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Francuzijoj siaučia baisus mušis dėl Verduno; Vokiečiai neteko 145,000 žmonių.
Pats Kaizeris tėmija, kaip jo pulkai atakuoja neprieinamą francuzų tvirtovę. Laukas užverstas krūvomis vokiečių lavonų. 
Nuo kanuolių baubimo dreba kalnai. Teutonai būtinai nori prasilaužti sau kelią į Paryžių ir savo nuostolių jau nebepaiso. 
Per 1OO mylių kova verda ugnies ir kraujo juroj. Francuzai pradeda imti viršų. Portugalija eina sąjungininkams į pagalba, ji 

konfiskavo jau 36 vokiečių laivus Lizbonos uoste.

Baisus musys dėl Verduno.
Vokiečių krito 145,000; 
francuzų paimta nelais

vėn 16,000
Verdunas, tai svarbiausia 
strategijos žvilgsniu francu
zų tvirtovė. Ji stovi nelabai 
toli Vokietijos pasienio prie 
Meuse upės ir per ją eina 
.geležinkelis iš vokiečių tvir
tovės Metzo į Pary žių. Taigi

ji savo rankose. Prancūzų 
nuostoliai taipgi turi būt la
bai dideli. Vokiečiai sakosi 
vien tik nelaisvėn paėmę 16 
tūkstančių francuzų. Mū
šio bėgi tėmija pats kaizeris.

Londonas labai persigan
dęs. Nes jeigu Verdunas 
neatsilaikytų, tai ir Paryžių 
vokiečiai galėtų paimti. 0

jei ne Verdunas, vokiečiams 
butų atviras kelias iš Metzo 
Į Paryžių. Todėl jau užpe- 
reitą rudeni, kaip tik prasi
dėjo karė, Vokietijos sosto 
Įpėdinis dėjo visas pastan
gas, kad prasilaužus per 
Verduno linijas ir siekti prie 
francuzų sostinės. Buvo 
negirdėti iki šiol mūšiai. Vo
kiečių artilerija griovė die
nas ir naktis, jų pulkai ėjo 
vienas po kitam, bet visos a- 
takos, visi vokiečių bandy
mai tirpo prieš Verduno for
tus, kaip sniegas prieš ugni. 
Sakoma, kad vokiečiai tuo
met neteko ties Verdunu 
150,000 savo kareivių. Savo 
nepasisekimą jie aiškino 
tuomi, kad francuzų artile
rija buvusi daug geresnė, jų 
kanuolės siekusios du kilo
metru toliau, negu vokiečių 
kanuolės. Ir nuo to laiko 
vokiečiai prie Verduno dau
giau nelindo.

Praėjo pusantrų metų, vo
kiečiai matyt prisidarė ge
resnių kanuolių, ir štai pe
reitoj sąvaitėj vėl padarė 
užpuolimą ant Verduno 
tvirtovės.

Su 280,000 kareivių ar
mija kronprincas užpuolė 
ant francuzų 25 mylių fron
te Verduno šiaurėje ir po 
kelių dienų smarkaus mūšio 
kai kuriose vietose prasimu
šė per jų eiles ir paėmė 3,000 
belaisvių. Mušys išsiplėtė 
nuo Melankuro iki Etono, 
taip kad Verduno tvirtovė 
stovi ties viduriu, tik kelios 
mylios Į pietus.

Turėdami tiek daug lai
ko ir tiek daug iš šios karės 
pasimokinę, francuzai buvo 
Verduno apginimą taip su
organizavę, kaip tik prie šių 
dienų technikos galima tas 
padaryti. Tečiaus jokių 
nuostolių nepaisydami, pe
reitoj pėtnvčioj vokiečiai 
vieną Verduno fortą jau pa
ėmė šturmu. Bet jiems tas 
baisiai brangiai atsėjo. 
Francuzai apskaito, kad per 
keturias dienas mūšio vokie
čiai neteko 145,000 žmonių, 
nes francuzų artilerija ir 
kulkasvaidžiai skynė juos 
kaip žolę, kada jie ėjo atviru 
lauku prieš gerai Įtaisytus 
fortus.

Užėmus vokiečiams fortą 
Douaumautą, francuzai tuo- : 
jaus atkreipė Į ji iš kitų savo < 
fortų ugnĮ ir nuolatos vis pi- ; 
pa tenai šoviniais, kaip lie
tum, bet nežiūrint viso to 1 
vokiečiai stengiasi išlaikyt ]

lėtų atkreipti viršžmogišką 
savo gabumą į Londoną.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 15,000 
FRANCUZŲ.

Apie muši ties Verdunu 
Berlynas išleido pereitą pa- 
nedėlį šitokį pranešimą: 
"Sulyg vėliausių žinių, gau
tų iš vyriausiojo vokiečių 
štabo, francuzai penkis kar
tus ėjo atakomis, norėdami 
atsiimti Douaumonto fortą, 
bet buvo atremti su baisiais 
nuostoliais. Sulyg tų pačių 
žinių, paimtų nelaisvėn 
francuzu skaičius siekia jau 
15,000."

i

FRANCUZAI IMA JAU 
VIRŠŲ.

Vėliausios žinios sako, 
kad .toj mirtinoj Verduno 
kovoj francuzai jau pradėjo 
imti viršų. Smarkiomis 
kontratakomis jie netik su
laikė vokiečių pirmynėjimą, 
bet atmušė juos atgal ir at
siėmė daug pozicijų, kurias 
per pirmutines keturias die
nas vokiečiams buvo pasise
kę paimti.

Francuzijos premjeras 
Briand sutaikė spaudos at
stovams šitokių žinių apie 
vokiečių sulaikymą:

"Pagauti tarp dviejų sker
sinių ugnių, užpilti iš visų 
pusių šrapneliais ir naujų 
musų divizijų atakuojami, 
vokiečių pulkai buvo su
stabdyti ant vietos. Kova 
buvo titaniška. Musų ka- 
riumenė ėjo i sukurĮ kaip 
audra.

"Sunkioji ir lengvoji mu
sų artilerija rovė kruviniau
sias spragas iš suglaustų vo
kiečių eilių.

"Suardytos, praretintos 
ir suskaldytos vokiečių ar
mijos galų gale smarkiai 
musų atakuojamos pasi
traukė. Mes paėmėm viršų. 
Atsistoję stipriose pozicijo
se šaunus musų kareiviai li
ko viešpačiais ant mūšio 
lauko.”

AUSTRIJA GRASINA 
JUODKALNIJAI.

Austrijos valdžia pastatė 
Juodkalnijos karaliui Mika
lojui klausimų, Į kuriuos jis 
neatkreipė jokios atidos.To- 
dėl dabar Austrija grasina, 
kad jei Į paskirtą laiką Juod
kalnija neatsakys, tai Aus
trija pasielgsianti su ja kai
po su užkariauta valstybe.

MUŠYS EINA PER 100 
MYLIŲ.

Nors prie Verduno vokie
čiai likos sustabdyti, tečiaus 
didžioji kova su negirdėta 
furija nesiliauja. Neįvei- 

'kiamoji francuzų tvirtovė 
; dreba visa nuo kanuolių 
baubimo, dreba kalnai. Ne-' 

i z I■ galėdami paimti tvirtovės,, 
:vokiečiai išvystė užpuolimą:
■ plačiau. Skerdynė tokia, | 
kokios pasaulis da nė matė, 
nė girdėjo. Per šimtą my
lių kova verda ugnies ir

Į kraujo juroje. Dangus mai- 
jšosi su žeme._______

Caras pirmą sykį "nusiže
mino” prieš žmonių 

atstovus.
Durnos posėdžiams atsida

rius, caras Mikė pereitoj są
vaitėj pasakė prakalbą. Jisai 
išreiškė didelį džiaugsmą dėl 
paėmimo Erzerumo tvirto
vės ir kvietė durnos atstovus 
ištikimai dirbti savo tėvynei 
ir jam. Jis sakė: "Man links
ma būti tarp jus, ištikimų 
mano žmonių atstovų. Aš 
meldžiuos ir prašau Dievo, 

1 palaimintų jūsų oiuivuy . uiu» x xvxo.; jgpjjyg šitoj sunkioj valan- 
Serbų pulkinikas J. Ugri- 'doj, ir aš esu giliai įsitikinęs 

novič mirė Francuzijoj išsir- jOg venybės ir tėvynės mei- 
gęs tenai du mėnesiu.^ | lės vedami jus pašvęsite vi- 

Laike Balkanų karės 1913 sa savo žinojimą ir gabumą 
m. jisai pirmutinis su savo tam darbui, už kurį jus atsa- 
pulku įpuolė turkų tyirtovėn kote prieš tėvynę ir prieš 
Adrianopolin jr paėmė tur- mane. Aš linkiu jums vaisin- 

ir kuogeriausių 
Užsienio Mi-

t

MIRĖ SERBŲ DIDVYRIS. __
Serbų pulkinikas J. Ugri-1 doj, ir aš esu giliai Įsitikinęs

I

Anglija pasiryžus 
pasmaugti Vokietiją.

Pereitoj sąvaitėj Anglijos 
premjeras Asąuith likos 
prispirtas parlamente, kad 
pasakytų, ką valdžia mano 
apie taiką. Premjeras atsis
tojo beveik supykęs ir karš
toj savo kalboj paaiškino, 
kad valdžia apie jokią taiką

DIDELĖS RIAUŠĖS BER-1 PORTUGALIJA KONFIS- 
LYNE; 100 ŽMONIŲ — -------------------

UŽMUŠTA.
Laikraštis "Echo Belge” 

gavo žinių, kad kelios die
nos atgal Berlyne buvo di
delės riaušės dėl maisto sto
kos. Susirinkusi minia pra
dėjo plėšti krautuves ir dau
žyti langus. Policija nebe
galėjo žmonių įveikti, tai 
buvo pašaukta kavalerija, 

nemano; ji esanti pasiryžus; Šimtas žmonių buvę užmuš- 
kariauti be jokio nusileidi- ta. -----------
mo iki pat galo. Vienintė- 500 įvairių Vokietijos biz- 
lės išlygos, kokiomis Anglija nierių ir garlaivių savininkų

KAVO 36 VOKIEČIŲ 
LAIVUS.

Pereitoj sąvaitėj Portu
galijos valdžia konfiskavo 
36 vokiečių laivus, kurie nuo 
karės pradžios buvo pasislė
pę Lizbonos uoste. Sakoma, 
kad portugalų armija taipgi 
mobilizuojama ir kad Por
tugalija tuojaus stosianti 
sąjungininkų pusėje.

1,000 ŽMONIŲ ŽUVO SU 
LAIVU.

Pereitoj subatoj Vidurže- 
galėtų baigti karę, sako As-; padavė valdžiai peticiją, kad Įmes,juroj nežinia keno sub- 
quith, buvo išdėstytos at-1 ji patartų savo priešams tai- marinas paskandino milži- 
mintinoj jo kalboj, pasaky- kyties ir baigti karę. Nes nišką francuzų laivą ”La 
toj Londono p » ----- -•*■-- J- ----------" — 1—------
1914 metais, lapkričio mė-1 mėnesius, 
nesyje, kurią jis dabar at- i 
kartojo: "Mes nepadėsime nijos turės bankrutyt. 
kardo, kuri mes išsitrau- 
kėm ne juokams, pakol Bel-

Guildhallėj jeigu karė prasitęs da tris Į Provence,” su kuriuo žuvo 
-----didžiausios ; 1,000 žmonių. Išrišo ant 

Vokietijos garlaivių kompa- laivo buvo 1,870 ypatų.

Sakoma, kad kaizeris

—
GEN. KUROPATKINAS 

nu- GINS RYGĄ.
gija — o aš da pridėsiu: ir siuntęs savo generolui fon Į Gener. Kuropatkinas, ku- 
Serbija — naetsiims viso to der Golcui Turkijoj įsaky-1 ris buvo pavarytas nuo kar- 
ir da daugiau, ką jos pa- mą, kad rusų pirmyn ėjimas vedžio vietos karėje su pa

nebus visiškai apsaugota 
nuo užpuolimo; pakol ma
žųjų Europos tautų nepalie- 
čiamybės teisės nebus už 
tvirtintos ir pakol nebus 
visiškai sunaikintas Prūsi
jos militarizmas." Šita As- 
quitho kalba padarė ant 
parlamento atstovų gilų Įs
pūdį. Iš tos kalbos aiškiai 

dien karės galą daug sunkiau • matyt, jog Anglija pasiry- 
permatyt, negu metai tam žus būtinai pasmaugti Vo- 
atgal. ' kietiją ir todėl karė gali

Tai buvo pirmas sykis is- trauktis labai ilgai.
torijoj, kad caras atsilankė ■ 
dumon ir leido sau net pra
tarti kelis žodžius į žmonių 
atstovus. Iki šiol jis niekad 
to nedarydavo ir neskaity-1 
davo durnos Rusijos val
džios Įstaiga. Viso valdžia 
buvo — jis vienas.

Šitaip carą "nusižeminti" 
privertė karės nepasiseki
mas. Vadinas, vokiečiai nu
laužė jam išdidumo ragus. 
Tečiaus caro "nusižemini
mas” nesuminkštino žmonių 
atstovams širdžių. Jis no
rėjo, kad durna užmirštų vi
sas partijas, visus pažiūrų 
skirtumus, o stotų kaip vie
nas vyras iš vien su val
džia. Bet kairieji atstovai 
užreiškė, kad jie nesiskubins 
ton vienybėn, bet palauks, 
"pakol valdžia darbais paro
dys, kad ji nori vienybės su 
žmonių atstovais." Gi apie 
caro atsilankymą vienas at
stovas pasakė: "Tas atsilan
kymas turėjo įvykti jau se
niai. Jeigu caras butų atė
jęs ir prakalbėjęs į žmonių 
atstovus tuoj karei prasidė-

kų karvedį. Šitoj gi karėj, gu darbų 
užpludus teutonams ant Ser- paisekimų. 
bijos, jisai stojo su 3,200 ka- nisteris Sazanovas kalbėjo 
reivių ginti sostinę Nišą ir apje karę. Jis pabriežė nesy- 
tik tuomet pasitraukė, kada ki jau išrekštą rusu valdžios 
pas jį beliko 200 vyrų. -nuomonę, kad Rusija yra pa- 

I sirvžus kariauti iki pat ga- 
3,000,000 ŽMONIŲ GAUNA j0 tai yra ,pakol vokiečiai 

TIK SYKI I DIENĄ • '• — • • -
PAVALGYT.

nebus visiškai sumušti. Te
čiaus ir jis prisipažino, kad 

Jeigu Įvežimas maisto sumušti vokiečius nelengva 
o«ovwvU, tuojaus ir kada šita kova pasibaigs, 

prasidėtų visuotinas badas, niekas negali pasakyt. Šian-J 
T T • x • ______ ________ 1^-* '

n

Belgijon sustotų.

Užkariautoj Prancūzijos 
daliję žmonės kenčia da di
desni vargą. Belgijoj da
bar 3,000,000 žmonių gauna 
tik syki Į dieną pavalgyt.”

Taip rašo F. C. Wolcott, 
kuris darbavosi kelis mėne
sius Francuzijoj ir Belgijoj 
prie Rockefellerio komiteto. 
Jei toki vargą kenčia užka
riauta Belgija ir Francuzi- 
jos dalis, kurias šelpia visas 
pasaulis, tai koks turi būt 
vargas musų Lietuvoj, kuri 
visiškai nuo pasaulio atkirs
ta? !

ZEPPELINAI SUNAIKI
NO 5 GINKLŲ FABRI

KAS.
Berlynas dabar paskelbė, 

kad vokiečių orlaivių užpuo
limas ant Anglijos 31 sausio 
naktį pridarė baisiai daug 
blėdies: tapo sunaikintos 5 
ginklų fabrikos, 3 audiny- 
čios, 1 bravoras, sugriauta 
22 namai, paskandinta 
skraiduolis ”Caroline” ir du 
minininkai, su kuriais žuvo 
136 kareiviai.

PASKANDINO LAIVĄ 
SU ŽMONĖMIS.

Anglijos pakraštyje vo
kiečių mina paskandino an
glų laivą "Maloja,” kuris 

Įvežė 350 žmonių. Apie 150 
gyvasčių žuvo.

i RUSAI IŠARDĖ VOKIE
ČIŲ GELEŽINKELI.

Petrogradas prneša, kad 
tarp Panevėžio ir Liepojaus 
rusų kareiviai išsprogdino 
didelį plotą vokiečių geležin
kelio. Vokiečių traukinis, 
vežęs Į Zarasus (Novoalek- 
sandrovską) kanuoles ir a- 
municiją, likos visiškai eks- 
pliozijos sunaikintas. Dau
giau kaip 100 vokiečių ka
reivių buvo užmušta bei su
žeista.

MASKOLIAI PAĖMĖ AU
STRŲ POZICIJAS.

Toliau į pietus, Olykos ir 
Dubno apielinkėj, rusai paė
mė labai stiprias austrų ir 
vokiečių pozicijas. Teuto
nai paskui atkakliai rusus 
atakavo, norėdami savo po
zicijas atsiimti,- bet rusai 
juos atrėmė. Taip bent sa
ko Petrogradas.

I VIENĄ DIENA ŽUVO 8 
LAIVAI.

------ -------- ,------ r-------- > Pereitą nedėldienį vokie- 
jus. tai jam net ir socijal-de-Į čių submarinai ir minos pa- 
mckratai butų paploję.” I skandino 8 laivus: 5 anglų, 
Tuomi duota suprasti, kad . 1 francuzų ir 2 švedų, 
caras gerinosi žmonių atsto-1 -----------
yams tik dabar, kada jam BOMBARDAVO MILANĄ, 
jau riestai pasidarė. j Pareitai nedėlini naktipc

Susirinkusi
. pirmiausia paskyrė vieną bi- Į bardavo dailųjį italų miestą 

jau ir Durrazo uostą, kurį lijoną rublių karės reika- į Milaną. Užmušta 6 žmo- 
italai buvo užėmę. lams. ! nės.

AUSTRAI PAĖMĖ DUR- 
RAZO.

Albanijoj austrai paėmė

Pereitoj nedėlioj nakties
durna visų laiku austrų orlaiviai bom-

italai buvo užėmę. lams.

der Golcui Turkijoj Įsaky-Į ris buvo pavarytas nuo kar-

butų sustabdytas, nepaisant Į ponais, dabar likos paskir- 
I jokių nuostolių. t tas Rygai ginti.

Kaip mandrauja Yčas 
su kun. Olševskiu.

Atėjusi šią sąvaitę iš Pe
trogrado "Naujoji Lietuva” 
praneša apie klerikalų "Lie
tuvių Draugijos" vyrų šei
mininkavimą tokių dalykų, 
prieš kuriuos pagarsėję Že
maitės laiškai, tai tik šešėlis. 
Sekančiam "Keleivio’’ nu
meryje perspausdinsime vi
sas Įdomesnes žinias, dabar- 
gi paduosime tik kai kurias 
ištraukas. Korespondenci
joj iš Voronežo rašoma:

"Voroneže dabar yra iki 
tūkstančio lietuvių mokslei
vių pabėgėlių. Kuone visi 
jie prisiglaudę Liet. Draugi
jos nukentėjusiems dėl ka
rės šelpti bendrabučiuose. 
Juos . globoja Centralinio 
Komiteto tyčia paskirti įga
liotiniai: kunigas Olšauskis,

per dieną mažiausia aštuo
nis kartus. Bendrabučiuose 
Įvesta kalėjimo režimas.”

O kada apie tą nekultū
ringą lietuviškųjų klerikalų 
elgimąsi vietos rusų laikraš- 
tije pasirodė žinių, tai kun. 
Olšauskis Įtariamus tų ži
nučių rašyme mokinius iš
varė iš bendrabučio. Išva
ro ir tuos mokinius, kurie 
Įstoja ne klerikalų mokyk
lon. Pavyzdžiui:

"Vilniuje Komiteto įga
liotinis sakė mokiniams, kad 
Voroneže jie galės stoti į to
kias mokyklas, kokios jiems 
patiks. Bet nuvažiavus į 
Voronežą jiems pranešė, 
kad visi gimnazistai turi 
stoti Yčo mokyklon."

Kada dvi gimnazistės, P. 
, ‘ ri ne į privatinę 

šiiie i mokyklą, kurion joms liepė 
bet Į Marijinę 

I gimnaziją, tai jas išmetė iš 
I bendrabučio. O pažiūrėkit, 
kaip kun. Olšauskis smar
kauja po Voronežą:

"įsitaisė puikų važį, porą 
nesulaikomų arklių, livre- 
juotą vežėją ir važinėjasi 
taip, kaip retai kas Vorone
že važinėja. Ir elgiasi jis 
taip, kaip tikras valdovas: 
nesuspės susitikęs jį moki
nys trinkas susilenkti, tuo* 
jaus šaukia: ’Kepurę nusi
imk! žinai, prieš ką stovi! 
Su prašymu atėjai!’

"Kiti komiteto įgaliotiniai 
taip pat stengiasi Olšauskį 
sekti. Net stovėti nusibosta 
jų virtuvėj, kol prieisi: mat, 
arbatą geria. ’Piemenįs* 
'snargliai’ ir tam panašus 

| sparnuoti žodžiai taip ir 
skrenda iš jų burnos į moki
nius."

----  ------------ — 7 ------- —------’ - 

advokatas Tumėnas ir mo- ir J., Įstojo 
kytojas Balčikonis. f* * - „
globėjai rūpinasi netik me- "globėjai,” 
džiaginiais, bet ir dvasiniais 
mokinių reikalais, arba, ta
riant jų pačių žodžiais, sten
giasi ’atstoti mokiniams tė
vus.’ Toks stengimasis bu
tų pagirtinas daiktas, jei tik 
čia nejsipainiotų da vienas 
dalykas: mat, kun. Olšaus
kis, kaipo kunigas, savo vai
kų niekados nėra auklėjęs. 
Todėl nesunku suprasti, kas 
galėjo išeiti iš jo griebimosi 
už nesavo darbo. Kunigų 
papratimu, jis tuojaus ėmė 
skirstyti pabėgėlius j avi
nus ir ožius, moksleiviai ta
no paskirstyti Į ’gerus’ ir 
'blogus’...”

Nepatinkamus sau moki
nius, t. y. "ožius,” klerikalai 
’švaro iš bandrabučių, kurie 
užlaikomi visuomenės auko
mis. Toliaus:

"Mokinės privalo melsties



KELEIVIS

Peržvalga.
LAISVĖS” IR „VIENY- mokėti už vaikų mokinimą, pagalbos, tai tas busią pa- 
BĖS LIETUVNINKŲ” Tokios nuomonės Amerikos mokinimu negeriems vy-

gali turėti tiesioginius ryšius kad valdžia to neleidžia, nes 
tiktai su ypatomis, kurios at
stovautų Socialistų Tarptau
tinės pripažintas organizaci
jas. Visi kiti žmonės, ar tai 
iš Lietuvos, ar iš kur kitur 
Socialistų Tarptautinei yra 
nei kiek ne artimesni, kaip sa
kysime, turkų sultonas. Gi 
Sąjungą yra Soc. Tarptauti
nės dalis.

"Todėl LSS. negali vadžioti 
jokių tarybų nei su p. Bulota, 
nei su 'tautos tarybomis,* nei 
su kokiais fondais.

"LSS. Pildomasis Komite
tas kain tik taktiškai pasiel
gė, nutardamas, kad Sąjunga 
negali eiti nei koalicijom ne! 
blokan nei su tautininkais, 
nei su klerikalais." 
Chicagos „Naujienos” tai 

nuomonei pritarė, o priešin
gų sriovių laikraščiai šitą 
užreiškimą nusitvėrę pradė
jo jau šaukti, kad „socialis
tų padėjimas yra per daug 
tragingas ir kvailas,” nes 
socialistų vardu jie negalį 
dariuoties net ir Lietuvos 
šelpimui.

Žinoma, taip visai nėra. 
Bet visgi, musų nuomone, 
"Kovos” deklaracija dėl Bu
lotos atvažiavimo buvo ne 
vietoj. Bulota atvažiuoja 
Lietuvos šelpimo reikalais, 
atvažiuoja L.Š.F. iždininko 
pakviestas aukų rinkti, o 
ne ''blokų” su Sąjunga da
ryti. Todėl mes visai nesu
prantam, kam čia reikėjo 
tos deklaracijos, kad socia
listai negali vadžioti jokiu 
tarybų su juo. Juk niekas 
ir nesakė, kad socialistams 
reikia daryti su juo kokias 
nors tarybas. O jei sociali
stai parems Bulotą aukų 

mums rodos,

M

TAUTININKŲ-KLERI- 
KALŲ KOMEDIJA.

Skaitytojai jau žino, kad 
lietuviškieji biznieriai, ku
rie vadina save tautinin
kais, susiorganizavę nutarė 
sueiti su klerikalais į "koa
liciją.” Vieną konferenciją 
tuo tikslu jie jau turėjo, bet 
galutinai jiems da nesusita
rus, nutarta da sykį suva
žiuoti. Šitas suvažiavimas 
buvo pereitoj savaitėj N ew 
Yorke ir čia svarbiausis 
komedijos aktas buvo suloš
tas.

Suvažiavimui buvo jau 
viskas surengta. Ponas A. 
Rimka buvo jau apsirengęs 
ir čevervkus nusivalęs ir, 
kaip „Ateitis" sako, už po
ros valandų jau butų išva
žiavęs į New Yorką. Te
čiaus neišvažiavo, nes kuni
gas Kemėšis buvo toks 
„mandagus,” kad paskuti
nėj valandoj telefonu prane
šė, jog suvažiavimo Nevv 
Yorke nebus, nes (klerika
lų) Tautos Taryba nutarusi 
su tautininkais nesidėti. A- 
pie tai esą jau pranešta te
legrama ir suvažiavimo ren
gėjams.

Taip paaiškinęs kunigas 
Kemėšis p. Rimkos da pa
klausęs: „Na, tai kaipgi, ar 
tamsta važiuosi, ar ne? 
Žinoma, p. Rimka atsakė, 
kad dabar jau nėra jokio 
reikalo važiuot.

