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Metas XIII.

Sausio 3 į Stoughtoną, nias ir kas jiems tinka pa- 
Mass., atvažiavo iš Gudakie- siima. Vienok su žmonė- 

----  Alytos, mis apsieina gana gerai. Vi- 
Valentukevičienė sur pas juos matytis gera 

tvarka, bet ir vokiečiai ma
tomai labai skursta, ir pa
valgyt nelabai ko turi.

Apart kitoko, vokiečiai 
rekvizavo visus kailius. Nuo 
kailiadirbio Martino Micke- 
lio iš Suvalkijos, Nedingių 
parapijos, paėmė net 1,280 
kailių, bet užmokėjo už 
kiekvieną po 60 kapeikų. 
Taipgi ima linus ir varį, 
nors pastarojo mažai yra, 
nes mat rusai pasiskubino 
išsivežti. Ir varpų bažnyčio
se nežinia ar užsiliko bent 
vienas Lietuvoj, ar ne; ru
sai visus išsivežė.

žmonės apdėti dideliais 
mokesčiais.

Mokesčius vokiečiai uždė-

mio nuo Vilniaus 
Monika 
su 11 metų dukrele ir 10 me
tų sunum. Kadangi Lie
tuva dabar yra kaip kokia
me kalėjime ir tikrų žinių iš 
jos beveik visai negalima 
gauti, tai ponios Valen- 
tukevičienės pasakojimai 
bus, be abejonės, mums vi
siems labai žingeidus.

Rusams besitraukiant iš 
Vilniaus apygardų, vyriau
sybė įsakė žmonėms išsikas
ti duobes ir jose pasislėpti. 
Duobės buvo gilios, apsau
gotos balkiais ir kitokiais 
budais. Ten kaimiečiai su
lindę išbuvo net per 5 dienas, 
o per jų galvas švilpė ku-i 
lipkos ir granatos iš abiejų 
pusių. Su laiku jie taip su 
tuo apsiprato, kad kanuo- 
lėms baubiant ir draskant jo sekančius: kiekvienas vy- 
viską. aplinkui, jie ramiai ras tarp 16 ir 60 m. tu- 
sau sėdėjo ir šnekučiavos ri mokėti 8 markes, jei 
apie ateitį. Rusai besi- neužmoka, tai suima ir 
traugdami o vokiečiai užei- išveža nežinia kur: vie- 
dami visai išdegino Vii- ni sako, kad Vilniun, o 
niaus Alytą, tik Suvalkų pu- kiti, buk gabeną į Vokietiją, 
sėj mažiau jis nukentėjo. Nuo išgabentų žmonių jau 
Taipgi labai nuo ugnies nu- nieks daugiau nieko nebe- 
kentėjo, galima sakyt be- girdi. Už šunis reik mo- 
veik visiška likosi išdeginti, keti po 10 markių, o jei ne, 
šie sodžiai: Noruliai, Rodu- tuojaus nušauna. Nuo va- 
ka, Bavušiai, Marddsava ir lakos žemės reik mokėti po 
Kabučiai. Varėna labai 30 markių mokesčių, ir nuo 
apdeginta; bažnyčia pa- kiekvienos valakos visi turi 
versta į pelenų krūvą. Mi- duoti po 6 pudus ragių, po 
lioniškių kaimą vokiečiai 
apsupo, išvarė visus žmo
nes, aptverė vielomis ir pa
degė. Kodėl jie taip pasi
elgė, nežinia. Tai vienin
telis kaimas, kurį vokiečiai 
tyčia sudegino ir tai padarė 
su kokiu tai tikslu. Per 
dvi sąvaites traukės mūšiai 
ant Merkio: rusai buvo po 
Raduka, o vokiečiai ties 
Merkyne. Abidvi pusės 
buvo giliai įsikasę. Laikė 
mūšių vokiečiai viską ėmė 
ir niekam nieko nemokėjo, 
nė jokių ženklų nedavė. 
Ėmė galvijus, kiaulės, ark
lius, grudus, mėsą, vežimus 
—viską, kas papuolė ir kas 
jiems buvo reikalinga ar| 
naudinga. Pasitraukdami 
rusai-gi nieko dykai neėmė: 
rekvizavo visas avis, ir už
mokėjo po 4 rublius už kiek- į 
vieną. Už galvijus mokėjo 
po 6 rublius už pūdą; už 
arklius irgi gana augštas 
kainas mokėjo. Su žmonė
mis rusai gražiai apseidavo 
ir prievartos nevartojo.

