povilo Ur
tės parengtas vakarėlis: 
draugiška vakarienė ir kon
certas. Koncerto programą 
išpildė vietos A. L. T. S. 38 
kuopos nariai. Publikos at
silankė labai daug, kiek čia 
jos galima turėti ir visi buvo 
patenkinti. Rengėjams, sa
ko, keliatas dolerių peino da 
lieka. Rengėjai pasisekimu 
paskatinti žada rengt di
desnį koncertą ir atvaidinti 
kokį teatro veikalėli, kad 
budinus musų brolius iš 
miego. Laimingo pasiseki
mo.

I

FRACKVILLE, PA. 
Ramanauskučio prakalbos 

kelia riaušes.
Gruodžio 2 d. čia buvc 

vietos klerikalų surengtos 
J. J. Ramanauskučiui pra
kalbos. Pradėjus jam nie
kinti socialistus ir pasakius 
kvailystę, kad socializmo 
mokslo vyrų už penkis cen
tus gali pusę tuzino pirkti 
iš publikos atsiliepė balsas: 
”0 kiek šnipų galima už 1C 
centų nupirkti?” Ramanau- 
skutis susimaišė ir nežinc 
ką besakyti, pradeda toliaus 
savo pasaką, iš publikos kį- 
la balsai su klausimais: "Ar 
tamsta nerašai policijai do- 
nosus? Jei taip, tai kaip 
drįsti aimanuoti, kad tarp 
lietuvių darbininkų nėra 
vienybės?” Girti katalikai 
pradeda šaukt: "Mušt soci
alistus!” Kiti gi pradeda 
jiems kumščiom grūmoti ir 
šaukia sėst. Katalikai tarp 
savęs pradeda bartis, rim
tesni nusispiauna ir išeina. 
Paliko kelios davatkos, Ra- 
manauskutis ir užbaigia sa
vo pasaką apie kačiuką ir 
steiką. J. Z.

AKRON, OHIO.
Pagirtinas pasielgimas.
Lapkričio 25 d. SLA. 189 

kuopos susirinkime buvo į- 
nešta, sušelpt neturtingą, 
pirmiaus čia gyvenusį mok
sleivį drg. V. Andriulevičių. 
Daugumai sutikus su įneši
mu, tapo paaukauta $50.00 
iš kuopos iždo ir draugai 
sumetė $15.75. Aukavo šie 
draugai: K. Joneliunas ir 
p-lė. T. šilinskiutė po $5.00; 
A. Kuprevičius—$2.00; A.

Balčiūnas ir D. Volatka po 
$1.00; A. Grižis ir J. Stan
kaitis—po 50c: V. Makare* 
vičius ir J. Burdulis po 25c.

Reikia pažymėti, kad tai 
ne pirma Akroniečių au
ka drg. V. Andriulevičiui. 
Pereitais metais LSS. kp. 
suaukavo per du kartu apie 
$50.00; taipgi vietos koope
racijos draugija už vieną 
prakalbą sumetė $13.00.

Garbė jums drgg. akronie- 
čiai, kurie šelpiate savo be
turte moksleivį. Jis mums 
atsimokės darbu. Drg. V. A. 
yra geras kalbėtojas ir išti
kimas darbininkų klesos gy
nėjas, todėl, kaipo tokį ir 
kitu miestų darbininkai, y- 
pač socialistai, turėtų šelpti.

Susivienijimo narys.

EASTON, PA. 
Peiktinas darbas.

Lapkričio 3 d. čionai buvo 
LSS. 42 kuopos parengtas 
balius su skrajojančia kra- 
sa. Tūlas. M. U. išnešioda
mas adresantams atvirutes, 
sako, pradėjęs cenzūruoti 
jas. Ant rytojaus tūla mo
teris, matomai sužinojus, 
kad jai buvo daug daugiau 
atviručių rašyta, negu ji jų 
gavusi, pagrasinusi M. U. 
areštuosianti už pasisavini
mą jos laiškų. Tasai gi iš
reiškė, kad‘jis už tatai jos 
vyrą išduosiąs už nestojimą 
kariumenėn. Moteris tad 
pranešė laišku LSS. 42 kuo
dai, kad ji nuspręstų apie 
M. U. pasielgimą. Kuopa 
sušaukė susirinkimą ir svar
stė M. U. pasielgimą. Tasai 
prisipažino prie kaitės, bet 
pasididžiuodamas užreiškė: 
”tai padarykit man ką, jei 
galit.” Moteris atsakė, kad 
jinai areštuosianti už at- 
plėšimą svetimų laiškų, M. 
U. vėl atkartoja savo grū
mojimą.

Kaip jus norit, draugai, 
bet šitaip socialistų kuopos 
nariui elgties neleistina. Or
ganizatorius, kuris pasisten
gė apginti M. U. nuo kuo
pos nuosprendžio, sukėlimu 
susirinkime triukšmo, irgi 

dalį kaltybės ant savęs pri
ėmė. Šitaip būti negali. 
Kuopa savo vardą privalo 
apvalyti ir negeistinus jos 
vardo teršikus iš savo tarpo 
prašalinti. F. P. V.

CHRISTOPHER, ILL. 
Nelaimė kasyklose.

Lapkričio 29 d. 9:10 valan
dą po pietų Old Ben Coal Co. 
No. 11 kasykloje ištiko 
smarki ekspliozija, kurioje 
prarado gyvastį 18 darbi
ninkų.

Kasykla randasi 600 pė
dų gilumoje, tečiaus eksplio- 
zijos liepsnos išsiveržė net 
laukan ir nuvertė nuo šaf- 
to stogą. Ekspliozija buvo 
labai smarki ir viduje pada
rė didelį sunaikinimą. Iki 
gruodžio 4 dienai iš kasyk
los išimta 13 lavonų, 5 da ne
suranda.

Ant laimės tą naktį dar
bininkų mažai tedirbo ka
sykloj, dėlto nedaug jų žu
vo. Jei ekspliozija butų iš
tikus dieną, tai žuvusius gal 
šimtais butų reikėję skaity
ti. Tarp žuvusiųjų lietuvių 
nėra. L. J. Lasky.

WEST LYNN, MASS. 
Pragėrė piotkas.

Artinanties Kalėdoms, mu
sų katalikai sumanė parda
vinėti dievus—plotkeles.
Prikepę skrynias nugabeno 
jų i Peabody, kur yra daug 
saliunų. Tenai tie pedlioriai 
netik kad dievus už alų ati
davė, l>et ir pinigus pragė
rė.

Kada čia anuokart kun. 
Mickevičius prakalbą pasa
kė, tai musų katalikai pikti
nosi, kad jiems jų dievą pa
žemino. o tie patįs dievuo- 
čiai atiduoda jį už alaus tik- 
la. Pažįstamas.

SPRINGFIELD, ILL. 
"Valdiškoji blaivybė.” 
Svaigalų dirbėjai ir pla

tintojai matomai patenkin
ti tuomi, kad vienur—kitur 
panaikina smukles. Negali
ma sakyti, kad smuklės yra 
geru daiktu, tečiaus iš dvie
jų blogų, mažesniu visgi yra 
smuklės, negu oficialė blai
vybė. Neužginčijama tiesa, 
kad uždraustas vaisius yra 
saldžiausiu.

Manyta ir pasakota, kad 
panaikinus smukles, girtuo
klystė čionai išnyks, tuo tar
pu smuklių išnaikinimas ne 
tik nesumažino girtuoklia
vimų, bet pasekmes to pa
darė daug liūdnesnėmis. Ne
gana, kad vietoje viešų 
smuklių tuojaus pristeigta 
daugybė slaptų girtuoklia
vimo ir gemblerystės urvų, 
bet kuone visuose blaivinin
kų ir ne-blaivininkų namuo
se šiandien rasi tų uždraus
tų rojaus skystimėlių. Bra- 
vorninkai turi progą už 
svaigalus lupti iš žmonių 
dusyk tiek, žmonės uždrau
sto vaisiaus beragaudami 
greit nusikalsta prieš vieš
patį ir tas su pagalba ange
lų sargų Adomus ir Jievas 
nesvkį visiškai apipli
kina. paimdamas paskutinį 
nuo jų žalią lapelį už baus
mę. Jeigu gi suodė "špiky- 
zę” ir padarė ablavą, tai vi
sus sugautus paukštelius, 
apipeša ir paleidžia plikus 
kai tilvikus. Nežiūrint viso 
to, girtuoklystė savo keliu 
žydėt e žydi.

Tokiose "spikyzėse," ku
rių ir lietuvių tarpe randa
si, už alaus bonkutę imama 
po 10c., o vieną-kitą išgėrus, 
paskui jau po 15c. Dauge
lis musų brolių—tas pats ir 
pas kitąs tautas—gavę už 
darbą mokestį, tankiausiai 
visą "pėdę" ”spikyzėse” pa
lieka; jeigu neprageria, tai 
policijos suimtas turi atiduo
ti valdžiai kaipo pabaudą. 

Pasekmės to būna nekartą 
pasibaisėtinos.

Lapkričio 14 d. apie antrą 
valandą nakčia pasigirsta 
kaimyniškame man name 
šauksmas moteries ir vaikų. 
Pasigėręs, apsiputojęs vyras 
tąso už plaukų moterį, kad 
savo piktumą už pragertus 
pinigus ant jos išvėrus. \ 
Koks pavyzdis nelaimin
giems vaikams? Koks pa
dėjimas nelaimingos šeimy
nos, kada vyras visą savo 
uždarbį "spikyzėj" ir poli
cijos nuovadoj palieka? Ap
rašinėti, turbut, nei nerei
kia, nes kiekvienam aišku, 
kad ir visą tą savo uždarbį 
parsinešus, šiandien sunku 
nragvventi, o jeigu dar tas 
uždarbis vėjais paleista.— 
tai ką nelaimingoji moteris 
gal daryti? O tokių scenų 
ir tragedijų nemaža.

Turiu pasakyti,-kad minė
tas atsitikimas dėjosi na
muose žmogaus, kuris prieš 
keliatą metų dagi prie soci
alistų buvo prisidėjęs, vadi
nasi jau šiek-tiek pajiegian- 
čio pratauti, tai ką besaky
ti apie namus tų žmonių, 
kurie visą savo apšvietą se
mia iš kunigų pamokslų bei 
jų raštų?

Iš viso to aišku, kad nenu- 
civilizavus plačiųjų minių ir 
girtuoklystės tokiomis prie
monėmis, kaip uždraudimas 
smuklių, negalima išnaikin
ti. Viešpataujančiai klesai 
ne žmonių gerovė ir mora
lybė rupi apginti, ne gir
tuoklystė išnaikinti, bet au
ganti kapitalo procentai. 
Leidžiant bravorams gamin
ti svaigalus ir draudžiant 
juos gerti, kaip tik paskati
nama prie girtuokliavimo.

Šitaip dalykams stovint, 
darbininkams reikia pa
tiems rupinties šviesties ir 
to pagalba naikinti savyje 
blogus palinkimus.

Gyveninio Sūnūs.F. Erotinis.
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paskaitose, kurias 
davo važinėdamas 
tus ir kaimus apie 
dešimts metų tam atgal.

f

—O ką, Maike, ar aš tau 
anuomet nesakiau, kad atei-; 
na sudna diena?

—Kur tu ją matai?
—O ar tu, vaike, neskai

tei pereitam "Keleivio” nu
meryje straipsnio apie svie- 
i... Kada aš tau
anas;-, a pasakiau jog ateina 
svietui gaias, tai tu mane 
išjuokei, už durną mane pas
tatei, o dabar jau ir jūsų ga- 
zietos pripažįsta, kad sudna 
diena netoli. Matai, vaike, 
kaip mano žodis pildosi.

—Ar jau pabaigei?
—Jessa.

nesupratai, 
ką "Keleivyje” skaitei. "Ke
leivis” to visai nepripažino; 
jis tik nurodė, kad apie 
"sudną dieną” kitas laikraš
tis rašo.

—Koks čia difrensas, vai
ke, koks laikraštis apie tai 
rašo. Užtenka to, kad rašo.

—Ne, tėve, to neužtenka 
Reikia žiūrėti ir kas rašo. 
Jeigu apie tokį klausimą 
pradės rašyt koks zakristi
jonas ar davatka, tai žino
mas dalykas, kad jie tau 
pripasakos didžiausių kvai
lysčių. Bet visai kas kita 
jeigu apie tai . kalba žmonės 
kurie yra tą klausimą studi 
javę. .

—Kodėl tu, Maike. niekad 
neatsakai į mano klausimu 
tiesiog ir aiškiai, bet vis su
ki aplinkui, lyg tas čigonai 
ant jomarko.

—Tu, tėve, jokio klausime 
man da nepastatei.

—Kaipgi tai ne? Aš tau 
sakau, kad ateina sudna die
na, o tu man apie zakristijo
nus pasakoji.

—Tai nėra joks klausi
mas. tėve. Tu tiesiog tvirti
ni, kad ateina svieto pabai 
ga. Aš tau nurodžiau, kad 
tokią nesąmonę gali skelbt’ 
tiktai zakristijonas arba da
vatka. Tai nėra joks suki
mas aplinkui, bet tiesiog nu
rodymas, kad tokiam tvir
tinimui negalima tikėti.

—.Jei tu, vaike, netiki, kad 
ateina sudna diena, tai ašį 
galiu tau ir faktus parodyt.

—Nagi duok šen juos.
—Šventam rašte yra aiš

kiai pasakyta, kad prieš i 
sudną dieną eis brolis prieš 
savo brolį, tėvas prieš sūnų, 
kontras prieš kontrą ir bus 
didrh’c ant svieto sumišimas 
ir galvijų bliovimas. O da- gaus? 
bar ar netaip yra? Ar neva- i T7 
javoja dabar viena karalys
tė prieš kitą, ar neina brolis 
prieš brolį, ar ne didelis ant 
svieto sumišimas, ar ne- 
bliauja galvijai? Buvau 
anądien ant farmos išėjęs,

bia, kad net baisu. Visi ši
tie ženklai, vaike, aiškiai 
parodo, kad sudna diena jau 
netoli.

—Tie "ženklai,” tėve, taip 
seni, kaip pasaulis. Kaip 
tik pas žmones atsirado 
nuosavybė, nuo to laiko pra- 
sidėj1'. užpuoliu ai, plėšimai 
ir karės. Galvijų bliovimas 
irgi nėra jokia naujiena. 
Karvė visuomet bliauja, ka
da atima nuo jos veršį. Tas 
neturi nieko bendra su pa
saulio pabaiga.

. —Aš žinau, vaike, kad tu 
mano moksliškus faktus vis 
suniekini. Bet tu pamatysi, 
kaip katrą nors rytą šven
tas Mykolas ant skardaus 
savo rago užtriubvs, ap
šaukdamas visam svietui 
Dievo >?udą. Prasidės tada 
graudus verksmai ir liamen- 
tacijos, ale bus jau per vėlu. 
Visi turės stoti ant Juoza
pato pakalnės. Iš kapų at
sikels numirėliai ir eis kartu 
su gyvais.