Po to 
kalbėjimo, "Ateitis" rašo:

"Reiškia, komedija yra pa
baigta. . --------- -- ............. lvųlv<,,
skaudžiai ir grubijoniskai.kad Sąjungą galėtu net ir ofici- 
įtos pačios T. Tarybos tuose 
pačiuose tarimuose išreikštus 
'norus' ir 'pageidavimus' c" 
sandariečiais stoti į bendrą 
darbą mes galime žiūrėti tik 
kaipo į naują nachališką pasi- 
tyčioj imą iš visos vidurine 
srovės ir jų organizacijų, čia 
musų katalikai ypač svietiš 
kieji klerikalai (kurie sudaro 
T. Taryb. didžiumą) parodė vi
są savo nuogumą, ir savo tak
tika pasistatė daug žemiau už 
jų niekinamus socialistus, ku
rie nors taipgi atsisakė ben
drai veikti, bet tai padarė ne
veidmainiaudami. išsyk ir at
virai. nedarydami niekam nei 
bereikalingo darbo, nei iškaš- 
čių. Katalikų gi klerikalams 
nei mandagumo, nei visuome
ninio padorumo taisyklės ne
rašytos: jie pavelija sau i? 
kitų tvčiotis ligi paskutinės 
valandos.”
Bet ištikrujų, tai toji ko

medija da nepabaigta, nes 
kuomet „Ateitis” taip lia- 
mentuoja, kun. Kemėšis jau 
muša iš Nevv Yorko telegra
mą, kad „yra didelė viltis” 
klerikalams su tautininkais 
laisvamaniais susirienvt.

Pasirodo, kad kun. Kemė
šis, nors sakė p. Rimkai, 
kad konferencijos nebus, 
pats ton konferencijon nu
važiavo ir veda su tautinin
kais derybas. Pasirodo, kad 
šituo gudriu manievru kle
rikalai izoliavo p. Rimką ir, 
kaip rodos, d-rą šliupą.

A free shovv!

i

„mandagaus” pasi- rinkime, tai, 
jie prieš socializmo princi- 

' pus tuomi neprasižengs.
Mus suvedžiota taip ■ Aukų rinkime, mums rodos,

ialiai Bulotą remti. Mums 
su turėtų rūpėti kuodaugiausia 

surinkti aukų. Kitaip Bu
lotą pasiims tautininkai ir 
naudos jį savo įtekmės mi
niose išplatinimui.

. Laikykimės geresnės tak
tikos ir nebūkime fanati
kais.

JAU PRASIDEDA 
TRIUKŠMAS.

Kad atvažiavus iš Lietu
vos kokiam nors atstovui 
rinkti Amerikoj aukų nekil
tų triukšmas, tai. rodos, bu
tų jau nenaturaiiška. Nė vie
no atstovo atvažiavimas be 
triukšmo da neapsiėjo. Bet 
ermyderis paprastai kildavo 
atstovams jau atvažiavus. 
Kitaip yra su Bulotos atva
žiavimu. Jis tik pranešė, 
kad atvažiuoja (gali da ir 
neatvažiuoti, o lermas jau 
prasidėjo. Pradžią padarė 
"Kova,” pasakydama, jog— 

"Dabar atkeliaujantieji 
svečiai-auku rinkėjai: p. Bu
lota ir jo draugai gali būti 
mums svarbus tiktai, kaipo 
visuomenės ir draugijų veikė
jams arba kaipo pavienėms 
ypatomš, bet ne kaipo Socia
listu Partijos nariams.

"Socialistų. Sąjunga, kaipo 
organizacija, negali tiesiogi
niai jų remti. Sąjunga, kai
po Socialistų Partijos dalis.

ji negali tokio biznio užsie
nyje kontroliuoti.

* Bet kaip ten pagalios ne
būtų, šitas sumanymas nė
ra jokia nukentėjusiems 
žmonėms parama, bet gryna 
meklerystė, noras pasinau
doti iš žmonių nelaimės: po 
karės audros pigiai žmonių 
žemes supirkti, o paskui su 
geru pelnu jas pardavinėti.

$5,000.000 LIETUVOS ŽE
MIŲ IŠPIRKIMUI.

”Newark Evening News” 
?3 vasario išspausdino pa- 
’eistą Brooklyno tautiškai 
’derikališko suvažiavimo 
'ensacijėlę, kad jie, tauti- 
įinkai su klerikalais, sutve
rę "Lithuanian Commercial 
md Industrial Company” 
špirkimui Lietuvos žemių, 
tatymui tenai fabrikų ir t.t. 

Tam tikslui šita „company” 
ketina surinkti Amerikoje 
>5,000,000, pardavinėdama 

$10 Šerus. Jeigu Ameri
koj butų 500,000 lietuvių 
'apie tiek yra spėjama), tai 
kiekvienas vyras, moteris ir 
kūdikis turėtų nupirkti iš 
:os „company” po šėrą, kad 
padarius 5 milijonus dole- 
’ių. Ar tas galima, tai pa
rodys ateitis.

Lietuvos žemių išpirki
mas prasidėtų tuojaus karei 
oasibaigus, jeigu po karės 
Lietuva liktų nepaliuosuota.

Iš ko jie tas žemes mano 
pirkti ir kam tuos pinigus 
mokėti, tai turbut ir jie 
patįs nežino. Juk Lietuvoje 
žemė priguli daugiausia lie
tuviams. Svetimtaučių jei
gu ir yra, tai visai nedaug, o 
nrie to da gal jie savo turto 
neparduos. Yra ir valdžios 
žemių, bet ar musų klerika
lai turi jau žinių, kad tos 
žemės bus parduodamos? 
Bet daleiskime, kad ir gali
ma butų nupirkti vieną-kitą 
plotą, tai juk tas da nereiš
kia. kad Lietuva bus išpirk
ta iš nelaisvės. Galima su
pirkti visas Lietuvos žemes, 
jeigu jos butų parduoda
mos, bet politiškai šalis vis- 
tiek bus po Vokietijos arba 
Rusijos valdžia.

Ant galo da nežinia, ar 
šios šalies valdžia leis tokį

Skaitytojo Pastabos.
Ižmonės buvo da 1829 

: tais.
Pereitą žiemą gi Suvieny

tose Valstijose jau išleista 
nemokamų visuomenės mo
kyklų (free public schools) 
užlaikymui daugiau, kaip 
$150, 000,000 pinigų, surink
tų iš visuomenės mokesčių, 
ir visuomenė to netik nesigė
di. bet dagi skaito sau tatai 
už garbę ir didžiuojasi tokio
mis išlaidomis daugiau, negu 
kitokiems reikalams išleis
tais pinigais.

Iki 1911 metų daugelyje 
Amerikos valstijų buvo toks 
įstatymas, kad jeigu motina 
neturėjo iško užlaikyti savo 
vaikų, tai taip vadinami vai
kų teismai vaikus motinoms 
atimdavo ir atiduodavo į 
tam tikras įstagas, kurios 
buvo užlaikomos visuome
nės mokesčiais.

Nuo 1898 iki 1911 metų tuo, 
budu Suvienytose Valstijo
se buvo atskirta nuo motinų 
tūkstančiai vaikų.

Bet 1911 metuose Illinois 
valstijoj įvesta motinoms al
ga, kurią joms turi mokėti 
valstija, taip kad jos galėtų 
savo vaikus namuose išauk
lėti ; tuos pinigu valstija tu
ri surinkti iš visuomenės 
mokesčių.

Dabar jau 26 valstijos turi 
tokį įstatymą įvedusios ir su- į .
lyg to įstatymo šįmet visuo- tinkamų šeimyniškam gyve- 
menė sumokės daugiau kaip nimui.” 
$12,000,000 tokių motinų pa- Tečiaus svarbiausioji ir 
šalpai. i pamatinė priežastis vyru

Šitas įstatymas yra žino-'bėgimo yra žema alga, sako 
mas kaino Motinų Pensijos j teisėjąs Neil. Visos kitos 
Sistema kūdikių skurdui nai- ■ augščiau paminėtos prieža- 
kinti. Per penkis metus aš stis gimsta stačiai iš neda- 
vedžiau ir ris da tebevedu a- • tekliaus., Tarp gerai apmo- 
gitaciją, kad šitą įstatymą 
pravedus kiekvienoj valsti
joj, idant prašalinus vaikų 
skurdą, taip kaip nemoka
mos visuomenės mokyklos 
prašalino vaikų nemokslu- 
mą. Pereitais 1915 metais 
aš šešis kartus pervažiavau 
Ameriką skersai nuo jūrių 
lig jūrių vesdamas kiekvie
nam didesniam mieste agita
ciją. Aš proponuoju, kad 
Motinų Pensijos Sistema bu
tų sujungta su visuomenės 
mokyklų sistema. Jos yra 
to paties principo ir turėtų 
būt vienoj administracijoj.

Teisėjas Henry Neil.

TEISMAS.
” Vienybė Lietuvninkų’’ 

praneša, kad jos trečiųjų 
teismas «su „Laisve” bus ko
vo mėnesio pradžioje, prie 
atdarų durų. Iš kiekvienos 
pusės bus išrinkta po du tei
sėju, o tie kartu išsirinks 
sau da vieną.

šitas ginčas kilo iš to 
skandalo, kokį buvo sukėlęs 
kun. Žebrio užmušimas. 
Klerikalų ir atžagareivišku- 
jų tautininkų laikraščiai 
tuomet buvo pradėję šmeiž
ti socialistus, buk jie pri
guli prie žmogžudžių. "Vie
nybė Lietuvninkų” apšmei
žė „Laisvės” redaktorių drg. 
Pruseiką ir leidėją drg. Ne- 
viacką. Apšmeižtieji pa
traukė „Vienybę L.” val
džios teiman, bet vėliau nu
tarta pavesti dalyką išrišti 
trečiųjų teismui.

me- rams.
„Tas argumentas taip 

tankiai buvo vartojamas 
prieš įvedimą apleistoms 
motinoms algos, kad aš pa
švenčiau pusėtinai laiko tai 
problemai ištirti. Iš šimtų 
tokių atsitikimų, kuriuos 
man teko nagrinėti, aš atra
dau, kad priežastįs, kurios 
verčia vyrus bėgti nuo savo 
šeimynų, yra skančios:

” 1. Žemos algos (vyras 
negali užlaikyti šeimynos).

”2. Bedarbės.
"3. Netikę namai (kamba

riai tokie maži ir nešvarus, 
kad nejauku žmogui juose 
gyventi ir jis priverstas jie
škoti sau smagesnės vietos).

”4. Girtuokliavimas (prie 
to paprastai veda augsčiau 
nurodytos gyvenimo sąly
gos). ‘

”5. Areštavimai ir sodini
mai kalėjiman mažai uždir
bančių darbininkų už neuž- 
laikymą šeimynos.

”6. Lindimas į mažai už
dirbančio darbininko reika
lus visokių labdarybės lan
kytojų.

”7. Jaučiama gėda ir pa
žeminimas, kuomet žmogus 
naudojasi labdarybe.

„8. Kalėjimo arba milita- 
riškas ir jūreiviškas žmo
gaus išauklėjimas, kuris iš
mokina papročių, visai ne-

„Kovoje” Raulinaitis siel- 
> vartauja. kad 13 vasario 60 
i kuopos koncertas buvo 
■ "permenkas...” „Smelstorius 
; sakė ilgą prakalbą...” „salė 

buvo pustuštė...” Ir to viso 
„nepasisekimo” priežastis 

. yra tame, kad tapo išrinkta 

. nauja vakarų rengimo ko
misija (ne p. Raulinaitis). 
Mat, kada Raulinaitis paju
to iš kuopos „kiką” užpaka
lin už „griekus,” tai nors ir 
jis pats sėdėjo kampe ant 
pelenų „boketo,” (nes salė 
buvo taip pilna, kad apie 
30 žmonių neturėjo sėdy
nių), vienok jo akis matė tik 
pustuštę svetainę. Ir Kris
tus pasakė: ”Griešnos akįs 
niekad Dievo neregės.”

♦ ♦ ♦

„Vien. Liet.” apsiverkė 
didelėm ašarom, kad tū
las korespondentas „Kovoj” 
pasakė:, „Tris juodvarniai 
krankė,” vietoj ”trįs kuni
gai laikė šmeižimo prakal
bas.” O kada kunigų laikra
ščiai ir jie patįs socialistus 
vadina „kraugeriais,” „pa
leistuviai” ir kitaip, tai „V; 
Liet.” net saldu darosi. Mat, 
jau artinasi „velykinė,” tai 
„Vien. Liet.” redaktorius 
gerinasi kunigams, kad pi
giau gautų kortelę dėl išpa
žinties, ir kad kunigai neuž- 
duotų jam didelės pakulos 
kaipo paklydusiai avelei.

♦ ♦ ♦

Tūli VH-to rajono nariai 
tankiai rėkauja, kad socia
listai neturi remti privatiš- 
kų laikraščių, neduoti jiems 
nė cento uždirbti, ir tas pri
sakymas turi būti net po 
disciplina... Girdi, turime 
„savo locną” organą ir tik
tą remkime. Bet štai tas 
„savas” organas pavadina 
savo agitatorius „peštu
kais!...” Nėra ko stebėtis, 
kad šioj gadynėj tėvai savo 
„locnų” vaikų negali suval
dyti. Samsonas.

Čali Čaplinas gauna 10 
tūkstančių dolerių kas są- 
vaitę už parodymą kvailos 
savo figūros „muving pik- 
čiams,” o Billy Sunday su
renka po $30.000 savo pra
kalbose. Pasirodo, jog už 
kvailystes Amerikoj geriau
sia apmokama.

♦ ♦ ♦

Ar jus patėmijot, kad til- 
pęs "Drauge” kun. Skrvp- 
kos paveiksiąs visai nepana
šus į skrypką. bet į didelį 
barabaną.

❖

Bulota da 
jau pradėta 
Na, o kas bus, kaip jis atva
žiuos?

♦ ❖ ♦

Kemėšis grasino Bago- 
čiui teismu, kam tas pasakė, 
kad Kemėšis paeina iš Va
balninku. Tur būt tie Va- 
balninkai reiškia 
negero!...

♦ ♦ ♦

Klerikalai nori 
$5,000,000, kad

UŽSLĖPĖ SVARBŲ RA
PORTĄ.

Kas gimdo paleistuvystę?
Kas nupuldo moterį?
Kas griauja šeimynos pa

matus?
Kunigija ir kapitalistų 

spauda kaltina už tuos pra
sižengimus socialistus, ku
rie esą „laisvos meilės” šali
ninkai.

Bet štai Illinojaus sena
tas paskyrė komisiją, kad 
ištirtų prostitucijos prie
žastį. Komisija ilgai tiri- 
nėjo, rinko faktus ir paga
lios išdavė senatui raportą, 
kuris kuoaiškiausia parodo, 
kad 9 iš 10 merginų ingrim- 
zdina į tą purvyną dabarti
nė kapitalistiškoji tvarka: 
nežmoniškas merginų iš
naudojimas. žema alga. Ko
misija klausinėjo pačių mer
ginų, nupuolusių į prostitu
cijos klaną, ir veik visos jos 
pasakojo tą pačią istoriją: 
negalėdavo už gaunamą al
gą pragyventi ir apsirėdyti 
ir pradėjo pardavinėti savo 
kūną.

Kad apsaugojus moteris 
ir merginas nuo tokio nu
puolimo, komisija pataria 
valdžiai įvesti įstatymą, kad 
mažiausia alga suaugusiai 
merginai butų S8 savaitei.

Komisijos raportas yra 
labai svarbus, nes jisai aiš
kiai parodo, kokias baisias 
pasekmes neša kapitalistiš
kas surėdymas, todėl kapi
talistų spauda jį taip užslė
pė, kad apie jį niekas nė ne
girdėjo, o jis buvo išsiunti
nėtas visiems laikraščiams. 
Jį paskelbė dabar kažin-kur 
sugavęs socialistų laikraštis 
„Appeal to Reason.”

NAUJAS DIENRAŠTIS.
Chicagoj ketina pasirodyt 

naujas dienraštis. Jį leisią 
„Draugo” klerikalai. Apie 
tai rašo So. Bostono kleri
kalų organas:

"Kaip teko nuo kai-kurių 
prie 'Draugo' arti stovinčių 
ypatų girdėti, tas laikraštis 
netrukus pasikeis Į dienrašti. 
Gal šiuo kartu ir galima pasi
tikėti, kad 'Draugas' pasitan- 
kvs. nes apie tai aju ne juo
kais kalbama.

" 'Draugui' sujudus Į dien
raščio kailį lįsti susirūpino 
'Naujienos' ir 'Katalikas.' 
'Naujienos' sako, kad 'Katali
kui' prisieis su mirties mar
škinėliais susitikti, 
kas’ tvirtina, jog 
noms’ bus keberkšt.

"Ar šiaip ar taip matosi la
bai laiminga ateitis.” 
Vadinas, klerikalai mato 

sau laimę tame, kad dabar 
esantieji dienraščiai prana
šauja viens kitam mirtį. 
Bet jeigu dabartinieji dien
raščiai mirtų, tai kažin ar 
nepakratytų kojų ir „Drau
gas” virtęs dienraščiu?

KAIP KLERIKALAI SU
PRANTA DORĄ.

Klerikalų „Draugas” ra
šo:

"Jeigu sektume betikybi- 
nės spaudos pėdomis, ar gi 
žmogus be tikėjimo tuomet 
butų doras, o viešpatija susi
dedanti iš nedorų piliečių, ar 
gi galėtų būti tvirta? Nieka
dos! Ir dėl ko gi? Dėlto, 
kad viešpatijos pamatu pri
valo būti tikėjimas. Taigi 
spauda, kuri yra priešinga ir 
kenksminga tikėjimui, taipgi 
yra priešinga ir kenksminga 
viešpatijai."
Iš to išeina, kad jeigu 

žmogus netiki, tai jis negali 
būt doras. Vadinas, tikėji
mą jie skaito dora. Ir po-

I

'Katali- 
'Naujie-

uos sakes valdžia leis toKj;i—----------- ------ — r-
bizni daryt. Anais metais' draug tas parodo, kad jeigu 
laikraštininkų suvažiavimas, kunigai paimtų į savo ran - 
buvo nutaręs įsteigti Ameri- kas valdžią, tai jie sustab
do i banką Lietuvos dvarų dytų visus laikraščius, ku- 
išpirkimui, bet pasirodė, rie nesilaikytų jų „doros.”

X
įŽlU X- t į. '

ŠIMKUS SURINKO
$9,361.51 AUKŲ.

"Lietuvių Draugijos Nu
kentėjusiems dėl karės šelp
ti” atstovas p. St. Šimkus 
paskelbė savo atskaitą, iš 
kurios pasirodo, kad jis su
rinko iš viso $9,361.51 aukų. 
Įvairios draugijos suauka- 
vo $1,800.72. o prakalbose 
surinkta $7.560.79. Jo ke
lionė ir kitokie dalvkai lėša- 
vo $821.00.

Motinų alga ir 
visuomenės mokyklos.
Pora šimtų metų tam at

gal Anglijoj buvo toks įsta
tymas, kad vaikai pagauti 
ir nuteisti už vagystę turėjo 
būt baudžiami mirčia.

Tuose laikuose viešų ir 
nemokamų mokyklų Angli
joj visai nebuvo. Visos mo
kyklos buvo privatinių žmo
nių rankose ir buvo užlai
komos vien tik dėl pelno.

Siųsti vaikus į tas mokyk
las (užlaikomas dėl pelno) 
taip daug tėvams lėšuodavo, 
kad žmogus, kuris dirbdavo 
tuomet už paprastą algą, ne
galėdavo savo vaikų siųsti 
visai.

Didžiuma tų vaikų augda
vo bemoksliais, daug jų pa
gaudavo vagiant ir pakar
davo.

Tyrinėjimai parodė, kad 
vaikai, kurie išeidavo mo
kyklas, visai nevogdavo ir 
todėl nepatekdavo ant kar
tuvių. Prasidėjo agitacija, 
kad visi vaikai butų moki
nami visuomenės lėšomis. 
Per šimtą metų su viršum 
šitai agitacijai smarkiai 
priešintasi._____________

Amerikoj, Philadelphijos 
mieste , keliatas pažanges
nių piliečių 1829 metais ban
dė sušaukti susirinkimą, 
kad apkalbėjus reikalingu
mą visuomenės mokyklų, 
palaikomų visuomenės mo
kesčiais. Policija tuomet 
užpuolė ant tų žmonių, su
mušė juos, suėmė, uždarė 
kalėjiman ir apšaukė anar
chistais ir negeistinais pilie
čiais. Tūli turtų savininkai 
gi sakė, kad apmokesčiuoti 
vieno žmogaus turtus, kad 
kitas galėtų leisti mokyklon 
savo vaikus, reikštų tą pa
tį, ką ir plėšimas. Jie sakė, 
jog kiekvienas žmogus turi 
pats užsimokėti už savo vai
kų mokinimą, o jeigu kas 
neturi iš ko mokėti, tai te
gul to vaikai būna nemoky
ti. Jie da pridurdavo, kad 
mokyti žmogaus vaikus vi
suomenės lėšomis reikštų 
pauperizmą.

Žmonės, kurie priešinda
vosi nemokamų visuomenės 
mokyklų idėjai, sakydavo, 
kad tėvai, kurie neturi jokio 
turto, bus paliuosuoti nuo 
mokesčių ir todėl pasiliks, 
tinginiai ir niekur netikę • ko, kad apleistos šeimynos 
žmonės, nes jiems nereikės turi būt paliktos be jokios

Kodel vyrai 
pameta pačias?

Apleistų ir didžiausiam 
varge paliktų moterų su. ma
žais vaikais Amerikoj šian
dien yra taip daug ir kas 
diena jų skaičius taip auga, 
kad pradedama jau jieškoti 
priemonių tų nelaimingų 
moterų ir vaikų aprūpini
mui. Teisėjas Henry Neil 
iš Illinois valstijos ketina 
tuo klausimu kreipties į 
kongresą ir valstijų legisla- 
turas. Jisai pataria įvesti 
taip vadinamą motinų algos 
sistemą, kad apleistoms mo
terims, kurios turi mažų 
vaikų, butų mokama iš val
džios iždo alga. Illinojaus 
valstijoj tokia sistema ačiū 
teisėjui Neiliui jau įvesta.

Kada vyras pabėga, jisai 
palieka žmoną ir kūdikį 
skurde, ką teisėjas Neil va
dina didžiausia gėda civili
zacijai.

„Daugelis turtingų žmo
nių mano,” sako Neil, „kad 
įvedus apleistoms motinoms 
algą vyrai pradėtų tankiau 
savo pačias apleisti, nes jie 
žinotų, kad valstija jas ap
rūpins. Tečiaus mano pa
tyrimas su šimtais skurdo 
sunaikintų šeimynų parodo, 
kad taip nėra. Vyrų, kurie 
pameta savo pačias, nesulai
kys toji baimė, kad jų žmo
nos ir vaikai turės kentėti 
skurdą. Daugelis labdary- 

jbės ekspertų ir kitokių sa-

I

l karnų darbininkų pabėgi
mas nuo šeimynos labai re
tas atsitikimas. Kuo že
miau eina algos, tuo dau
giau pabėgimų.

„Jei darbininkams butų 
mokama užtektinai gerų 

i kambarių pasamdymui ir 
kitokiais reikalingais daik
tais apsirūpinimui,” sako 
teisėjas Neil, „pabėgimų bu
tų labai mažai.

„Juk pamesti žmogui sa
vo vaikus tai priešinga žmo
gaus prigimimui, o kadangi 
taip daug žmonių šiandien 
eina tuo nenatūraliu keliu, 
tai mes turim sutikti, kad 
čia turi būti gana stipri 
priežastis, kuri juos prie to 
verčia. Ir aš tą priežastį ai
škiai matau. Pakol darbi
ninkams bus mokamos že
mos algos, patol jie nesustos 
bėgę nuo savo šeimynų ir 
šito dalykų stovio nepatai
sys nė teismai, nė viso pa
saulio kalėjimai.”

i

* *
neatvažiavo, o 
dėl jo pešties.

^Kiniečių gardumynai.
Paprastas kiniečio ūkinin

ko maistas susideda iš ryžių 
ir žuvies. * Kepti skierai 
(šarančiai) ir kitokie kirmi
nai pasitaiko tik ant turtin
gesnių stalų. Varlės taipgi 
didelėj pagarboj laikomos, 
bet beturčiams ir jos nepri
einamos ,nes labai brangios. 
Didžiausiu tečiaus gardu
mynu yra žiurkės, kurias 
vien tik ant didelių puotų 
valgyt tegali karalius ir 
ministeriai.

Arkidiakonas Gray sako
si užėjęs Kantone pirmaei
lių restoranų, kur didelėmis 
raidėmis buvę išrašyti ap
garsinimai. kad juodų kačių 
ir šunų mėsa pagaminama 
akies mirksnyje. Jis da pri
duria: ”Šidą mėsą kiniečiai 
^upiausto mažiukais šmo- 
čiukais ir kepa aliejuje su 
česnakais ir kaštonais.”

Tokie restoranai esą labai 
oopuliariški. Juos lanką 
daugiausia ligoniai, nes ki
niečių daktarai tvirtina, 
kad juodų kačių ir šunų mė
sa yra netik maistinga, bet 
ir labai sveika. Įjieškojimą.

„London Chronicle.” Prof. Gnaiba.

ką nors

surinkti 
nupirkus 

Lietuvą. Jie nežino, kad už 
tuos pinigus jie vienos mui
lo fabrikos Panevėžyje ne
galėtų nupirkti.

♦ ♦ ♦

Širvydiniai tautininkai 
susitarę su klerikalais p. 
Rimką izoliavo. Jam dabar 
nieko nelieka, kaip tik tverti 
naują partiją, nes vadovas 
be pasekėjų, tai taip kaip 
generolas be vaisko.