Gi užplaukę vokiečiai tuo
jaus pareikalavo galvijų, ir 
už karves vertas 400—500 
markių, mokėjo apie 60 lie
tuviškų "rublių.” Už ge
rus arklius mokėjo po 300 i- 
ki 600 markių, o už prates- 
nius iki 100 markių. Jie 
elgėsi taip: Žandarai pa
liepia žmonėms suvesti vi
sus savo arklius į vietą, o 
ten vokiečiai atvažiavę pa
sirenka sau patinkamus ir 
paskiria kainą. Žmonių 
nuomonės nesiklausia ir jo
kių prašymų nepaiso. Tan
kiai vokiečiai apsigyvena 
kaimiečių namuose, o senus 
gyventojus išvaro lauk. 
Ten būdami išlaužia skry-
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6 pudus bulvių, taipgi po 
kiek žirnių, lyšių ir kitų 
daiktų. Dabar, rudenį, tą 
viską jau surinko, bet neži
nia, ar užteks, ar dar atva
žiuos kitu sykiu rinkti. Nuo 
kiekvienos karvės dabar rei
kia duoti kas sąvaitė 1 sva
rą sviesto, o nuo kiekvienos 
vištos kas sąvaitė po 2 kiau
šiniu. Jei kas neduoda, tai 
tuoj ar karvę ar vištą ima ir 
papjauna. Už sviestą mo
ka po 90 kapeikų už svarą, 
o už kiaušinius po 10 pfeni- 
gių.

Vokiečiai įsitaisė Lietu
voj kaip ir gyventi: kiekvie
nam kaime turi savo žanda
rą, o kiekvienam didesniam 
miestelyj taip vadinamus 

A V,,-

Taip išrodo dabarties Lietuvos pusrublis arba 50 kapeikų. Įsitėmy- 
kit ant šitos pinigo .pusės užrašas uždėta net trim kalbom: viršuje lietu
viškai, iš kairės lenkiškai, iš dešinės latviškai.

caro bombas Ame- Juodašimičai norėjo
Naujienų jokių iš mekur rikonai negauna pinigų. užmušti MihkovąNaujienų jokių iš i 

negalima gauti. Nė lenkis 
kų, nė lietuviškų laikraščių 
niekur nėra. Vien tik pa-

i i . . . v - . Alus niHCllAUJ AJCUllAC-skalais tun žmones pąsiga- hem steel Co už $70>000,000 
nedinti. Žmones vis kaiba, : - -
kad rusams eina geriau, dllį1 to užsakvmo^tau^iŠDiL r
kad rusai jau pradeda muš- dvt ir bombos išsiųstos Ru- Hu£ovą- 
ti vokiečius, ir nors baisiai ir Pompos issiųstos K u buvo 
bijosi vokiečių grasinimo,; JT ’

nėdinti. Žmonės vis kaiba,

kad jiems besitraukiant 
Jnieko neliks," vienok jų 
šeimininkavimas ir suvar
žymas jau taip įkirėjo, kad 
lietuviai laukia rusų grįž
tant kaip dievo iš dangaus.

Liūdnumas ir ašaros 
neapsakomi.

Kaip p. Valentukevičienė 
nupiešia, tai Lietuvoj dabar 

'esą: "liūdnybė ir ašaros,| 
kurių niekas negali apsaky
ti. Vokiečiai žmones ruba- 
voja ir rubavoja: tai jiems 
kiaulių, tai bulvių, tai gru
dų. tai šieno. Atima viską, 
palieka žmones be nieko, su 
tuščiomis rankomis, ir net 
verkti uždraudžia."