—Ir negyvėliai eis?
—Jessa. Visi eis. Vieni 

oavirs į ožius ir stos po kai
rei, o kiti priims avinų pavi
dalą ir stos po dešinei Die
vo.

—O į ką tu, tėve, pavirsi: 
i ožį ar į aviną?

—Šarap, ba gausi per snu
kį!

—Na, o kas bus, kaip visi 
įmonės pavirs į keturkojus?

—Tada pasirodys panelė 
švenčiausia ir verks.

—Ištikrųjų?
—Šiur.
—O kas toliau?
—O paskui ateis

mas ir sūdys visus pagal tei
sybės.

—Sakai, sūdys?
—.Jessa.
—O kaip jis tai darys: ar 

sūdys juos čielus, ar gal 
skilandžius darys?

—Sakiau, šarap! Juokų 
čia nėra.

—Ir aš matau, kad tu, tė
ve, rimtai apie tai kalbi. 
Bet iš kurgi tu visa tai ži
nai?

—Taip katalikiškas moks
las mokina.
—Sakai, katalikiškas mok

slas mokina, kad žmonės pa
virs į ožius ir avinus, ir kad 
Abraomas juos sūdys?

—Jessa.
—O kurgi jis tiek druskos 

?»
—Kad aš tau, vaike, kir

siu per ausį, tai tu juokų iš 
manęs nedarysi.

—Tu pats, tėve, juokus iš 
savęs darai, tokias nesąmo
nes pasakodamas. Kur gi 
tu girdėjai, kad žmogus ga- 

taLfarmerio karvė taip bau- lėtų į ožį arba į aviną pa-

Abrao-

Monarchija ir Respublika Daile ir Liaudis
SKYRIUS III.

Monarchijų puolimas.
Ilgus šimtmečius tverė 

absoliučių monarchijų gady
nė.

Bet ilgai taip būti negalė
jo. Žmonės pradėjo švies
tis ir suprasti, kad ne Dievas 
karalius pastatė, bet jie pa
tys prieš žmonių valią už
griebė valdžią į savo ran
kas. Nepagelbėjo nė kara
lių tarnų—dvasiškių baugi
nimas- tai vienoj, tai kitoj 
šalyj susipratę žmonės su
kildavo prieš savo prispau
dėjus—karalius ir aprube- 
žiuodavo jų teises arba visai 
juos išsivarydavo.

Kaip jau minėjau, pra
džioj XII! šimtui, anglai at
kakliai pradėjo kovoti už 
savo teises. Kova su nedi
delėmis pertraukomis tęsėsi 
ištisus šimtmečius, kol ka
raliai nebuvo visiškai perga
lėti: šiandien Anglų kara
lius ne valdo šalį, bet tik 
"karaliauja”. Jis turi pasi
rašyti kiekvieną popierį, ko
kį tik jam ministeriai pasiū
lo. Jei kurią nors gražią 
dieną ministeriai jam atneš
tų popierį. kur butų pasaky
ta, kad ”Jo Didenybė Ang
lų karalius ir Indų impera- 

j torius” atsisako nuo sosto, 
jis ir tokį popierį turėtų pa
sirašyti.

Anglus valdo pačių žmo
nių išrinktas šalies atstovų 
susirinkimas, parlamentu 
vadinamas. Valstybė, kur 
šalę karaliaus veikia parla
mentas. vadinasi konstituci
nė arba parlamentinė mo
narchija. Tokių monarchi
jų šiandien yra daug: Bel
gai, Anglai, švedai, Olandai, 
Italai. Vokiečiai ir tt. Vie
nur monarchai turi daugiau 
valios, o parlamentas ma
žiau (Rusija nuo' 19OL--n»r 
tų ligi 1917 m. revoliucijų, 
Vokiečiai ir kt.). Kitur 
priešingai—visą šalį valdo 
parlamentas, o monarchas 
bemažko jokios valios netu
ri (Anglai, Norvegai ir kt.) 
Parlamentinės monarchijos 
pavyzdžiu, gali būti Belgai.

Kaip valdosi Belgai.
Ilgus metus Belgai prigu

lėjo Niderlandams. Nepa
tenkinti svetimtaučių šeimi
ninkavimu. 1830 m. Belgai 
sukilo ir sutvėrė savo atski
rą valstybę. Buvo sušauk
tas Belgų Steigiamasis su
sirinkimas. kuris išdirbo 
pamatinius šalies įstatymus, 
arba, kaip paprastai sako
ma, konstituciją. Buvo pa
kviestas karalius, bet jo tei
sės apribotos: įstatymus 
leidžia, uždeda mokesčius ir 
prižiūri visą "šalies valdymą 
ne karalius, bet parlamen
tas.

Belgų, kaip ir daugelio 
kitų Valstybių, parlamen
tas susideda iš dviejų dalių, 
rūmais vadinamų: žemosios 
ir augštosios*). Žemieji ar
ba atstovų rūmai. Belguose 
renkami visos šalies visuoti
niu, bet ne lygiu balsavimu: 
beturčiai turi tik vieną bal
są, o turtingesnieji—2: gi 
baigę augštąsias arba bent 
vidurines mokyklas—net 3. 
Suprantama, kad toks nely- 

žemaisiais ir

I
c

Rūmai vadinasi _____________
aukštaisiais ne dėlto, kad vieni turi 
mažiau, antri (Jautriau teisių, bet dėl
to. kad Analuose, kur tie žodžiai pir
miausia pradėta, vartoti, ir vieni ir 
antri rūmai rinkosi viename name,

virsti? Kur tu matei, kad 
numirėlis galėtų iš kapo at
sikelti? Juk tai tokios kvai
los pasakos, kad ir maži vai
kai jau nenori joms tikėti.

—Jei tu. vaike, tokį didelį 
mokslą vadini kvailom pa
sakom, tai aš bijau su ta
vim ir kalbėt. Eisiu pasi
melst, kad Dievas duotų tau 
dvasią šventą.

—Tik neužsuk per klaidą 
į saliuną.

gus balsavimas labai suma
žina darbo žmonių astovų 
skaičių žemuosiuose rūmuo
se. įstatymas, priimtas at
stovų rūmų, neturi vertės, 
kol jį neužtvirtina augštie- 
ji rūmai, arba senatas. Rin
kimuose į senatą dalyvauja 
visi belgai, bet išrinkti gali 
būti tik tie, kurie sulaukė 
l»ent 40 m. ir moka valstybei 
mokesčių ne mažiau, kaip 
1.2000 frankų (apie 480 rub
lių) per metus arba nuo sa
vo turto gauna bent 1.2000 
frankų (4800 rub.) pelno. 
Tokiu budu į senatą susiren
ka vien stambus žemval
džiai, fabrikantai ir kiti di
džiaturčiai. Tokia tvarka 
labai naudinga kapitalis
tams, bet darbo žmonėms ji 
yra žalinga.

Augštuosius valdininkus 
skiria ir aplamai valdo visą 
šalį karaliaus paskirti mini
steriai, vienok ministeriai 
atsako prieš parlamentą už 
kiekvieną savo darbą. Jei 
parlamentas atrastų, jog tas 
ar kitas ministeris negerai 
savo pareigas pildo, šis tuoj 
turėtų pasitraukti ir galėtų 
būti net teisman patrauktas. 
Karaliaus užtarimas čia nie
ko pagelbėti negali.

Belguose, kaip ir bemaž- 
ko visose parlamentinėse 
monarchijose, visa kariu
menė karaliaus rankose: jis 
skiria augštuosius karės vai 
dininkus, gali karę paskelb
ti, taiką padaryti ir tt.

Per kelis metus kareivius 
stengiasi paversti į nepro
taujančią mašiną, kuri tik 
ir težino, kad aklai klausyti 
savo viršininkų įsakymų. 
Taip aptemdinti kareiviai, 
patįs nežinodami ką darą, 
karaliaus liepiami, nekartą 
eina šaudyti savo brolių dar- 
biųinkų.
~ 1886’m. zT?elgų darbinin
kai, negalėdami ilgiau kęsti 
kapitalistų priespaudos ir 
išnaudojimų, paskelbė strei
ką. Jie reikalavo užmokes- 
nio padidinimo, sutrumpi
nimo darbo dienos, apdrau
dimo nuo senatvės ir kt. Ra
mių darbininkų būriai su 
vėliavomis išėjo į gatves. 
Pabūgę kapitalistai, įtikino 
valdžią išsiųsti ginkluotų 
kareivių pulkus malšinti 
darbininkų. Prasidėjo vi
sai nekaltų žmonių žudy
mas. Minios tapo dalinai 
išsklaidytos, dalinai išmuš
tos, o darbininkai varu at
varyti į fabrikas. Už tokį 
nežmonišką pasielgimą dar
bo žmonių atstovai (sociali
stai) norėjo vyriausybę pa
traukti teisman, bet parla
mento didžiuma užtarė savo 
sėbrus ministerius, ir šie pa
siliko nenubausti. Gi kara
lius, kuris taip pat buvo la
bai kaltas darbininkų žudy
me. yra "neliečiamas:” jo 
negalima nei teisman pa
traukti, nei nubausti.
kovotą laisvę. Karaliai su 
Revoliucija aplaužė carui 

ragus.
Nuo revoliucijos 1905 m. 

jau ir Rus;.i buvo nebe ab
soliuti, bet konstitucinė 
monarchija. Įstatymus tu
rėjo teisę leisti ne caras, bet 
Valstybės Durna su Valsty
bės Taryba.* Kiek laisvės 
Rusuose turėjo liaudis, vi
siems gerai žinoma. Dar 
visi pamena Lenos skerdy
nes, kur kareiviai, caro 
siunčiami, išmušė apie 1,000 
visai nekaltų darbininkų, ir 
už tai nė vienas kaltininkas 
nebuvo nubaustas.

Parlamentinėse monarchi
jose karaliaus pakeisti kitu 
negalima: tėvui mirus, sos
tą užima vyresnysis sūnūs, o 
jeigu sūnų nebūtų, tuomet 
artimesnis mirusio kara
liaus giminė. Suprantama, 
kad tarp daugelio karalių 
pasitaiko ir geresnių ir blo-

‘ Senovės Egipto vergai;(,alles <ka‘s ‘ - ’
statė faraonams akmens pi-, 
ramydas, šių dienų vergai 
kapitalistams stato aukso 
piramydas. Kaip senovės 
taip ir šių dienų tyranija 
brangina vien laiką, o ne 
vergo gyvastį. Vergui bu
vo draudžiama dainuot, kad 
dainoj rast atvangą savo 
varguose ir nubudimuose, 
šių dienų proletariatui kapi
talizmas taipgi išplėšia tą jo 
•dailę—revoliucinę giesmę— 
uždraudžia savo žudomiems 
vergams ir verkti. Bet nors 
tyliai, tečiaus nesuturimai 
plaukia musų ilgesiai, min
tis ir troškiniai prie gražes
nio pasaulio ir renkasi, au
ga, kįla ta dvasinė jėga, kol 
sprogs, kad išgriovus už
tvankas ir plačia vaga, me
keno nevaržomi galėtų tekėt 
toliaus ir teikti džiaugsmus 
ir smagumus ne vien parink- 
tiemsiams, bet visiems.

Taigi šių dienų liaudies 
dailės tikslas prakilnus ir 
didis. Turinys liaudies dai
lės—tai revoliucinė mintis. 
Pati revoliucija yra dailė, 
nes kiekvienoje jų tik aiš
kiai apsireiškia liaudies tro
škimas, jos besiveržimas link 
grožės ir tiesos. Istorija pa
rodo, kad po kiekvienos re
voliucijos visuomenės gyve
nimo sąlygos vienu ar kitu 
žvilgsniu nepalyginamai pa
gerėjo. Garsusis muziki- 
ninkas Rišardas VVagner sa
vo knygelėje "Dailė ir Revo- 
liuciija” sako: "Jeigu grai
kiškoji dailė likosi aistetiš- 
ką įšraiška vienos tautos, tai 
ateities dailė turi apsiausti 
laisvądvasią visos žmonijos; 
tautybės sienas išgriauti ir 
kosmopolitine patapti. Tau
tos ypatybė tame ateities 
veikale bus vien tik jo pa
puošalu, jo originalumu, o 
ne užtvanka, dailės plėtoji
mąsi stabdančia.

”Iš po jungo pažeminan
čio visuotino mašininškumo, 
kame tik niekingas aukso 
geidimas viešpatauja, turi
me išsiliuosuoti, pakilti lai- 
svon visatinon žmonijos tve- 
rybon, persiimti jos saulėta 
dvasia, aprėpiančia pasau
lius. Iš niekingų samdinin
kų, apkrautų gyvenimo 
skurdo našta, turime išaug
ti į gražius žmones, stip- 
rįus-galingus,valdančiu s pa- 
šaulį, nuo kurių priklauso 
gamta, toji amžinoji visos 
gyvybės ir grožės versmė.”

Šiandien, kada mums lem
ta da tik svajoti apie tą pa- 
šiliuosavimą iš to abelno ma- 
šiniškumo, kame visų pir
miausiu troškimu yra įgyji- 
mas aukso; šiandien, kada 
senoji tvarka griūva ir kil- 
tesni, gražesni už auksą ir 
deimantus žmogaus idealai

, mums,

gesnių, ir protingesnių ir 
kvailesnių. Monarchijose 
piktas karalius gali padary
ti nemaža žalos, ir pasiliks 
už tai netik nenubaustas, bet 
ir nuo sosto nenumestas. 
Nors parlamentinėse mo
narchijose karalių teisės y- 
ra apribotos, bet liaudis vi
suomet turi drebėti už iš
kovota laisvę. Karaliai su 
pagelba visokių parsidavė
lių ir kariumenės stengiasi 
pavergti žmones ir patys 
valdyti šalį. Visiems žino
ma, kiek daug liuosybių ca
ras žadėjo Rusijos liaudžiai 
spalių 17 d. 1905 m. ir kaip 
jis metai oo metų tas liuosy- 
bes naikino.

Tokiose monarchijose ka
raliai gauna algos jau daug 
mažiau, kaip absoliutėse. 
bet vis tiek ima gražias pi
nigų saujas, štai Anglų 
karaliui mokama 7 milionai 
rub. per metus, arba apie 
20 tūkstančių per dieną.

SKYRIUI IV. 
Kas yra respublika.