♦ ♦ ♦

Iki šiol buvo manoma, 
kad privatiški laikraščiai 
tiktai „Kovai” daro konku
renciją, bet dabar „Naujie
nos” skundžiasi, kad „Ke
leivis” ir juoms biznį gadi
nąs.

i

♦ ♦ ♦

Klerikalai eimanuoja, kad 
jų Gabrys prapuolė. Patar
čiau parašyt į „Keleivį” pa-

i



Už pagarsinimus nei redakci- kad socialistai girtuokliai, 
& nei administracija neatsako, ištvirkėliai, visai nesunku.
Skaity tojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan- 

mus netikėti ir pinigų nesiųsti 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
iš negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

Bet prirodykit, kad socialis-
tiems už maža pinigų apgarsini- tai tokiais yra! Pažiūrėkit,

(ORESPONDENCMOS

kas daugiau geria ir mušasi. 
Kada policija veža girtuok
lį, pažiūrėkit į vežimą, o už
tikrinu, kad pamatysite te-į 
nai parapijoną, bet ne so
cialistą (plojimas). Nuei-I 
kit į kalėjimą, kur sėdi keli 
šimtai prasikaltėlių, ir pasi- 
teiraukit, kokių tie žmonės 
pažvalgų, o užtikrinu, kad į 
socialisto nė vieno tenai ne-į 
rasit (plojimas). Taigi fak
tų, kad socialistai butų iš
tvirkę arba girtuokliai, nė
ra. Dabar paimkim Lietu
vos klausimą. Tautininkai 
jums sako, kad socialistams 
Lietuvos laisvė visai nerupi. 
Geistina tad butų, kad tie 
ponai parodytų, kiek jiems 
Lietuvos laisvė rupi. Lie
žuvio čia neužtenka, čia rei
kia geresnių prirodymų. 
Tegul jie parodo, kiek tau
tininkų šiandien vra ištrem
tų už Lietuvos laisvę Sibire, 
kiek jų kenčia katorgą. Jie 
neparodys nė vieno. O so- 

į desėtkus galima 
, kurie už Lietu-

SYDNEY, AUSTRALIJA.

na-
)

WATERBURY, CONN. 
Tautininkų ir socialistų pra

kalbos. Streikas.
Nesenai čia buvo tauti

ninkų prakalbos. Kalbėjo 
pp. Sirvy das ir Tareila. Iš
tikrujų gi tai nebuvo pra
kalbos, bet pliauškimas ir 
niekinimas socialistų. Iš 
pradžios p. Širvydas kalbė
jo nieko neužgaudamas, bet 
priėjęs prie laikraščių pra
dėjo šmeižti socialistų spau
dų, o ypač "Keleivį.” Taip 
įširdo, taip susinervavo, 
kad, rodos, jei įmanytų, tai 
paimtų "Keleivį" ir sudras
kytų dantimis. Kodėl "Ke
leivis" negeras, jisai nepasa- cialistų < 
kė, vien tik šmeižė jį. O jau priskaityt, 
kada kalbėtojas atsistojęs vos laisvę kentėjo katorgą 
ant pagrindų pradeda rodyt arba buvo ir tebėra ištremti 

įvisam amžiui. Lietuvos at-Į 
stovai suvažiavę 1905 me
tais Vilniuje nutarė griauti 
caro valdžią ir socialistai 
šventai tuos nutarimus pil
dė. Valdžia paskui atsi
griebus pradėjo laisvės ju
dėjimą smaugti ir karta 
smaugė socialistus. Nevie
nas musų draugas užmokėjo 

■už Lietuvos laisvę savo gy- 
jvastimi, kiti buvo sugrusti 
: kalėjimuosna. o paskui iš- 
Į tremti į Sibiro tyrus. Ir 
’akyvaizdoje tokių faktų sa
kyti. kad socialistams neru
pi Lietuvos laisvė, reikia bū
ti paskutiniu pliuškiu ir be
gėdžiu (karštas delnų ploji
mas).

■ Pabaigus drg. Michelso- 
nui prakalbą, pirmininkas. 

. paklausė, gal kas iš publi

PLYMOUTH, PA. 
Kunigiškoji dora.

Kaip jau buvo "Kel." 
šyta, vasario 8 dieną, 1-mą
valandą po pietų ištiko bai
si ekspliozija Lance No. 11 
kasyklose, prigulinčiose 
VVilkes-Barrės kompanijai. 
7 darbininkai žuvo ant vie
tos, viens išgelbėta gyvas ir 
nugabentas į ligonbutį. Kas 
uždegė gazus — kol-kas ne
ištirta. Mikas Mikailionis 
ir Antanas Sabanauskas bu
vo lietuviai, kiti žuvusiųjų 
buvo lenkai. Mikailionis pa
liko moterį su 9-niais ma
žais vaikais. Negalima ne
paminėti to, kaip mus "dva
siški tėvai" pildo tuos pri
sakymus, ką skelbia: "miru
sius palaidok, nuliudusius 
suramink.” Štai nelaimin
goji našlė, palikta su tokiu 
mažų vaikų buriu, kada nu
ėjo pas dvas. tėvelį prašayt, 
kad ir jos vyrą palaidotų su 
pamaMomis, kunigas aprei
škė: "Tavo vyras nebuvo 
’spaviednės,’ tai kaštuos 25 
doleriai, o jei nori, kad bu-tioicriai, o jt?i nori, Kati du- 
tų ant šventintų kapinių pa

tus užmetimus atsakoma ir 
nurodoma, kad katalikai ne- Caro vaWžia Anglijos va(s. 
gali girties apsvietos pleto-1 
jimu, nes jų augščiausiu ide
alu yra ne mokslas, ne paži
nimas gamtos 
tažinystė griauja visus baž
nyčios pasakojimus apie 
žmogų ir pasaulį — bet ne- 
žinė, kuri pas juos apkrikš- 
tinta Dievu. Tikėjimas į 
nežinę, meldimasis prie ne- 
žinės, pasitikėjimas nežinės 
malonėmis, bijojimas neži
nės ir tarnavimas nežinei — 
juk visa tai žinijai ir mok
slui nepageidaujama. Vice 
versa, katalikams arba kri
kščionybės palaikytojams 
negali būt geistinu mokslas, 
kuris tečiaus yra sutverto- 
jumi viso to, ką šiandien ci
vilizuotas pasaulis turi. Ku
nigas D. daro užmetimą, 
kad dailės ir mokslo vaisius, 
kaip antai Belgijos katedra 
ir bažnyčios, vokiečiai iš- 
griauja. Suprantama, jis 
nesako, kad tose bažnyčiose 
ir katedrose sustatytos bu
vo kanuolės, kad laužyt Die
vo penktą prisakymą "ne
užmušk," nesakė, kad vo
kiečiai šaudo į bažnyčias ne 
kaipo į dailės ir mokslo įs
taigas, bet kaipo į savo prie
šų lizdus. Tą patį daro an
glai, francuzai ir belgai vo
kiečių bažnyčiom. Ne mok
slas jas griauja, bet ta tvar
ka, kurią kunigija palaiko 
ir gina — kapitalizmas.

Kun. D. turbut neturėda
mas argumentų sako: "jei
gu permatai gerąsias ir blo
gąsias puses, tai kam žmo
nes buntavoji?" Hm, aiš
ku! Te žmonės sau snau
džia, te parazitai viešpatau
ja, te plėšikai šeimininkau
ta. te besivaržydami už gro
bius rengia kruvinas sker-; 
dvnes. te žmonės klauso sa- i 
vo valdonų įsakymų ir sker -1 
džiasi — riša tai kunigas 
pripažįsta geru, ir jei budi- 

įni 'žmogų susipratiman, tai 
tu esi prakeiktas. Pagalvok 
žmogau.

A. Stančikas.

nes gam

tybėje.
Anglija su Rusija taip su- 

i sibičiuliavo. kad leidžia ir 
savo imperijoje carizmui 
spausti tuos žmones, kurie 
išsigelbėjo iš po jo sunkios 
letenos, pabėgdami net į ši
tą tolimą pasvietį. RusijosI

smuklių palaikytojai, tai ir 
nas jų smuklininkas, kiti 
P. R. savo kraują paaukau
ja dievaičiui Bachusui ant 
garbės.

Tokių atsitikimų čia ne
maža. Vis tai palaiminto 
kapitalizmo palaimos. Apie 
socializmą tarp tokių žmo
nių neužsimink, jei brangi

i
I

I

| “Keleivio’’ Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurię pre

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

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

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

"Kel.” Administracija.

valdžia isakė per savo kon- P,1 83X0 ,sxeikatą ir gyvastį. 
suIį Australijoje, kad visi 
Rusijos išeiviai, kurių, kaip 
vietos laikraščiai paskelbė 
Australijoje randasi virš 
20,000 žmonių, visi vyrai 
nuo 20 iki 50 m. amžiaus pa
siduotų kariumenėn. Tuos, 
kurie užsirašys rusų armi
jon Anglija savo lėšomis 
pristatys Rusijon, gi kurie 
nori gali prisirašyt prie An
glijos kariumenės; gi atsi
sakančius Anglijos valdžiai 
leista bausti 2-ms metais 
kalėjimo.

Dėlei to dalyko sausio 2 d. 
š. m. Sydney mieste buvo 
sušauktas darbininkų viešas 
susirinkimas, kame kalbėto- 
jumi buvo rusas Kuznecov. 
Visą tą Rusijos valdžios pa- 
davadijimą paaiškinęs, jis 
nurodė, kad rusai bei kiti 
ateiviai varomi lauk iš dirb
tuvių ir varu verčiami įsto
ti kariumenėn, kad ėjus šer
ti kanuolių. Jis klausė: "ar 
caro valdžia atvežė mus Į 
čia. ar mes patįs bėgdami 
nuo tiranijos ir priespaudos 
savo lėšomis atsikraustėm 
net į šičia? Iš kur jinai ga
vo teisę tuos išsižadėjusius 
jos žmones versti tarnaut 
jai." Susirinkimas karštai 
parėmė kalbėtojaus nuomo
nę. Nutarta ištirti ar Rusi
jos konsulio paskelbimas y- 
ra įsakytas nuo Anglijos, ar 
Rusijos valdžių, nes kilo 

i abejonė apie tokio padava- 
' dijimo teisingumą.

Kalbėtojui bekalbant tū
las asmuo sėdėdamas užsi- 
rašinėjo. Matomai susirašė 
tuos, kurie "miatežą" kelia 
prieš caro norą. Rusas tai 
pastebėjo ir po prakalbai 
priėjęs prie jo užklausė, 
kaip jis galįs užrašinėt jo 
kalbą nemokėdamas rusų 
kalbos. Šis matomai dėl pa
sigyrimo išsitraukė užrašus 
iš kišeniaus, bet rusas stvė-'

į Nors miestukas mažas, pa- 
sikakina 5 valgomųjų daik
tų krautuvėmis, bet smuklių 
randasi 6 ar 7. Daugiausia 
čia gyvena katalikų airių.

Čia yra Georgės Creek ir 
Consolidation Coal Co. an
glių kasyklų centras. Kasy
klos labai neapžiuromos. Į 
vieną vietą (place) kemša 
po 6—7 bei 8 žmones. Pri
krautus karus žmonės turi 
stumdyti.

M. L. Balčiūnas.

Kas mums rašoma.
sustuminėjo vagonus. Ne
sitikėdama, kad tais bėgiais 
eis vagonas, ji manė perei
ti, bet bėgių nustatytojas 
atidarė "svičius” ir vagonas 
užbėgo ant nelaimingos mo
teriškės. Pasiliko našlaičiais 
dvi mergaitės ir vaikas.

Tą pačią dieną likosi už
muštas prie darbo senukas 
Linskevičius 56 metų am
žiaus, kuris dirbo kasyklose 
prie "šleitų.” Pasileidę šlei- 
tai užpilė vargšą ir ant vie
tos užmušė. K. Skaistis.

Cleveland, Ohio.— Vasa
rio 13 d. T.M.D. statė sce
noje vieno akto komediją 
"Pinigų Nėra." Sulošė ge
rai.

Vakaras vienok nepaliko 
malonaus įspūdžio. Mat 
prie T.M.D. priguli keliatas 
vyčių, jie visą tvarką veda, 
tai ir vakaro be rudžio ne
galėjo padaryt. Begarbi
nant alkoboliaus dievaitį, 
atsirado ir angelas-sargas 
su blarieščiaus gramnyčia, 
ir visą biznį sudarkė.

Žmonių buvo susirinkę 
gana daug ir draugystė bu
tų turėjusi gražaus pelno, 
kad nereikėtų štropos už
mokėti.

Beje, musų kunigužis kei
kė, keikė "Keleivį,” o praei
tą nedėldienį per visas mi
šias ant altoriaus pasidėjęs 
išlaikė; nežinia ar kad 
"Keleivis" gautų dvasią 
šventą, o gal kunigas dvasią 
šventą iš "Keleivio" sėmė. 
Dabar tik jau negalės saky
ti, kad "Keleivis” prakeik
tas, jeigu ir ant Dievo stalo 
jam rietą yra.

Vyčiai bando kenkti Mir
tos draugijai, rengdami va- 

i karus ta pačia diena, bet vis 
prakiša, nes žmonės mirtie- 
čiams daugiau simpatizuo
ja. Mirtos choras susideda 
iš apie šimto narių. Reika
lingas choro vedėjas, todėl 

įkas tą darbą gali atlikti, 
malonės kreipties platesnių 
informacijų žemiau paduo
tu antrašu: Tadas,

6707 Pennsylvania avė.

laidotas, kaštuos 40 dolerių." 
Sulygo palaidot už 25 dol. 
Kada moteris pamatė iškas
tą savo vyrui amžinam pa- 
silsiui duobę tokioj pakriau
šėj. kur žmonės nei nudvė
susių gyvūnų nemeta, nuėjo 
pas kunigą raudodama, bet 
kunigas apreiškė, kad ir į; 
bažnyčią velionio nepriims, 
tik liepė lydėt ir palaidot 
ten, kur jis liepė duobę iš
kast. Moteris nuėjo pas 
lenku kunigą Krupskį, pa
pasakojo visą istoriją, o ta- ■ 
sai palaidojo už 10 dolerių, i 
dagi ir pamokslą pasakyda- 

j mas.
Vasario 2 d. pasimirė Au

gustas Vyšniauskas, 55 me
tų amžiaus vyras. Velionis 
buvo turtingas, prigulėjo 
prie mėsininkų kompanijos, 
taipgi buvo bravoro kompa-{ 
nijos nariu ir maininių če- 
verykų fabrikos kompanu. 
Liet, kunigėlis palaidojo jį 
įsu puikiausia iškilme, atly
dėjo iš namų į bažnyčią ir iš 
bažnyčios nulydėjo į kapus, 

į Savo pamokslu jis velionį 
nusiuntė stačiai į dangų ir; 

 į be "dievo sūdo” priskaitė1 
Jie reikalauja daugiau RRįe palaimintųjų. Iš tų 

__ ; 2„,_ J _ "i 
valandų. Bobos vaikas.! žmonės lengvai gali supras- 

_______ Iti, kad musų bažnyčiose fa- 
rizėjai viešpatauja, tarnau
dami doleriui, o ne gerani- 
jam ir teisingamjam, kaip 
jie atvaizdina, Dievui.

I
toki Diktumą. tai gana pra
stai išrodo: publika tuoiaus 
mato, kad jis neturi faktų. 
Pradėjęs nuo laikraščių, nu
važiavo ant visų socialistų. 
Pasakė, kad socialistai yra 
didžiausi girtuokliai ir kad 
jie palaiko visas karčemas. 
Atsistojęs iš publikos vie
nas vvras pasiprašo balso ir 
nurodo, kad p. Širvydas ne
žino. ką kalbąs, nes Water- 
buryje yra 33 lietuviški sa- 
liunai. bet nė vieno nėra so
cialistų užlaikomo: visi sa- 
liumnkai yra katalikai ir 
tautininkai. Šitas faktas p. 
Sirvydą taip sumaišo, kad 
jis nebežino nė ką atsakyti. 
Pradeda pasakot, buk socia
lizmas negalįs įvvkti, nes 
atsilikęs jau ant 50 metu; 
toliaus ima pliaukšti, kaip 
'socialistai su katalikais | kos turėtų kokių klausimų, 
užpakaliais trinasi ir kaip tai kalbėtojas paaiškins, 
nuo to tnmmosi pagedęs Klausimų daug nebuvo, bet 
oras troskina_ tautininkus kjek jy buvo, kalbėtojas aiš- 
įr t.t. Žmonės pradeda ne-. kiai į juos atsakė, 
nmaut Pasigirsta iš pub-, Vasario 21 d. čia sustrei- 
likos balsasJ?inezinaiikavom.etalodarbudarbinin- 
meko geresnio, tai lipk nuo kaL _ r—............ _
pagrindų.” Kiti da pnmi- į aig0S ir trumpesnių darbo dviejų atsitikimų mąstanti

b
LS. I

PITTSTON, PA. 
Pruseikos prakalbos.

Vasario 20 d. atsibuvo čia 
LSS. VH-to rajono sureng-

I

17 v r ii; t 1S Kiseniaus, bet rusas swe-tos prakalbos Kalbėjo L* Į rė popieras jam iš rankų ir 
Pruseika. Atvaizdino bai-‘ nu™

nė T.M.D. knygas, už ką p. 
Širvydas grasino teismu. 
Kilo triukšmas ir taip tos 
prakalbos užsibaigė. Ka
dangi kalbėtojai pripasako
jo daug neteisybės, pasakė 
buk socialistai Driešingi 
Lietuvos autonomijai, buk 
jie girtuokliai, ištvirkėliai ir į bu kun. Mockui, kuris pa- 
daug kitų nebūtų dalykų, sakė nuo 10 iki 15 vasario 
tai sustojus jiems kalbėti penkias prakalbas. Easto- 
publika norėjo užduot jiems niečiams labai patiko Moc- 
keliatą klausimu, bet pirmi- kaus prakalbos ir jam 
ninkas tuoj uždarė susirin- kalbant paskutinį vakarą 
kimą ir taip nepatinkamusį tapo įteiktas nuo Eastono 
sau žmones ir laikraščius i ” ..............
apšmeižę musų tautininkai 
pabėgo.

Sąvaitei praslinkus, 20 va
sario parengė prakalbas vie
tinė Lietuvių Darbininkų 
Literatūros D-jos kuopa. 
Kalbėjo "Keleivio” redak
torius, drg. S. Michelsonas. 
Čia jau buvo kitokios pra
kalbos. Kalbėtojas nieko 
nepludo, nieko nešmeižė, bet 
gyvais gyvenimo pavyz
džiais nurodė, kaip mašinų 
besiplėtojimas neišvengia
mu keliu veda mus prie to, 
kad darbininkai turės mir
ti badu, jeigu jie nepaims tų 
mašinų ir abelnai visos pra
monės į savo rankas. Paė
mimo gi pramonės į visuo
menės rankas reikalauja 
socialistai. Ir tai yra neiš- 
vengtina dabartinės indus
trijos besi plėtojimo pasek
mė, taigi neišvengtinas ir 
socializmas. Jei kas sako, 
kad socializmas yra atsili
kęs ant 50 metų, tai jo pro
tas turbut atsilikęs nuo mu
sų gadynės ant 50 metų 
(plojimas). Jei kas socialis
tus šmeižia, tai tuomi jis tik
tai parodo, kad jis negali jų 
sukritikuoti. Juk pasakyti,

EASTON, PA.
Kunigo M. X. Mockaus 

prakalbos.
L. P. Draugystė "Laisvė” 

buvo surengusi eilę prakal-

i

atvaizdina, Dievui.
Skaitytojas.

NORWOOD, MASS. 
Viešos diskusijos.

Vasario 13 d. vakare atsi
buvo LSS. 133 kuopos suren
gtas koncertas, susidedantis 
iš monologų, deklamacijų 
ir Lt. Koncertas buvo ga
na smagus ir atsilankiusius 
užganėdino. Žmonių atsi
lankė apie du šimtai.

Tą pačią dieną pobažny- 
tinėje svetainėje buvo dis
kusijos. Pagarsinimuose 
buvo pastatyta diskusijoms 
tema "Kas daugiau apšvie- 
tą platina - 
socialistai?"

lietuvių didelis gyvų gėlių 
bukietas. Publikos į pra
kalbas susirinkdavo iki 
dviejų šimtų ypatų, ir labai' 
ramiai užsilaikydavo, išski- į 
riant pirmą vakarą, kada' 
musų Jėzaus Kristaus ka
reiviai buvo parsikvietę Ro
mos agentą, jauną kunigėlį 
p. Gudaitį, su kurio pagalba 
norėjo suardyti prakalbas ir 
pakelt peštynę. Bet jiems 
tas nenusisekė. Pašauktas 
guzikuotas dėdė prašalino 
jauną smarkuolį. Kunigas 
Mockus platina "Keleivio” 
ir "Laisvės" spaudos litera
tūrą; čia jos buvo išparduo
ta už $25.00. Apie tiek pat, 
buvo surinkta aukų p ra kai- aiškiai matoma čia politika- 
bų lėšoms padengti. Prieįvimas ir parinkimas tos die- 
draugystės prisirašė 9 nau- nos, kada opozicija dėlei mi- 
ji nariai.................... inėtų aplinkybių bus silpnu-

Eastoniečiai ilgai atsi- tė ir tokiuo budu kunigas 
mins kunigą Mockų, nes jis savo oponentus galės su- 
jiems daug apšvietos ir su- mušti. Nesant kam sociali- 
sipratimo įkalė į smegenis. stų pusės ginti, kun. Daugis 

Cingu Lingu, atidarydamas diskusijas pa- 
--------------------------- ;------ įsako prakalbą, užsipulda-
40 metų tam atgal japonai mas darbininkiškus laikraš- 

eidami į karę būdavo da ap- 'čius, kurie, pagal jo nuomo- 
sidengę nuo galvos iki kojų nes, išauklėja, tik tokius 
šarvais ir prisidengę veidus žmones kaip B. Montridas 
bjauriomis kaukėmis, kad bei Krakus. Iš laisvamanių 
išgąsdinus priešą. 1 pusės į tokius nepamatuo

katalikai ar 
Kodėl buvo 

surengtos tos diskusijos tą 
pačią dieną, kada surengtas 

į ir išgarsintas socialistų va
karas? Socialistai kreipia
si raštu į diskusijų rengė
jus, kad atidėtų, nes kitaip 
jie negal stoti į diskusijas. 
Bet tai veltus prašymas, nes

siąs pasekmes europinės ka
rės, išaiškino, kas tą karę 
surengė ir delko ji vedama. 
Davė vėjo kunigijai, kuri 
savo globoje laiko plačiau
sias žmonių minias, bet nie
ko nepadarė ir nedaro, kad 
tas minias sulaikius nuo 
mindžiojimo krikščioniško 
tikėjimo, kurio pamatu yra 
meilė artimo ir dešimtis 
Dievo prisakymų, ką karė 
laužo. Taipgi davė biskį vė
jo ir Europos socialistams, 
kad balsavo už karės kredi
tus.

Žmonių buvo pilna svetai
nė ir užsilaikė ramiai, mato
mai žingeidavo prakalbos 
turiniu.

Abelnai imant prakalbos 
gerai nusisekė; užrašyta ke
liatas prenumeratų "Lais
vės," "Keleivio" ir kitų. Už 
tatai galbūt reikėtų padėka- 
voti musų kunigėliams, kad 
j'ie tikrai pasišventę darbuo
jasi naudai darbininkiškų 
laikraščių, išreklamavimui 
ir darbininkiško susiprati
mo praplatinimui. Žmonės 
patyrę kas tokie tie musų 
dūšių ganytojai, jųjų keiks
mus pradeda atbulai supras
ti; ką kunigai niekina, tai; 
žmonės supranta, jog tai ge-! 
ras daiktas, gi ką giria — 
yra niekai. Dėlto keikia-i 
mus laikraščius užsirašo ir 
skaito, da daugiau įsitikrin- 
dami, jog ištikrujų pas ku
nigus yra atbulas suprati
mas.

Kovo 2 d. Lietuvių Kny
gvno Draugija rengia teat-, 
rą. Sulos "Užkerėtas Jac-j 
kus." Taipgi laukiamas čia 
kun. Mockaus atsilankymas, j _________ ______ &___~~
Vietos kunigas iš kailio ne- apraišiota galva, bet mušei- * Gi
riasi. Burdingonas. kų nemano skųsti, nes vie- kėjo eit skersai gelžkelį, kur

I
I

. pabėgo. Šnipas greit pasi
gavo šaukdamas policiją pa
galbon, bet subėgę rusai šni
pui apkūlė ausis ir išmetė 
laukan. Po to darbininkai 
sudainavę revoliucijonierių 
giesmę išsiskirstė. Matosi, 
kad nedaug rasis tokių, ku
rie liuosnoriai pasiduos 
žmonių skerdikų armijon.

M. Ivaškeliunas.

MIDLAND, MD. 
Palaiminto kapitalizmo 

palaima.
Lietuviams šioji vieta tur

but visai mažai žinoma, nors 
čia ir randasi kelios lietuvių 
šeimynos ir keliatas pavie
nių. Nekalbant apie girtuo
klystę iš jų gyvenimo te
čiaus nėra nieko tokio verto 
paminėjimui, kas interesuo
tų skaitančiają visuomenę.

Tamsumo ir girtuokliavi
mo paveikslu gali būti kad 
ir šis atsitikimas. Iš 16 į 17 
d. vasario keli airiai atsive- 
dę su savim prostitutę atėjo 
į P. Ragaišio namus, atsi
nešdami ir svaigalų. Svai
galams galvose pradėjus 
veikti, pradėta orgijos dary
ti. Šeimininkas gindamas 
savo pačią nuo ištvirkėlių 
norėjo neprašytus svečius 
išvyt lauk, bet viens jų pa
griebęs prosą rėžė Ragaišiui 
galvon, perskeldamas galvą. 
Ragaišienė spruko lauk ir 
palindo po stuba, tik 8 metų 
vaikas, kad gelbėjus tėvą 
puolėsi pas daktarą. Greit 
pašauktas daktaras Holds- 
wortas atgaivino Ragaišių
ir susiuvo perskeltą galvą. į 
Mušeikos tuo tarpu pabėgo, j

Sumuštasis dabar guli su

Waterbury, Conn.— Va
sario 17 d. "Aido” Dr-ja sta
tė scenoje 5 aktų dramą 
"Vaideliutę.” Aidiečiais y- 
ra daugiausia vyčiai, kurie 
paprastai, jei tik ką laisva
maniai veikia, pasirūpina 
išniekinti ir išbjaurioti kle
rikalų laikraščiuose. Kas- 
žin ar jie tatai padarys ir su 
aidiečių vakaru? Galima 
abejoti, nors čia ir be nieki
nimo gryniausią teisybę pa
sakius labai žemoj vietoje 

įgalima butų pastatyt lošė
jus, nes tai buvo ne vaidini
mas veikalo, o kasžin koks 
karčeminis cirkusas. To
kiais lošimais tai tik išnieki
na musų sceną ir patį teat
rinį meną. Geriau, kad pa- 

! našus aktoriai nesirodytų 
ant pagrindų, nes jiems ge
riau pritiktų prie bačkelės 
sėdėti ir armoniką grumdy
ti, o ne dailės srityje pasiro
dyt.