Kam iš Amerikos par
siunčia pinigų, tai gauna, 
bet laiškų į rankas neduoda. 
Štai Tarnas Bakanauskas iš 
Nashua, N. H. parašė savo 
moterei laišką. Tai žanda
ras atvažiavo su žydu per- 
kalbėtoju, perskaitė, ir vis
kas. Jei kas pajieško sa
viškių, tai taipgi žandaras 
išklausinėja, ir girdi jis pra-

Caro valdžia buvo užsa-. Tikrieji Rusijos tautinin- 
kius ^Amerikoj jas^Bethle- kai> kurie Atokiu vardu ži- 

-t™ -c. — nomį kaipo juodašimčiai,
šovinių. Sakoma, kad trecia norėjo nužudyti liberalą Mi- 

x . ................ 1 Tam darbui atlik
ti buvo pasamdytas juoda- 

Guculo. "Naujoji 
Už visus Rusijos ir Angli- Lietuva” paduoda apie tai 

jos kariškus užsakymus iki šitokių žinių: 
šiol mokėdavo Amerikos Guculo, kuriam buvo paves- 
fabrikantams Morgano bar- ta nužudytti Miliukovas, pa
kas New Yorke, kurį Ang- rašė platų laišką prokuro- 
lijos valdžia yra įgaliojus, rui, kuriame plačiai rašo

Bet štai šiomis dienomis apie savo veikimą kaipo 
Betlėjaus plieno kompani- juodašimčių laikraščio 
jai reikėjo gauti už padary- "Russkoje Znamia” ir nario 
tas Rusijai bombas $10,-į”Sojuz Russkago Naroda” 
000,000, o Morganas atsisa- bendradarbio. Juodašim- 
kė mokėti. į čių vado Dubrovino siunčia-

Iš tos priežasties labai nu-' mas, jis anksčiau važinėjo 
puolė šitos kompanijos šė- po Rusijją ir, prisidengęs 
rai. Kodėl už caro bombas 
sulaikyta užmokestis,spėja
ma visaip. Vieni sako, kad 
tos bombos nebuvo padary
tos kaip reikia ir caro in
spektoriai jas atmetė. Kiti 
vėl sako, kad Anglija atsisa-

i
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Juodašimtis

____________ Juodašim
čių vado Dubrovino siunčia- ‘ c •• i _ v •_  —

kairiųjų laikraščių bendra
darbiu, šnipinėjo apie įvai
rius veikėjus ir draugijas, 
pranešdamas viską Dubro- 
vinui.

Nužudyti Miliukovą pa- 
o -_______ siuntęs jį Dubrovinas už

kė duoti Rusijai pinigų ir 300 rub. Bet jo sąžinė nelei- 
todel pranešė Morgano fir- dusi tatai atlikti, ir,^ nuėjęs 
mai, kad už caro bombas ne- pas redaktorių 
mokėtų. •'

j "Žurnalą
Žurnalo v” prie liudytojų 
jis viską išpasakojo. Už- 

PRIE RYGOS RUSAI GA- klaustas, kodėl ne policijai

Tas pats pusrublis, tik iš kitos pusės. .* nt rašoma I
vien tik vokiečių kalba. Apačioje smulkutėmis raidėmis parašyta, kad j 
už klastavimą tokių popieru kaltininkai bus baudžiami iki aštuonių metu neŠlSS i Amerika. Ar pi’ane- 
katorgos. . Į"

I

duonai pasilikti vokiečiams 
nežinant. O taip suvargę 
žmoneliai ubagaudavo pas ‘ 
tuos, nuo kurių da ne viskas 
buvo atimta; skolindavosi, 
dalydavosi ir gelbėdavo 'vie
ni kitus kaip galėdami.

Rusų belaisviai badauja.
Bet rusų kareiviai paimti

jis apie tai pranešė, bet kaž
kokiam redaktoriui, Gucu- 
lo atsakė: ”Jei bučiau pra
nešęs policijai, tai ji ne Dub- 
roviną butų paėmus į savo 
nagus, bet mane. Juk poli
cijoj sėdi Dubrovino sėb
rai.”

Tai šitokie dalykėliai de
dasi "šventoj” Rusijoj.