Yra valstybių, kur žmo
nės apsieina be jokių kara
lių. Tokią šalį valdo žmo
nių išrinktas parlamentas ir 
valstybės galva, prezidentu 
vadinamas. Prezidentą vie
nur betarpiai žmonės renka, 
kitur parlamentas 3, 4 ar 7 
metams. Skirtumas tarp 
karaliaus ir prezidento dide
lis: prezidentą patys žmo
nės išrenka ir tai ne ilgam 
laikui. Jei pasirodytų, kad 
prezidentas kame nors pra
sikalto, jis galima patrauk
ti teisman ir nubausti. Gi 
karaliaus nei nubausti, nei 
kitu pakeisti negalima. To
kia valstybė, kur nėra kara
liaus, vadinasi respublika. 
Respublikų šiandien jau yra 
daug: Francuzai, Šveicarai, 
Suvienytos Amerikos Vals
tijos, Portugalai ir kt. Bet 
ir respublikos būna nevieno
dos: yra respublikų, kur vi
są valdžią turi savo rankose 
didžiaturčiai, yra ir tokių, 
kur beturtis naudojasi ly
giomis teisėmis su turtin
guoju.

Buržuazinė respublika.
Vokiečiuose yra miestas, 

Hamburgu vadinamas. Jis 
sudaro bemažko visai savy- 
stovę respubliką. Visa vald
žia čia piliečių (žemųjų) rū
mų ir senato (augštųjų rū
mų) rankose. Piliečių pala
tos nariai renkami, bet rin
kimai taip gudriai didžia- 
turčių sutvarkyti, kad be
turčiai bemažko nėkuomet 
negali pasiųsti rumuosna sa
vo atstovų. Rinkimuos visai 
negali dalyvauti visi tie, ku
rie nemoka vastvbei mokes
čių t. y. kuone visi darbinin
kai ir visi kiti jokių turtų 
neturintieji. Likusieji Ham-j iškįla virš visų kitų, rr.um.z, 
burgo piliečiai padalinti įdarbininkams.neleistina yra 
3 dalis: 1) turintieji mieste paniekinti tąjį paslėptą sle- 
mažesnį ar didesnį žemės. piningiausiose musų sielos 
plotą (tokių labai maža) gelmėse grožės įstinktą. Pri
renka piliečių palaton 40.valome atidaryti liaudžiai 
atstovų; 2) buvusieji ir e- kelią į muzėjus, teatrus, vai
santieji teisėjai ir kiti stam-1 dinančius prakilnius veika
lus P.at !us» vaizdinančius gyveni

mo dramas, mirties ir gyvy
bės tragedijas, gyvasties 
misterijas ir ateities idealus, 
išvalius iš tų teatrų sąšlavy- 
nan buržuaziško viešpatavi
mo šiukšles ir purvus pu- ___ —-
dančius žmogaus sielą, kad Iš mirgėjimų gamtos... 
iš jos buržuazija daugiau Į

Saulė pagamina rasą,
Dailė išauklėja dvasią.
Anglų garsusis socialistas 

William Morris savo a', i- 
šaukiniuose į liaudį ir <a\o 

stkaity- 
po mies- 

penkvs- 
\1, aš

triai smerkdavo žmonių šal
tumą link dailės. * larsusis 
sociologas Lassahe savo di
džioj prakalboj temoje 
"Mokslas ir Darbininkai” 
išparodė, kad per ><<ializ- 
mą žmonija susižiedavo su 
mokslu. Morris gi sorializ- 
mą sužiedavo su daile, laigi 
klysta tie musų draugai, ku
rie pasmerkia darbininkų 
darbavimosi dailės sry- 
tyj, aiškindami, kad dai
lė yra patriotizmo įrankis. 
Tiesa, visų tautų buržuaziją 
dailę pavertė įrankiu savu 
tikslui—aukso idealui—pa
siekti, užteikdama ją įvai
riomis šiukšlėmis bei ištvir
kimo purvais, liet darbinin
kams juk tos šiukšlės, tie 
''ištvirkimo žiedai ’ yra sve
timi ir pasibjaurėtini, ka
dangi kenčiantis ilgisi tie
sos, džiaugsmų, laisvės mc:- 
lės—prakilnios. šventos,

skaisčios meilės—bei gimti
nio krašto gamtinės grožės; 
nuo ko jis atskirtas, nus
tumtas šalin savo pageidavi
mus išreiškia dainoje. 
Drausti darbininkus nuo to, 
tai reiškia padėti buržuazi
jai naikinti darbininko sie
loj visą tai. kas joje yra gra
žaus, prakilnaus; paversti ii 
darbo mašina, gaminančia 
vien auksą, naikinti paverg
tųjų dvasioje tą spėką, ku
ri suka pasaulį, kuri gyveni
mą kelia progreso kopė jo
mis prie tobulybė- idealo:

DAINA.
Liepsnos praryja nutepliotą 

drobę,
Pilis išgriauja karžygiai 

užgrolię.
Daiktai sudyla, gi daina 

išlieka
Svei ka-gal i n ga, teikimu 

dvasiai spėką.

Vergams tyronai 
rakina. 

Uždraudžia verkti, 
naikma;

Daina iš tėvo-veico 
n ės

Perteka su n u n 
slapti nė'-

burnas

raštus

Ir sunaus meilę, tėvo troš
kimą.

žiaurumą, Lai-vės 
geidimą: 

Krūvon sudėjus, ji sudar 
spėką,

Kuriuos sprogimo tieuž- 
gniaužš niekas, 

j R <•f • > >• u.

Varo

40 atst; 3) likusieji piliečiai 
(bet tik mokantieji valsty
bei mokesčius)—80 atst.
Taip piliečių rūmai renka 
senatą. Senatan įeina 18 
asmenų, iš kurių 7 būtinai 
turi būti pirkliai, 9—išėję 
augštąjį mokslą (juridinįi ar 
komercijos mokslų skyrių).'sau aukso ištraukt galėtų.'Atsikelk ankstį rytą. 
Šitaip sutvarkytas parla- Fftgalįaus liaudžiai turi būt Pasinerk į parvas gamtos, 
mentas (piliečių rūmai ir se- duota daugiau laiko ir liuo-'O gėlių kvapą—tyrą... 
natas) leidžia įstatymus, 
skiria augštus valdininkus, 
nustato mokesčius ir tt.

Tokia kaip Hamburgo re
spublika, kur didžiaturčiai 
užsigrobę į savo rankas visą1 • -v • a •

ATSIKELK!
Atsikelk anksti rytą. 
Pasigerėk grožybe aušros,
Pasemk irai vėsi tyrą

C. ,' K
sybės gamtine grože pasi- Jdėk į širdį kančios, 
gerėti, aistetiškus troškimus1 
išreikšti. Visa tai turime Tuomet pamėgsi grožybes, 
daryti, nes pasaulio ateitis Kur mirga, bujoja laisvai, 
mums priklauso. Dideli pa-'Ir trokši saulutės teisybės, 
šaulio perversmą pergyven- Idant išnyktų vergai.

valdžią., vadinasi buržuazinė darni, neprivalome dailės 
respublika.. Darbo žmo- klausimą užmiršti: jis dva- Atsikelk ankstį rytą, 
nėms nekartą joje dar sun- šiai tiek svarbus, kiek ku-' Pasigerėk grožybe aušros, 

i__. ' * i i_i -• o gėlių kvapą—tyrą—kiau gyventi, kaip monar-’nui duonos klausimas. < 
chijose. I Be rasos augmuo išdžiu- Įdėk į

(Toliaus bus.) •. ■. sta, '
širdį kančos.

L. Studentas.
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DELEI AREŠTŲ 
‘KOVOJ’’

Pereitam "Keleivio” nu
meryje tilpo iš Philadelphi- 
jos jx>ra žinių apie kratą 
"Kovos” spaustuvėj ir areš
tavimą kai kurių darbininkų. 
Nors tai buvo tik praneši
mas kas atsitiko, nors "Ke
leivio” redakcija nuo savęs 
da nė žodžio apie tai nepasa
kė, tečiaus atsirado tokių 
draugų, kurie tuojaus įsi
vaizdino sau. jog mes tyčio- 
jamės iš "Kovos” nelaimės. 
Labiausia tiems draugams 
nepatinka ta telegramos vie
ta, kur pasakyta, jog "revo
liucionierius" Vidikas pabė 
go per "bekauzės" langą.

Turime pasakyti, jog 
mums tas irgi nepatiko. Te
čiaus mes dėjome tą telegra
mą, nes manėme, kad sąjun- 
giečiams svarbu bus žinoti, 
kokie iš tų vyrų—Staliorai- 
čio ir Vidiko—socialistai,ko
kie iš jų kovotojai.

Liežuviais jie buvo bega
lo smarkus "revoliucionie
riai.” Bet kada "Kovos” na- 
man atėjo detektivai kratą 
daryti, tai vietoj pasirodyti 
vyrais, vietoj stovėti an^ 
sargybos iki paskutinės va
landos, musų "revoliucio
nieriai" paliko visą Sąjun
gos turtą ir kaip didžiaus 
bailia: leidosi bėgti.

Kasgi butų, jeigu taip bu
tų pasielgę kiti "Kovos” dar 
bininkai: Šukys, Stilsonas. 
Šalomskas, Rudaitis? Kas 
butų, jeigu visi butų išbėgę 
ir palikę laikraščio spaustu
vę, administraciją ir visą or
ganizacijos ofisą vieniems 
detektivams? Kas butų 
jeigu kokie provokatoriai 
tuo tarpu prineštų tenai di
namito ir tokių raštų, kad 
sufabrikavus didžiausi suo
kalbi? Kur tuomet butų 
atsidūrus musų Sąjunga? 
Kur butų liudininkai, kad 
tokių dalykų Sąjungos cen 
tre nebuvo? Jau pats "Ko 
vos" darbininkų pabėgima 
liudytų, jog jie yra kalti.

Vidikas su Stalioraičii | 
taip padarė. Kuomet pasiro 
dė organizacijai pavojus 
kuomet jie daugiausia buvt 
tenai reikalingi, tai tuomet 
jie pabėgo.

Ar galima toki dalyk? 
slėpti? Niekados; Sąjunga 
turi tai žinoti. Jokie žmo 
nes, kurie iklampojo organi 
zaciją bėdon ir viską pame
tę paskui pabėgo, kad suver-i 
tus bėdą ant kitų, nėra so
cialistai ii negali būti socia
listų organizacijos vadais!

CLIFFSIDE, N. J.
Sm uklininkas—tautininkų 

vadas.
Galų gale ir čionai susi

tvėrė "tautininkų sandara," 
turbūt tam, kad kovojus 
prieš darbininkų judėjimą 
ir palaikius klerikalizmą ir 
kapitalistišką tvarką, nes ir 
susitvėrė ji iš kelių "skebų” 
ir vieno kailedirbio. Organi
zatorium ir vadovu tos san
daros yra tūlas smuklinin
kas iš mainų. Kadangi aišku 
kaip diena, jog smuklinin
kui darbininkų susiprati
mas negali būt geistinu, tai 
ir "sandaras" tveria ne dar
bininkų gerovei, bet išnau
dotojų reikalams ginti.

Tie 8 musų tautininkai* 
sandariečiai būt daug ge
riau padarę susidėdami su 
vyčiais, atskirai gi nedaug 
darbininkų judėjimui galės 
pakenkti, negut vien pasiro
dys. kuo jų esama.

LSS. kuopos narys M. B.

GARY, IND. 
Prakalbos.

Gruodžio 9 d. čionai buvo 
vietos socialistų parengtos 
prakalbos. Kalbėjo d. V. 
Xndrulevičius, A. Bimbo ir 
Margunas. Prakalbos anr 
susirinkusių darbininkų pa
darė gilų įspūdį. Kalbėto
jai išaiškino darbininkų pa
dėjimą ir nurodė budus kaip 
iš to padėjimo išsiliuosuoti.

Tankiau parengiant to
kių prakalbų, beabejonės, 
galima bus ir čia išbudinti 
musų brolius, kurie da mie
ga po juodu kunigijos skver
nu.

J. A. H.

GERA PROGA. Noriu mainvt na- 
mus ant Kariuos. Namai yra ant pui i 
kios gatvės ir geroj vietoj, netoli nu-> 
didelės dirbtuvės. Kurmeliai naudo 
Lilės šita proga. Platesnių žinių 
klauskite per laišką. (1-8)

P. Paulauskas, 
2373 W. Lafayette avė. Detroit, Mieli.

Pajieškau Jono Sulčių, Petro Bau 
dono ir Onos Bačiukės, Marcelės Bal- 
trušaičiukės, Antaninos Rasytė*, 
Marcelės Norkaičiutės, Juoz. Škic 
bulio, J. K. Zaluskio ir kitų savo pa 
žįstamų meldžiu atsišaukti.

K. Blažailis,
227 Chapel st., New Haven, Conn.

Pajieškau Jurgio Vamau.-ko, Al
fonso Andrijausko, Juozo Balčiūno, 
Antano Acabuko ir Tunioševiėių, vi.i 
Aleksandravėlės parap. Ežerėlių pav. 
meldžiu atsišaukti.

Kranas Maltas
Shirley, Mass.L 62,

Kas mums rašoma.
FITCHBURG, MASS. 

Prakalbos.
Gruodžio 2 d. čionai buvo 

LSS. 134 kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo drgė 
Z. M. Puišiutė, . temoje 
"žmogaus teisės". Puikiai 
išaiškino šio kapitalistiško
jo surėdymo neteisingumą, 
kur valdančioji klesa naudo
jasi visom teisėmis ir privi
legijomis, gi darbininkų kle- 
sai visos teisės-yra atimtos, 
palikta vien teisė pasirinkti 
bado mirtį ar parduot kapi
talistui savo spėkas. Kal
bėtojos išvedimu buvo tas 
kad darbininkams iš to pa
dėjimo išeiti yra tik vie
nas kelias—socializmas.

ĮSTEIGĖ KNYGYNĄ.
Lavvrence’o lietuviai įstei

gė knygyną ir partraukė jau 
iž $120 knygų. Pas žmones 
pasirodė didelis noras skai
tyt ir daug knygų jau išduo
ta skaitymui.

Knygynas tečiaus nėra da 
>ilnas, kaip jis turi būti. 
Todėl knygyno komisija iš- 
eido atsišaukimą, prašyda
ma visų spaustuvių ir šiaip 
įmonių, kad kas kiek gal 
paaukautų knygynui knygų 
) laikraščių leidėjai, kad 
siuntinėtų dykai savo laik
raščius.

Knygų dovanai knygynui 
galima, bet laikraštį siunti- 
įėti dykai negalima, nes tą 
iraudžia pačtos įstatymai.
“KALĖDINIS-NAUJA- 
MITINIS "KARDAS.”