Iš atsilankiusiųjų 
nebuvo užganėdintu, 
riant tuos, kurie nuo 
nių už tikietus pinigus 
rinko, kad nupirkus kunigė
liui keturausę kepurę.

J. Senavaitis.

nieks 
įsski- 
žmo- 

su-

Springfield, III.— Vasario 
16 d. 7 valandų vakar liko
si ant gelžkelio užmušta 
Agota Baltrušienė. Jinai 
ėjo iš krautuvės namo, rei-

Chicago, III.— Vasario 12 
d. atsibuvo vestuvės Juozo 
Raudziaus su p-le Petrone 
Stikliute. Šliubas buvo ci
vilis, be jokių prietarų. Ves
tuvėse dalyvavo artimiausi 
jaunavedžių draugai. To
kiomis vestuvėmis tikrai 
galima buvo civilizuotiems 
žmonėms pasidžiaugti.

Aukų nukentėjusiems nuo 
karės suaukauta $17.50. Au
kavusiems reik tarti ačiū, o 
jaunavedžiams laimingiau- 
sio gyvenimo.

Reikia pridurti, kad mu
sų draugė P. Stikliutė-Rau- 
dienė yra žinoma kaipo vi
suomenės veikėja. Lietuvo
je būdama jinai dirbusi prie 
"Lietuvos Žinių,” taipgi 
prie "Žarijos” ir "Naujos 
Gadynės." Amerikoje gi 
buvo narė LSS. 4 kuopos, 
taipgi LSS. 81 kuopos choro 
narė ir LSS VHI-to rajono 
agitacijos komiteto narė. 
Taigi visi linkime musų ger
biamai draugei kuolaimin- 
giausios kloties šeimyniška
me gyvenime.

Draugas.

Detroit, Mich.— Vasario 
18 d. atsitiko čia juokinga 
nelaimė. Jonas J—tis ir 
A. č—s, kurie nesenai j 
čia atsikraustė iš Chicagos, 
apsigyveno pas P. Č—nį. 
Labai nemalonu tai sakyti, 
bet faktas faktu, kad jie 
save skaitė soeialistais. Ne
gerovė davė abiems tiems 
jaunikiams įsimylėti į savo 
šeimininkę, nors ta jau su- 
virš 8 metai kaip su vyru 
gyvena. Da stebėtiniau yra 
tai, kad abudu "misiukės” 
meile pasidalvt galėjo ir 
abudu su savo "bendra mei
lute" išbėgo, paliekant vy
rą su dviem kūdikiais. Ko
kią gi naudą sau gali maty
ti tie vien jausmo valdomi 
gaivalai darant tėvą ir ma
žus kūdikius nelaimingais? 
Gėda ir pažeminimas ištvir
kėliams !

Gelžkelio Jonukas.

Klaidų atitaisymas.
"Kel.” No. 8 Liet. Apšviet. 

Dr-jos istorijoj pirmoj eilu
tėj turi būt 1905 m.

"Kel." No. 7 koresponden
cijoj iš Braddock. Pa., pasa
kyta: "iš Homestead’o buvo 
atgabentos jaunos mergai
tės deklamacijoms atlikti.” 
Turi būt: dainoms dainuoti. 
Aukų surinkta ne $9.38, bet 
$96.38. Beržo lapas.



prieš juos švarią kovą. 
Pirmas musų Įrankis turi

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Musų kovos įrankiai.
Mes irgi galėtume sumušt 

kunigus, kada jie ateina ka- 
lėdot, galėtume mėtyt į juos 
ir kitus klerikalų kalbėtojus 
plytom, kada jie atsilanko į 
sales, galėtume pavartot 
daug priemonių jų apšmei
žimui ir užgavimui, bet mes 
netikime i karę, kuri naiki
na žmoniškumą. Atskiros 
ypatos guli būt perdaug mu- 

■ sų klerikalų suerzintos ir 
jos gali pradėt savotiškai 
gintis. Jei taip kur atsitik
tų, lai klerikalai žino, jog

Klerikalai jau paskelbė 
karę prieš bedievius ir so
cialistus. Jie veda ją tikrai 
kariškais budais: atmetė 
gėdą, etiką, teisingumą, 
mandagumą ir viską, kas 
vadinasi žmoniškumu. Ka
rės laiku mat taisyklių ne
prisilaikoma. Visos tiesos 
ir įstatymai joje sutirpsta. 
Jų sėbrai ir jų tamsios gau
jos jau pradeda peržengti ir 
šios šalies įstatymus savo 
užsipuldinėjimuose ant pir
meivių, kurių gyvastis ir 
sveikata vis tankiau atsidu
ria pavojuj. Kunigai, kurie'gauna savo darbo vaisius, 
yra vadovais klerikalų par- Bet mes esame priešingi to- 
tijos, nenukenčia, jei jų gau-kiom priemonėm. Nežiu- 
jos nariai patenka po baus- rint, kad jie kovoja visais 
me arba į kalėjimus, todėl žiaurumais, mes esame už- 
jie drąsiai komanduoja tam- tektinai inteligentiški vesti 
siają minią. Iš jų malonės prieš juos švarią kovą, 
daugelis pirmeivių netenka p;________ ‘__ ; \
darbo, lieka išvaryti iš buto, fout propoganda. Lai kiek-

1$ AMERIKOS.
APSKELBIA REVOLIU

CIJĄ.
į Buržuazijos spauda pa
skelbė, kad New Yorke tar
pe "anarchistų" paskleista 
manifestas išleistas buk 
"anarchistų" grupės Phila- 
delphijoje, kame sakoma:

1 "Apskelbiame, jog kiek
viena egzistuojančių val
džios formų yra palaikymui 
dabartinės tvarkos. Nėra 
skirtumo kokiu vardu kapi
talistai valdo. Nėra skirtu-

— Tegul bus pagarbintas, tiki, kad galėjo atsirasti bla-
Maike! . - . ...........................

— Svekas, tėve!
— Maike, aš atėjau šian

dien pas tave su ypatišku 
reikalu.

— O koks tai reikalas?
— Man reikalingas bur- 

dingierius, tai aš noriu, kad 
tu, vaike, ateitum pas mane 
ant burdo.

— Kaip tai, ar po tuo se
nu laivu, kur tu sakeisi an
dai apsigyvenęs?

— Nausa!
— Tai kur?
— Aš, Maike, dabar apė

jau tuščią auzą, tai tenai 
apsigyvenau. Yra da ir se
nų forničių, bet vienam šal
ta gulėt.

— O prikurint negali?
— Trajinau, vaike, priku

rint, ale kaip prišįla, tai bla
kės atgija, o jų tenai tiek 
yra, kad visą kraują gali 
išgert. Žinoma, apie krau
ją aš daug nekėrinu, ba a- 
laus žmogus išsigeri ir vėl 
pilnas kraujo, ale kad ir 
kūną prakeiktos ėda.

— Kam tu taip keiki, tė
ve, juk tu katalikas.

— Ar tu mislini, vaike, 
kad katalikas tai nejaučia, 
kaip blakė jį įkanda?

— Bet sulyg katalikų ti
kėjimo, tėve, pasaulyje nie
kas nesirado be Dievo ži
nios, o Dievas yra neklai
dingas. Taigi jeigu tave 
blakės ėda. tai reiškia, kad 
Dievas taip nori ir tu ne
privalai tam priešinties.

— Aš, vaike, netikiu, kad 
blakės butų Dievo sutvertos. 
Tokio brudo Dievas neleis 
ant svieto.

— Jeigu tu esi tikras ka
talikas ir tiki į bažnyčios 
mokslą, tai tu, tėve, turi ti
kėti, kad blakė sutverta Die
vo.

— Kodėl?
— Todėl, kad taip mokina 

bažnyčios mokslas.
— Meluoji, Maike! 

visą Šaltinį perskaičiau,

vietomis fiziškai sumuša ir 
t.t. Kad sukursčius minią, 
klerikalų vadovai vartoja 
provokacijas, šmeižtus, sta
čiai kurstymus. Prastesnių 
priemonių negali jau būt. 
Jei ne valdžia, jie tuoj’ iškar
tų visus pirmeivius ir net 
protaujančius parapijomis. 
Biauresnio užsipuolimo mes,__ __________ _______
negalime belaukt, nes vai-, salę nelengva tamsuną nusi-

kė, tai galėjo atsirasti ir 
ožka.

— Vaike, nekalbėk bedie
viškai.

— Ne, tėve, aš ne apie be
dievybę kalbu, bet» darau iš 
tavo kalbos liogiškus išvedi
mus. j'

f Maike, 
ant bur-

— Na, tai kai| 
ar tu eisi pas mag 
do, ar ne?

— Ačiū, tėve, už gerą ta
vo širdį, bet gyventi į tokią 
vietą aš neisiu. Geriau tu 
ateik pas mane. Kambarys 
mano nedidelis, bet šiltas, 
švarus, yra maudynė, kas 
diena gali išsimaudyt, o tau, 
tėve, tas labai reikalinga.

— Tai jau ne, vaike! Į to
kią vietą tu manęs ir su 
kvorta snapso nenuvesi. Sy
kį aš trajinau taip poniškai 
gyventi, tai jau žinau: kas 
diena reikia nusiprausti, 
dantis reikia šveisti, kas ne- 

i dėlia reikia marškinius mai- 
nyt — šitokios ceremonijos 
kenkia mano sveikatai, vai
ke. Aš neįpratęs taip savo 
kūną kankinti. Žmogus ga
li da džiovą gauti nuo visų 
tų pauderių ir maudynių.

— Na, tai keliauk sau, tė
ve, ir gyvenk su blakėmis.

— Orait, vaike, aš gausiu 
da ir burdingierių. Gudbai...

Stebetini girtųjų faktai.

Aš 
o 

niekur neradau pasakyta, 
kad Dievas butų sutvėręs l 
blakes.

— Bet bažnyčia mokina, 
kad Dievas sutvėrė visą gy- 
viją pasaulyje, ar netaip, 
tėve?

—J es.
— Jeigu "jes,” tai kaipgi 

tu gali sakyt, kad blakė ne 
Dievo sutverta? Juk jeigu 
tas vabalas galėtų atsirasti 
be Dievo prisidėjimo, tai 
kodėl tuomet kiti gyvūnai 
negalėtų taip pat patįs per 
save atsirasti? Jeigu tuj

i

Du kūmai gudragalviai 
moksliškai šneka:

— Taip, aš galiu prirodyt, 
kad būna atsitikimų net tar
pe gyvulių, jog visai kitos 
veislės bei rųšies gyvūnas 
išauklėja svetimus našlai
čius. Taip ir apie savo vai
kus aš nepaisau, kad tik gi
mė tai ir duoną turės. At
menu pas mus buvo marga 
kalė, kuri labai nekęsdavo 
kačių. Buvo pas mus katė 
su kačiukais, kalė katę pa
pjovė. Ir ką jus sakysit? 
Kačiukai paskui kalę žindo 
ir puikiai išaugo.

— Taigi ir aš turiu pana
šų atsitikimą. Paklausykit. 
Buvo pas mus višta pereklė. 
Taip įsiperėjo, kad lest nei
davo ir nugaišo. Ar jus ti- 
kėsit, kad musų kudlius viš
čiuką. kuris išsikalė iš mie- 
laširžystės išaugino į didelį 
puikų gaidį. Tik nelaimė, 
kad gaidys vietoj giedot lo
davo.

Amenkos turčiai kas kar
ias vis daugiau pradeda val
gyt varlių. St. Paul ir Mine
apolio miestuose pernai par
duota ant rinkų 6,000,000,

džia mus apgins nuo tų žvė
rių, jei jie da toliau žengs.

Tautininkai ir klerikalai.
Kada klerikalai atsisakė 

nuo visko, kas žmoniška, 
kada jie vartoja šlykščiau
sias priemones savo kovoj 
prieš pirmeiviškąjį lietuvių 
judėjimą, žodžiu, kada jie 
liko tikrais banditais, kurie 
kėsinasi ne tik ant socialis
tų ir bedievių gyvasties, o ir 
kitokios pakraipos kunigų, 
kada reikėtų tokių banditų 
saugotis ir neturėt reikalo 
su jais, musų tautininkai 
šaukia konferencijas ir 
kviečia tų banditų atstovus 
tartis veikimui vienybėj. 
Jau nekalbu apie širvydi- 
nius tautininkus, kurie var
giai kuomi skiriasi nuo kle
rikalų, bet ir tokie žmonės 
kaip Rimka, Šliupas ir kiti 
eina ir dalyvauja su jais vie
name susirinkime ir tveria 
organizaciją iš abiejų pu
sių. Pati "Ateitis," "Lietu
va" ir "Tėvynė" jau yra 
nesykį pastebėjusios, kad 
musų klerikalų laikraščiai, 
prakalbos ir visas jų darbas 
yra nepaprastai žiaurus, be
gėdiškas ir pereina visus 
žmoniškumo rubežius. Ir 
kaip da galime šaukti tuos 
žmones į vienybę? Kaip ga
lime susidėt su begėdžiais, 
melagiais, provokatoriais ir 
tiesiog kriminalistais, ko
kiais yra didžioji dalis mu
sų kunigų? Klerikalai nori 
pasmaugti lietuvių tautą, 
jie yra pardavę ją Rymo po 
piežiaus trustui ir slopina 
joje visokį kulturiškumą ir 
pirmeivišką darbą. Kokis 
bendras veikimas da gali 
būt su jais? Tautininkai 
daro sau didžiausią gėdą 
eidami į tarybas su musų 
klerikalais-banditais. Jeigu 
jie mato, kad negali veikti 
sutartvj su socialistais, tai 
lai veikia sau vieni kaipo 
atskira partija ir jei jiems 
rupi nors kiek lietuvių tau-

BOMBA VALSTIJOS KA- 
PITOLIUJE.

Loncoln, Neb.— Pastaro
mis dienomis Nebraska val
stijos kapitoliuje sprogo 
bomba, bet kadangi sprogo 
tik dalinai, tai blėdies nepa
darė. Jeigu butų visa spro
gus, tai ekspliozija butų su
naikinus gal visą triobą. 
Bomba buvo padaryta iš 
plonos blėtos 5 pėdų ilgio 
dūdos, pripilta juodo pa
rako ir įdėta į apšildantį na
mą kakalį ("fumace’ą), 
esantį skiepe. Sprogimo 
spėka išmetė bombą lauk ir 
toji atsimušus į akmeninę 
skiepo sieną nukrito ant že
mės ir čia išdegė. Gaisras, 
kuris dėlto kilo skiepe, greit 
likos užgesintas ir tik tokią 
blėdį bomba tepadarė. Kal
tinami vokiečių šnipai.

Musų organizacijos lai 
auga. Daugelis musų ne
priklausome į LSS., nors ga- 

j lėtume. Lai ji sustiprėja 
tiek, kad priešai negalėtų 
užkenkti, lai LSS. bujojimas 
būna ženklu, kad darbinin
kai subruzdo savo judėjimą 
ginti. Visi tie, kurie buvo
me atsisakę būt jos nariais 
ir kurie neatbojame apie 
prigulėjimą stot į ją ir padi- 

' dint ir sustiprinti jos veiki- 
' ma.

Kaip "Laisvė," "Kova" ir, 
kiti laikraščiai nurodė, mes 

i neturime dirbt bepartty vis- į 
koše organizacijose Tver- . , ,. . . . .
kime savo dailės, apšvietos 11?° darbininkv ^aij

, ir pašalpos draugija.
Pirmeiviški laikraščiai iš

sijuosę gina musų judėjimą j | kalbančių valdonų su skir
tingais tautiniais vardais 
bei uniformomis."

Tolesniai manifestas ap
skelbia, kad visi tie darbi
ninkai, kurio dirba karės 
reikmenų fabrikose, yra 
pardavikais darbo žmonių 
klesos reikalų. Užreiškia, 
kad kaip tik Amerikos kapi
talistai pradės karę su ko- 
kia-nors valstybe, Amerikos 
darbininkai pakelsią revo
liuciją.

Suprantama, kad toks la
pelis nėra jokiu oficialiu A- 
merikos darbininkų politiš
kos organizacijos balsu, jam 
jokios svarbos negalima pri
duoti. bet valdančioji klesa 
ir sušnibždėjimų nusigąsta.

rių šalių, išskiriant tai, kad 
jie yra išnaudojami, spau
džiami ir valdomi kitaip

jie varo aštrią kovą prieš 
užpuolikus, ir sunkiai jiems 
atsieina ta kova.Atsiminkit, 
kad "Keleivį" net sunaikint 
buvo pasiryžę klerikalai. 
Jei musų laikraščiai deda vi- 

įsas jiegas musų judėjimo 
apgynimui ir kovai prieš 
tuos kriminališkus bandi
tus, begėdžius, žiaurunus, 
tuomet ir mes turime pridėt 
savo dalį. Aukų jie nepra
šo, nors kartais ir kažin 
kaip riestai prisieiną^, Ge- 

i riausis musų prielankumo ir 
i padėkos išreiškimas yra ta
me, kada mes esame jų skai
tytojais ir platintojais. Ši
tas raginimas ir darbas mu
sų priešui labiausiai skau
dus, todėl neveltui jis ėmė 
visa gerkle rėkti, kada pe
reitais metais "Kel." para
gino pirmeivius prie pirmei
viškų laikraščių praplatini
mo. Man matos, kad kiek
vieno iš musų pareiga yra 
turėt bent visus šiuos laik- 
rascius: Keleivi, Laisvę, 
"Kovą," "Dilgėles." Visi 
krūvon sudėt i atsieis me
tams apie S6.50. Visi jie 
mus mokins, visi jie turi 
skirtingumus, visuose juose 
daug medegos protui ir sti
prumo dvasiai. Atsiminki
te, kad būdami parapijonu 
mokėjote už velykinę, para
pijos mokesčius, įžangą i 
bažnyčią ir t.t. Tuomet iš
mokėjote apie kelias dešim
tis musų priešui kas metai. 
Ir už ką? Nieko negavote, 
tik mulkino jus, niekino ir 
keikė. Buvote duosnųs 
remti priešą, remti biaurų 
darbą. Dabar apsišvietėte 
daugiau, mokate protauti 
sveikiau, matote savo drau
gus ir priešus, bet lai tas 
duosnumas neišnyksta, 

į remia pirmeivišką spaudą, atsitikima viduryje, o ne bu-
Dabar mes aiškiai matome, ;• s
kad musų darbas teisingas,' 
kad kova reikalinga žiau
raus priešo nuveikimui, tad 
bukLiiv, Jei

kiais beskaitydami pirmei- parapijoms išgali užlaikyti

vienas pirmeivis liuosame 
laike nesikalba su klerikalų 
šalininkais apie orą ir kitus: 
mažmožius,— lai jis aiškina' 
klerikalų tikslus ir veikimo 
budus taip, kaip apie juos 
supranta. Aiškinkime kur 
tik galime, tiek daug, kiek 
tik galime. Lai musų dar

ybas padidėja šioj linkmėj. Į

vesti, o skaityt jis arba ne
moka, arba atsisako. Žodis 
ypatiškai, draugiškai pasa
kytas, jį pertikrins į trum
pą laiką. Bukime agitato
riais visi!

Kita priemonė — tai pra
kalbų rengimas. Jei yra 
abejonė apie saugumą, pa- 
siimkime policiją. Daryki
me sykiu koncertėlius ar ki
tokius pamarginimus, kad 
daugiau žmonių sutraukus. 
Kvieskime kalbėtojus, kurie 
publikai patinka, kurie mo
ka dalykus gerai gvildent, 
kurie moka agituot. Laike 
prakalbų reikia stengties 
parduot literatūros kiek tik 
galima ir užrašyt laikraščių 
tiek pat. Turi išnykt tie 
formališkumai, kad kalbė
tojui arba kam kitam neva
lia pardavinėt. Juo dau-| 
giau kas gali išplatint lite
ratūros, tuo geriau. For
mališkumai gerai ir aprube- 
žiavimai nekenkia, kada lai-: 
kas ramus. Dabar mes stovi-1 
me prieš biaurų, begėdišką 
priešą ir lai kiekvienam bū
na leista sunaudot jo energi
ją prieš jį. Kada apgalėsi- 
sime priešą, tuomet galėsi
me mažmožius tvarkyt pas 
save.

Visi tie, kurie nebuvote ! w 
pirmeiviais, bet likote to- ,į>ukjme da duosnesni.

VISA FABRIKĄ IŠLĖKĖ 
Į PADANGES.

Woburn, Mass.— Nakčia 
iš 28 į 29 vasario baisi eks
pliozija atsitiko trinitroto- 
luolio fabrikoj, žinomoj kai
po New England Manufac- 
turing Co of North Woburn, 
kur dirbo Europos karei 
amuniciją. Ekspliozija bu
vo taip smarki, kad iš visos 
didelės fabrikos liko tik krū
va šipulių, o trenksmas su
krėtė aplink per 30 mylių 
visą apielinkę ir daugelį 
žmonių išmetė iš lovų.

Toj fabrikoj, kuri buvo 
apsiausta paslaptimi, laike 
ekspliozijos buvo 15 darbi
ninkų, bet sako, kad visi jie 
išsigelbėjo, išskiriant F. 
Comett’ą, kuris likosi su
žeistas ir nugabentas Wo- 
burno ligonbutin.

Fabrikai sako buvo duo
tas persergėjimas, kad bus 
išsprogdinta, tečiaus fabri
kos savininkai apreiškia, 
kad ekspliozija pasidarė per 

J * . • J_______• — _   _1 

’vo padėto dinamito pagim
dyta.

ii

I

yiskus laikraščius, žinote, tokias milžiniškus namus ir 
• vi • v • v« kunigus su visom ju šeimv-

nom ir da turtus jiems su-išlavina, kaip nušviečia ne
aiškius klausimus. Su šim-

AR GALI ŽMOGUS DU
SYK PERSIŠAUT 

ŠIRDJ?
Waukegan III.— Pastaro

mis dienomis šičia kilo dide-

PAKVAIšĖLIO EKSCE
SAI.

Baltimore, Md.— Vasario 
27 d. pradėjo čia savo misi
jas Amerikos kapitalistų 
kapucinas Billv Sunday. Su
sirinko jo "pamokslo" klau- 
svties apie 16,000 kvailių. 
Pasmerkdamas visą piktą— 
tik ne kapitalistų niekšystes 
ir jų žmogžudingus siekius 
— tasai kapucinas atidarė 
pragaro vartus visiems tur
but tiems, kurie susirinko 
jo klausyties. Įsikarščiavęs 
sorkininkas net ant kėdės 
užsišokęs apsiputojęs šau
kė, kad visi eis į peklą, o ap
kvailinta minia bepročių 
džiaugsmo apimta šaukė 
"aleluja!" Sakytume, kad 
tasai kapucinas yra pakvai
šėliu, bet daugiau pakvaišę 
tie, kurie jį šeria ir šventu 
jį laikant da aukas jam be
ria. Tasai kapitalizmo evan
gelistas Trentone surinko 
32 tūkstančių dolerių, tiek 
pat, be abejonės, ir čia jam 
apkvaišinti ir sufanatizuoti 
žmonės sudės, kad palaikius 
savo vergiją.

SKIRIA 174 MILIJONUS 
DOLERIŲ MILITA- 

RIZMUI.
VVashington, D. C.— Su

vienytų Valstijų kongresan 
paduota valdžios reikalavi
mas paskirti 174 milijonus 
dolerių karės reikalams. 
Įnešimas priimta svarsty
mui, ir, rodos, nėra abejo
nės, kad kapitalistų partijų 
nariai tokį visuomenės api
plėšimą užgirs.

Štai kaip šeimininkauja 
kapitalistai. Pirma apiplė
šia visuomenę, kad jos lėšo
mis prisigaminus žudymo 
įrankių, o paskui stumia tą 
visuomenę į karę, kad api
plėšus svetimas šalis. Tas 
vadinasi pas juos patriotiz
mu.

i

I

i
i

uvm ii na. vui vuo jivmo mis dienomis šičia kuo aiae- 
krauja, kodėlgi mes verčia- lis užsiinteresavimas miste-

tais pirmeivių esu kalbėjęs, me sa^o kelis laikraščius rija, kuri apsiaučia klausi- 
kune ginasi, jog prie pro- varge gyvent? Kiekvienas mą ar gali žmogus dusyk 
tavimo ir susinratimo nne- i„i« x_  tavrnio. ir susipratimo Pne- paimkime tą keliatą dolerių persišaut širdį? Atrasta ne- 
.lo.tik is pirmeiviškų laikra-. ir parsikvieskime visus vir- gyvą Povilą Vaitkų, prieža
sčių dėkos. Taipgi kiekvie- ŠUJ- minėtus laikraščius. stis mirties yra — peršauta 
nas musų turime platint lai-. dviems kulipkomis velioniokraščius kiek tik galime. Duosnųs turime būt ir _sa- .... p ,. d ktarai Da_kraščius kiek tik galime.! - . .
"Keleivis" prieina prie tam- parengimams. Jei nėra 
siausio parapijono; jį mėgs- įplaukų prakalbų parengi- 
ta dėl tėvo su Maikiu pasi-.mui, susimeskime keli po 
kalbėjimo ir tūlų kitų sky-; dolerį-kitą ir rengiame jas. 
rių. Jį lengva žmonėm už
rašyt Pernai į poros sąvai- 
čių laiką aš gavau porą dė

tos progresas, jie turi vesti’sėtkų su viršum skaitytojų, 
aštriausią kovą su klerika- Tik reikia nepatingėt, o

' kiekvienas pirmeivis gaus 
po kelis naujus skaitytojus; 
jie liks musų šalininkais į 
trumpą laiką. Apart "Ke
leivio," turime tokius gerus 
laikraščius, kaip "Laisvė," 
"Kova," "Dilgėlės" ir kt. 
Norint, juos praplatint ne-' 
sunku. ;-----v ,--------  --------------- -

Draugai, jei mes tingėsi- turime sukrusti tuoj. Pa- 
me, nepaisysime, tuomet duokime vienas kitam ran- 
musų judėjimas atsidurs pa- ką ir veikime su pasišven- 
vojuj. Kada priešas taip timu, nes ant musų visų kle- 
darbščiai veikia, mes turime (rikalai nori užsėst Ne tar- 
jį atstumti. Dabar yra tie- tis reikia su tais begėdžiais, 
siog prasižengimu sėdėti kurie nežino žmoniškumo, o 

urnai atsisakyt nuo tarybų ramiai ir nieko nedaryti kovot. Ir kovot reikia^ tuoj, 
ir apskelbtijiems kovą? pirmeivybės sustiprinimui. A. Ručas.

lais. Nė Šliupas, nė pats 
Rimka, nė kiti tautininkai 
nėra užtikrinti, kad ir jie 
neliks užklupti kur klerika
lų suorganizuotos gaujos, 
jau nekalbant apie visokius 
žemus kenkimus jiems. 
Musų kunigai ne tikėjimą 
skelbia, bet veda karę prieš 
progresą lietuvių tautoj. 
Juos reikia aprubežiuoti ar
ba veikti taip, kad neliktų 
jiems vietos tarp musų žmo
nių. Jeigu musų tautinin
kai turi da nors kibirkštį 
noro tautos labo, jie turi

ž- Išleiskime nors tiek, kiek 
parapijoms ir visokie "vy
čiai” ant savo reikalo palai
kymo ir mes neužilgo ga
lėsime pasijausti priešą įvei
kę. Atsiminkim, kad dabar 
dedamasis musų turtas ir 
darbas eina už teisybę, už 
apsigynimą nuo priešų, už 
turėjimą progos ateityj kal
bėt, lavintis, skaityt ir svar
styt.