VO J KAILĮ.
Pereitoj sąvaitėj prie Aa 

upės netoli nuo Rygos, buvo 
smarkus mušis rusų su vo
kiečiais ir rusai gavo gana 

’ . Vokiečiai 
nuvarė rusų spėkas pusant
ros mylios atgal ir 1,500 ka
reivių paėmė nelaisvėn. 
Prie šitų nuostolių prisipa
žįsta patįs rusai.

z . -—t-1; —. Kiečiais ir rusaisa suprantama Lietuvoj skaudžiai j kaiIi 
menas nežino, žmones su-Kaip veikia Vilniaus kleri- ....................  . , , ., . . , spausti jaučiasi kaip kokia-

kalų komitetas. me kalėjime.
Brangumas negirdėtas.
Brangumas dabar Lietu

voj' neišpasakytas. Rugiai 
kainuoja 8 rubliai pudui,: 
žirniai 8 rub., miežiai 8 
rub., avižos 5 rub., bulvės 
2 rabi., moteriški čeverykai 
14 rubl., vyriški batai 30 
rubl., lašiniai ir taukai 1 r. 
20 kap. svarui, sviestas 1 
rub. 50 kap. svarui (vokie
čiai moka tik po 90 kapei
kų), druska 60 iki 75 kap. 
svarui, muilas 2 rub. sva
rui, nors dabar jau pradėjo 
kiek atpigti, o kerosino, te
palo ir cukraus negalima 
gauti už jokius pinigus. 
Pirmiau ir druskos negali
ma buvo gauti, bet dabar iš 
kažin-kur atvežė.
Vokiečiai sako, iš Lietuvos 

Lietuvą užėmę nepoilgam nieko neliks, jeigu jiems 
1- -- ’ ’ * ’ ’* 1 reikės trauktis atgal

Nuolatinis kanuolių bau
bimas vis girdėt iš rytų ir 
pietų, ir vokiečiai nelinks
mus. Kareiviai atimdami 
iš žmonių maistą išsitaria, 
girdi: "Negalime gelbėt, 
nes ir mes vargstame. Ne
sibijokite mus, mes jums 
nieko blogo nedarysime. 
Kaip viską atsiimsime, tai

mitetas, bet jokios pašalpos 
jis beveik neduoda. Jei kas1 
labai-labai lįsdavo, tai pa
liudijus dviem liudininkam 
ir kunigui sustaršina, gau- 

x vxx.xxv ^avo kelis rublius. Kaip
vokiečių nelaisvėn kenčia kada galima nekuriems bu- 
labjausia. Dirba jie labai vo ir kokius sva- 

1 sunkiai, kasa kelius, tiltus gautų bet ir tai per dide- 
i dirba, rastus ir geležis veža Prašymus. Tas komi- 
įsikinkę vietoj arklių, o vai- tetas beturčių vaikus leisda- 
gyt visai mažai tegauna, Pa- Y° j mokykla ir direktoriui 
prastai, kokios sriubos su 
kokiais nors lapais išvirtos. 
Tie varkšai stačiai badauja. 
Bado priversti jie eina po 
kaimus ubagauti, o juos ly-

, . . di vokiečiai kareiviai, taip
"Kreis-Amtus,. kur taipgi kaj kuomet kaimiečiai duo- 
yra ir teisėjas^ vokietys. da jįerns duonos ar ko ldtlco, 
Merkynej yra 3_zanaarai ir £aį įr vokiečiai gauna sykiu, 
mažesnesis teisėjas, o Aly- jr lekuoja ir džiaugias jie
toj yra daugybė žandaru ir nemažiau už nelaisvius.
augštesnis teismas. Kalba 
teismuose yra vokiečių, o 
žydai paprastai tarnauja už 
perkalbėto jus.

Rekvizicija daroma ir 
dabar.

Rekvizicijas daro vietos ,
lietuviai šaltyšiai. Jiems reik mokėti 5 pfenigais o 
yra prisakyta surinkti tiek. vežimai tur mokėti po 50 
ir tiek įvairių daiktų, ir tu-Pfemgių. Jie taipgi stipn- 
ri tai atlikti, o jei ne, juos na savo pozicijas, matyt ti- 
baudžia. žmonės viską tu-jkisi vėl su rusais čia sua
ri sunešti pas šaltyšių. o iš remti, nesikerta miskus ir
ten atima vokiečiai karei
viai ir veža į Kreis-Amtą. 
Nuolatinės rekvizicijos la
bai nuvargino žmonės, o 
pagaliaus nei nusipirkti vo
kiečiai neleidžia. Buvo už
draudę pirkti ir parduoti ja
vus. Vienok apie gegužės 
mėnesį leido žmonėms va
žiuoti į Kauną sėklų pirkti. 
Iš tų galima buvo kiek ir

Vokiečiai nutiesė daug 
geležinkelių Lietuvoj.