>2 puslapiai, suvirs 20 pavei
kslų. Lietuviško šnipo foto
grafija, Šliupas jėzuitų na
guose, Pamokslas: Jėzaus 
krikštynos, Komedija: Agi
tacija Br-r-r! (SLA. Tinki
nai), Šventjackio Misijos, 
rražųs Kunigų Žiedai, Dva- 
iški apdūmojimai, jegamas- 

iių su gaspadinėmis pikčiai. 
ris lapai poezijos, du tuzi- 
įu puikiausių straipsnių, 
septyni lapai Raportų pral. 
limbai. Eibės kitų gėrybių

Šis numeris tiktai 10c.,me- 
ams doleris.

Imant praplatinimui šven- 
takuprių tarpe, 10 ar dau
giau numerių atiduosime po 
5c

"KARDAS”
251 Broadway, 

South Boston. Mass.
New Bedforde, Mass., 33,- 

000 audėjų pareikalavo 15 
nuošimčių daugiau algos.

Pajieškojimai

Antru atveju kalbėjo apie 
moterų organizavimosi rei
kalą. Prakalba paliko gerą

Pajieškau savo podukros Katrinos 
Drūtis, kuri išvažiavo pas savo tėvą 
j Marimeck, Va., paskiau iš ten su tė
vu persikėlė i Minersvi’le, Pa. Jos pa
čios atsišaukti ar kas žino malonės 
jai pranešti, kad motina sunkiai ser
ga, tegu atsiima savo drapanas ir 
pinigus iš banko, kol motina gyva.

Wm. Rutkevič (51)
BOX 73, Sylvia, W. Va.

Pajieškau draugų: Jurgio Baltai- 
čio, P. ir V. Beržiny, Jono Degio ir 
Andriaus Daukšos, prieš 3 metus visi 
dirbom Terminoll Runthouse.

P. čelkevičius,
7014 Whitney avė., Cleveland, Ohio.

5
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Pike. Ark

Perkant Grafonolas ir Re-' 
kordus, tėmykit ši vaizbos tr 

atsakomybės ženklą.

J uodišiu- 

kaimo.

Pajieškau tetos Elenos 
tės, Suvalkų gub., Naumiesčio pav 
Griškabūdžio vaisė. Bargolių 
Meldžiu atsišaukti.

Miss. Mary Juodishutė,
135 So. Huntington avė, 

Brookline, Mass,

Pajieškau brolio Juozo Mickevi
čiaus, Suvalkų gub.. Mackavos vai'--., 
Navininkų kaimo jo paties atsišauk
ti ar kas žino meldžiu pranešti.

Petras Mickevičius, (2-8) 
BOX 161, Sidney Minės. N. S.

CAN’ADA.

Pajieškau Vladislavo Mickevičiau-. 
Kauno gub., Muniškio parap., Bapt* 
valsčiaus iš Kačiuniškės. Jo paties 
atsišaukti ar kas žino meldžiu pra
nešti. (52)

P. Matevich,
136 4-th avė.. Moline, III.

Pajieškau pusseserės Onos Puidukės, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Šilėnų kai
mo. Meldžiu atsišaukti ar kas žinot - 
malonėkit pranešti. (52)

Ona Razulevičiukė.
BOX 514, So. Milvaukee, Wiss.

Pajieškau Kazimiero Bazaro, Kau
no gub. ir pav., Mikalausku kaimo. 
Trakų parap. -Jo paties atsišaukti al
kas žino teiksis pranešti.

J. Vaitekaitis,
BOX 93, Kincaid, III.

Pajieškau draugo Krano Veik sos 
prieš 3 metus gyveno Gardner, Mass 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino teik
sis pranešti.

E. J. Vasiliauski 
Co. G. 346 Inf. Camp

Pajieškau pusbrolio Antano Bum- 
blausko, Kauno gub., Telšių pav.. 
Varnių vaisė., Redekų sodos. Taipgi 
ir kitų genčių ir pažįstamų meldžiu 
atsišaukti. (1-8)

Uršulė Mažiuknaitė,
14 Dearborn st., NASHUA, N. H.

Pajieškau Konstanto Marsako iš 
Gailiunu kaimo. Jis yra vokiečių kil
mės, sykiu su juo augavo. Jo paties 
atsišaukti ar kas žino meldžiu pra
nešti.

Motiejus Murauskas,
-50 Hazel st., Binghamton, N. Y.

Pajieškau brolio Jono Variakojo, 
Kauno gub., Zarasų pav., Papilės 
stoties, Smaliečių kaimo. Turiu svar
bų reikalą ir meldžiu atsišaukti, ar 
kas žino pranešti.

B. Variakojis.
1118 So. Winncbago st., Rockford, III.

. Pajieškau savo vyro Stanislavo 
Telmonto, kuris kovo mėnesyje šių 
metų išvažiavo, palikdamas mane vie
ną. Sakėsi važiuojąs Chieagon

savo švogerį Rudaitį. Jokios žinios 
nuo to laiko apie jį neturiu. Jo pa
ties. jei gyvas, meldžiu atsišaukti ar 
kas žino teiksis pranešti. (51)

Tobelė Telmontienč
161 Darien st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugų: Petro Mažeikos, 
Dukurnių kaimo, Jurgio Kuliečiaus, 
Kiliškių kaimo, ir M. Kulbio, visi E- 
iėrėnų pav. Kauno gub. Turiu svar
bų reikalą ir meldžiu atsišaukti. 
1118 S. TOmnebago st., Rockford, III.

Columbia Grafonolas
an<Z Columbia Records 

Užminto Pasižiūrėti ~ Padalykite ir Paklausykite
Tik T>>kiit Rude Galite Pažint: ir Pa.siffanėdiidi Colatnbia Grafonola ir C'datn- 

_ • bia Rekordų Y Imtube. .
' • K- « 4 *

p tsiliiiksmininiu.-k;»ip ( oluni- 
utis sutriks ti.rk smalinio.

ktiiiiu lino )'>!8 augštyn ir-visokiu stilių 
ūkti.

Nėra kito perkanu* daikto, kurs ,ju ns su ”iks tir < 
hia (irat'oįvola. Nėra kito lokio daigte, kurs jūsų 
kaip (’olunibia Grafonol c ’ų v‘‘‘ įvairiu 
pritaikintų prie kiekvieno išg dės misi

♦; o- 's' '*
t'k ' kai 
roko’-dak n-id'rvfi

Columbia Rekordai pa la! ” 
bin Rekordai galinami n<> 
kuriu yra ir jusn kalboj'1

- » ■ ■ * •

l’s daiiioiin ir nuiziknntii. Cohim- 
bet ir kitokios” knlx»s”. tui’p'1J
et riti’i.siii iusu tauto; artistu.

PAREIKALAUK HUO
REKORDŲ K TV.03Ą. ARDA PARAŠYK Į

DOVANAI DALINAMĄ JŪSŲ KALBOJE

y

Visokio užsiėmimo

Jonas Užubalis,
625 Kishwaukee st., Rockford, UI.

Pajieškau Vincento Ivanausko, Vil
niaus gub.. Žaslių parap.. Litviniš- 
kių kaimo; taipgi Martyno ir Stanio 
Ivanauskių. pusbrolių, visi Litviniš- 
kių kaimo. Jie patys arba kas apie 
juos žinote malonėkite pranešti. (1-8) 

Adolfas Ivanauskas,
2228 i-’orbes st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Onos Valauskaitės, Kau
no gub.. Teisių pav., Pavondinės pa
rap.. Vanų dvaro; pirmiau gyveno 
Chicago, III. Kas apie ją žinote ma
lonėkite pranešti.

Antosė Karmauskaitė, 
2721 Penn. avė., Pittsburgh, Pa.

Columbia Grapihophone Company
Intemational Record Departrrent

New York, N. Y.102 Weat 38th Street

Pajieškau .draugo Danieliaus Kil
kaus. Kauno gub.. \ Ukmergės pav.,- 
Kupiškio parapijos, Itkonių sodžiaus, 
gyveno, rodos, Chicagoje. Meldžiu at
sišaukti. (1-8)

Petras Tamošiūnas.
101 So. Main st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau brolio Igno. Suvalkų 
gub.. Seinų pav., Serijų valsčiaus, 
gyveno bene New Yorko steite. Mcl- 
ižiu atsišaukti.

Uršulė Stankuvienė.
!2u4 Lloyd str. Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Povilo Pikelio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Luokės pa- 
ap. Jo paties atsišaukti ar kas ži

no meldžiu pranešti.
Feiiks Pikelis. (1-8)

j 2726 Spring Alley Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Juozo Bariso, Vil
niaus gub., Trakų pav.. Merkinės pa
rap.. Gudakiemio kaimo. Jo paties ar 
žinančiųių meldžiu atsiliepti.

Monika Paulekienė.
BOX 513, Export, Pa.

Pajieškau giminių ir pažįstamų 
Baitakiaus iš Žabelių ir Jadelio is 
Bikanoų. Jų pačių atsišaukti ar kas 

I 
I

2310 So. Leawitt st.

žino malonės pranešti.
Domicėlė Damir.aitė-J uzienė

Chicago. III.

Pajieškau draugiu: Leono Norbu- 
to iš Kužių miestelio, ir Mateuso 
Jauniškio, abu Kauno gub., Šiaulių 
>a. Meldžiu atsišaukti, ar kas žin > 
iranešti.

Franas Daunis
1103 Braddock avė. Braddnck, Pa. s Chandler st.

Pajieškau pažįstamų: Petronės 
Stropiutės. Grūšlaukio parap., Uba- 
■riškiu sodos; Konstantino Rudžio ir 
M. Stropaus, Mosėdos parap.. Šat- 
ramin-i sodos, visi Telšių pav., Kau
no gub.. Meldžiu atsišaukti. (2-8) 

Kazimieras Venslauskas
Marlboro, Mass.

Pajieškau brolių .Jono ir Povylo 
Dargių, Meškaičių kaimo, Telšių pav.. 
Kauno gub., seniau gyveno Brook-

Pajieškau drąugės Marijonos Dro- 
mantaitės, taipgi Tado Pramontbo, 

i.,_ v ii- C* i i'budu Kauno gub., Raseinių pav., An-lyn N. Y Jie patįs arba. kas apie juos drijavo valsc ' KiĮrin ka’m'o. jų pa.
ių atsišaukti ar kas juos žino meldžiu 

pranešti.
i A,e,{. J. Glaveckas.

>--•<• Lowe avė., Chicago. III.

žino meldžiu pranešti šiuo adresu - 
Veronika Dargiutė, (l-8> 

719 Main st., Cambridge, Mass.

Pajieškau Zigmo Jaruševičiaus, a- 
pie 5 metai Amerikoj, iš Nedingiu, 
Vilniaus gub.. Trakų pav. Jis pats 
arba kas apie jį žino malonėkit pra
nešti, nes turiu labai svarbų prie io 
reikalą. (52)

Jieva Višniauskiutė, 
8 Pioneer sL, Cambridge. Mass.

Pajieškau Stanislavo ir Juozapo 
Kochauskų, taipgi Juozo ir Stanis
lavo Kašmickų ir S. Stulpino, ’ 
Šiaulių miesto. Meldžiu atsišaukti. 

Antanas Sideraviėius.
54 Mechanic st., Newton Upper 

Falls, Mass.

Pajieškau Kazimiero Veličkos, Si
mono Tamkevičiaus ir Baltraus Vai
vados, visi Kauno gub.. Veliuonos 
valse., Stakių parap. Meldžiu atsi
šaukti.

| . Frank Velička. (52)
B’8 So. Paea st., Baltimore. Md.

I

Pajieškau sesers Magdės Drauge 
liutės-Naujalienėš, Suvalkų gub., 
Kalvarijos pąv„ Bartninkų parap. 
Meldžiu atsišaukti.

Juozas Magevičius,
78 N. Bank Alley, Akron, Ohio.

Pajieškau Jurgio Kaminsko, Kau
no gub., Panevėžio pav.. Biržių pa
rap., Kapeiiškių sodos. Jo paties at
sišaukti, ar kas žino meldžiu praneš
ti.

Levusė Rocaitė pajieškau savo 
tėvo Juozapo Ročio, pirmiau gyveno 
Philadelphia, Pa. Paeina iš Kauno 
gub., Telšių pav., Varnių parap., Pa- 
gerdučių kaimo. Jis pats lai atsišau- 
da arba kas apie jį žino malonėkit 
pranešti.

Levusė Ročaitė,
2721 Penn. avė., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau sesers Veronikos Pužiu- 
niutės-Bartkevičienės ir jos vyro 
Stanislovo, prieš metus gyveno Ak- 
ron, Ohio. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu jų pačių atsišaukti ar kas ži
no teiksis pranešti. (51)

M. Pužinas, 
1168 Dalias Rd. N. E.

Cleveland, Ohio.

Pajieškau Petronės Gričius'enės ir 
fono Pušinio. Jų pačių atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

K. Roody,
Detroit, Mich.Gen. Dėl.

Pajieškau pusserės Barboros Ur- 
banaitės, Kauno gub., Raseinių pav., 
Pandienio parap., Linkalų kaimo. 
Taipgi ir kitų savo pažįstamų meld
žiu atsišaukti. (52)

Vincas Urbonas,
2 Foyle st., Worcester, Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

lietuvaitės, ne senesnės 27 metų, ap- 
sipažinusios su anglų kalba ir raštu. 
Aš turiu gerą biznį ir reikalinga man 
pagelbininkė gyvenime. Norinčios 
turėt gražų gyvenimą malonės atsi
šaukti. Platesnes žinias ir atsakymą 
duosiu kiekvienai.

J. M. Rogers (2-8)
424 N. 10-th st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
25 metu. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

A. Bernett.
Northwestem Mali ground. Park st.. 

Milwaukee. Wiss.

Pajieškau apsivedimui merginos 
wno 19 iki 24 metų amžiaus, plates
niu informacijų meldžiu kreiptis lai
šku šiuo adresu:

B. Stankūnas,
1212 So. 48-th str.. Cicero, III.

Pajieškau apsivedimui' lietuvaitės 
nuo 18 iki 24 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, mylinčios gražų šeimynišką 
gyvenimą. Aš esu 24 metų. Su pir- 

____ h-vic- ............  — mu la’šku meldžiu prisiųst savo pa
kas žino pranešti.................................... [veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienai.

Antanas Vaitkus. •,OR- Rakickas.
11837 Ross av», S ranton. Pa. 33 I^afavette str, Waterbury, Conn

Pajieškau pusbrolio Povilo Vait- 
.Kauno Jfub.. Vilkmeigės pav., 

------K., tūrių svarbu reika- 
3 ir meldžiu jo patie- atsišaukti, ar

ru>-auno £fui 
visi \ iduklės narap..

Pajieškau apsivedimui merginos 
meilaus budo doraus gyvenimo, blai 
vos ir laisvų pažiūrų. Aš esu 24 me
lų. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveiksią.