Draugai, nesnauskime! 
i Musų priešas veikia ir mes

širdis. Penki daktarai pa- 
i šaukti į tardymo teismą, 
kad pagelbėtų išrišti klausi
mą ar žmogus gali du kar
tu šaut į save, abu kartu pa
taikant į širdį? Jeigu butų 
prirodyta, kad gali, tai čia 
bus saužudvstė, jeigu gi ne 
— tai užmušėjvstė. Mat vi
sos aplinkybės rodo, kad 
Vaitkis nusižudė pats, bet 2 
kulkos širdyj tam priešta
rauja.

PRANEšĖ, KAD IšDINA- 
MITUOS.

Southbridge, Mass.— Šio 
miesto pačtos darbininkai 
apimti baimės, radę pames
tą krasos ofise ant gražios 
popieros ir gerai išlavinta 
ranka parašytą pranešimą, 
kad trioba liks išdinamituo- 
ta vasario 29 d. š. m. Pra
nešime da su pašaipa sako
ma: "Duodu jums laiko 
pranešti apie tai policijai." 
Pranešimas likosi perduotas 
policijai, tečiaus policija vel
tui sau galvas džiovina, kad 
suradus tą "kaltininką."

KUNIGŲ NUODYTOJAS 
PABĖGO.

Chicagos policija gavo 
nuo tūlos moteriškės prane
šimą, kad Jean Crones, ku
ris arcivyskupo puotoj už
nuodijęs 100 kunigų, jau pa
bėgęs iš Amerikos. Dabar 
jis esąs ant jūrių, keliauja 
Europon.

SRTEIKUOJA POPIEROS
DARBININKAI.

Manchesteryje prasidėjo 
popieros darbininkų strei
kas. Pereitoj sąvaitėj metė 
darbą tik 25 žmonės, bet šioj 
sąvaitėj bandoma išvesti 
streikan visus. Iš viso čia 
dirba 1,000 žmonių popieros 
išdirbystėj. Darbininkai iki 
šiol buvo neorganizuoti, žavus į uniią 
dirbdavo po 12 valandų ir (public) mokyklų mokyto- 
gaudavo tik po $8 sąvaitėj.

GOMPERSAS TVERIA 
MOKYTOJŲ UNIJĄ,

S. Gompersas, A. F. of L. 
prezidentas, darbuojasi
New Yorke, kad suorgani- 

• visuomenės

jas.



KELEIVIS

Bulota ir Žemaite atvažiuoja 
Amerikon rinkt aukų nuo 

karės nukentėjusiems.
Greitu laiku pribus iš Eu

ropos gerbiami Lietuvos vi
suomeniški veikėjai A.Bulo- 
ta, Rusijos Durnos atstovas 
ir Žemaitė, visiems žinoma 

‘rašėja. Jie atvažiuoja rink
ti aukas nukentėjusiems nuo 
karės.

Lietuvos Šelpimo Fondas, 
po kurio surengimu ir pasi
rūpinimu tos aukos bus ren
kamos, šiuomi atsišaukia i 
visu L. Š. K. skyrius ir vi
sas progresyviškas organi
zacijas, kur tokių L. Š. F. 
skyrių nėra, kad rengtųsi 
prie rengimo prakalbų ir ki
tokių viešų surengimų, ku
riuose svečiams dalyvaujant 
butų renkama aukos viršpa- 
minėtam tikslui. Kiekviena 
organizacija, kuri mano ką 
nors rengti tam tikslui,kaip 
ir visi L. Š. F. skyriai, 
tuojaus turi pranešti L. Š. 
F. sekretoriui apie tai, kad 
sutvarkius visus pranešimus 
butų galima paskelbti, ko
kiomis maž-daug dienomis 
svečiai galės pribūti įvairio
se lietuviškose kolionijose 
Suvienytų Valstijų ir Kana
dos.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
KOMITETAS. 

M. M. Rice-Herman, Sec’y, 
... . 140 E. 19th str.,

New York City.

DRG. S. MICHELSONAS 
KALBĖS ILLINOIS 

VALSTIJOJ.
Prakalbas rengia X-tas 

rajonas sekančiose vietose:
11 kovo Westville.
12 kovo Springfield.
13 kovo Benld.
14 kovo Livingston.
15 kovo E. St. Louis.
16 kovo St. Louis, Mo.
17 kovo Benton, III.
18 kovo Chistopher.
19 kovo W. Frankfort.
20 kovo Buckner.
21 kovo Johnston City.
22 kovo Herrin.
23 ir 24 kovo Dorrisville.
26 kovo Collinsville. 

LSS. X-to rajono rast.
A. M. Metelionis.

BROOKLYNO LIETUVIAI 
VEIKIA.

Musų korespondentas Gy
vūnėlis praneša apie didelį 
koncertą, kokį buvo suren
gęs Brooklvno lietuvių cho
ras ”Aidas.” Koncerte da
lyvavo išrišo 12 chorų, tų 
tarpe keli ir svetimtaučių: 
latvių, lenkų, vokiečių ir ru
sų balalaikų orkestrą. Kon
certas nusisekęs labai gerai 
ir palikęs žmonėse didelį 
įspūdį.

kokiuose metuose jie yra gi
mę.

Šitie faktai būtinai reika
lingi, kad šios šalies valdžia 
turėtų kuomi remties, reika
laudama iš vokiečių, kad jie 
atidarytų amerikiečiams 
duris į Lietuvą.

Visas žinias siųskit „Ke
leivio” redakcijai, 28 Broad- 
wav, So. Boston, Mass.

PRANCŪZAI BULGARI
JOS PASIENYJE.

į Salonikos uostą pereitoj 
subatoj pribuvo daug ang
lų ir franeuzų naujų spėkų. 
Francuzų kariumenė likos 
išsiųsta graikų-bulgarų pa
sienin.

I Paj ieškojimai
-

Pajieškau brolių Frano ir Adomo 
i Kačinskių, 7 metai kaip Amerikoj, 
j gyveno Pittston, Pa. Taipgi švogerio 
Leono Noreikio, Zofijos Stanaitės ir 
Petro Pučkoriaus, visi Kauno gub., 
Telšių parapijos. Meldžiu atsišaukti. 

Benediktas Kačinskas
1023 Collins str., Joliet, III.

Pajieškau Leono Griniaus, Marcijo- 
nos Griniaus, Leono Bugailos, Fran- 
ciško Bugailos ir Bačkauskių. Visi 
paeina Samulių sodžiaus, Kuršėnų 
valsčiaus, Kauno gub. Girdėjau, kad 
gyveno kur apie Youngstown, Ohio. 
Atsišaukit, arba praneškit ,nes svar
bus reikalas. (10)

. Paul Vaitkus,
162 Silver st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Marijonos Motikaliukės, 
Kauno gub., Raseinių pav., Tauragės 
parap, Pakalpakių kaimo, gyveno 
kur ten apie Chicago, ištekėjo bene 
už Augusto Jankausko. Meldžiu at
sišaukti

Juozapa Stumbrikė-Mizerienė 
BOX 72 Clifford, 111.

Pajieškau pusbrolio Augustino Ivo- 
škos, ir pusseserės Onos Ivoškaitės. 
Pirmiau gyveno Hudson Fall, N. Y. 
Kauno gub., Šiaulių pav., Užberžinės 
sodos. Jie patįs lai atsišaukia arba 
kas juos žino, malonėkit pranešti.

Antanas Ivoškus, (10)
220 Athens st., So. Boston, Mass.

GINČAS PRIEžAščIA 
MILŽINIŠKO GAISRO.
Passaic, N. J.— Pastaro

mis dienomis gaisras čionai 
padarė blėafes ant 200 tūk
stančių dolerių ir paliko be 
pastogės 240 žmonių. Ir to 
baisaus gaisro priežastis 
buvo ta, kad du malkų kir
tikai skiepe bekirsdami mal
kas susiginčijo ir parvertė 
žvakę į šiukšles. Viršui bu
vo aliejinių dažų ir aliejų 
sankrova. Į kelias minutas 
liepsnos apsiautė visa trio- 
bą ir gaisras prasiplatino 
taip smarkiai, kad išdegė 
daug namų, iki ugnį užgesi
no.

ANSONIJOS STREIKAS. 
LAIMĖTAS.

Laikraščiai praneša, kad 
Ansonijos streikas, apie ku
rį plačiai buvo rašyta perei
tam „Keleivio” numeryje, 
jau pasibaigė. Darbininkai 
laimėjo.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

MONTELLO. MASS.
Vasario 13 d. vestuvėse Antano Šu

kio su p-le Ona Lukošaite susirinkę 
svečiai suaukavo pašalpai nukentė
jusių nuo karės $9.i>0. Aukavo:

A. G. Gogis, P. T. Berzinis, S. V. 
Berzinis ir A. Berzinis — po $1.00; 
A. Sukis, Ona Šukienė, A. Kizelas, 
F. Norvašas, V. Beržinis, V. Gecevi- 
čius. J. Laucevičius, P. Kondrotas, 
Aleks. Lukasevičius ir J. Patsus — 
po 50c.

Pinigai perduoti vietiniam L.Š.F. 
skyriaus kasininkui F. Šukiui.

Aukavusiems tariame ačiū, o jau
navedžiams laimingo gyvenimo.

J. Patsus.
Pinigų 9 dol. priėmėm nuo Juozo 

Pociaus.
LŠF. vietinio skyriaus valdyba:

V’. I. Dubendris. pirm.
F. šūkis, kasierius.

Pajieškau sesers Leonoros Kaspa
ravičiūtės, taipgi dėdės Igno Saudar- 
ko, abu Kauno bug., Telšių pav., Pa
vandenės parap., Poglaučio viensėdi
jos, gyveno New Yorke. Meldžiu at
sišaukti ar žinantįs malonės pranešti. 

Miss Felicia Kasparavičiūtė
124 Tasker st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo pačios Marcelės, 
kuri vasario 9 dieną pabėgo su Ado
mu Narausku, pasiimdama su savim 
6 metų vaiką Albiną ir 4 mėnesių 
mergaitę Liudvisę. Jinai 5 pėdų au- 
gščio, tamsiai geltonais plaukais, kal
ba lenkiškai, lietuviškai ir rusiškai. 
Vyriškis 5 pėdų augščio, geltonais 
plaukais, kalba lenkiškai, lietuviškai, 
rusiškai ir angliškai Kas man apie 
juos praneš, gaus 5 dol. atlyginimo 

G. Brazaitis,
BOX 28 W. Terre Haute, Ind.

Pajieškau Onos Blazikės, Kauno 
gub., Raseinių pavieto, Eržvilkių pa
rapijos, Puziškių kaimo, girdėjau at
važiavo Amerikon. Ji pati ar kas ją 
žino malonės pranešti.

Peter Danis, 
BOX 24, Divernon, III.

Pajieškau brolių Aleksandro ir 
Igno Jankauskių, Kauno gub., Rasei
nių pav., Varnių valsčiaus, Tankmiš- 
kio sodžiaus, taipgi savo .moteries 
Onos, Kaltinėnų parap., Melvidiškių 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti.

Franas Jankauskas,
P. O. Standara, III.

Pajieškau dėdės Jono Budros ir pu- 
brolio Jono Budros, viens 27 metai, 
kitas 16 metų kaip Amerikoj, abu 
Vilniaus gub., Trakų pav., Butrimo
nių valse., Gailiakaimio kaimo. Kas 
žino, meldžiu pranešti. * (10)

Louis Budrukas,
BOX 33, Simsbury, Conn.

DEŠIMTS MILIJONŲ AKRŲ ne
išnaudotos, bet nuvalytos žemės. Ar- 
kansas ir Luoisiana valstijose, laukia 

, gyventojų. Čion yra geriausia pro- 
■ ga auginti naminius gyvulius, nes 
ganoma per dešimts mėnesių į me- 

i ’.us; lytaus yra pakaktinai ir ant 
! kiekvieno akro žemės užauga nuo 
I penkių iki penkiolikos tonų pašaro 
I gyvuliams nereikia pastogės; mėsos 
’ visur ir nuolat reikalaujama, tad 
naudokitės iš progos. Galite gauti 

l geros žemės prie Rock Island gele- 
i žinkelio nuo $15 iki $10 už akrą 
Reikalaudami teisingų informacijų 
apie viršminėtas žemes, rašykite sa
vo kalboje: L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island Lines, 
Room 718, La Šalie Station, Chicago, 
Illinois. (3)

LIET. DARBININKŲ KUU1A1,
Plymouth, Pa.

Valdyba:
Prezid. — Krištolas Čekanauskas, 

, 137 Plymouth st, Breelav, Pm.
Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,

259 Vine st., Plymouth, Pa. 
Prot. sekr.— Jonas Balita,

215 Villow st, Plymouth, Pa. 
Fina.n. sekr.— Stasys Antanavičius, 

18 E. Railroad st., Plymouth, Pa. 
Kasierius — Vincas Turauckaa,

575 E. Main st, Larksville, Pa. 
Maršalka — Mikas Raudonis.

24 Elm st., Plymouth, Pa.
140 E. Main st., Plymouth, Pa.

Organo užžiurėtojas J. Stoskevičiua, 
Mitingai atsibuna kožną 

trečią nedėldienį popiet, antrą valan
dą, Augusto Stravincko svetainėj*, 
40 Ferry st., Plymouth, Pa.

Svarbus Pranešimas.

Pajieškau Augustino Kazlausko, 
Butnionių dvaro, Šiaulių pavieto, 
Kauno gubernijos. Gyveno Chicagoj. 
Jis pats, arba žinantieji jį malonėkit 
rašyti sekančiu adresu: (11)

Mrs. Julijona Kripaitienė,
251 Bedford avė., Brooklyn, N.Y.

Pajiškau pusbrolio Juozapo Lauge- 
lio, Kauno gub., Raseinų pav., Bata
kių parap., Minšpautės kaimo, gyve
no kur ten apie Chicagą. Meldžiu at
sišaukti. (9)

Jonas Laugalis
54 Washington st, Cambridgeport, 

Mass.

Papieškau Onos Dereškevičiutės, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Vi
šakio Rudos parapijos, Dambravinos 
kaimo. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti. (9)

John Puški nigis, 
1131 E. 33rd st., Cleveland. Ohio.

PARSIDUODA GERAS BIZNIS. 
TĖMYK1TE!

Už labai pigiai parsiduoda grabo- 
rystė, per daug metų vesta, gerai lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, biz
nis išdirbtas, turime virš 300 kostu- 
merių, darbo ikvaliai, taipgi yra vis
kas, kas tik reikalinga numirėlių lai
dojimui, balsamavimui ir tt, su 9 
puikiai įtaisytais kambariais. Taip
gi stebeliai arkliams, automobiliams, 
karietoms, karavanams, žodžiu sa
kant bienis yra įtaisytas taip, kad 
jame nesiranda mažiausio trukumo.

Beto, jeigu kas norėtų, gali pirk
ti kartu ir saliuną čia-pat Viską 
apžiūrėti galima tik ant vietos, todėl 
kas nori pirkt, teatvažiuoja ir apžiū
ri. Biznis parsiduoda pigiai iš prie
žasties, kad savininkas mirė. Kreip
kitės pas (10)

Anthony Carp,
104—106 W. Dakota st.,

Spring Valley, III.

MERGINA UŽMUŠĖ 
VILKĄ.

Menomonie, Wis.— M. 
Handersoniutė, pamačiusi 
kad vilkas piauna jos namų 
šunį, pagriebė pagalį ir pri
bėgus taip smarkiai vilkui 
kirto, kad jis apsvaigo ir li
kos pribaigtas. Iš valstijos 
ji gavo už tai .$10 atlygini
mo ir tiek pat iš pavieto. 
Wisconsino giriose yra da 
nemaža vilkų.

PHILADELPHIJOJ SU
STREIKAVO RUBSIU- 

VIAI.
Pereitoj subatoj Piiiladel- 

phijoj sustreikavo apie 4,000 
vyriškų drapanų siuvėjų, 
prigulinčių prie Amalgama- 
ted Clothing Workers of 
America unijos. Streikie- 
riai reikalauja 20 nuošimčių 
daugiau algos ir 48 valandų 
daho sąvaitei.

KUN. M. X. MOCKAUS 
PRAKALBOS.

Baigiant kunigui Moc
kui savo prakalbų maršrutą, 
kalbės da šiose vietose: Gi- 
rardville, Pa. 3 d. kovo; She- 
nadoah, Pa. —5d. kovo; Mt- 
carmel, Pa, — 7 d. kovo.

Šioje apielinkėje kun. M. 
Mockaus prakalbų maršru
tas baigiasi su 8 d. kovo, to
dėl Luzemės ir Lackavana 
pavietuose draugai turėtų 
pasiskubinti surengti marš
rutus. Atsišaukite tuojaus, 
jeigu manote rengti, nes 
kun. Mockus iš Pennsylvani- 
jos išvažiuos New Jersey ir 
New Yorko valstijosna, pas
kui Connecticut, Massachu- 
setts ir į kitas Naujosios 
Anglijos valstijas, todėl at
gal grįžti jau nebus paran
ku. Kreipkitės šiuo adresu: 

J. Ramanauskas, 
249 So. 4th st

Minersville, Pa.

Amerikonai šelps Lietuvą.
Bostone, p. F. J. Bago- 

čiui pasidarbavus, susitvėrė 
amerikonų komitetas Lietu
vai šelpti. Komitetan įnė- 
jo šie asmenis: Tufts uni
versiteto prof. G. M. Har- 
mon, Dr. G. Perry Morris ir 
adv. C. L. De Normandie. 
Mass. valst. gubernatoriaus 
McCall žmona ir žinoma fi
lantrope Miss Nichols, pre
zidento Wilsono šeimynos 
draugė, karštai šitą, komite
tą remia.

Vasario 21 d. šitas komi- 
etas turėjo jau posėdi, kur 

vėl buvo pakviestas drg. Ba- 
gočius ir Lietuvos Šelpimo 
Fondo kasininkas p. Šidlau
skas.- Po pasikalbėjimo pa
aiškėjo, kad Lietuvon dabar 
negalima nieko nusiųsti, 
nes vokiečiai neįleidžia. To
lei amerikonų komitetas 
nutarė važiuot į Washingto- 
ną ir su pagalba Wilsono di
plomatiškais keliais išgauti 
per Vokietijos ambasadorių 
iš vokiečių valdžios leidimą 
nuvažiuot Lietuvon ir ištir
ti tenai gyventojų padėjimą 
ir suteikti pagalbą. Bet A- 
merikos valdžia gali tokio 
leidimo iš vokiečių valdžios 
reikalauti tiktai tuomet, 
kuomet Lietuvoje butų šios 
šalies piliečių, jų moterų ar
ba vaikų.

Todėl prašom gerbiamos 
visuomenės trijų dalykų:

1. Jei kas žino tokių lietu
vių, kurie būdami Amerikos 
piliečiais prieš karę išvažia
vo Lietuvon, tegul tuojaus 
praneša "Keleivio” redakci
jai jų vardus ir pavardes, 
kur jie gyveno prieš išva
žiuosiant Lietuvon ir ko- 
kion Lietuvos vieton jie iš
važiavo.

2. Jei kas žino tokių lietu
vių piliečių, kurių pačios da
bar yra Lietuvoj, tegul pra
neša jų vardą, amžių, adre
są ir katroj Lietuvos vietoj 
galėtų būt jų žmonos.

3. Jei kas žino tokių lie
tuvių, kurie nors ir nepilie- 
čiai, bet turi čia gimusių 
vaikų, kurie, t. y. čiagimiai 
vaikai, būrų Lietuvoje, tegul 
priduoda tokių vardus, ad
resus, kokiame mieste ir

BRADDOCK. PA.
Vasario 9 d., vestuvėse K. Lapins

ko su p-le Tamuliniute, susirinkus 
apšviestesniems žmonėms pasilinks
minti iš draugo laimės, nutarta pa
linksminti ir nukentėjusius nuo ka
rės musų gentis ir brolius. Suaukau- 
ta $11.75. Aukavo:

J. Talandis $5.00, S. Apeinykas ir 
A. Lengivnis — po $1.00; J. Urbonas, 
A. Urbonienė, J. Žvirblis, M. Žvirb
lienė, V. Kilimoviče, K. Lapinskas, 
M. Lapinskienė, V. Lapinskas ir M. 
Joniškis — po 50c.; V. J. Klimoviče 
25c. Viso $11.75.

Visiems aukautojams tariu širdin
gų ačiū taipgi ir jaunai porelei lin
kėtina geriausios kloties.

Viską patyręs.
Aukas $11.75 priėmė L.Š.F. iždi

ninkas K. Šidlauskas.

Pajieškau brolio Juozo Balinionio, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Razali- 
mo parap., Bališkių sodižaus, 18 me
tų kaip Ainerikoj, gyveno Philadel- 
phijoj. Kas apie jį žino ar jis pats 
malonės atsišaukti.

Miss Polionia Balinioniukė, 
3263 Edgemont str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Petro Petraičio, 
gyveno Michigan valstijoj o dabar 
kur nors aplink Chicago arba Pitts- 
burg. Tankiai žadėdavo važiuot į 
Pennsylvanijos mainas. Jis pats ar
ba jj žinantįs malonėkit atsišaukti.

Jonas Petraitis,
BOX 372, Fairviev, N. J.

Pajieškau pusbrolių Juozo ir Ka
zio Niemurų Juozas Mariampolės 
pav, Šunėkų valse. Oškasvilių kai
mo, Kazys Kalvarijos pav., Rauda- 
niaus valsčiaus. Naujenų kaimo, 
abu Suvalkų gub. Kas juos žino ma
lonėkit pranešti.
1166 E. 72nd str Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos
18 iki 23 metų amžiaus, aš turiu 23 
metus ir geisčiau, kad mokėtų anglų 
kalbą, malonėkit su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą.

J. Kuliešius,
10725 Indiana avė., Chicago, III.

DOVANA VERTĖS 30 DOLERIŲ!
Kas prisius 5 gerus adresus užvei- 

zdų arba ”bosų,” mainų arba fabri
kų, saliunų savininkų, restoracijų, 
valgyklų, kokių nors krautuvių arba 
sandėlių, tam prisiusime vieno loto 
gvarantuotą "deedą,” kurio vertė 30 
dolerių. Užmokėsite tik iškaščius už 
išpardavimą to ”deedo,’’ kurio turi
nys užregistruotas, ir karės taksai 
kartu priskaityti, $10.25.

Tie Lotai yra 12 angliškų mylių 
nuo didžiojo New Yorko ir yra toje 
linijoje, kur turi būt pervestas ka
nalas surišantis New Yorką su Phi- 
delphia laivų komunikacija, kuris 
prekiuos 45 milijonus dolerių. Pri- 
siųskit mums tuojaus adresu ir Mo- 
ney Orderį

OUTCALT REALTY CO. (9) 
Prelitzer Bldg., Nev York, N.Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

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

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

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

Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackaa,
183 Roebling st., Brooklyn, N.Y. 

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

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičiua, 
229 N. 6th st^ Philadelphia, Pa. 

Iždininkas K. Šidlauskas,
226 W. Broadvvay, S. Boston, Maaa. 

Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Marka* 
st., Brighton, Mass.; J. Gegužis, M 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gar 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Ma- 
ney Orederiais, reikia išrasyt vardo 
Lithuanian NationaI Relief FumL

Visus pinigus reikia siųsti varda 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. L. Dunduli, P. O. Box 511, Waet- 
ville, I11-, kuris po kaucija >1,000.

LIET. DARB. BROL. PAANLP. 
DRAUGYSTĖ. COURTNEY, PA.
Valdyba:

D. Lekavičia — pirmininkas, 
P.O. Box 138, Courtney,

B. Kirstukas — fin. sekretorius, 
1205 Cresty avė., Charleroi, Pa.

V. Gamulis — kasierius.
P. O. Box 400, Courtnav, Pte. 

Su visokiais Draugystės rsikalaša 
reik kreiptis šiuo adresu:

S. D. B. P. Dr-stė,
Box 64. .......... .. .Courtncy, Pa.

SO. BOSTON, MASS.
Vasario 22 d. vestuvėse Petro Va- 

lukonio su p-le Adele Bakanavičiute, 
sukviestiems svečiams besilinksmi
nant sumanyta parinkti aukų sušel- 
pimui nukentėjusių nuo karės lietu
vių. Sumanymui pritarta ir suau- 
kauta'$14.00. Aukavo:

Jurgis Gegužis $2.00; Dr. Matulai
tis. Petras Valukonis, Jonas Janunas, 
Jonas Matuzeviče, K. Kiršinskaitė, J. 
Andrušis ir J. L. K. — po $1.00; K. 
Petraitis. M. Balčiūnas, P. Dalinkevi- 
če, M. Poškus, J. Žebrauskas, M. Va- 
siliauskiutė, V. Sarkiutė, H. Sarkiu- 
tė ir J. Brazukas — po 50c.; G. Pe
traitis 45c. Viso $14.00.

Pinigus priėmiau $14.00 vasario 24 
1910 m. K. Šidlauskas.

LŠF. iždininkas.