Vokiečiai po Lietuvą iš- 
budavojo daug geležinkelių 
ir tiltų. Vienas tokių tiltų 
ant Nemuno ties Merkyne. 
Peštiems už perėjimą per jį

kala tam tikrus kuoius į že
mę po kelis rėdus ir išpina 
juos digliuotom vielom. 
Kaimiečių laukais vokiečiai 
visai nesirūpina. Jei kurie 
pasiliko, tai patįs užsėjo, o 
kurie pabėgo, tai tų laukai

KAIP YČAS MELUOJA.
Turbut niekas netikėtų, 

kad Lietuvos atstovas į du
rną galėtų taip meluoti, ir 
dagi per spaudą, kaip tai 
daro Yčas.

Parvažiavęs dabar Rusi
jon tas politikierius papa
sakojo rusų laikraščio ”Ve- 
černeje Vremia” korespon
dentui, kad Amerikoj jam 
pavykę surinkti "apie ket- 
virtdalį miliono dolerių” ir 
kad "ši suma kasdien vis 
auga.”

Ištiesų gi p. Yčas laike 
paskutinio savo buvimo 
Amrikoje surinko vos tik 
kelis šimtelius.

"Naujoji Lietuva,” rašy
dama apie šitą Yčo pasigiri- 
mą, sako:

"Nors mes išvartėm porą 
dešimtų jam prielankių 
Amerikos laikraščių, bet to
kių ’šposų’ neradom. Mes ži
nome, kad laike 'Lietuvių 
dienos’, kuri buvo organi
zuota visai ne jo inicijativa 
ir triusu, surinkta apie 200,- 

noxiuv, 000 dol. Matyti, čia, kaip ir 
Bet jus vis paprastai, g. atstovas tru- 

jų pusės vokiškas užrašas, tris dienas greičiau badu iš- “"t x‘‘ ”
r\ ___  i:. ... . . i •

rų gauti, bet ir tai per dide
lius prašymus. Tas komi-

mokėdavo už tokius po 80 
kapeikų į sąvaitę. Bet be 
kunigo iš to komiteto nieko 
negalima gauti, o ir tai pa
kol gauni, negali prisipra
šyti. Reikia kloniotis ir klo- 
niotis, pakol dvasiškas tė
velis susimyli.

"Lietuviški pinigai.”
i

LIETUVIAI OFICIERIAL
”Naujoji Lietuva” prane

ša, kad Maskvoje baigė ka
rės mokyklą šie lietuviai: 
Briedikis, Augustauskas, 
Kairiūkštis, Norvaiša, Ste
ponavičius, Vaitiekavičius 
ir Vitkauskas. Dabar jie 
bus rusų kariumenės oficie- 
riai.

KLERIKALAS IšAIKVO- 
JO 1,500 RUBLIŲ.

”N. L.” 
iš Maskvos 
tenai buvo 
pimo d-jos 
paaiškėjo, 
pagelbininkas 
Noreika išeikvojo 
rublių draugijos pinigų.

korespondentas 
praneša, kad 

moksleivių šel- 
susirinkimas ir 
jog kasieriaus 

klerikalas 
1,500

vokiečiai išleido taip vadi-Į 
namus "lietuviškus pini- ‘ 
gus.” Yra tai alumino pini
gai, įvairaus didumo, po 1, 
2, 3, ir 6 kapeikas. Žodis 
"kopeika” užrašyta rusiš
komis raidėmis. Antroj pi
nigo pusėj vokiškai parašy
ta: "Gebiet dės Oberbc- 
fehlshabers Ost.” Popieri
nių pinigų yra po 50 kapei-
kų ir po 1 rublį. Ant vienos patjs išmirsite.