S. VVoorpp,
>252 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio be skirtumo tikėjimo, turi : 
būti pasiturįs, inteligentiškas ir neT 
mažesnis kaip 5 pėdų ir pusės. Aš 
esmi 24 metų, inteligentiška baigusi 
profesiją. Platesniu žinių kreipkitės 
laišku, prisiųsdami savo paveikslą.

Miss V. M. Vyder, 
>54s So. Halsted st., Chicago, Iii.

NEW BRITAIN, CONN.
Labai gražus .MASKARADU .BA

LIUS! rengia Lietuvos Sūnų ir Duk- 
,erų Dr-stė subatoje, 29 Gruodžio-De- 
•ember. 1917 (po Kalėdų pirmą suba- 
ą) Lietuvių Svetainėj, 354 Park st, 
New Britain, Conn. Prasidės 7 vai. 
zakare, svetaine bus atdara nuo 6:30

Gerbiamieji vietiniai ir apielinkės 
Lietuviai ir Lietuvaitės! Minėtas ba
lius bus labai gražus, ir pamatysite 
iaugybę navatnybių, nes suvažiuos iš 
visos apielinkės įvairiausiai pasirėd
žiusių žmonių ir visi linksminsis. 
Taipogi yra paskirtos trįs didelės do- 
zanos. Ištikę šokių graįis gera lie
tuviška orkestrą po vadovyste Aukš- 
ėiuno. 
sveikas

laike šokių graįis gera lie-
vadovyste Auks-

Jžanga pigi. Todėl kas tik 
atsilankykite.

KOMITETAS.

ATSIŠAUKIMAS.
Jeigu kas turite tauako lapų (tik 

ad nebūtų perdirbta) meldžiu man 
orisiusti 1 svarą arba, jei galima, ne
jaugiau 5 svarus užmokėsiu kiek rei
kalausi t.

A. G. Palubinskas,
BOX 72, I.ock No. 3, Pa.

BRITVA.
Barberiška hritva, gvarantuota, 

kaina $3.50. Jeigu nepatiks pinigai 
grąžinami. Prie britvos duodu dova
nų knygą “Rasputinas,” parašyta 
minvko llliodoro, buvusio Rasputinc 
draugo, kuris plačiai aprašo apie Ru
sijos buvusio caro rūmų paslaptis. 
Kaina 10c. Puslapių 1<M>.

M. Zizas. (1-8)
138 Millbury st.. (Dept 2)) 

Worcester, Mass.

TIKROS LIETUVISZKOS 999 
TREJOS DEVYRERIOS.

Yra tik dabar pargaben
tos iš Rusijos ir sudėtos 
pagal Dr. Grur.ing re
ceptą. Susideda iš švie
žių 27 gatunkų šaknų ir 
vaisių, turinčių didžiau

sią įjtekmęgydvme įvairių ligų. Kaina 
50 centu pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 50c., įdėję į 
gerą konverta. Adresas:

Reikalauja Agentų. (?)
THE LITHUANIAN MAIL ORDER NOHSE

3343 SO. HALSTED ST,
CHICAGO, ILL

(ea {yvastB.
Pavargusiam nervingui verteiviui. 
Persidirbusiam, nervingui darbi
ninkui* Profesionališkam žmogui 
vyrui ar moteriai

BORDE1TS 
Malted MUK 

IK THC SOUARK PAGKAOK
Vartojamas prieš valgį ar laike 
valgio šaltas ar šildytas suteikia 
nustebinantį sustiprinimą ir mais
tą.
PIRK PAKELI ŠIANDIEN

Parsiduoda visose aptiekooe.

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk 
MaltedMilk Dept., K 

Borden’s Condensed M ilk Cav 
New York.

{dėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedį ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name

Address

Puiki Kalėdų Dovana!
Gerhardo Hauptmanno 

Penkių Aktų Pasakos Dramą 

PASKENMSIS
Lietuvių kalbon dailiai išvertė 

A. L a I i s
Tai vienas iš dailiausių lietuvių 
kalboje veikalų Skaitai ir nori. 
Kas dar neturite šios knygos, 
pasiskubinkite įsigyti, nes greit 
rali pritrukti. Kaina. 5® centų. 
Gauti galima adresuojant taip: 

J. Sirutis.
1M® S. Halsted St. Chicago. III.

PARSIDUODA 371 akro farma, 
dviejų mylių atstumo’ nuo Stafford 
Springs. Conn. Puikios triobos. Pelnas 
už pieną viršija $280.00 per mėnesį. 
Platesnių informacijų kreipkitės se
kančiu adresu: (51)

Paul Sabo.
143 tawrence st. Hartford, Conn.
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Redakcijos Atsakymai.
Pittsburgho LM1). Nariui. 

—Tamstos Special Deliverv 
laiškas atėjo pereitoj sere-

Pildo daktaro įsakymą.
Krautuvninkas:—O ko

kių marškinių tamstelė norė 
jai: krakmolytų, ar minkš-į 
tų? - .

Pirkėjas:—Parodyk fnan įoj po pietų, kuomet oO-tas 
minkštų, ba daktaras liepė 
man krakmolvtu daiktu ar 
saugotis.

Kaip veikia svaigalai.
—Jonai, nevartok svaiga

lų. nes jie atsilieps ant tavo 
proto.

—O jeigu aš proto netu
riu?

—Tuomet tavo kojos nu
kentės.

Neužtenka to.
Vyrą mergina kartais gali 

prisivilioti ir bučkiais; bet 
kad jis visuomet mylėtų, 
tai reikia mokėti ir "barš
čius gerai išvirti. I

Kaip pažint "negramotna.”
Jeigu žmogus nešiojasi 

viršutiniam kišeniuje tris 
auksines plunksnas ir pusę 
tuzino paišelių, tai žinok, 
kad jis yra "negramotnas."

. Davė gerą patarimą.
Kuomet generolas Beck 

buvo dar advokatu, teisme 
tūlas valkata buvo kaltina
mas už žmogžudystę, bet ne
turėjo apgynėjo. Todėl tei
sėjas kreipėsi i advokatą 
Becką ir tarė:

—Ponas Beck, Įsi vesk 
tamsta šitą kalini i šitą kam
barį, išklausinėk jį ir duok 
jam geriausi patarimą, ko
ki tik gali.

Beck Įsivedė bomą i nuro
dytą kambarį ir už 10 minli
tų sugrįžo, bet jau vienas.

—0 kur kalinys—užklau
sė teisėjas.

—Well—sako advokatas 
—tamsta liepei man duot 
jam geriausi patarimą. Tai
gi aš jam patariau iššokti 
per langą ir pabėgti.

Reikia permainyt odos 
spalvą.

Tūla jauna motina, sugrį
žus iš Indijos, pasamdė savo 
kūdikiui naują nešiotę. Ne- 
šiotė, atėjus pas ją. tarė:

"Nežinau kame dalvkas, 
Tamsta, bet kūdikis nenus
toja verkęs. Aš negaliu jį 
nuraminti.”

Motina valandėlę pamąstė 
ir pagaliaus tarė: ”Aš atsi
menu. Paskutinė kūdikio 
nešiotė buvo juoda. Pečiaus 
šveitalą gali rasti virtuvėje 
ant viršutinės lentinukės.”

"Keleivio" numeris buvo 
jau atspauzdintas, todėl ko- 

j respondencija negalėjo ta
me numeryje tilpti jokiu bu
du. Į šį numeri jos jau ne- 

I dejom, nes bus jau po susi
rinkimo.

Girios kirtėjui.— Apie 
tuos vaikiškus karžygius be
sistumdančius 
merginą—tai 
kvailystės—laikraštin nedė
sime.
V. ž—iui.— Apie Ramanau- 
kučio prakalbas rašyti gai
la laiko ir laikraštyje vie
tos. Nedėsime.

gatvėj už 
paprastos

}X)lli
kaip

daug 
žinoti

Patarimas kalbėtojams.
Išreiškimui šaukšto 

čiu. nevartokit viedro 
džių.

min- i 
žo- ■

Jis jau apžiurėjo.
Kleckas:—Tavo U ršulė 

butų nieko sau mergina, jei
gu ne vienas dalykas....

Pleckas:—O kas?
Kleckas (nueidamas):— 

Jos blauzdos kreivos.

Progresas į kitą galą.
"Kas dabar atsitiko?” 

klausinėjo darbdavis vaiko, 
kurs pusvalandį pasivėlino.

”Ledai ant šalitakio,” at
sakė vaikas. "Su kiekvienu 
žingsniu paslydau atgal du 
žingsniu.’’

"Tai kokiu budu tu čia 
dasigavai?"

"Ėjau atgal į namus.”

Viskas reikalinga savo 
vietoj.

žmonės labai nemėgsta 
triukšmo. Yra net patarlė, 
kad "tyla gera byla.”

Vienok jei ne garvežio 
švilpynė, tai daug karvių 
gyvybės netektų.Apsigavo.

"Išrodo, kad šioje apielin- 
kėje žemė labai gera," tarė; 
nepažįstamas žmogus, susto
jęs priešais ūkininko varte
lius.

"Taip," atsakė rimtai ūki
ninkas. "Puikiausia žemė 
visoj valstijoje."

”Aš manau, kad ji gana 
brangi," atsidusęs tarė ne
pažįstamasis. ----

"Taip," patvirtino ukinin- Bell, kurs išrado tete
kąs. "Ji verta mažiausia po, nebylu Į>a-
$300 už akrą. Gal tamsta issireiskė ponia Gabb,
norėtum pirkt. Gera žemė, bežiūrėdama į laikrašti. 
Po $300 už akra, tai beveik! sumurmėjo ponas
uždvką" " ; Gabb. tas parodo kiek vy-

”Ne, aš žemės neperku,gali padaryti, kuomet 
atsakė nepažįstamas, kažin-! namuose viešpatauja ramu- 
ką į savo knygutę užsirašy- mas ir tyla, 
damas.

”Tai kam dar tu čia klau-; 
sinėji?” piktai sušuko ūki-1 
ninkas.

”Man reikia žinot, 
kė nepažįstamas, 
taksuotojas.”

Bukit atsargus.
Nespręsk apie žmogų pa

gal jo naują siutą, nes gali 
būt, kad jis už ji neužmokė
jo.

Ką vyras gali.
"Štai, čia pasakyta, kad 

iMorse, kurs išrado telegra-

Kaip vaikas sumaišė 
"tėvelį”

Vienoj parapijinėj moky
kloj "dvasiškas tėvelis” 'aiš
kina aritmetikos principus. 
—Dabar klausykite gerai— 
sakė jisai, 
mą, dalykai visuomet

> rūšies, f

Vienas iš dviejų.
"Kuomet vyro žipono siū

lė iširus, arba jei ant bruslo- 
atsa- to randasi vos trįs guzikai," 

"aš esu rašo tūlas vakarų mislin- 
; čius, "tai jam laikas apsives
ti arba j ieškoti persiskyri- 
mo.

Kodėl jos nekalba po pietų.
Ji:—Ar tamsta esi paste

bėjęs tą faktą, kad po pie
tų moteris paprastai mažai 
kalba?

Jis:—Taip.
Ji:- “ ‘ ‘ “
Jis

Darant atėmi-
; turi

būt vienos rūšies. Pavyz- 
džiui;nuo trijų slyvų negali-, ............. —,-----
ma atimti du obuoliu, arba iki pietų išsiplepa.
nuo penkiolikos paišelių' -----------
dviejų ožkų. Nuo slyvų Velnias ir kunigas, 
mes galim atimti tiktai sly-i —Pasakyk tamsta,

J' —------------ T ---- 1 

liūs ir tt Ar dabar aišku?
Gale mokyklos vienas vai

kas pakėlė pirštą:
—Aš turiu klausimą.
—Nagi kokį?
_ O ar nuo vieno parapi-

jono tėvelis neatimi penkių 
dolerių? ..................

KAIP UŽLAIKYTI 
PAPARTIS.

"Keleivio” No. 49
B. Viznienė klausia, 
užlaikyti papartį?

Paparčių yra labai 
rūšių, todėl reikėtų
prie kokių paparčių pritai
kyti kokį klimatą ir maistą 
(šaknims žemę). Ferreni 
Asiatensis yra labai pui
kios papartis, bet retai pa
sitaiko matyti gyvenamuo
se namuose: paprastai jos 
auginamos tik oranžernėse. 
kur yra joms pritaikyta že- 
žemė ir temperatūra; tai
gi netikiu, kad tokia papar
tis galėtų augti paprastuo
se namuose. "Princessa 
Cubonis” papartis myli kli
auga Meksikos giriose, t. y. 
matą tokį pat. kaip ir tos.ką 
šiitą orą ir drėgnumą. Jos 
nėra tokios lepios ir jų gali
ma tankiau užtikti turčių 
erdviose ir ramiose salėse.

Tankiausia vienok pasitai
ko užtikti paparčių "Culli- 
jcus Johanne.” Šios rūšies 
papartis auga Lietuvos ber
žynuose. tankiausia tokiose 
vietose, kur kitos žolės ne
auga. nes nemyli riebios la
pų mineralais intręštos že
mės ir paūksmių.

Daug kitų paparčių auga 
pievose, bet apie tos aš ne
minėsiu.

Taigi norint žinoti, kaip 
užlaikyti augalą, reikia ži
noti, prie kokios rūšies jis 
priguli.

Galima pasakyt apie pa
parčių užlaikymą tik tiek: 
Laistyti paparčius reikia du 
sykiu į sąvaitę. vazonas turi 
būti instatytas į tokį indą, 
iš kurio neišeitų drėgnumas, 
tai yra—blėkinis ar farfori- 
nis, ne augštesnis, kaip 3-4 
colių. Paparčius galima lai
kyti prie langų, kur dau
giau saulės, bet lango stik
lai turi būti ūkanoti, neper- 
leidžiantįs skaudžios sau
lės šviesos. (Kitos papar
tis myli saulės spindulius). 
Papartims žemė geriausia 
tokia, kuri yra pasidarius 
iš medžių lapų. Pylimas 
arbatos liekanų ant papar
čio šaknų, yra paikas prasi
manymas. nes tų liekanų vi
sos mineralinės dalis būna 
jau išgaravusios, kuomet 
arbata virė. Suodis iš kami
no yra labai naudingos, be? 
tik iš tokio kamino, kuris 
rūksta malkų durnais. Neži
nau apie anglių suodis. Ka
dangi anglis yra pasidariu
sios iš augalų.medžių ir tam 
panašių dalykų, tai gali bū
ti, kad ir anglių suodis butų 
naudingos. Ig. K. Matchulis.

Bet kodėl? 
-Todėl, kad jos jau

mes galim atimti tiktai sly-i —Pasakyk tamsta, kas 
vas, nuo paišelių tik paišė- laimėtų bylą, jeigu kartais 

velnias susipeštų su kunigu 
—paklausė juokais prabaš- 
čius savo draugo advokato.

—Be abejonės, kad kuni
gas laimėtų—atsakė advo
katas.