MONTELLO, MASS.
Vasario 12 d. vestuvėse Leono Pet

rošiaus su p-le Jedvyga Žitkaite sve
čiams besilinksminant parinkta au
kų Liet, šelpimo Fondan. Aukavo:

Abu jaunavedžiai — $6.00; V. Jer- 
malavičius, S. Klinga, J. Maksvitie- 
nė, K. Venslauskas ir J. Eidiejus — 
po $1.00; F. Skora. R. Vindošaitė, J. 
Jokubavičia, A. Jokubavičienė, A. 
Kasaitė. A. Metelikė, A. Venslauskas, 
Chas. Ruokis, F. Gedvilaitė, S. Raš
tikienė V. Radzevičia ir J. Višniaus- 
kas — po 50c.; K. Buožis, J. Jokuba
vičia, K. Pleskus. J. Gedeminas. J. 
Juknevičius, A. Šmaižis, J. Brodienė 
ir N. V idošaitė — po 25c. Viso la
bo $14.00.

Aukavusiems tariame ačiū, o jau
navedžiams laimingo gyvenimo ir 
geriausios kloties.

M. Moksvitis.
Pinigų $14.00 priėmiau,

K. Šidlauskas, LŠF. iždin.

DEPUE, ILL
Susirinkus keliatui draugų pas Jo

ną Jurgilą besikalbant apie bėgančius 
nuotikius. ypač apie baisią nelaime, 
kuri patiko musų tėvynę, paduota 
sumanymas parinkti aukų. Suaukau- 
ta $4.75.

Aukavo: J. Šmuilis $1.00; J. Jur- 
gilas, A. Marcinkevičia, J. Bedor, F. 
Genis, F Pluškis ir St. Mikalauskas 
— po 50c.; A. Gruodis, O. Šmuilie- 
nė ir M. Jurgelienė — po 25c. Viso 
$4.75. Aukavusiems tariame nuošir
dų ačiū.

Išėmus persiuntimo lėšų 8c. L.Š.F. 
persiųsta $4.67.

Pinius priėmiau. K. Šidlauskas,
LŠF. iždininkas.

BRIDGEWATER, MASS.
Surinkta nuo vietos lietuvių aukų 

ir už išparduotas štampas $4.35c. Au
kavo:

I. Ratilis, S. J. Kirstis ir J. Toli- 
vaiša — po 50c.; L. Mundrius, F. 
Žemaitis. A. Žemaitis, K. Suprano- 
vich. Vai. Vaitekunaitė, J. Monikaitė, 
K. Monikaitė, A. Baginskas, J. Šal
tenis ir P. Budriunas — po 25c.; T. 
Bacevičia 30c. Smulkių 5c.

Viso ..................................... $4.35
Persiuntimo lėšos 7c. Lieka $4.28.

J. Tolivaiša.
Pinigus priėmiau.

T. L. Dundulis, LŠF. fin. sek.

WINNIPEG. CANADA.
L. D. K. Vytauto dr-stė iš savo iž

do paaukavo $10.00 ir per draugys
tės pasidarbavimą surengtame kon
certe surinkta 20 dol. ir 96c. Per
siuntimas 35c. Viso L.Š. Fondan pa
siųsta $30.61. M. Dagys.

Pinigus priėmiau $30.61.
K. Šidlauskas, LŠF. iždin.

Pajieškau brolio Kazimiero Raga- 
žiaus, Kauno gub., Šeranų kaimo, tu
riu svarbų reikalą ir prašau jo pa
ties atsišaukti ar kas apie jį žino, 
pranešti.

J. Ragažis,
425 6th str., Rock Island, III.

Pajieškau pusbrolio Jono Balcie- 
riaus, Kauno gub., Raseinių pav., Jur
barko parap., Pantvardžių kaimo, 
meldžiu atsišaukti ar žinantįs malo
nės pranešti.

Jonas Girdžius,
5 Beelden st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau švogerių Krisiaus Pe
trausko, Šimkelių kaimo ir Martino 
Šarkano Jačkonių kaimo, abu Kauno 
gub., Panevėžio pav.. Biržių parap., 
meldžiu atsišaukti.

Petras Januševiče,
10725 Indiana avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Antana Butkaus, 
Kauno gub. Raseinių pav., Tauragės 
valse., Papušinės sodos, gyveno West 
Pulman, III. Meldžiu atsišaukti.

Augustas Butkus,
1031 Hilker pi., Racine, Wis.

Pajieškau brolio Vladislavo Stadal- 
ninko, iš Anglijos atvyko bene New 
Yorkan, taipgi pajieškau giminių ir 
pažįstamų, visi Suvalkų gub. Mel
džiu atsišaukti.

Uršė Stadalninkiutė,
1567 Svwar avė.. Grand Rapids, 

Mich.

Pajieškau Kazimiero Razmaus, 
Kauno gub., Telšių pav., Platelių pa
rapijos, Getautų sodos, 10 metų kaip 
Amerikoj, gyveno Brooklyne. Jo 
paties ar žinančiujų meldžiu atsišauk
ti. (11)

Miss Barbora Razmaitė,
6 Clarckson st, Worcester, Mass.

Pajieškau Jono ir Petro Gugių, An
tano švietickio ir Antano Šimkaus, 
visi gyveno Philadelphijoj, Kauno 
gub., Ariogalos parap., kas apie juos 
žino malonės pranešti arba jie patįs 
lai atsišaukia.

Franas Budris,
Snyder Terrec, Springfield, Ohio.

Pajieškau švogerio Juozo Valaičio 
ir Vinco Bukšnaičio, abu Suvalkų gu
bernijos, taipgi Stanislovo Gelumbau- 
sko, Kauno gub. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu atsišaukti ar žinan- 
tįs malonės pranešti.

Jos. Dennis,
52 Dodson Lane, Wilkes-Barre, Pa.

Pajieškau švogerio Juozo Norkaus 
iš Pabalų sodos, Žagarės valsčiaus, 
Juozo Karanausko iš Papilės mieste
lio; Jono Zakejos iš Daukšų sodžiaus, 
Žagarės valsčiaus. Visi Šiaulių pa
vieto Kauno gub. Meldžiu atsišaukti. 

Leonas Tamašauskas, 
717 W. 19th pi., Chicago, III.

Pajieškau Vilimo Ramanausko, 
Kauno gub., neilgai pas mane buvęs 
kaž-kur išvažiavo. Yra svarbus rei- 
ir meldžiu kas žino pranešti ar pats 
lai- atsišaukia.

Napoleonas Urbas,
R. R. No. 1, Capital Park, 

Springfield, III.

Pajieškau sesers Franės Paskaitęs. 
Kauno gub., Šiaulių pav., Triškių pa
rap.. Pateklėnų sodžiaus, gyveno 
Harford, Conn. Kas ją žino malonės 
pranešti.

Liudvikas Poškus,
172 N. Howland avė., Kenasha, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 30 metų amžiaus; aš esu 
32 metų, laisvų pažiūrų, linksmaus 
budo. Su laišku meldžiu prisiųsti ir 
paveikslą. (9)

J. A. Petrauskas,
765 7th st, N. W. Sta. A.

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau mokytojaus, 
kuris galėtų vesti maišytą 
chorą; turi būti susipažinęs 
tame atsakančiai. Plates
nių informacijų klauskite 
šiuo adresu: (11)

P. Rimkus, 
6707 Pennsylvania avė.

Cleveland, Ohio.
PAJIEŠKAU DARBO. Esu 23-jų 

metų, nevedęs, iš amato šoferis (Li- 
censed Chauffeaur) ir kaipo toksai 
turiu 4 metus praktikos. Kalbu vo
kiškai. žydiškai, lietuviškai ir angli
škai, visose tose kalbose taipgi ra
šau. Turiu gerą reference (paliudi
jimus) kaslink pažinojimo viso darbo 
prie automobilių važinėjimo. Meldžiu 
kreipties šiuo adresu:

Vincas Černiauskas, (10)
537 N. Riverside, Waterbury, Conn.

DĖS MOINES IOWA.
Atminkit Lietuvaitės ir Lietuviai, 

kad dabar yra geriausias laikas pri- 
sirašyt prie Lietuvos S. ir D. Drau
gystės, 12 d. Kovo ir 9 d. Balandžio, 
1916 m., pigus įstojimas. Pirmo sky
riaus $2.00; antro skyriaus $1.00. 
Pirmo skyriaus moka $1.00 mėnesi
nės, laike lios gauna pašalpos $10.00 
į sąvaitę; posmertinės gauna $125.00. 
Antro skyriaus moka mėnesinės 50c., 
laike ligos pašalpos gauna $5.00 į są
vaitę, posmertinės $75.00. (13)

Nepamirškit ateit ir prisirašyt.
Sekr. J. P. Shepetis.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, I1L

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th PU Chicago, DL 
Nutarimų Rast.— Ant. Tamkevieia.

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

5507 W. 25th PU Cicero, OL 
Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth avė., ags 
Organo užžiur.— A. Selemonaviž,

1956 Canalport avė., Chicago^ DL 
Susirinkimai būna kiekvieno nslao- 

sio antrą nedėldienį, 1-mą vaL ya 
pietų, G. M. Chemaucko salėja, 1MO 
So. Union ave^ Chicago, III.

REIKALAUJAM AGENTŲ
ugulniai pirkti (Wholesale) ir par

davinėti visokias knygas, patentuo
tas gyduoles, Treįas devynerias, Per- 
fumus, Britvas, Pustus, Gasinius ir 
Gasolininius Prosus, įkempąs ir kitus 
reikalingus daiktus. Rašydami įdė
kite 2c. štampą atsakymui. (11) 

Lithuanian Mail Order House, 
3356 So. Halsted st„ Chicago. III.

REIKALINGAS zeceris, mokantis 
visą spaustuvės darbą ir kad galėtų 
prisidėti pusininku arba kad ir visai 
atpirktų. Vieta išdirbta tarp nema
žo lietuvių skaitliaus. Spaudos dar
bų visados užtektinai. (9)

Kreipkitės:
Lithuanian NationaI Hali.

Montello. Mass.

Norėčiau pavest savo kūdikius.
Priverstas aplinkybių noriu pavest 

savo kūdikius kam nors iš lietuvių, 
kurie norėtų jais apiekavoris. Mer
gaitė 3 metų ir 10 mėnesių; bernaitis 
2 metų ir 3-jų mėnesių. Jeigu kurie 
norėtų tą mielaširdystę padaryt, ma
lonėkit kreiptis šiuo adresu: 

Aleksandra Traknis,
7 More st,, Cambridge, Mass.

HARTSHORNE, OKLA.
LINKSMI ŠOKIAI.

Kovo 4 d. LSS. 243 kuopa Igno 
Palionio svetainėje surengia links
mus šokius. Prasidės nuo 7:30 vai. 
vakare ir tęsis iki vėlai. Bus pui
ki muzika. Pertraukose šokių bus 
juokingų monologų, pasikalbėjimų 
Maikės su tėvu ir kitokių pamargini- 
mų. Vakaras bus labai smagus, o 
įžanga visiems dykai, tai nepraleisk: 
te šios progos.

Kviečia Komitetas

PARSIDUODA per 6 metus gerai 
bizniu puiki kostumeriška kriaučiška 
dirbtuvė, štoras ir namas, viskas sy
kiu už labai žemą kainą. Kas neno
rėtų pirkt namo, gali pirkt tik biznį. 
Priežastis pardavimo ta, kad savinin
kas turi kitame mieste namus. Kreip
kitės pas (10)

Ste. Urban,
726 Gorham st.. Lowell, Mass.

H VISIEMS DOVANOS!
;: Kas išsirašys per mane dienraštį • 
Į > "Naujienas” ir prisius $5.00, ; 
! i tiems duosiu dovanų svarbią ir : 
h puikią knygą MOTERIS IR SO- ; 
šiCIALIZMAS arba laikraštį ”Ko-• 
b VU,” "Keleivį” ar "Laisvę” me- • 
š l tams. Naudokitės proga. Pini- ; 
i; gus siųskite šiuo adresu: (12)i

A. J. RASIMAS,
1840 So. Halsted Street,

,! Chicago, I1L
IVIVIVXZ» »sz» >✓* '*■\ZlVTVTvFv

LIETUVIŲ DRAUGUOS 
KURIOS TURI 

„KELEIVĮ” UŽ ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA.

tVaukegan, III.
Valdybos vardai ir adresai:

Pirm. — Kaz. Vaitekūnas,
822 Wth st., Waukegan, 111. 

Pirm. pag. — M. Ambraziunas,
803 8th st., Waukegun. Iii. 

Prot. sekr. — A. F. Sabecki,
802 8th st., Waun.egan. (1! 

pin. sekr. — J. Buksia.
502 Utica str., VVaukegan. III. 

Kasierius A. Kripas.
776 Marion st.. Waukega"n. II) 

Kasos gi bėjai — K. !)>mšia,
812 8th str.. tVaukegan. 1’1.

M. Valentikonis, 1346 So. Park avė 
Waukegan, III. 

Maršai' a — F. Norkius, 
919 8th str., Waukegan. III.

Susirinkimai atsibuna paskutinį ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio. 1-mą va
landą po pietų,, "Liberty Hali” sve
tinėje. 803 8th and Šheridan Rd., 
Waukegan, 111.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKRIPKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIK ALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas. 
5x6% su 310 paveikslėlių, 
tikrą lietuvį. 
Rašykit tokį w. s.

raktais, 
dydžio 

Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
o gausite teisingus tavoms. Agentams parduodu pigiau, 
adresą:
U/aidelac 112 GRAND ST.,” alUCllS BROOKLYN, N. Y.

su

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTKRŲ 
DRAUGIJOS,

Dės Moines, lova.
Valdyba:

Prezidentas — A. Gailius,
717 E. Market st. Dės Moines Iowa. 

Vice-prez. — S. Kairis,
R. 2, Box 44, Ankiney, Iowa. 

Prot. Rašt. — J. P. Shilaik,
217 S.E. 9th st, Dės Moine, Iowa. 

Turt Rašt ir organo prižiūrėtojas —
J. P. Shepetis, 501 S. E. 7th st.

Dės Moines, Iowa. 
Kasierius — J. Bindokas, 

Capital City Hotel, Room 19,
Dės Moines, Iowa. 

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1:30 po 
pietų K of P. svetainėje, No. 504— 
506 E. Locust st, Dės Moines, lova.

Lietuvių Psšelpinė Draugystė, 
"LAISVĖ,” EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pinas ptb- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:>0 Os
kare, Anglų Socijalistų ruimą, 4M 
Northampton str.

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st, Eastoa, 
Vice-prez.— A. Meškauskas,

34 So. Locust st, Eastoa. Pa. 
Prot. raštininkas ir organo užšrard- 

tojas — J. Karinis,
1113 Ferry st, Easton, Pa. 

Fin. raštininkas — F. Vyturis,
439 S. Bank st, Eastoa, 

Kasierius — J. M. Jankauskas^

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KUUBAS, 

Indiana Harbor, Ind. 
Vaidyba:

Prezidentas — Pranas Hendersonaa, 
2112 137th st, Ind. Harbor. Iad. 

Vice-prez.— Pranas Andrijauskia, 
3730 Elm st, Ind. Hart^>r, Iad 

Prot. rašt.— Vin. Čiparis,
3604 Deodor st, Ind. Harbor, Iad. 

Kasteriu* — Antanas Mikalocs,
2112 137th st, Ind. Harbor. Iad 

Finansų rašt — Pranas Vaitkus,
3619 Deodor st, Ind. Harbor, Ind. 

Maršalka — Motiejus Drungūaa,
3730 Elm. st, Indiana Harbor, Ind. 
Susirinkimai atsibuna nedėbonate 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mų va 
landą po pietų, Antano Mikalocs ava- 
tainėj, 2112 137th st Ind. Harborjnd

LIET. NEPRIGULM. KUUBAS 
Chicago, I1L

Prezidentas — Juo z. Kriščiokas,
2027 Union avė, Chicago, m. 

Pirm. Pagelb. — Jonas Grušinskaa, 
923 W. 33rd pi, Chicago, U- 

Prot rašt ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, ChieaRn. 
Finansų rašt— Ant Staniulis,

3220 So. Wallace st, Chicago> Ek 
Kasierius — Kaz. šilas,

3342 So. Halsted st, ChicaRa 
Susirinkimai atsibuna kas pasknM 

nę sabatą kiekvieno mėnesio, 7 J* 
valandą vakare, "Aušros” iintsiab- 
je, po No. 3001 S. Hslsted st. M«O- 
ni’s susirinkimas pripuola sausio 
nesij. Bertsninisi: Balandžio ir Spa
liu mėn Pusmetiniai Liepos m«a
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Vyrai ir leidės, 
visi šarap!

MISTER DŽIAN

'.\N

— Džizus krais! — sušu
ko jis ir sugriuvo Į kičiniu 
Žiuriu, ogi musų blaivinin
kų susaidės sekretorius.

— Džiova, ar tai tu čia? į
— Vactumaru, Džian! jis 

sako. — Ar ju kreizi?
— Uskiuzmi, Džiova, —; 

sakau — uskiuzmi, aš per į 
apmilką padariau misteiką. i 
Aš mislinau, kad tai tas se- 

inavagon Čali, ką buvo pas 
mane ant burdo.

Aš ji pakėliau, užliejau vi- 
skės ant galvos, daviau išsi- 

Įgert ir pradėjau ekspleinyt, 
kaip tas eksidentas atsitiko.

— Nevermai, Džian, — 
jis sako, — aš žinau, kad 
tu vyras orait ir aš tavęs 
ne bleiminu. Aš atėjau tau 
pranešt, kad šiąnakt yra 
musų susaidės ekstra mas 
mitingas tautos biznio ap
kalbėjimui ir tu turi ateiti, 
ba tu toki biznį geriau 
nai, negu koks lojaris. 
man!

Taigi ir nuėjom.

LMszkas D-nu M. Zimiim
7 Panaeater 8t
Bostoo, fu)

V.tokias liga* gy 
dau pasekmmgA- 
asiat Ateikit tie
siog pas mine 1 
trapais i viršų ūk 
neikit į aptieks 
•natio durys bar 
fos arba telefoną 

| iuok o aš ateinu.
Ofiso valandų* 

i Nuo 9 iki 11 ryte
auo 1 iki 2 iro iki

8 vakare. Teleph.

KUNIGU CELIBATAS

Richmond 2621-R I

)

LIETUVYS FOTOGRAFAS
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kad neparodo. Bet aš ne
noriu apie tai kalbėti.

Jurs truli,
M r Džian Bamba.

SO. BOSTONE:
Utarninkais ir Subammis. 

28 Broad*aj.
Tel. So. Boston 935 W

^Advokatas ir NotarijušasJ
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Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau. 

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS,
LAWRENCE, MASS. $ j 453a Broadway, S. Ecston, Mass. ?

pasiūt ’j 
koks K

(13)
)

l
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CREST KENDŽIŲ.
.o ji niekad nepamirš jus.

i U A V A D A T ^a^ar labai madoj, bet_xas iš tų ±vakarai n8ra

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
gų kalbą labai trumpame la ke, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk oaaišk.mnia. Būtara

American Scheo! of Languagss
731 W. 18*h SI. 1741 W. 47tč S 

CM i cann ?» i .

Keliaujantis Kriaučivs

K J. BAGFOČIUS
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai 

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

BROCKTONE:
Par.edėliais ir Pėtnyčiomis.
Bar ris terš Hali. 45—16, 
kampas Main ir Belmont Sis

Tel. Brockton 1875.

Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip 
gi parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriškiems kriau- 
čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. ŠlMKONIS,
7 Columbia st. Holvoke. Mass.

Kazis Krauczunas, j
! J Veda provas visuose teismuose ■! 
į : ir atsilanko į visas valstijas ant ; j 
į' pakvietimo. Taipgi duoda patari- <' 
* mą per laiškus. , t

403 Lyon Build.,
Seattle, Wash.U

1 K* OI Tieky*

j' C-R4S JT. /KCRZEJEW}KI
Vienatinis lenkiškas 

į DANTŲ DAKTARAS | 

j Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
jj dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
I; Ištraukiu dantis be jokio skausmo 

$176 HARRISON AVĖ.. BOSTON.
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Susideda iš 27 įvairių gydančių žolių ir šaknų. 
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dėl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA

VARTOJIMAS: . Vieną pakeli šitų gydančių 
augmenų užmerkti i vieną kvortą čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.

Neatjaučia.
Jonas:— Ar matei Ado

mą? Tai tik kietaširdis 
žmogus! Pati jam su bur- 
dingierium pabėgo, o jis...

Juozas:— Taip, tai be jo
kio jausmo žmogus, net ir 
pasidžiaugt negali.

/gĮ==^=~====^=?~?g=~:===~=-=SaB&=
Telephone: Cambridge 4806-M. 
Rusiškas Daktaras Cambridge 

Dr. N.A.GIebovv
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir 

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

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

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge, Mass.

)
' iRedakcijos įsakymai.

Vargo Vaikui.- Nevv Yor- 
kas — sena lietuvių koloni
ja. jos visuomeniškas gyve
nimas musų laikraštijoj ži
nomas, jus gi taip trumpu 
laiku permažai viską paty
rėt, dėlto žinutės labai nepil
nos, o kitos ne naujos.

Wm. Armonui.- "Raudos 
našlaitės” nedėsime. Gyve
nimas yra toks jau besisu
kantis ratas, kad mes prie 
jo prikibę būnam, tai augš- 
tyn iškeltais, tai žemyn nu- 
glemžtais. Ne aimanuot, 
bet kovot reikia.

Vyčiui. — Apie "sorkes" 
korespondencijos nedėsime. 
Kvailiems ir "sorkės" reika
lingos, protingiems apie to
kius sorkininkus nėra kas 
pasakoti.

F. Vituriui.— Apie kun. 
Mockaus prakalbas gavome 
nuo kito korespondento ži
nutes.

BAMBA 
turi balsą apie 

tautos biznį.
Mieli mano broliai ir sese- 

rjs, jemerikonai ir grinoriai, 
ir kitokie frentai!

Kada veršis ateina prie 
karvės, tai karvė neklausia' Baigali, kaip atėjom 
ko jis nori, bet raidavei pa- mitingo į mister Porkčapso 
kelia vieną koja ir dac oi. saliuną, tai, sanavagan, net 
Taip yra ir su bizniu: kada už galvos nusitvėriau iš di- 
kostumeris ateina i saliuną, dėlių dyvų. Ba sakau jums, 
tai saliunkyperis neklausia mieli mano broliai ir seseris, 
jo, ar sveiki jo beibės, ar au- jemerikonai ir grinoriai ir 
zoj viskas orait, ale raida-į kitokie frentai, kad buvo 
vei ima stiklą ir sako: ko dyvytis. Visam mister

— Ką gersi: mosti ar bok Porkčapso saliune buvo iš- ! 
byr? kabinti visokie dekoreišinai,'

Taigi aš ir jūsų neklausiu, i flagės ir lac-a kitokių tinksų. 
ko jus čia atėjot, ba iš geo- i o ant stalo, gadėmit. stovėjo 
grafijos žinau, kad atėjot,visokio kaino drinksai: rau- 
paklausyt, ką pasakys mis-idoni. geltoni, žali ir kvaraba 
ter Džian Bamba, senas je-. žino da kokios mosties. Bu- 
merikonas ir sitizen of ju- vo taipgi ekstra keturios ba_ 
naitet steic of Jemerika.

Taigi mieli mano frentai. 
jemerikonai ir grinoriai ir 
kitokie kostumeriai, aš jums 
pasakysiu koks eksidentas 
atsitiko pereito j šventoj ne- 
dėlioj.

Po pietų buvo musų su
saidės ščėstlivos smerties 
mas mitingas, buvo priėmi
mas naujų memberių. tai 
traukėsi iki siks oklak. Po 
mitingo komitetas turėjo da 
bačkutę sterling eliaus, tai| 
pakol išgėrėm buvo jau ir 
nain oklak. Parėjau auzon, I 
dišiai stovi nevašyti ir vis
kas apsaidaun. Žiuriu, kur 
mano Keidė — nėra. Žiu-j 
riu kur burdingierius — nė
ra. Gadėmit, mislinu sau, I 
čia išrodo bom biznis: tas 
j^gavagan išrunijo su mano 

Ale ir vėl pamislinau 
sau, o ką aš kėrinu? Tegul 
sau runija. Gausiu iš korto 
divorsą ir apsiženysiu su 
kita. Tokiam smat vyrui, 
kaip Džian Bamba, kuris ži
no visą bobų geografiją, ki
tą bobą gaut nesunku.

Paėmiau tuoj peiperį ir 
parašiau į gazietą pajieško- 
jimą:

"Pajieškau sau savo 
apsivedimui merginos. Tu
ri mokėt angelskai šnekėt 
ir rašyt, ba aš esu mokytas 
vyras ir runiju forst klas 
bizni ir turiu laca frentų je- 
merikonų, sy! O kaslink pi
nigų, tai ai don kėr: gali 
turėt ir gali neturėt. Turi 
būt nesenesnė 19 metų ir 
be vaikų. Aš turiu locną 
auzą, forničius ir armobilą ; 
angelckai kalbu kaip regli 
airišis, priguliu prie lietuvi
škų blaivininkų ir prie lie
tuviško vaisko; esu ščėsly- 
vos smerties susaidės pre
zidentu ir šiaip daug viso
kių tinksų žinau. Taigi ka
tros nori turėt gut taiTn, te
gul tuojaūs atsišaukia ir 
prisiunčia man savo pikčių.

Mr. Džian Bamba, forst 
klas saliunkyper."

Įdėjau i konvertą, uždė
jau štampą ir jau imu over- 
kotą nunešt gromata į ju- 
naitet steic meil baksą. Tuo 
tarpu kvaraba žino kas Į 
duris: bu, bu, bu! Mislinu 
sau, tur būt Keidė ateina su 
burdingierium. Paėmiau 
kočiolą, atsistojau prie du
rų ir sakau:

—Komin, gad...
Kaip tik duris prasidarė, 

aš jam dzang kočiolu Į gal
vą!

>a.

čkutės alaus ir plenti kito
kio štofo.

Kaip visi užėmė savo vie
tas ir pripylė stiklus, blaivi
ninkų susaidės prezidentas 
atsistojo ir pakėlęs savo sti
klą pradėjo šitokį spyčių:

— Broliai ir frentai lie
tuviai! Jus atsimenat, kaip 
musų tėvynės autsaid mini- 
steris Džiova Gabrys mušė 
per Vašingtoną tilygramą 
ir daktaru pasivadinęs sakė 
kad raidavei atvažiuoja i 
šitą kontrą pasikalbėti su 
mister Rokfelerių ir kitais 
jemerikonais apie Lietuvos 
biznį. Tuomet iš to džiaug
smo, kaip atsimenat mieli 
broliai blaivininkai, mes iš
gėrėm ant savo mitingo de- 
vynes bačkutes lagerio ir 
dvi bačkutes sterling eliaus. 
Ale dabar jau daugiau kaip 
pusė metų praėjo, o musų 
autsaid ministeris daktaras 
Džiova Gabrys vis neatva
žiuoja. Seno kontro gazie- 
tos rašo, kad jis senai .jau 
išvažiavo ir dabar turbut 
jau su prezidentu Vvilsonu 
frentauja, o tuo tarpu jo 
čia visai nėra. Tas mynina, 
kad su mister Gabriu atsiti
ko koks trobelis, sy! Užtai 
gi mes čia sušaukėm mas 
mitingą, kad padaryt rezo
liuciją ir paduot po angelc- 
kus peiperius, kad daugiau, 
gadėmit. tokiais tilygra- 
mais mus nefulintų, ba mes 
ne grinoriai. Sy!

— Urei! — sušukom visi 
ir išgėrėm stiklus.

Paskui pradėjo kiti sakyt 
spyčius. Mitingas ėjo per 
visą naktį. Iš ryto nemie
gojęs Džian Bamba turėjo 
eit Į saliuną.

Pareinu vakare auzon, 
Keidė jau namie.

— Kur tu buvai vakar? 
— klausiu.

— Ant muvink pikčių.
— Su kuo?
— Su Pyteriene.
— Meluoji!
— Nausa! Paklausk 

terienės.
Baigali, mislinau sau, 

bom biznis. Rašau spešel 
deliveri Į redakciją, kad ne
dėtų į gazietą mano pajieš- 
kojimo. Bet ant rytojaus 
ateina gazieta ir mano pa- 
jieškojimas Įdėtas.

Kada Keidė perskaitė, 
kad jos Džianas pajieško 
mergos dėl apsivedimo, tai 
padarė tokį trobelį, kad ir 
ant muvink pikčių tokio nie-

<( i
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akmens
Gelžkelio laik
rodis šrubeliu 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
Labai teisingas, 
važiuojantiems 

reikia visuomet
žinoti. Gvarantuotas 
Ypatingas pasiulvji- 

šsiųsime šį laikrodėlį ant

ypatingai gelžkeliu 
žmonėms, kuriems 
tkras laikas 
ant 20 metų, 
mas. Mes 
kiekvieno adreso už 85.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie 825.00 jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(12)
ENCELSIOR WATCH CO.

*:06 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL.

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINOS?

Jeigu nori, tad pasipirk

................. ... ........ ............... ..

!I
 kendžių gardumas priverčia ją 2 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir II 
visados Lowneys Crest Kendžių. Įj| 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- £

I

I
į
i

fj| siųsk mums dolerį, o gausi vie- 
|į| ną svarą geriausių Amerikoj iš-

8
 dirbtų kendžių

K. ŠIDLAUSKAS

B
Generališkas agentas Bostone.

226 Btoadvay.
L So. Boston, Mass.

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus. Degtinės 

Vyno ir Cigarą.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

'304 ir 259 0 Šlietis 
SO- SUSTOK MASS.

Petras Valiulis
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuva Visokius Rubus 
Vyrams ir Moterims

Visokį Darba Padarome 
PIGIAI.

Už gerumą darbo ir gerą Rūbo 
pritaikymą g varant uojam.

TAIPGI PATAISOME, IŠVALO
ME IR PROS1NAM SENUS.

Meldžiame lietuvių duot 
mums, o persitikrinsit 

bus skirtumas.
7 SHORT ST.,

t LEIDES IR VYRA1-KYP KVAIT!

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kvperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
f inigus salima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį 

rele ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:'

“KELEIVIS”
28 Broadvvay, So. Boston, Mass | 

: • yjoioicąoiom^icK)^^ ^icixic!c i:^mxicricmemo^

5 C

Siutus !r kitokius 
Rublis

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų ir s 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam ) 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam < 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus , 
išvaizdos ir būna tvirtesni. *

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21013

šita knyga, parašyta kunigo G. Towsend Fox’o, 
išėjo dabar iš spaudos lietuviu kalboj. Todėl kas 
nori žinot, kodėl katalikų kunigai nesiženija, turė
tų ją perskaityt.

Knyga parašyta leng\ai suprantama kalba, at
spausdinta ant gražios popieros ir paduota daug 
faktų apie kunigų celibatą. Pinigus galima siųst 
25c. Įvyniojus i popierą ir Įdėjus Į prastą laišką. 
Adresą parašykit taip: 
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

r--------- ——-S\

COLUMBIA Gramafonas

ŠOKIAI

2529

2530

Valcas. Militariška orkiestra. 
Militariška orkiestra.

Milirariška orkiestra.
Polka. Militariška orkiestra.

Valcas. Sargybos orkiestra.
Valcas. Sargybos orkiestra. 

Coiumbijos orkiestra.
Colambijos orkiestra.
Maršas. Coiumbijos orkiestra. 

Coiumbijos orkiestra.

SUGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROM1S
10 Inch 65c. (Canada 85c.)

Prieš Aušrą.
Bangos. Valcas.
Linksmybė. Polka.
Išdykus Mergaitė.
Alpų Ganyklose. 
Pavasario Sapnai.
Ant Bangų. Valcas. 
Kregždute. Valcas. 
Liuosnoris Medėjas. 
Vėliavos Nešėjas. Maršas.

Prisiųskite $5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite eks-$ 
i! presui Užlaikom visokius gramofonus su rekardais(|; 
$ nuo 15 iki 500 dolerių.

Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą. $
| Urbon & Pilvinis. į

i REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE
JOS DEVYNERIOS" YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o 
tuojaus apturėsite.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
229 Bedford Are, Brooklyn, N. Y.

Kampas North 4-tos gatvės.
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Egiptėnų Dievai.
Parašė Iksas.

įMedega iš Ridpath’o "History of the VVorld.”)

(Tąsa.)
Egipto kunigijos ir filozofų suformuluo

tas tikėjimas įkūnijo į gyvulius savo die
vus. Kunigija, pavyzdžiui, įsivaizdino sau, 
kad dievui Anubiui iš visų gyvūnų geriau
sia patinka beždžionė. Todėl kad tam die^ 
vui įtikus, reikia garbint mylimą jo gyvū
ną. Laikui bėgant pradėta tikėti, kad Anu
bis beždžionėj jau ir gyvena, todėl beždžio
nė liko jau kaip ir dievu. Drūtiems ir nar
siems dievams buvo skiriamas bulius, o jų 
žmonoms, gimdymo ir vaisinimo dievėms, 
— karvė. Amunui ir Knumui buvo pašvęs
tas tekis avinas; dievą Pta atstovavo šven
tas jautis ir vabalas, Ozirį jautis ir gervė, 
Izį vanagas, o Rą ir Horų vanagas ir katė,. 
Tautą ibis (toks paukštis), Anubį beždžio
nė, o Setą ir Sebeką krokodilius.

Visi šitie gyvūnai buvo šventi ir buvo 
garbinami kaip tukri dievai. Prasižengi
mas prieš tokį gyvūną buvo prasižengimu 
prieš patį dievą, kurį gyvūnas atstovavo. 
Šventi gyvūnai turi būt guodojami kaip ir 
patįs dievai. Jeigu miestas dega, tai rišu 
pirmiausia reikia gelbėt kates, nes jos pri
guli dievui Horui, kuris gimė, kad apšvies
ti pasaulį. Guodoti šventus gyvūnus žmo
nių akvvaizdoj: sukapoti vanagams mėsos, 
glamonėti kates, duoti joms pieno, tai die- 
vobaimingiausis buvo darbas. Užmušti gi 
bent vieną tų šventų gyvulių, vistiek ar ty
čia ar netyčia, buvo prasižengimas bau
džiamas mirtimi. Kaip istorikas Diodorus 
sako, tai net vėlesniuose laikuose, viešpa
taujant jau Ptolemajui, kuomet egiptėnai 
labai trokšdavo Romos Cezarų malonės, at
vykus Egiptan vienam romėnui kažin kaip 
ten jam pasitaikė užmušti katę: egiptėnus 
taip sujudino, kad nepaisant nė didelio ro
mėno autoriteto, nė galimų pasekmių, su
sirinko minia ir romėną užmušė.

Bet ne visi gyvuliai buvo lygiai garbina
mi. Iš rišo pulko išrinkdavo tiktai vieną 
dievui atstovauti ir tas buvo švenčiausis. 
Katrą rinkti, tai tą jau žinodavo kunigai: 
katras turėjo kokį nors ypatingą ženklą 
arba šiaip kuomi nors skyrėsi nuo viso pul
ko, tą jie paprastai ir nutardavo rinkti į 
dievo atstovus.

Išrinktą gyvulį visuomet skaitydavo die
vo įsikūnijimu. Įvesdavo keturkojį to dievo 
bažnyčion, kurį jis turėjo atstovauti, ir j 
nuo to laiko melsdavosi'prieš jį. kaip prieš j 
patį dievą.

šventas jautis — Apis.
Jautis buvo pašvęstas dievui Pta ir Ozi

riui. Jis vadinosi Apiu. Sulyg egiptėnų 
teologijos, pirmutinis Apis buvo paskirtas 
tokiai šventai pasiuntinystei šviesos spin
duliu iš dangaus. Nuo to laiko Apis palik
davo vis savo vietoj įpėdinių ir kunigams 
likdavo juos tik išrinkti iš paprastos kai
menės, su kuria jie ganydavosi ant vienos 
pievos.

Apis buvo juodo plauko. Ant kaktos 
jisai turėjo trikampę baltą žvaigždutę, o 
po liežuviu pas jį buvo mėsiškas augmuo, 
panašus į šventąjį Pta vabalą. Jo nugara 
buvo išmarginta baltais taškais, o vuodega 
dryžuota.

Kada kunigai Apį atrasdavo, visų pir
miausia per 40 dienų jį ganydavo Nilopo- 
lio pievose. Paskui jį nuveždavo laivu į 
dievo Pta bažnyčią Memphijoj. Tenai jį 
išmaudydavo, patepdavo krikšto aliejais ir 
aprėdydavo brangiausiais rūbais. Užsi
tarnavę kunigai šerdavo jį geriausiu mais
tu ir rūkydavo prieš ji kvepiančiausį rukv- 
lą. O kada pagalios tas vuodeguotas die
vas nustipdavo, jam iškeldavo iškilmin
giausias šermenis, kurioms turtingi didžiū
nai ir karaliai paleisdavo savo turtus. 
Apio siela tuomet pereidavo į kitą jautį, 
kurį kunigams reikėdavo atrasti.

Bet jeigu per 25 metus šventas Apis ne
nustipdavo, tai šventam vandenyje jį pa
skandindavo.

Pasirodymas to paukščio, kurį egiptėnai 
pavadino Benn, buvo kaipir apreiškimu 
Egipto žemei gero užderėjimo ir atgijimo 
visos gyvybės. Todėl nestebėtina, kad 
egiptėnai pradėjo tikėti, jog Bannu atne
ša jiems palaimą ir gausą. Vadinas, Ban
nu turėjo turėti su palaimos dievu Oziriu 
ką nors bendra, o gal tai buvo stačiai jo 
paukštis, todėl jis pradėta garbinti kaipo 
Ozirio atstovas.

Matot, kaip aiškiai aplinkybės kartais 
prisideda prie atsiradimo dievo.

Feniksas.
Arti su šituo mitu surištas buvo ir gar

susis Feniksas. Legenda sako, kad didelis 
auksaspalvis ir raudonas paukštis, pana
šus i arą, atskrisdavo syki į 500 metų iš 
Arabijos i Heliopolį saulės šventinyčion. 
Čia tas sparnuotis palaidodavo sauliadievio 
šventinyčioj senąjį savo kūną. Mat buvo 
tikima, kad per 500 metų Feniksas rengia 
sau laužą. Sukakus penkiems šimtams 
metų jisai susidegina, o paskui iš pelenų 
pakįla vėl jaunas ir stiprus paukštis ir pa
ėmęs seno savo kūno liekanas nuneša jas i 
Heliopolį, kur įbalzamavęs jas palaidoja. 
Kaip žuvėdra Bannu, taip ir Feniksas buvo 
pašvęstas dievui Oziriui.

Tūli mano,, kad šitas nepaprastas pauk
štis yra supasakintas koks nors astrono
miškas apsireiškimas: sugrįžimas kokios- 
nors planetos, kometos, ar šiaip kas nors 
panašaus.

Katės, vanagai ir kiti šventieji.
Heliopolio dievui Ra buvo pašvęstas ka

tinas, o Paštui — katė. Egiptėnų maldose 
katinas šitaip garbinamas:

”Tavo galva yra Sauliadievio galva; ta
vo nosis yra Tauto nosimi; tavo ausis yra 
Ozirio ausimis, kuris girdi balsą visų pas 
jį besišaukiančių. Tavo burna yra Tumo 
burna, kuris užlaikė tave nuo kiekvienos 
dėmės. Tavo širdis yra Pta širdimi, kuris 
užlaikė visas tavo dalis kūno nuo susitepi
mo. Tavo dantis yra Mėnulio-dievo dan
timis, o tavo šlaunis yra dievo Horaus 
šlaunimis, kuris už savo tėvo mirtį nedo
vanojo nė Šėtonui.”

Taigi, kaip šita malda parodo, katinas 
buvo giminė beveik visiems egiptėnų die
vams.

Panašiai buvo garbinami kirlys, ibis ir 
vanagas. Kada tie gyvunai-dievai nustip
davo, kunigai juos įbalzamuodavo ir palai
dodavo su tokia pagarba, su kokia buvo 
laidojami tik karaliai. Balzamuotų gyvu
lių — jaučių, karvių, šakalų, šunų, kačių, 
beždžionių, kirlių, vanagų, ibių, žuvėdrų ir 
net krokodilių — mumijų ir šiandien yra 
randama tarp šventų šiukšlių, išmėtytų 
Teboj, Abydoj, Memfijoj, Bubastijoj. Her- 

i Topolyje ir kitose Egipto vietose.
Egiptėnų tikyba.

Katalikai ir abelnai visi krikščionis šian
dien didžiuojasi, kad jie pažįsta tikrąjį 
Dievą, kurį jie rašo su didžiąją ”D,” ir kad 
iie žino, jog žmogus nėra vien tik molio 
šmotas, bet turi da nemirštančią sielą, kad 
toji siela jam numirus eina į kitą pasaulį, 
ir t.t. Bet tikėjimas į nemirštančių sielą 
ir kiti tam panašus dalykai, tai ne krikščio
nių išradimas. Tie mitai paskolinti iš 
stabmeldžių. Į nemirštančią sielą tikėjo 
jau ir egiptėnai. Jų Oziris turėjo galę 
mirusią gyvybę vėl prikelti. Jis buvo žmo
gaus sielos ir amžino gyvenimo dievas. Ir 
buvo net panašus krikščionių dangui toks 
nematomas pasaulis, kur, sulyg egiptėnų 
tikėjimo, gyvendavo Ozirio globoj amžinos 
ir nesunaikinamos žmonių dvasios.

Egiptėnai tikėjo, kad žmogui numirus jo 
siela nusileidžia kartu su saule po žeme, 
kur buvo mirusių pasaulis. Tenai ji stoda
vo prieš teismą, kur ji buvo tardoma ir 
sveriami jos darbai.

Laike teismo dievas Oziris sėdi ant sosto, 
laiko botagą ir lazdą. Aplink jį žydi van
dens. Mirusiųjų globėjas 
dens. Mirusiųjų globėjas 
su gyvybės dievu Horum 
darbą, o 42 dvasios šalia 
boja.

I

ir vadas Anubis 
ir vadas Ambis 
atlieka sverimo 
Ozirio juos da-

(Toliaus bus.)

f

HISTORIJA
Liet. Apšvietos Draugijos, 

10 metų gyvavimo nuo 
susitveri mo.

žuvėdra Bannu.
Apie tą laiką, kada prasideda kasmetinis 

Niliaus išsiliejimas, žadėdamas žmonėms 
ramybę ir gerą užderėjimą, Egipte pasiro
dydavo ypatinga žuvėdra su ilgu kuodu.

Kiniečiai sveikindamiesi suploja dešinią
ją ranka i kairiąją ir ištiesę ją nuleidžia že
myn, vienkart nulenkdami ir galvą; o jei 
norima išreikšti didelę pagarbą, tai kinietis 
nasilenkia taip žemai, kaip galima, ir suplo
tomis rankomis mosuoja tarp kojų.

(Pabaiga.)
Birželio 30, 1910 pranešė ko

mitetas, kad draugijos -du na
riai mirė: Antosė Rugieniutė ir 
draugijos iždininkas M. Janu- 

; šonis. L. A. D. komitetas pir
kęs abiems įnirusiems nariams 
draugijos vardu po vainiką.

Draugija prenumeruoja po- 
puliarį žurnalą "Visuomenė.” 
Draugijos narys, p. M. Mocke
vičius aukauja draugijos iždan 
$5.00.

Organo rinkimas. Įnešta, 
kad vietoj ”V. L.” rinkt arba 
imt "Keleivį.” Balsai pasidali
no sekančiai: už "V. L.” balsa
vo 21, už "Keleivi” 11. Tuom 
pasirodė, kad draugijoj da turi 
galę "V. L.,” nors ir neatsakė 
draugijos reikalams ir iš savo 
pusės neturėjo veiklių narių.

Gruodžio 27, 1910, užsiprenu
meruoja žemaitės raštus, ku
riuos A. žymontas buvo pagar
sinęs išleisęs.

Rinkimas organo, šiame su
sirinkime buvo dėtos paskutinės 
pastangos, kad nuo organavimo 
”V. L.” atmetus. ”V. L.” šali
ninkai matydami, kad jau jie 
praloš, tada prašyte prašė, kad 
užganėdinimo visų draugijos 
narių dėlei, imt abudu t.y. "Ke
leivį” ir ”V. L.” Keleivininkai 
matydami, kad jie vistiek laimi, 
išklausė vienibininkų prašy
mą” ir sutiko, kad imt abudu, 
t.y. kas kurį norės. Imant du 
organus, prisiėjo 
duoklės nuo 15c. iki 25c. pakelt.

Vasario 26, 1911, p. M. Moc
kevičius aukauja $5.00 arba už
prenumeruoja "Lietuvos Ūki
ninką" ir "Vilniaus "žinias.”

Jovarui auka $21.50, kaipo 
dalis pelno likusi nuo teatro 
"Vagis," lošto bal. 12, per Ve
lykas.

Liepos 28, 1911 merginos pri
imamos be įstojimo. Mėnesinės 
duoklės 15c., kuris organa ima, 
5c. kuris organo neima.

Organo rinkimas — "Kelei
vis” ir "V. L." Už "Keleivį” 
balsuoa 22, už ”V. L.” 13. Mat 
buvo nutarta mėnesines duok
les sumažinti, kad daugiau na
rių pritraukus, tokiu budu ir 
prisiėjo tik vieną organą imt.

Užsiprenumeruoia Strazdo!?) 
"Teatrą.”

Kovo 24, 1912, užsiprenume
ruoja "Lietuvių žurnalą.”

Rugpiučio 27, 1912, užsipre
numeruoja Viduno "Jaunimą.”

Spalio 27, 1912, p. M. Macke
vičius aukauja draugijos iždan 
$5.00.

Sausio 26, 1913, $15.00 paau
kauja kriaučiams streikieriams. 
Kovo 4, $25.00.

Organo rinkimas. "Keleivis” 
ir "Laisvė.” Už "Keleivi” bal
suoja 16. už "Laisvę” — 2.

Balandžio 19. 1914, Draugija 
atmetė pakvietimą prisidėti 
prie išleidimo kun. V. Dembskio 
biografijos. Priežastis buvo ta, 
kad rašėjai biografijos yra mu
sų persitikrinimams priešingi.

Birželio 18, 1914, organo rin
kimas. Už ”Kel.” balsuoja 16 
balsų, už "Laisvę” 7.

Rugsėjo 28. 1914, siunčia ke
turis delegatus į Antrąjį Lie
tuvių Visuomenišką Seimą.

Spalio 25, 1914, Lietuvių U- 
kėsų Kliubas kviečia į konferen
ciją, idant išdirbt budus ir su
tvarkyt aukų rinkimą dėl tau
tiško, Lietuvos Gelbėjimo Fon
do. Užkvietimas atmestas.

Lapkričio 11. 1914, Draugija 
paaukauja Lietuvos šelpimo 
Fondan $75.00.

Sausio 17, 1915, organą ren
kant, išrinkta "Keleivis” 16 bal
sų prieš "Laisvę” 15.

Liepos 15, 1915, "Laisvė” iš
rinkta organu 10 balsų, prieš 
"Keleivį” 7 balsus. Užsiprenu
meruoja '"Jaunąją Lietuvą.”

Iš tų augščiau privestų faktų 
aiškiai matosi, kad Lietuvių Ap
švietos Draugija nėra nukrypu
si nuo pirmyneigos kelio. Taip- 
pat nerasite darbininkiškai dva
siai priešingų jos knygyne kny
gų, išskiriant tas, kurios yra pa
aukautos; auka, tai bile knyga, 
nežiūrint jos turinio.

L. A. D. dar neturi konstitu
cijos, bet matomai, kad tvėrėjų 
manymu buvo tik knygyną už- 
laikyt. Bet, matėm, kad yra 
rengusi teatrus, prakalbas, pa
skaitas ir abelnai prisidėjusi 
prie vietinių bei visuomeniško 
lietuvių judėjimo. Į tokią drau
giją privalėtų priklausyt kiek
vienas pažangesnės dvasios lie- ■ 
tuvis. į šią draugiją priklauso’ 
ir dabar skirtingų pažvalgų1 
žmonės, kaipo: tautininkai, lais-

vamaniai, socialistai bei katali
kai.

Liet. Apš. Dr-ja per tą dešim
tį metų savo gyvavimo yra sce
noje stačius šiuos veikalus: 1) 
"Velnias Spąstuose,” 2) "Lė
kė kaip Sakalas, Nutupė kaip 
Vabalas,” 3) "Gudri Našlė,” 4) 
"Be Sumenės, ir "Musų Gera
sis,” 5) "Nutruko” ir "Nesiprie
šink,” 6) "Adomas ir Jieva” ir 
"Tarnas įpainiojo,” 7) "Vagįs,” 
8) Ponas ir Mužikai,” 9) "Ker
štinga Meilė,” 10) "Ekspropri- 
jatorius,” 11) "Daktaro Kabine
te,” 12) "Mirtų Vainikas,” 13) 
Concilium Facultatis,” ir 14) 
"Prieš Vėją nepapūsi.” Viso 
17 veikalų. Balių ir koncertu 
4. Teatrai ir baliai pelno davė 
$413.91. Prie dviejų teatrų pri
dėta viso $$33.81.

Draugijos nariai, kurie yra 
aukavę knygynui knygų:

Egzempl. Vertės.

i

11 .... 2.35

A. Gabrys 5........
J. M. Balčius 2 .... ... .20
A. Kudirka 2........ . $2.00
A. Strokas 1 ....
J. Balčius 3 . . . . .. 1.00
J. Ancerevičiutė 11 . .. 1.75
A. Petraška 36 ... .. 9.30
J. šerkšnas 12 .... .. 1.93
J. M. Danielius 32 . . .. 3.90
J. Ancerevičius 12 . . .. 2.20
M. Yeskath 19 . .. . 2.55
J. J. Nienius 61 .. 5.53
B. Vaičiekauskas 2 . .. 1.25
J. Urbonas 5 ... . .. 1.40
A. šalčius 27 . . . .. 1.77
V. Ainauskas 5........ ... .57
A. Alešiunas 3 ... ... .80
MaČionis 4 . .. . .55
J. Jukelis 9........ ... .88

mėnesinės

A. Dagis
Viso egzemplirių 243. Ver

tės $38.23.
Dabar knygyne randasi kny

gų 1,506 egzemplioriai. Vertės, 
už $429.55. Pražuvusių 184, 
vertės $59.58; viso butų knygų 
1,690 egz., vertės $489.13.

Narių stovis:
Nuo gruodžio 24, 1905, iki 

gruodžio 19. 1915 m. prisirašė 
prie draugijos 183. Išstojo 93. 
Dabar narių turi 85, tarp kurių 
19 moterų. Iš viso moterų bu
vo įstoję į Dr-ją 43. Reiškia 24 
išstojo.

Finansai:
Įstojimai atnešė .... $148.00
Mėnesinės ....
Teatrai ir baliai
Smulkių įeigų

. 698.00
1,449.27

169.35

Viso ineigų

Išeigos:
Randa ..............
Knygos ..............
Dvi šėpos ........
"V. L.”
"Keleiviui” ............
Laikraščiai .............
Knygų apdarymas .
Užrašų knygos ....
Teatrališkos knygos . . 26.15
Aukos, teatrai ir kitos

smulkmenos .......... $1,211.56

§2,464.62.

$43.00 
429.55 
37.50 

už Organa . . 332.29 
. 214.98
. . . 48,21 
.. . 30.85 
.... 5.05

Viso
Viso

Viso išeigų $2,379.14. 
ineigų buvo $2,464.62 
išeigų .......... $2.379.14

Ar žinot kad-
Anglu kalbą vartoja dau- 

giau kaip 140,000,000 žmo
nių ; franeuziškai kalba virš 
75,000,000 žmonių ir tiek; 
pat yra rusiškai kalbančių;: 
vokiškai kalba 40,000,000, is
paniškai 42,000,000, itališkai 
33,000,000, o portugališkai 
13,000,000.

♦ ♦ ♦

Ereliai medžioja papras
tai poromis: vienas jų baido 
aukas iš pasislėpimo rietu, 
o kitas gaudo, kada jos bė
ga.