—Kodėl?
„ —Todėl, kad velnias ne-

Kumgas užmiršo ir liežu- moka taip meluoti kaip ku- 
vj burnoj. nigas —atsakė advokatas.

Sučėdiji 9* 2 /JjįįvS. 
pirkdams

Visada Pagelbstančią

CASCARĄ KOUININE
Gyduolė nepabranginama nuo 20 

metu—24 žirneliai už 25c. kitos nuo 
šalčio gyduolės dabar parduodamos 
po 3Oc. už 21 žirnelį. Išskait'.iuok ir 
matysi, kad sutaupini centus
vartodamas šitą gyduolę, šaltį iš
gydo į 24 vai. gripą į 3 dienas. Pini
gai grąžinami 

jei nepa- 
gelbėtą.

24 žirneliai už 25c. 
Visose aptiekime.

Visi COLUMBIA Gramafonai G
I

S!

I
))

I

i

»

nuo varginan- 
Bitteris. Aš 
buvau vos tik 

Aš kentėjau nuo nevirinimo

f1
ir lietuviški Rekordai

gaunami

PILVINIO ir ZELDOKO
KRAUTUVĖ

$

1

mes užlaikome visus lie- ) 
TĖVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.
Prisiusi pa 75c. už kožną Rekordą 

parašydamas dainų vardus arba nu- 
‘ merj, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą įJį 

gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda- "5 
! n>i ar jau turite mašiną, ar ne. Jdėk už 4c. štampą prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagerbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo a;>l:nkyl»ės privertė mus pa
branginti iki 35 centų ma^ą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir p:.gcE»i:igtnno. Ne-i- 
d lokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite,kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
,.LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAI N’-EXPE1.!.ERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu tiž 35 centus.

F. AD. R1CHTER & CO.
74-80 Wa*hiiufton Street, New York

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau- 
Jonus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36. Holbrook. Mass.

I

Iš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo 
ėių ligų? Salutaras 
per praeitus 4 metus 
Zyva. .15 neniejau nuo ne» iriuimu 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at- 
siliepd; "> skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgir _s vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Reguiatria, dėl moterų, prade- , 
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per ■ 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega- j 
liu pažint ir palikau laiminga naudo- ' 
•Jan'-' Salutaras Bitteria. Kaina$1.00.! 
Galima gauti geresniuose sali u nuošė 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St„ Tel. Canal 6417. 
P. J. BALTRĖNAS, Prof.

Chieago. 111.
Šitą apgarsinimą turėtų De r skaityt" 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

H. S. Stone, Oph.D
Akių

Specijalistas. Į(!

KARE IR LIGOS!
10 m. So. Bostone.

; j 399 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

I
TuL: r«7-J.

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, 

,, .1 m v
)! GYDO VISOKIAS LIGA8.

I
Valandoa:

Nuo 8 iki 10 ryta. Na 
a du 8 UMuią. aao 1

8 vakare.
» UI HANOVER STRZRT. 
’’ BOSTON. MASS.

. Lenkiškai. (k 
Rusišku ir Vokiškai.

KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 

lauke bei rengiasi prie kariavimo, suai- 
rupinusiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 

tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

^vinc asjDaunora“
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

I

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kalbėti, Skaityti, kalyti Angliškai

30
Ka’bos 
Lekcija 

4
Pamfletai 
Gramari 

k os
Per laiškus, iš praktiškai sutai
syti) ypač tam t.k.-lui lekciją, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglą kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš- 

prisiąsk t-ž 2c markę, 
ir KLESOSR 

mokslą, dienomis ir va- 
Klesos dėl vyrą ir mo- 

Mokinkitės šioj moky- 
PASEKMĖ UŽTIKRINTA.

Aiškinam Lietuviškai.

kalbą, 
gramatiką, 

k'nimo:
MOKINAME

Įvairią 
karais, 
t erą. 
kloj; 
Viską

AMERICAN COLLEGE PREPAR 
ATORY SCBOOL

(Att-ku Sciocl of Laipinęs)
3103 S. Halsted St. Chieago, I!!.MAGIŠKOS ŠTUKOS.

Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLŲ. 
bežiūrint Boiė iš rankų pražūna ir 
niekas negal supra-ti kur ji dingo.

Paskui pats priėjęs 
trauki tą bolę iš jo 
te 25c. gausite ta

prie žmogaus iš- 
nosies. Prisiųski- 
bolę ir katalio- 

(51) 
The Magic Shop.

BOX 309. Holbrook. Mass.

AR NORI, KAD MERGINOS'!! 
molėtų? i

Jeigu taip, tai nusipirk įjt

OV/MčfS
>!

i)

KREST KENDŽIŲ. 
o ji niekad epamirš jus, nes 
kendžių gard .mas priverčia ją 
jus mylėt. R kalaukit visur ir 

džių. Jeigu r įgali gaut' kittir, 
tai pnsiųsk mums dolerj, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj lš<i rbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone, 
K. ŠIDLAUSKA8 

m BR«»ADWAT, 
SOUTH BOSTON, MASS

visados Low eys C ręst Ken- |

*

TUKSTANCEI LIETUVIU GARBIN
w •

ŠITĄ STEBUKLINGĄ KNYGĄ
Kožnas sergantis vyras bei moteris 

turi skaityti tą knigą ir pa
nauduoti jos pamokinimo.

Ant 2 f 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš- 

) ko didumo, ant 
} 20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti.- Gvarantuotas ant 20 me
tę. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EKCELSIOR WATCH CO.
966 Ather.aeam Bldg. CHICAGO. n.L

k-*'::*-?

Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima piut pirkti visus Ame

rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti, Š 

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto ) 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit Į į 
keiptis lašku šuo adresu: (?) į Į 

J. A. KATKUS H
2264 Forbes «t.. Pittsburgh, Pa., i 

:j» ,noicm^*y

Daugumas Lietuviu kenčia tylume todėl kad jie ne žiną kokią 
ligą serga. Vienas daktaras saka jiems kad serga tokią ligą, kitas 
saka kad serga kitokišką ligą ir tas viskas padara juos nuliūdintus, 
nusimintus ir prastojusius viltes kad kada-nors jie gal būti stipri, 
sveiki ir tvirti.

Mes norime kad kožnas Lietuvys, vyras 
ar moteris, žinotu visą teisybe apie savą 
ligą. Mes norime kad žinotumėte kode! 
ius ken’ite ir kaip jus galite atgauti 
savą sveikatą. Tie visi dalykai yra 
pasakyti labai vertingoj knygoj, kūrę 
siuntame dykai ant kožna pareikalavima. 
Toje knyga yra parašyta po daugelis 
metą, tirineiimo ir daugelis metu gydymo 
tukstanccis užsenejusiu bei chriniškų ligų.

Rusijos Revoliucijos 
Paveikslas.
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c.

■ j popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

kuries nievienas daktaras ne supranta 
arba ne žiną kaip juos gydyti. Tojė 
knyga yra parašyta aiškoje, paprastoje 
kalboje, kūrę kožnas gale suprasti ir 
pažinti juos verte. Jijį apsaka apie 
20 yvairių ligą, kūrės mes gydome ir 
pasaka kaip ius galete įgyti už labai 
mažą preke, pilną* kursą gydymo, kure 
galete vartuoti name.

Jeigu kentite nuo skausmo strenu. 
auklių bei gelenčiu sąnarių, smarkių 
skaudėjimu galvos; jeigu neturite norą 
valgyti; jeigu turite suruguse pilvą.

atsiraugėjimo maisto, skausmą pilve po 
valgiui, koktumą pilve ir vemate; jeigu 
turite žarnų užsikimšimo, tulžinius atsiti
kimus, apvilktą liežuve, nepriimnąjevapą; 
ieigu negalite miegoti; jeigu turite baisus 
sapnus; jeigu esate išnaikinti; turire 
stoka ambicijos; jeigu jaustate pavargiu- 
siu ir turite skaudingus raumenes atsikėlus 
iš miega; jeigu turite tamsus taškus po 
akių, esate nedrąsi® ir šalinatise nuo 
draugų, esate nuliudyąit iusų gyvenimas 
yra jums priklus;—jėigįi turite tuos ligas 
ir apsireiškymus, tai turėtume skaityti 
tą naudingą knygą.

Gali būti kad esate kankiname kokio- 
mes privatiškomes ligomes. kuremes už- 
sikretete ar kokemes paveldojetomes 
ligomes, kaip nevalu ir blogu krauju, 
užnodijimu kraujo, skauduleis, senais 
žaizdais, spuogais, odos ligomes, slinkimu 
plauku, variu taškais gerklei ir ant kuna, 
chroniško skaudėjimo gerkles, sutinu- 
semes l>ei uždegusemes, skaudingumes ir 
jaustames dalemes kūno; nusilpnėtu, 
nervišku, išnaikintu stoviuje,—tai tas 
reiškia kad ne esate sveiku. Turite gauti 
vieną iš tų knygų ir persitikrinti apie 
musų gydymo name tokiu ligų ir simpto
mu ir persitikrinti kokiu budu galite 
būti sveiku, stipru, linksmu vyru ar 
moterę. Ta dykai siustą knyga yra 
krautuve žinios ir yra pilna gert patarimu 
ir informacijų, kūrės kožnas turi žinoti 
ir pagal juju sekti. Atsisiesk tuojaus 
ir parašyk sava varda ir pavarde ir pilno 
adreso visai aiškici ant tuo poperio, kuris 
randase žemiaus, iškirpk ir siusk mums 
šiandien.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L^SOf0 So. Clinton St., Chfcafo 
GERBIAMIEJI:—Meldžiu pasiųsti man visai dykai justi bran

gią medikališką knygą.
• (Prasyk sava varda ir pavardė ir pilna adresa visai aiškiei.)

Vardas, pavarde ir adresas.............. .................................................. ....
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keleivis

ŽINIOS IŠ VISUR, y-
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
19, 191”. as retjuired by the Act oi
October 6, 191”.

SPROGO 15,000 ŠOVINIŲ.
Iš Wilmingtono, Dėl., pra

nešama, kad .
Steel Co. amunicijos dirbtu
vėj pereitoj sąvaitėj kilo 
gaisras ir ekspliodavo 15,- 
000 užtaisytų šovinių. Pen
ki žmonės likos sužeisti, vie
nas užmuštas. Ekspliozija 
sunaikino visą šovinių lio- 
davimo dirbtuvę ir sandėlį. 
Nuostoliai siekia $100,000.

ra arti grindų. Negalint 
išbėgti, išlipk už lango ir 
langą paskui savęs nuleisk 
bei uždaryk.

j-

NEPAPRASTAS IŠ
RADIMAS.

Bostono armėnas Gara- 
bed Giragossian sakosi pa
daręs nepaprastą išradimą 
ant kurio jisai dirbęs 12 me
tų. Jis atradęs naują šalti
nį energijos, taip kaip Fran
klinas savo laiku atrado 
elektrą ir jos panaudojimą 
prie darbo. Armėnas tvirti
na, kad jis turi padaręs jau 
ir motorą prie tos energijos 
pritaikytą. Atrastoji jo e- 
nergija esanti tokia didelė 
kad su jos pagalba Amerika 
galėsianti netik karę laimė 
ti, bet tiesiog revoliucijoni- 
zuoti visą industriją.

Kas šitos energijos šalti 
nis yra, iš kur ją galime 
semti, kaip ją prie darbe 
pritaikyti, tai yra paslaptis 
kurios Giragossian niekan 
nesako. Tečiaus jis nuvažia 
vo į Washingtoną ir taip įti 
kinančiai apie savo išradi 
mą papasakojo, kad kongre 
so komitetas nutarė duo 
jam teisę išbandyti savo iš 
radimą valdžios lėšomis. Pa 
tentų komitetas taipgi vien 
balsiai su tuo sutiko.

Giragossian šitą išvadinu 
vadina pirmuoju savo vardu 
—"Garabed."-

VELYKOS IR KIAU
ŠINIAI.

Vartojimas kiaušinių Ve- 
Rpthl’phpniI lykoms yra, beabejonės, žen

klas gamtos atgijimo, gyvy
bės atgimimas pavasaryje. 
Krikščionybės žvilgsniu toji 
kiaušinių puota yra ženklu 
prisikėlimo ir ateities gyve
nimo. Tečiaus tasai įprotys 
nepriguli vien krikščionims, 
nes ir žydai vartoja kiauši
nius apvaikščiodami Vely
kų puotą ir, net Persai švęs
dami naujus metus kovo mė
nesyje dalinasi dažytais 
kiaušiniais.

ŠLIUPO SAPNAS
Tilps Kalėdiniam "Dilgėlių" numery.

KAIP REDAKTORIUS ŠUTAIKYT?
šis puikus feljetonėlis patalpintus 

"Dilgelių" No. 3, kuris jau išėjo.
Užrašykit "Dilgeles" savo drau

gams, draugė- *s ir pažįstamiems, kai
po

Kalėdų Dovaną,
"Dilgėlių" kaina metams 1 dol. Pa

vienis numeris 10c. Adresuok šitaip:

“DILGELES”
149 MiHhuiy st., VVorcester, Mass.
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I TĖMIKli! Vyrus ir 
merginas mokina m Bar
beno amato. Išmokus

■ parupinam vietą. Rei- 
j kalaukit informacijų.

šmulkštis, (50)
į GLOBĖ BARBĖK SCHOOI, 
439—3-rd avė.. PITTSBl RGH, PA.

SMULKIŲ PASIG ARSIN1MŲ 
KAINA "KELEIVYJE.”

•9

AUGUSTOJ TAMSU.
Maine valstijos sostinėj 

Augustoj sudegė elektro 
stotis. Naktimis miestą 
dabar paskendęs tamsybėj 
Namuose deginamos žvakės

NUŠOVĖ 7 ŽMONES.
Per stirnų medžioklę, kur 

pasibaigė 15 gruodžio, Mai 
ne’o giriose šįmet nušauta '< 
žmonės. Pernai per tokį pa 
sezoną buvo 16 nelaimių.

EKSPLIOZIJOJ ŽUVO
10 ANGLIAKASIŲ.

West Virginijoj, neto’ 
Susannos, Yukon Pocahan 
tas Coal Co. kasykloj 15 c 
gruodžio naktį ištiko eks 
pliozija ir užmušė 10 anglia 
kasių.

Negrai prieš majorą Curley.
Negrų organizacija "Tau

tinių Teisių Lygybės Liiga ’ 
išleido savo atsišaukimą į 

Bostono negrus piliečius, 
kad šie neremtų dabartinio 
majoro Curley kandidatū
ros. Negrai priešingi Cur* 
lev dėlto, kad jie buvo pro
testavę prieš rodymą Bosto
ne krutančių paveikslų "The 
Birth of a Nation,” kame 
tiesiog kurstoma rasinė ne
apykanta, bet majoras Cur
ley tokius paveikslus dagi 
užgyręs, kas buvo didelė pa
nieka negrams.

"Metodologijos daktaras” 
Mali-Maliauskas laiko "kon
ferencijas,” kuriose jis ma
la tikrą mali-malienę.

PASIL1UOSAVIMO NUO
KARĖS Aplikacijas "Ques- 
ionaires" išpildome atsą
lančiai ir nebrangiai su Na- 
arijušo paliudijimu. Ofiso 
<aandos nuo 9 vai. iš ryto 
iki 9 vai. vakare. (8-18) 
•LITHUANIAN AGENCY

A. Ivaszkevicz,
315 BroadwaV, 

South Boston, Mass.

Sustreikavo duorikepiai.
Roxbury yra didelė duo

tos kepykla, "Ferguson Ba 
cery,” C ha riesto wn, Mass. 
/ra "Fox Bakery” viršminė 
los kepyklos yra susivieny- 
:usios ir vadinasi "Genera. 
Baking C o.” Darbinin- 
cai jose daugiausia ateiviai 
laug ir lietuvių dirba. Padė- 
’imas darbininkų buvo la- 
>ai prastas. Dirbti reikėjo 
lgas valandas, užmokesnis 
menkas. Darbininkai norė- 
iami pagerint savo būvį 
pradėjo rašyties Į uniją 
Kompanija dažinojus,prigu- 
inčius prie unijos tuoj pra
šalino iš darbo. Tas buvo vy- 
■iausia streiko priežastis. 
Streikas prasidėjo lapkričic 
29 d. ir dar tebesitęsia.

Darbininkai laikosi tvir
tai, išskiriant kelis, kurie 
’pastręikavę" dvi dieni su- 
p*įžo dirbti. Liūdna, kad ir 
•ietuviai eina "skebauti." 
Pirma tokie vadino save 
’sportais”, "bagotiriais" ii 
daug "žinančiais.’’ Dabar pa 
?irodė, jų vertė. Kuomet 
bėdini žmonės,turinti šeimy
nas, kovoja, šitie parsidavė
jai pasunkina jiems kovą. 
Negana, kad patįs "skebau- 
ja,” dar ir kitus vilioja, kad 
eitų su. jais "skebauti." Kaip 
girdėjau, jie gauna nuo 
kompanijos po $5.00 už kiek 
vieną atvestą "skebą.” Pa
tarčiau streikieriams laiky- 
ties tvirtai patol, kol bus iš
laimėt?.. Ateis laikas, kad 
bus uždarytos visos dirbtu
vių duris "skebams."

Streikierys.

SUĖMĖ DU PLĖŠIKU.
Springfielde, Mass., de 

tektivai areštavo "bdžing 
hauzėj" du plėšiku, kuri 
pereitą ketvergą išplėš. 
Worchesteryje banką.

NĖRA ANGLIŲ, MO
KYKLOS UŽSIDARO.
Springfielde, Mass., Cleve 

landė, Ohio, ir kituose mies
tuose dėl stokos anglies pri 
siejo uždaryti mokyklas ii 
paleisti vaikus visam mene 
siui ant "vakacijų.”
PALAIDOJO 260 NEžINO- 

MŲ LAVONŲ.
Halifaxe palaido'ta 20C 

žmonių, žuvusių nuo eks 
pliozijos, kurie buvo taip ap 
degę, kad jų niekas negalė
jo pažinti. Visus juos užka
sė vienoj grabėj.

KAS REIKIA ŽINOTI 
LAIKE UGNIES.

Pasitaikius, kad žmogaus 
drapanos užsidega, apsupk 
jį šlapiu audimu, vilnų dra
pana arba kauru bei divonu, 
arba gesink ugnį vandeniu, 
smiltimi, pelenais arba bent 
kokia nedegama medžiaga, j 
Neturint nieko po ranka,nu- kalbą apie Bostoną, išparo- 
plėšk jo drapanas arba vo- dydamas, kad miestas turi 
liok jį po žemę liepsnos už- savyje da daug nešvarumų 
gesinimui. Namui degant. Į ir da negali būt priskaitytas 
jei durnai labai tiršti, laikyk prie šventųjų miestų. Bet

Sako, Bostonas da 
nešventas.

Pereitą nedėldieni Okabei 
Skalom žydų organizacijos 
parengtose prakalbose, rabi
nas Hirsh Lėti pasakė pra-

l>onas "rabi" nenurodė tų 
visų nešvarumų priežasties.

MOKYKLOJ SPROGO 
BOMBA.

; Richmonde, Virginijoj,
Bukit atsargus pirkdami vienas mokinys augštesnėj 

auksinius daiktus. i ....................... ’ “
Ateinant Kalėdoms, dau- kvtoją išduoti savo lekciją 

gelis lietuvių perkasi laikro- iš vokiečių kalbos ir tuo pa
dėlius, žiedus, bransoiietus 
ir kitokius auksinius daik
tus. Bet patarlė sako, kad 
neviskas auksas, kas blizga. 
Kartais žmogus nusiperka 
"gvarantuotą ant 20 metų" 
aukso laikrodėlį, o už sąvai- 
tės tas nušunta ir iš "auk
so” pasidaro "bresas.” -Jau 
keliolika lietuvių taip apsi
gavo.

Todėl bukite labai atsar
gus. Nepirkite auksinių 
daiktų, pas nepažįstamus p?- 
dliorius, nei svetimtaučių 
krautuvėse.

Kam tokių dalykų reikia, 
tegul ateina pas Petrą Valu- 
koni, kuris turi "Keleivio” 
name po No. 255 Broadway 
auksinių daiktų skyrių. Te
nai gausit ko tik norit ir 
niekas jus neapgaus. Kas 
nori nupirkti kam nors gerą 
prezentą Kalėdoms, tai pa
sirinkti tokių daiktų geriau
sia pas P. Valukonį.

ŠVIESIAUSIOJI PLA
NETA.

Venera yra šviesiausia iš 
visų planetų. Kuomet ji pa
sirodo nuo saulės į rytus, tai 
saulei nusileidus galima ją 
matyti vakaruose; tuomet 
mes ją vadinam "vakarine 
žvaigžde." Bet kuomet ji 
randasi vakarų tolumoje, ta
da ją galima matyti vien ry
tuose prieš saulėtekį, ir mes 
ją vadinam "aušrine." Žiū
rint per teleskopą, jį išrodo 
it sidabras be plėtmos,be dė
mės. Ji yra taip žėrinti, 
kad astronomai mažai tegali 
apie ją sužinoti, išskyrus tą 
faktą, kad toji planeta yra 
apsupta pilna debesių at
mosfera ir, tokiu budu kįla 
abejojimas, ar bus galima 
kada nors pamatyti pačią 
planetą.

mokykloj atsistojo prieš mo-

|čių laiku vartė rankose bom
bos fiųzą. Tas sprogo, nu
traukė mokiniui pirštus ir 
išrovė visus stiklus iš mo
kyklos langų.

TAUTOS REIKALAS.
Šiandien, kada pergyve

name niekad pirmiau nebu
vusią pasaulio dramą, svar
biausiu tautos reikalu turė- 
iti sveikus žmones. Lai li
gos ir pavietrė užgula tautą, 
o ta tauta jau žuvus. Svei
kata yra tautos galingumo 
pamatas, kertiniu gi jo ak- 

1 meniu yra skilvio sveikata. 
Kad išvengus ligų reikia iš- 

į valyti skilvis. Trinerio Ame
rikoniškas Karčojo Vyno 
Elixeris yra geriausiu vais
tu šiame reikale. Jis išvalo 
vidurius ir sustiprina jų 
veiklumą. Visi jūsų skilvio 
negerumai, kaip ta1 užkietė
jimas, nevirškinimas, galvos 
skaudėjimas, nerviškumas, 
bemiegė ir abelnas nusilp
nėjimas greit pranyksta. 
Visur aptiekose gaunamas. 
Kaina Si. 10c. Kančios nuo 
reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo ir tt. kartina 
gyvenimą. Bet jus galite 
išvengti visa to, vartodami 
Trinerio Linimentą. kuris 
taipgi pagelbsti nuo nikste- 
lėjimų, raumenų pertempi
mo, ištinimo, raumenų bei 
kojų sukimo. Kaina 35c. ir 
65c. aptiekose. Išsirašant 
—45 ir 75c. Jos Triner, Co. 

YMfg. Chemists 1333-1343 So. 
Ashland avė., Chieago. III.

i

PASAULIO KALBOS
Pagal apskaitliavimą, 150 

milionų žmonių kalba angli
škai; suviršum 41 miliopas 
kalba francuziškai; 60 mili
onų kalba vokiškai; 30 milio
nų itališkai, 41 milionas kal
ba ispaniškai ir 67 milionai 
rusiškai.

TRINERIO SVEIKATOS 
KALENDORIUS.

Gražesnis negu kada-nors 
pirma buvusių Trinerio sie
ninių Kalendorių yra šis 
1918 metams. Žavėjanti pa
veikslai sveikatos dievaičių 

įvaizdinančių Trinerio vaistų 
reikšmę, taip gi du vaizdai 
parodanti Trinerio Chemi- 
kalę Laboratoriją. Prisiųsk 

j 10c. pasiuntimo lėšoms ap
mokėti. Jos. Triner, Manu- 
facturer of Triners Ameri- 
can Elixer of Bitter Vv ine ir 
kitų vaistų. 1333—1343 So. 
Ashland avė., Chieago, III.

NAVATNIAUSIA
visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS tr 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

bet ir tesingi, šie straipsniai:
Kodėl vyrai tampa senberniais? 

Ar jaunos merginės myli senber
nius?

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
nos tampa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jaun* vaikinų.

Knyga papuošta labai puikiais- 
artistiškais paveikslais.

Kaina tik 35 centai.
Knygos reikalaukite pas:

A. PIPIRNINKAS
2023 ST. PAl'L A VĖL, 

CHICAGO, ILL. 
arba "Keleivio” Knygyne,
255 Breadway. Se. Boston, Mass.

Agentams duodu didelį nuošimtį- 
(komišiną).

Norint ką nors pirkt, parduot, pa- 
jieškot prasišalinusią ypatų, pajieš- 
kot giminių, draugų, arba ką nors 
šiaip pagarsint, už tokius pagarsi
nimus skaitoma po 2c. už žodį.

Jeigu tokius pasigarsinimus nori
ma pataipyl kelis kartus, tad už se
kančius .sykius, .skaitoma .tiktai 
|M> I !įc. už žodį, už kiekvieną sykį.

Už visus tokius paskelbimus ir 
apsivedimų pajieškojimus turi ap
mokėt ir "Keleivio” skaitytojai.

Pajieškojimus giminių arba drau
gų, ^Keleivio” skaitytojams, vieną 
kaitą per metus patalpiname dykai, 
tik tokie pajieškojimai neturi būt 
ilgesni kaip 30 žodžių priskaitant ir 
adresą. Bet jei skaitytojas nor pa- 
talpint pajieškojimą daugiau kaip 
vieną sykį, tad turi primokėt po lc. 
už žodį, už kiekvieną sykį.

Geriausiai yra garsintis "Kelei
vyje”, nes "Keleivis” plačiausiai 
skaitomas lietuvių laikraštis, o pa
garsinimų kaina labai pigi.

Siunčiant mokesti už pagarsini
mus ar už kitką.popierinius pinigus 
galima prisiųst prastame laiške, tik 
reik užrašyt aiškiai adresą to kas 
siunčia ir Redakcijos. Su bile rei
kalu kreipianties į "Keleivį” para
šykite adresą taip::

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS.

D (£.<

Matenjahstiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
MtOLETARIŠKOSlOS F1LOZOFU0S.

TAI VIENINTELE LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI, BET AUKIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA ] AŠTUONIS 81 YRIUS. 

SKYRIUS L pairą* Istorija* supratimai. 
SKYRIUS II. Materijaiiškasis Istorijos suprati 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS
SKYRIUS 
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijatiškaais Isterijos Suprati
mas ir Darbininką Klesos Išsiltuosavimas.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kariu nori pis

čiau ir aiškiau suprasti pažangą draugijinį surėdymą 
KAINA KNYGOS 2»e.

III. Išvėdiną patvirtini mat
IV. Pirmoji Kryžeivi* Karė.
V. Antroji Kryžeivi* Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivi* karės.
VII. Kryžeivi* karėn ■■ Krikščioniais ir

Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laišką arba 
siunčiant pinigus, adreeuokit taip:

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

MOTERŲ IR MERGINŲ 
ŽINIAL

(tarpe Washington ir Trerr.ont sts.)

Telephone: Greenpoint 2372

MACYS BROS.
FURN1TCRE CO.

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOSi

QĮ tik ant
ųjl.Uv sąvaitės

Pristatom į namus visokius 
daiktus į visą apielinkę Jersey, 
NevYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?)

198-200 Grand Street
tarpe Driggs ir Bedford avė. 
BROOKLYN, N. Y.

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVĮ." 
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų reikalus._____________
ELEKTRA YRA GYVASTIS.

VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit trirtųs, 
sveiki. Užsiganedinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta; 
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
cą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Fishleigh & Ce^ B. 70 Athenaeum BMg^ Chicage, I1L

Atidariau naują vietą Bostone, 
SIUVU VISOKIUS RUBUS 

pagal vėliausią madą— 
GRAŽIAI IR PIGIAI 

Taipgi gaiinia gaut ir gatavų.
M. .M. ANDREWS 

(Andriušiutė) 
Boylston Street, BOSTON.

H 
n

HSs*

lietuviai Kliaučiai
Visokios Vyrami Drabažiaa 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalomo, sutaisome ir Upraai- 

name senus.
VisnintSž Kriaučių kompanija 

So. Bostono, kur rišamo duoda 
gerą ir gražų darbą už pritina- 
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ ( 
O N ES IO8I IR DŽIAUGSIES! ([ 
Todėl, kuria norit pasisiūdini 1 
gerą siutą, ifrva’vt arba suprasti 

krtipkitėa pas mus.
SOUTH BOSTON CU8TOM ’ I 

TAILORING CO.

!
(

I

!

IT
I
I

į 278 Broadway, So.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? 'KELEIVI"

Siutus, Overkotus jį 
ir kitokius Kubus H 
DUOKIT PASIŪT MUMS. H

Mes užt&rinnm, kad J*s sučėdysit pini** 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mes imam materiją is gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmog*, todėl mus* 
pasiūti siutai ar overkotai nesndarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŽVALOM IR I&PROS1NAM 

VYRŲ fR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jus* brolis Metusią

Ant. Januška
222 W. BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21018

■US1LPBEJ1, IERTIŠII, BEUŽTEKTUM KMOJO TORERTI TTMI IK MOTERIS 

Įgauna Stipruma, Tvir 
tuma, ir Sveikata.