♦ » ♦

Daugiausia gyventojų tu
ri Kynai, paskui seka Indi
ja, Rusija, Suvienytos Vals
tijos, Vokietija, Japonija, 
Franci zija, Italija ir Aust- 

•Efu

DYKAI

Kiekvienam kuris tik prisius 2 do
leriu aš duosiu puikią barberišką bri- 
tvą ir dar pridėsiu priedo didelę Mo- 
nų arba Juodąją knygą dykai. Iš ši
tos knygos galima lengvai ir greitai 
išmokti padaryti šimtus visokių ki
tiems nesuprantamų ”štukų.” Adre
suokite taip: (10)

L. J. PAULAUSKAS.
152 Millbury st.. Worcester. Mass.

M. Gailivan Co!
£
HElių, Vyną, Likerius ir h 
i kitokius skanius gėrimus ? e 

lįo taipgi ir geriausio ta- | 
bako Cigarus.

jį Meldžiame užeiti, o visados 
si gražų patarnavimą.
į 362 2nd st., So. Boston.

<

<

Užlaiko geriausį

rasi T< >
?>

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto 
Nereikia rakto ne&iotis-nėra 

ką nei pamesti.
Musų naujo išradimo be- 

r ak tinęs spynos yra padary
tos ant neišpainiojamų pa
matų ir yra taip saugios ka.p 
Bankinis Užraktas. Nusipir
kęs musų naujo išradimo bė
ra.; t u: e spyna jausiesi saugiau 
negu kad palicmoną pristaty- 
t-im prie savo užrakto, nes jos 
kitas okiu budu negales atra- 
kyt kaip tik jus. Nelaukdamas 
pareikalauk rfuo musų pilno

<ų spynų aprašymo su paveikslais: nusistebėsi 
dažinojęs. kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary
tos ir pigios, Ci praplatinimą musą naujo iš
radimo beraktinią spyna duodama dideles ver
tės dovanos. Klausk išlygą.

Laiškus rašykite liataviškai įdedami markę atsakymui. 
Adresuokit šitaip:

SECUR'TY PADLOCK CO.
648 W. 31 et St. Chlcigo. III.

liekasiIžde $85.48.

DYKAI

Pristaskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. 501, 238 N. 5th Avė.. ChicaHo. III., U. S. A.

Brangis Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiusti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė................................................ •.......................................................................

Gatvė ir Noė....................................................................................................................................

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

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

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

Sveikata 
pajiegos 

ir 
energija

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

L>-ro Rictilcr io 

PAIN*EXPELLER 
Neabejojantis budas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

<i:m<>, išsinarinimo ir tt. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

•ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliuką* & pliekoje arba

Stačiai lino 
F. AD. RiCHTLk dc CO.

74-80 AVa^hingtoo Street. New York. N. Y

S. Baracevičius
GRABOR1US.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Didelį palaidoju už $45, mažą už $15.

Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
stuose.

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

S. BARACEVIČIA.
258 Broadway, So. Boston, Mas*. 

Telephone: So. Boston 839-J.

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužiu* | 

Siuvame ant Užsakymo į
Išvalome, sutaisome ir išprosi- | 

name senus. I
Vienintelė Kriaučių kompanija |« 

So. Bostone, kur visame duoda ĮM 
gerą ir gražų darbą už prieina- lu 
mą kainą. K
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ l| 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL U 
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, m 

kreipkitės pas mus. m
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Boston.
“ =:t=:= = ~ ~ ~ ■ -

------------------------------

l’HOGA
Visiems Lietuviams

Geriausia Lietuviška rainkotų , 
dirbtuvė. Šimtai kostumerių ar- j 
ba pirkėjų liudija, kad tai yra1 
verta pagiri mo. Pamėginkit iri 
patėmysit, kad lietuviai padaro 
daug geriau kaip žydai. Jei ne
galit būt patįs, tai pas musų 
agentus užsakykit ar per laiškus 
rašykit, o mes sampelius prisių- 
sim ir paaiškinsim kaip primie- 
ruot reikia. Tą galit kožnas pa
daryt, nėra skirtumo kur jus gy- 
nat, mes siunčiam po visą Ame
riką, užtikrinam visiems savo 
darbo ir tavoro gerumą ir pigu
mą. Nepamirškit kreiptis pas 
lietuvį, ir patarėia kriaučiams, 
kad pareikalautų sampelių nuo 
musų, nes tai reiškia padidint sa
vo biznį; sampalai visiems uždy- 
ką. Adresuokit pas (13)i

So. Boston Raincoat Co.
S. PUTA Savininkas, 

344 Braadway, 
So. Boston, Mass.

ŠITAS BRANGUS
VADAS 1 SVEIKATA

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžiu ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užgulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje? Ar 
turite juodus pb'tmus apie akis, ambicijos nnstojim.i gėdinimas; draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėla? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlvgose ir kad jums reikalinga niedikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir svmptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtari gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekviesas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą Į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Valstija
*



t KELEIVIS

SUFRAGISTES LAIMI
’Albany, N. Y.— New Yor- 

ko valstijos legislaturoje 
Tiesų komitetas pereitą są- 
vaitę 11 balsais prieš 1 pri
ėmė Breretono bilių, reika
laujantį kito visuotino bal
savimo 1917 m. dėlei pripa
žinimo moterims lygių po
litiškų teisių. Legislaturos 
žemesnysis butas tokiuo bu- 
du pripažino moterų reika
lavimą; augštesnvsis butas, 
būtent senatas, svarstantis 
Slaterio bilių, reikalaujanti 
leisti moterims balsuoti šių 
metų prezidento rinkimuo
se, atsirado tarp dviejų spė
kų. Iš visų valstijos dalių 
remiantieji moterų tiesotą 
reikalavimą žmonės ir prie
šininkai moterų teisių lygy
bės susiremia senate ir kol- 
kas nežinia katra pusė pa
ims viršų.

Annapolis, Md.— Pasta
romis dienomis Marylando 
valstijos senate sufragisčių 
reikalavimas, kad butų leis
ta moterų teisių lygybės 
klausimas antru kartu re
ferendumu likosi priimtas 
17 balsais prieš 10.

Jeigu tas bilius pereis ir 
per legislaturos žemesnįjį 
butą ir liks patvirtintu gu
bernatoriaus, tai Marylando 
sufragistės atsiektų didelę 

•pergalę.

I

I

AMERIKA DAVĖ ŽYDAM 
$2,900,000 PAŠALPOS.
Amerikos žydai išsiuntė 

pereitoj sąvaitėj $2,900,000 
pašalpos nukentėjusiems 
nuo karės savo tautiečiams. 
Iš tų pinigų $1,285,000 nu
siųsta Rusijos žydams, $860, 
000 Lenkijos ir Lietuvos žy
dams, $61,000 Austro-Veng
rijon ir $140,000 Palestinon.

v

Nuodingi karės gazai užmu
šė netoli Bostono 5 žmones.

North Woburn miestely
je, apie 10 mylių nuo Bosto
no, pereitą vasarą New 
England Manufacturing Co. 
pastatė dirbtuvę ir pradėjo 
iaryt karei amuniciją. Ke
is kartus kaimynai girdėjo 
tenai smarkių sprogimų, bet 
aikraščių reporteriai nieko 
sužinoti apie tai negalėjo. 
Pereitoj subatoj tenai taip
gi ištiko nakties laiku eks-į 
pliozija, kuri girdėjosi už 20 
mylių, bet išėjo 24 valandos, 
oakol policija sužinojo, kad 
?kspliozija atsitiko tikrai 
toj slaptingoj dirbtuvėj. 
Pastaruoju laiku keliatas 
žmonių tenai mirė, bet kom
panijos daktarai paaiškin
davo, kad mirtis atsitiko tai 
nuo girtuoklystės, tai nuo 
plaučių uždegimo, tai da ki-' 
tokią priežastį paduodavo.

Apie tą dirbtuvę pradėjo; 
eiti visokie paskalai. Pra
dėta kalbėt, kad žmonės te
nai krinta ant vietos negy-l 
vi, arba slankioja apsvaigę, 
kaip girti. Valdžia dalyką 
ištyrė ir pasirodė, kad toj 
dirbtuvėj daromas trinitro- 
toluolis, baisiai pavojinga 
medega, kuri nuo mažiausio 
sutrenkimo sprogsta su pa
šėlusia pajiega ir pasklei
džia nuodijančius gazus. 
Paaiškėjo, kad nuo tų gazųj 
žuvo jau penki žmonės, tų 
tarpe ir baigęs Harvardo 
universitetą chemikas. Re
to da labai daug žmonių ap
sirgo. Bet kapitalistiškoji 
valdžia kompanijos perse
kiot nemano, nes tie žmonės 
buvo nunuodyti dėl biznio, o 
biznis yra šventas daiktas.

šovė gatvekariu važiuojant.
Šios pereitos nedėlios na

kčia gatvekariui pilnam bė
gyje bėgant Dorchester avė. 
gatvės bėgiais iš stovinčių
jų užpakaliniame gale vai- 

vo vietų išsigandę. Kundu- 
ktorius puolėsi karo galan 
ir užstojo duris, kad nieks 
neišbėgtų, gi motormonas 
paleido karą visa spėka Į 
karų stotį. Paleistas šūvis 
pataikė gatvėje Į J. Bor
maną, 16 metų vaikiną, gy
venantį po nr. 24 Templeton 
st. Šovė airišiukas James 
Murphv, 14 metų vaikėzas, 
kuris kare likosi pašaukto 
policisto suareštuotas.

Ar yra Dievas, ar ne? Ar 
turi žmogus dūšią, ar ne? 
Ar žmogus sutvertas Dievo, 
ar iš beždžionės išsivystė? 
Tai yra klausimai, kurie šio
je sąvaitėje bus rišami lie-

Tabakas kurį

Vietinės Žinios
Kun. Krasnickas pralaimėjo 

bylą.
Cambridge’iaus lietuvių 

kun. Krasnickas buvo pa
samdęs Bronislovą MekonĮ, 
kad išpopieriotų jo kamba
rius ir nutepliotų visą namą 
už ką suderėjo $300. Bet 
kada darbas buvo pabaig
tas, kunigas užmokėjo tiktai 
$230, o $70 norėjo nusukt. 
Bet Mekonis patraukė tėve
lį Krasnicką į teismą ir tei
smas nusprendė, kad kuni
gas turi užmokėti $70 Me- 
koniui sulyg kontrakto ir 
da $2 procento, o $9.78 teis
mo kaštų. Bvlcs No. 979, 
1915 m., 3rd Dis riet Court, 
of Eastem Mic dlesex for 
civil business.

Krasnicko parapijonas.

kežų tarpo pasigirdo revol- t,uvlŲ1 jĮaznyf10Je- ■Pasiro- 
verio suvis. Važiuojantie- ^°; ,!^a4 ?.P?? *?9£9 met.^ 
jie karu visi nušoko nuo sa- katalikai 9%J° 
vn vietų išsigandę. Kundu- dusią, bet ir šiandien da tik-

ir Jus mylėsit
I rai nežino, ar yra tokie da
lykai, ar ne.

Apvogė "Turkišką” pirtį.
Pereitos pėtnyčios naktį 

Bostone tapo išvogta taip 
vadinama "turkiška” pirtis. 
Sako, kad nuostoliai siekia 
mažiausia $1,500. Pirtin 
buvo priėję apie 50 žmonių 
ir visi buvo "užčekiavę” sa
vo pinigus ir kitus brangius 
daiktus; vienas vyras tu
rėjęs 700 dolerių pinigais ir 
brangų laikrodėli. Pirties 
klerkas priėmęs pinigus Įdė
davo tam tikruosna stalčiu- 
kuosna ir, neužrakinęs juos, 
paduodavo rakteli užčekiuo- 
tų daiktų savininkui. Kada 
žmonės išsimaudė ir norėjo 

i atsiimti savo daiktus, kler- 
| ko jau nebuvo. Paskui pa
aiškėjo, kad jis išdūmė su 
visu-kuo, kas buvo ant jo 
rankų palikta. Vagis pra
puolė kaip ugnyj.

Ant Union gatvės pe- 
reitoj pėtnyčioj sudegė pin
tinių daiktų krautuvė. Nuo- 
stuoliai siekią $10,000.

Drtės D. L. K. Vytauto 
ateinančioj nedėlioj bus mė
nesinis susirinkimas, Liet, 
salėje. Prasidės lygiai 2-rą 
vai po pietų. Yra daug daly
kų apsvarstimui. Susirin
kit. M. M. Plepys sekr.

geriausiai! už visus!

I

Į

Susirin-
M. M. Plepys sekr.

- Prakalbos.
Ateinančioj nedėliojo ko

vo vakare, socialistų salėje, 
376 Broadway, Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos 2-ros kuopos bus 
puikios prakalbos. Kalbės 
F. J. Bagočius.

Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Ateikit visi!

R. M. Mizara sekr.

Kovo 6 d. panedėlio vaka
re nuo 7:30 vai. Lietuvių sa
lėje atsibus So. Bostono Lie
tuvių Kooperacijos susirin
kimas. Nariai ir norintieji: 
pasilikt kooperacijos nariais 
kviečiami pribūti.

Valdyba. ,

Prince Albert
the national joy smoke

Turi skonį, kuris skiriasi nuo visų kitų pypkei tabakų, 
kokį kada rukėt. Užpatentuotas sutaisymo būdas pra
šalina burnos sutinimą bei persimą. Jums patiks Prince 
Albert geriau negu kiti, nes tai geras ir užganėdinantis; 
nes galite rūkyt be perstojimo ir nejaučiat liežuvio per
simo nei nesugadina burnoj skonį. Pirk Prince Albert 
tabaką tuojaus ir patirk pats, kad tai, ką mes sakome, 
yra faktu. Visose Suvienytose Valstijose nėra geresnio 
rūkymui tabako. Ir jeigu visi pripažino jį geru, jus irgi 
neapsiriksite pirkę.
Prince Albert tabakas tinka ir cigaretams vynioti ir į 
pypkę.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem, N. C

"žydų skerdynė” Brighto- 
ne.

Vasario 26 d. Brightone 
vietos socialistų kuopa sta-; 
tė scenoje „Žydų skerdynę,” 
veikalas parašytas Keršto 
Širdies, padalytas net i ke
turis aktus, kuomet ištikru- 
ių visas veikalas tik viena
me akte. Gaila, kad žmo
nės imasi tokio darbo apie 
ką neturi jokio supratimo. 
Geistina, kad panašus vei
kalai musų scenoje nepasi
rodytų, nes tai netik išdar-1 
kymas scenos, bet provoka
cija revoliucijinės minties. 
>ia socialistai pastatyti nie- 

kšiškiausių banditų rolėje, 
kur su šalčiausiu krauju pa
sistatę prieš save beginkli 
cariškąjį valdininką, — net 
*am visai nesiginant — nu
žudo. Tai šlykštu!

Apie kitką tame veikale 
nėra nei kas kalbėti. Saki
niai vis tie patįs kartojasi 
po dešimti kartų. Sakinių 

| plokštumas ir neaiškumas, 
žodžiu sakant jame nėra 
nieko, kas padarytų Įspūdi. 
Jeigu ne p-lės Krakauskiu- 
tės gabumas, kuris labai pa
taisė .ir žydelkaitės — ku- 

• rios tėvus ir kitus šeimynos 
narius juodašimčiai išžudo 
— rolę ir padarė į publiką 
Įspūdi, tai visas tas „veika
las” absoliutiškai tuščiu bu-

I

Katalikai persigando.
Šiomis dienomis Visuome

nės įstaigų Komisijai pa
duota sumanymas, kad bu
tų išrinktas komitetas išty
rimui vienuolių, klioštorių,__
seminarijų ir parapijinių iįų. Kaip ten nebūtų, bet 
mokyklų. Šitas sumanymas kuopai papeiktina tokiais 
labai išgąsdino katalikus. Į "veikalais” bjaurioti revo-

I

Jie pradėjo rėkti, kad prote- liucijinį judėjimą ir sceną, 
stonai norį šventas jų įstai-' f • ’------------- - -
gas ”išnevožyt.” Ypač tą i kuopai iiks pelno, bet susi- 
sumanymą atakuoja klen-, renkantieji matomai ko ge- 
L--—> Mansfield^^. buvęs iresnio tikėjosi. Po vaidini-

iinui buvo šokiai. J. B. S.

. - , ’ j Žmonių buvo nemažai ir
Ypač tą i kuopai liks pelno, bet susi-

kalas Mansfield, 1 
Mass. valstijos iždininkas. 
Jis sako: „Musų priešai ti
ki, kad katalikų vienuoly
nuose yra kalėjimai, kur lai
komos jaunos merginos; 
kad kiekvienam klioštoriuje 
yra slapti sandėliai ginklų 
ir katalikai tik laukia pro
gos, kad pagriebus į savo 
rankas šios šalies valdžią ir 
pavedus ją svetimtaučių po-

• * • 99pieziui.
Bet jeigu tuose vienuoly

nuose nieko baisaus nėra, 
tai kam taip priešinties jų 
apžiūrėjimui?

So. Bostono pajurėj vals
tija stato naują laivams do
ką. Prajusį panedėlį atvež
ta jau 6,000 tonai granito.

Užmokėjo 5,000 dolerių.
"Keleivio” skaitytojai at

mena kaip anais metais po-; 
Įleistas Miller nušovė vaiki- ■ 
na Ralph Shea. Nušautojo , 
vaikino motina padavė rei- J 
kalavimą atlyginimo už sū
naus gyvastį. Tąjį jos reika
lavimą atstovas John L. Do- j 
novan padavė valstijos legi- 
slaturai ir legislatura pri
pažino motinai atlyginimą 
sumoje 5.000 dolerių. Šio
mis dienomis gubernatorius! 
McCall bilių patvirtino savo 
parašu ir moteris gauna mi- i 
nėtą atlyginimą.

Ketvergo vakare, kovo 2, 
kaip paprastai socialistų 
svetainėje bus paskaita te
moje „šventraščio šventu
mas ir t.t.” Skaitys F. J. 
Bagočius. Susirinkite kuo- 
skaitlingiausiai._____ ■

Somervillėj sudegė Adams 
Coal & Wood Co. namas ir 
malku sandėlis. Nuostolių 
esą $20,000._____

Bostono lenkai turėjo pe- 
reitoj savaitėj įtaisę Mecha- 
nic’s Buildinge bazarą nu
kentėjusių nuo karės nau
dai. Uždirbo $500.

iii

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

///

t
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H J. MATHUS
Geriausias Lietuvio

Į; SALONAS IR RESTAURACIJA.
H Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
< > ir užkandžiai. Patarnavimas prie- 
Š > lankūs.
<" Parankiausia Lietuviška užeiga.

J MATHUS
<>342 Broadway, So. Boston. Mass.
; etas:

Tel.: 2787-J.{|ę

t t 
C t

Prince Albert ga
lima gaut visur, 
skardinėse ir kre
pšely) už 5c, 10c 
ir augščiau.

Raudonos skardinės iš
rodo. kaip šis paveiks
lėlis parodo.
________________ U
———bsglM^i

Nelaimė ant South Station.
Vasario 24 d., 10-tą vai. 

ryte, iš priežasties tirštos1 
miglos ant South „staišino” 
tapo sužeista 29 ypatos. Pa- 
sažierinis traukinys, kuris 
atėjo čia iš Quincy, užėjo! 
ant tų pačių relių stovinčio į 
lokomotivo (inžino) ir taip. 
smarkiai susitrenkė, kad 
beveik visus pasažierius iš- į 
metė iš sėdynių, kurie atsi-; 
mušė veidais į priešakines 
sėdynes. Nekuriu net dan
tis išbirėjo.

Ant Kilby st. vienam ofi
se policmanas pasislėpė į šė
pą saugot vagies. Apie ryt
metį atėjo vagis, Įlindo šė- 
pon pinigų jieškot ir rado 
policmaną. Po smarkių im
tynių vagis likos apgalėtas 
ir suimtas. Pasirodė, kad 
tai elektrotechnikas Hooley. 

Į Padėjus jam kauciją, iki tei
smo jį paleido. Bet ant ry
tojaus jis nuėjo kiton vieton 
vogti ir vėl jį sugavo.

I 

i
I 
i

Turėk Savo Namą!
Kam mokėt brangias randas namų 

savininkams, kada už tuos pinigus 
gali nusipirkt savo namą. PER PA
SKUTINIUS DU METU MES PAR
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS, 
apie už pusę milijono dolerių vertės, 
ir jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daugybę gerų 
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų. 
Tik biskį Įmokėk ir turi savo namą!

Mes parūpinant taipgi pirmą ir 
antrą paskolą, duodame statymams 
(construction) paskolą ant lengvų iš
lygų ir žemo nuošimčio.

Musų patarimas dykai. Kalbame 
lietuviškai.

JOHN A. SMITH & CO.
(Real Estate Exchange) 

18 TREMONT ST.. Room 323.
BOSTON, MASS.

GERIAUSIAI 
PATAISOM!

Armonikus laikrodėlius, laikrodžius, 
žiedus ir branzalietus Darbas pi
gus ir gvarantuojam, labai pigiai 
parduodam naujus laikrodžius, žie
dus, branzalietus, gramofonus, turim 
labai gerų armonikų ant 2 ir 3 eilių 
su plieniniais balsais. Taigi jei turi, 
pagedus} laikrodį ar ką-nors kitą, at
nešk pas mus. Krautuvė atvira nuo 
10 ryte iki 10 vakare. Parduodam ant 
lengvų išmokėjimų. Pataisom akinius 
ir naujus parduodam.

P. KETVIRTIS JEWELRY CO.
Kampas Broadway 324 E st_

So. Boston, Mass.

\ 
(

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
419 BOYLSTON STR. J

Suite 419, 420 ir 421,
Netoli didžiojo miesto knygyno, ’

BOSTON, MASS. į

(Andrews) 
.MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

M. ANDRIUŠIUTĖ,

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7 
8 vakare.

321 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

I

Telefonas D;ckinson 3S-9-' M

SZOKIAI
Surengti Lietuvių Jaunimo Ratelio 

BUS UTARNINKE,
7 d. KOVO (MARCH), 1916 

Užgavėnių vakare.
Prasidės 7-tą valandą vakare ir tęsis 

iki vėlai naktį,
LIETUVIŲ SALĖJ,

Kamp. E ir Silver stsM So. Boston.
Šiuomi užprašome visus lietuvius ir 

lietuvaites atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai ant šių puikių šokių, kur ga
lėsite linksmai ir smagiai laiką pra
leisti ir iki valiai prisišokti. Jurgio 
Dragašiaus Orchestra grajis visokius 
naujausios mados šokius.
įžangai vyrams tikietai po 35 centus, 
moterims ir merginoms po 25 centus.

Visus širdingai užprašo
KOMITETAS.

I Dr. Ignotas Stankus,
1210 S. Broad St. PMade’phia.Pa.i

___  N-o 9 ;ki 11 rito I 
ofiso valandos „ 2 . 4i»opi*t. 

7 „ 8 vakaro 
Jn_______ NEDELIOMIS •• 9 . !1 rito 1
AA ,. i .. 4 popiet. |
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H. Sė Stone, Oph.D
Akių

] Specijalistas.
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)

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. i 
<

I

Ant Washington st. po 
No. 357, auksinių daiktų 
krautuvėj laike iicitacijos 
kilo gaisras, kuris padarė 
apie $5,000 blėdies.

Didelis White Star linijos 
garlaivis ”Canopic” atvežė 
Bostonan 1,460 „grinorių.”

Arlingtone likos suimtas 
italas F. Luciano. Policija 
jį kaltina užmušime kito ita
lo, kuris buvo jo partneriu.

Dorchesteryje nupuolė
Charlestowne pereitoj są- (nuo 25 pėdų augščio ir užsi- 

vaitėj sudegė liakerio fabri-' mušė gatvinių lempų valy- 
ka. tojas.

tTt

Jfr. Clemeni Radncha, 324 P»Im«r »t.. Detroit, Mich., var
tojo Severas Vsisų Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir itai k* jisai paraJS mums: "Al sirgau daugiaus 
negu pusantrų metu. Paskui sS sužinojau apie ii vaistą ir li
kau išgydytai. Todėl ai galiu patarti ji kiekvienam, kuria 
serga nuo inkšti}."

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir todėl imkite

Nelauk vasaros, nes tąsyk busime į • 
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius * 
drabužius dabar, kada galim greičiau 
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
sokios mieros ir kainos prieinamos. 
324 E STR„ kampas Broadvay.

SO. BOSTON. MASS.

APTIEKA
; į Teisingiausia ir Geriausia _ y 
i> Sutaisom Receptus su £ 
i: džiausią atyda, nežiūrint ar iš 4- 
ąf Lietuvos atvežti ar amerikoniški. į 

Ipasaulije vartoja^ taipgi visados į 
randasi lietuvis aptiekorius. ;;

Galite reikalaut ir per laiškus, X 
o mes per ekspresą gyduoles at- ♦ 

■ siusime. I
| EDVARO DALY, Savininkas J

18 Brjatway, So. Boston. | 
į r Galite reikalaut ir per laiškus, T 
<£o mes per ekspresą gyduoles at- i

i! Gyduolių galite gauti, kokias tik i

1

; ; SI'

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA i

Prie statomo So. Bostone 
tunelio ties A gatve likos 
užmuštas darbininkas pe
reito j sąvaitėj. Jį pagavo 
mašinerijos diržai.

Hyde Parke važiuojant 
gatvekariu vienas žmogus 
vežėsi karabiną ir bečiupi- 
nėdamas iššovė. Kulipka 
prašvilpė motormonui palei 
galvą.

Quincyje streikuoja ak
mens darbų darbininkai.

r

Severa’s Kidney and Liver 
Remedy (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe

nims) kad pasiekus kelio į sveikatą. 
Ligą nurodo inkstų arba pūslės už
degimas. sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei kėblumij inkstuose, gelt 
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos škpinimo pas vaikus.
Y T VI • J M»*> _ _ _ _ paprastai eina greta m inkstu ligomis, UZkieteiIITl&S fr gydyme. SEVEROSVilJUVVVjlllKlO OTVTBRS BALZAMAS (Severą s Balsam 
of Life) dainai yra pasirodę! pagelbingn padėjėja Severos Vaistui Inkstam* 
ir Kepenims.

Kaina Severo! Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 eenūĮ Ir $1.00. 
Kaina Severe! Gyvybės Balzamo: 75 eentai.

Savo sptiekoje reikalaukite Severo* V*i*tą. Jeigu Jttaą aptiek* jų neta
ri, Ui uiaiaakykite tieaiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

*

iy

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
✓

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamo®, 
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
.. . Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

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

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

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c. 

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.
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