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
ligomes. ieigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 
galete mieguoti. neturite giaro 
apetito: ieigu iusu kūnas yra 
nusilpnėtas, rurite prastą krau
ją. nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus: ieigu jaustate visai 
nuvargis ir jeigu iusu protiškos 
ir kūniškos paiiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone— 
tą Stebuklingą Kraujo Valy- į?j 
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone >
Padara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Moteres.
Tie svarbus gyduolei. Nuga-Tone. įsmeta nuodas iš kūno ir padara 

jįjį stiprų ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes iusu gruomulvaimas bus svarbam stovioje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketejimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina širdę. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje. ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo -gamtos-Nuga-Tone padarys tą. jog 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuotl 
kad sugražis sveikata ir busite užganėdinti, arba sugražisma pinigus. G varant i ja 
yra įdėta j kožną pundui). Pilnas vieno mėnesi gydymas tik $1.00, ar ant Šešių mėnrsią 
už $5.00 Siuskirte savapasteliavimo šendena ir atjaukite sava pirmutini sveikata, 
stipruma ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrų kaip ir dėl moterių.

SRJSUT TA KUPONĄ
National Laborat. 123 W.Madison st., Chieago. III.

TdMu čionai S............................. 'Jr meldžiu prisiųst! .............................................gydymo,
gyd'ioli^-Aittga-Tone. -

VARDAS IR PAVARDE..........................................................................................................

ADRESAS..................................................................................................................................
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Vietinės Žinios
Atsidarė So. Bostono 

tunelis.
Pereitoj subatoj atsidarė 

jau antroji dalis tunelio, ku
ris jau kelinti metai yra 
kasamas iš Cambridgeaus Į 
Dorchesterį. Dabar iš So. 
Bostono galima nuvažiuoti 
požeminiu trukiu tiesiog i 
Cambridge Į 5 minutas lai
ko, kuomet viršutiniais ka
rais reikėdavo važiuot pusę 
valandos, o kartais ir valan
dą.

Tečiaus šitas tunelis dar 
negatavas. Dabar trukiai 
ateina tik iki Broadway ir 
Dorchester avė. kampo, o 
turės eiti iki Dorchesterio.

Vagįs. ką išvogė "Keleivio” 
ofisą, buvo katalikai.

Keliatas sąvaičių atgal ši
toj vietoj buvo rašyta, kad; 
nedėlios dienoj, pareinant iš’ 
bažnyčios, bomų likos iš
laužtas "Keleivio” ofisas ir 
P. Valukoniui pavogta už 
$350 auksinių daiktų.

Ikišiol policija sugavo jau 
12 vagių. Teisme paaiškėjo, 
kad veik visi vagįs yra kata
likai ir "brostvų” kliubo na
riai Šitas kliubas užstatė už 
juos kauciją ir ketina sudėt 
pinigų atlyginimui už pa
vogtus daiktus, kad tuo bu
du sumažinus savo nariams 
bausmę.

Rengiasi iškilmingai pa
gerbti Revoliuciją.

Bostono Darbininkų Ta
ryba rengiasi iškilmingai 
pagerbti 1905 metų Rusų 
Revoliucijos kankinius ir 
šių metų Revoliucijos per
galę.

Tuo tikslu 13 sausio, 1918. 
People’s Temple salėj, kuri 
randasi kertėj Berkeley st. 
ir Coiumbus avė., 2:30 val- 
po pietų bus didelis mitin
gas. Kalbės New Yorko 
”Forwardo” redaktorius B. 
Vladack, finų laikraščio 
"Raivaaja” redaktorius S. 
Norteva, žinomas socialis
tų rašytojas Boudin ir Ja
mes Oneal.

Dainuos 200 daininkų cho- 
muzi-ras ir griežš 50 rusų 

kantų kapelija.
Įžanga dovanai.

Centrai Labor Unija pasta
tė savo kandidatą.

Bostono taip vadinama 
Centrai Labor Union orga
nizacija pereito nedėldienio 
susirinkime vienbalsiai už
tvirtino James T. Moriarty 
kandidatūrą Į miesto coun- 
cilmanus.

Moriarty žinomas darbi
ninkams kaipo uolus veikė
jas A. D. Federacijoj. Tiki
masi, kad organizuoti darbi
ninkai išrinks jį miesto ta
rybom

NAUJOKŲ ŽINIAI.
Nuo 15 d. gruodžio, kiek

vienas kuris užsiregistravo 
Birželio 5 d. gaus blanką iš 
vietinio Exemtion Board’o 
su daugeliu klausimų. Bėgy
je 7 dienų tą blanką reikia 
sugrąžint atgal atsakius ant 
visų tų klausimų. Kurie tų 
blankų nesugrąžins tie bus 
tuojaus imami Į kariumenę. 
Todėl, kurie nesuprantate 
atsakančiai, anglų kalbos, 
ateikiti Į LSS. 60-tos kuopos 
salę po num. 376 Broadway, 
bile vakarą, o čia gausit rei
kalingus paaiškinimus.

LSS. Komisija.
LINKSMUS ŠOKIAI. Šu- 

batoje 29 Gruodžio, LSS. 71 
kuopa rengia gerus šokius 
Cyprus salėje, 40 Prospect 
st, Cambridge. Prasidės 
7:30 vakare. Svečiai yra už
kviesti iš visos apielinkes, 
salė graži ir ruiminga, to
dėl galima bus gerai pasi
šokti pasilinksmint. Mel
džiam kiekvieną atsilankyt.

Komitetas.

Gražiausis Teatras

MARIJA MAGDAL1ETE
Istoriška penkių aktų Drama iš Kristaus gyvenau

Tai milžiniškas veikalas, kuris aiškiai parodo priežastis kilimo krikščionybės ir 
atsiradimo naujosios eros. Tame perstatyme aiškiai parodoma tuomlaikinės gadynės 
žmonių gyvenimas. Vienu žodžiu, žingeidumo pilnas.

Kiekvienas, tikintis arba laisvai manantis turėtų tą veikalą pamatyti.
Tą įspūdingą Teatrą perstatys LSS. 60 kuopa

Sukatoje, 22 Gruodžio-December, 1917m.
Dudley Opera House,

113 Dudley Street, Boston, Mass.

Svetainė atsidarys 6:30, perstatymas prasidės nuo 7:45 vakare.
Perstatvme dalyvaus apie 50 ypatų ir parinkti gabiausi aktoriai, todėl iš visų atžvil

gių teatras bus labai užinteresuojantis.
Gerbiamąją Bostono ir apielinkes publiką maloniai kviečiame pamatyt tą nepa

prastai gražų veikalą. Su pagarba LSS. 60 kuopos KOMITETAS.

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją.
i

t

Per mano torpininkystę galėsite prigelbėti

Badu mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoj.
PASARGA: Pagal įstotus galima siųsti tiktai per Geną įstaigą bėgyje vieno mėnesio sekančiai: karės 

tiniams ne daugiau kaip po $125. šeimynoms $125. pavienėms ypatoms $75 ir nepilnamečiams $25.
DIDŽIAUSI* LIETUVIŠKAS BANKAS

JUOZO KAWALIAUSKO
111 Salėm Street, Tel Richmond 340 Boston, Mass.
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Jus esate apsaugotas pirk
dami ‘U.S.’Robo Apautuvus 
nes jus gaunate ”U. S. Protected,” kas rei
škia smagumą, ilgą nešiojimą ir sutaupi- 
nimą pinigų. šiltas.sausas kojos,ilgą tar-

navimą,dubeltavą smagumą —štai ką jus visada rasite

U. S Guminiuos Apautuvuos
Juos yra taip smagu nešioti ir taip smagiai žmogus 

jauties, kad jums pilnai apsimoka nešioti ”U. S.” Kiek
viena pora turi ”U. S.” žymę, kuri yra ženklu visudi- 
džiausios guminių daiktų išdirbystės visame pasauly
je. Yra tai jūsų apsauga. Pirkti galite gaut visur. Jū
sų krautuvninkas turi akurat ko jums reikia, arba gali 
gauti dėl jus jei nuo jo pareikalausite.
United Statės Rubber-Company

New York

§ Pinigus Rusijos pirkite, nes
| tik dabar kursas žemas

Pagal žemiausi dienos kursą galite pasipirkti tiktai pas

BANKIERIŲ JUOZĄ KAWALIAUSKĄ
111 Salėm Street, Boston, Mass

U. S.Rubber Footvvcai

SAUGIAUSIA BAN KA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.
Konferencija.

N. A. P. P. Fondo konfe
rencija atsibus sausio 1-mą 
L918m. Montello, Mass. Lie
tuvių Tautiškam name, pra
džia 10 vai. ryte. Draugijos, 
bei kuopos, katros esat pri
sidėję prie NAPP. Fondo 
malonėkit prisiųsti delega
tus Į minėtą konferenciją. 
Draugijos, katros neturi sa
vo susirinkimų gali prisiųst 
iš stovinčio komiteto na
rių.

Gruodžio 31 monteliečiai 
••engia puikų koncertą su 
□rakalbomis toj pačioj sve
tainėj* T. Sarapas.

ŠOKIAI IR BALIUS.
Naujų Metų dieną nuo 2 

vai. po pietų bus labai gra
žus balius. Rengia Lietuvių 
Kooperacija, savo svetainėj, 
26 Lincoln st., Brightone. 
Bus gera muzika Draga- 
šiaus iš Bostono. Todėl kas 
sveikas atsilankykite Į tą 
gražų balių. įžanga pigi. (52.

Komitetas.

So. Bostone sudegė moteris. Kalėdų dienoje, Sociali*-
Tūla M. Ryan, 53 metų £į.tarės Yakari?’* num’ 

amžiaus moteris, tarnavusi Tikietug nu
pus d-ra Bulgeri po No. 513, sipirkitę is anksto pas kuo- 
Broadnav. norėdama perei-P?s na‘}u® ',as. 'al.1To.d‘; 
toj subatoj greitai įkurti pe-ia,n.k« Yal.ukonl „ K?‘el™ 
ėiiį, pylė ant malkų’kerosino. I Redakajoj. Konutetas.
Keiosinas ekspliodavo, ap~'., . vvTtirm urvo 
liejo jos veidų ir drapanas iriu- V..1 A“
liepsnos pagauta ji taip ap-j Muzikaliska Mokykla, 
degė, kad nuvežta i Camevi Mokinamę p^iit ant visokių ins- 
ligonbuti tą pačią dieną nu-i kreipkitės. (48)
mįrė. 339 Broad way. So. Boston, Mass.

1 M. Grubbis. Direktorius.

Pirmas Metinis BALIUS!
Rengia Lietuvių Balso Draugystė

Kalėdą dieną, 25 Grnodžo-December, 1917
Lietuvių Svetainėj,

Kampas E ir Silver St., South Boston, Mass.
Pradžia 4 vai. [>o pietų ir trauksis iki vėlai nakties

GERBIAMIEJI:----
Širdingai kviečiame visus atsilankyti ant šio linksmaus Bailaus. Bus gera 

Orchestra, todėl galėsit smagiąi prisišokti angliškų ir lietuviškų šokių.
Visus širdingai užprašo KOMITETAS.

PARSIDUODA GRAFA.
NOLA visai mažai vartota, 
kam yra reikalinga, gera 
proga pirkti ir išilgos geros. 
Malonėsit kreiptis ypatiškai 
arba per laišką.

B. SKERSTONAS, 
623—3-rd st..

South Boston, Mass.

>

DOVANOS!
Geriausios Kalėdų Dovanos 
yra iš Auksinių daiktų, nes 
tai yra amžina dovana. To
kią dovaną gavęs nuo Jūsų 
atmins Jus per ilgą iaiką. 
Todėl jeigu manysit pirkt 
kam nors dovaną užeikit 
pas mane pasižiūrėt. Aš už
laikau visokių auksinių, pa
auksuotų ir sidabrinių daig- 
tų. Parduodu pigiai ir užtik
rinu jų gerumą. Pareikala
vus pristatau Į namus aš 
pats arba mano agentai.

P. KETVIRTIS,
233 Broadvay, So. Boston.

GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia įgyti tik geras gy
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin
gi;. o žinomų vardu

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

P. W. Kolo- 
dzicj iš Cbester 
W. Va., praneša 
mums rašydama*: 
•*Patariu kiekvie
nam. kad pirktu 
tiktai Severos Gy
duoles, nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severos 
Balsama- P 1 a u- 
čiams. už kurį 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį, mėgi
nome daugelį vi
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severos 
Balsamo Pla u • 
čiams. tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

(Seteros Baisamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsams Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipsi sirguliavimus. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apstreišk mn. pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties ’nfluenzos. uždegimo pleuros, trau- 
kiičitiojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
Šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

Kainai •« Ir SS **"tu -visur a*ti*k**e
Scvfros šriiityniiUcos r.vdnnlė ’ pardundamo' 

visur uptiekose. y™001- * reikalaukite “Se- 
veros” ir pasakyki* P: o* gytuolės vardu. 
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius. iš
siųs tiesiog

W. F. SKVERĄ co.
©•dar Rapids, lowa

Savora’s Cold and 
Crtp Tablots
fSeveros PlotkH^ nuo 
Perialnno ir Gripo) yra 
žinomos tuomi. kad per
gali peršalima labai 
trumpu laiku. centai.

EE $

Už padėtus musų Rankoje pinigos nuo 
5 Lapkričio, šip metų, bus mokama po

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

JOSEPH A. MAYNAR^— PREZIDENTAS

2 procento
už padėtus Taupinimo skyriuje. 

Pinigus į Banką galite prisiųst ir per laišką.

Geriausis Knaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

DIVIDENTUS

a> «■({(251 Broadway, tarpe C ir D Sts.jh
SO. BOSTON, MASS.

(F dAKTA^I ^

U.L. KAPOČIUS 
'• LIETUVYS DENTISTAS.
$VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų.H) 
<<< iii

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS |

iki 1 v. po pietų. j(j 
Ofisas "Keleivio” name. ji)

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MA88.

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Cross Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq., 

BOSTON, MASS.

I
 APTIEK A

Teisingiausia ir Geriausia S

Sutaisom Receptus su di- 9 
džiausią atyda, nežiūrint ar iš 1 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap
tiekorius.
EDVARD DALY, SavinintaB 

18 Broadray, So, Mm. 
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

!

I 
I

KALĖDŲ

DOVANOS!
Jeigu dar nepilkai mergi

nai arba vaikinui

i
tad pirmiau negu pirksi, už- 

, eik pas manę pasiklaust ko
kią dovaną kam geriausiai 
tinka; aš Jums pasakysiu. 
Jeigu negali ateit tad para
šyk, Įdėdamas už 3c. k rasos 
ženkleli aš patarsiu dovanai. i

K. Šidlauskas
Aptiekorius

226 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
■ - J — o-..- .. ■■■*s
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