VOKIEČIAI NUBAUDĖ 
6 LIETUVOS PA

RAPIJAS.
Suvalkų gubernijoj vo

kiečiai nubaudė pinigais še
šias parapijas. Keturios jų 
buvo nubaustos už tai, kad 
pabėgusiems iš vokiečių ne
laisvės rusams žmonės davė 
pavalgyt Apie tai praneša 
atėję dabar iš Europos laik
raščiai.

o ant antros iš viršaus lie
tuviškas, o iš šalių, kiek ma
žesnėmis raidėmis, iš deši
nės . latviškai, o iš kairės 
lenkiškai. Yra tai taip va
dinami "skolinamosios ka
sos ženklai,” padaryti ant 
paprastos popieros, nenu-

paliko tušti. Tik dvarus tai J meruoti, ant žalio ’ dugno, 
vokiečiai paėmė į savo glo-j tamsiai raudonomis raidė- 
bą: išarė dirvas ir apsėjo H-mis ir mėlynomis varnė
nais. tomis.

mirsite, kaip musų karei-
• • Dviai.
Nors vokiečiai ir netikį, 

kad rusai juos kada nors iš 
Lietuvos išvarys, vienok jei 
taip prisieitų, tai girdi "jei 
mes grįžtume, tai po musų 
nieko neliks; nenorėkite su
laukti tos dienos, kad mums 
prisieitų' eit į Prusus at
gal.”

(Daugiau žiūrėk ant 8 pusi.)

putį nukrypo nuo tiesos.”
Reiškia, "nukrypti nuo 

tiesos,” tai paprastas p. 
Yčui dalykas.

"Naujoji Lietuva” spėja, 
kad lietuviams Yčas girsis, 
kad Wilsonas ir taiką ka
riaujančioms valstybėms 
pasiūlė vien tik dėl to, kad 
Yčas jam patarė tatai pa
daryti. Rusams, žinoma, 
jis to negalėjo pasakyti, nes 
tie butų jį išjuokę.

RUSIJOS PINIGAI 
LABAI NUPUOLĖ.

Nuo karės pradžios dar 
niekad Rusijos pinigai ne
buvo taip nupuolę, kaip da
bar. Už 100 rublių dabar 
temokama 28 dolerius su 
centais. Prieš karę už 100 
rublių reikėdavo mokėti 52 
doleriu su centais. Tai, 
koks smūgis Rusijos finan
sams. j
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i •Į APŽVALGĄ
ant mišių, neina velykinės ir 
kitokių dalykų pas juos at
likti. Ir ne vienas tamsus 
žmogus, įbaugintas "amžina 
ugnimi”, atsako savo kūdi
kiams duonos, o neša kruvi
ną savo uždarbį kunigui už 
velykinę kvitelę. O gauna

DĖL SOCIALISTŲ
NAMŲ.

Klerikalai labai susirūpi
nę, kad socialistų laikraš
čiai pradėjo statyti sau na
mus. Todėl "Laisvė” daro 
tiems juodvarniams šitokią 
pastaba* . v

. "Klerikalu 'Darbininkas’ jis už S“ kYote.rio didumo 
piktinasi, kad Lietuviu Sočia-; koniunij^, kuliu 1S \1CRO 
listų Sąjunga ir 'Naujienų’i maišelio miltų ir dviejų ga- 
bendrovė statysis sau namus, i lionu vandens iš sinkos za- ^T^Z-kl XX T W T-l X» TAI. M X. C X. A « a ■ • Ta • ■ •pasistatė. Kle- kristijonas gali prikepti ant 
rikalų laikraštis mato tame tik , • 
rūpinimąsi savais reikalais irp1:iOb ParaPŲOS. 
indiferentiškumą visuomenės : Ir akyvaizdoje . to visko

į musų kunigužiai turi da 
drąsos kalbėti apie žmonių 
išnaudojimą!
VĖL KVIEČIA VIENY- 

BĖN.
Šiomis dienomis NewYor- 

ke buvo suvažiavimas, kurį 
sušaukė ’’ 
kės Barrių 
važiavime 
cialiai nei 
katalikai, 
jisai buvo tiktai tautininkų 
suvažiavimas. Svarbiausi 
klausimai, kokius šitas su
važiavimas svarstė—tai nu- 

i kentėjusių nuo karės šelpi
mas ir Lietuvos laisvė. 
Pirma svarstyta šelpimo 
klausimas. Anot "Ateities”.

"Centralis Komitetas.
Įsteigtas Lietuviu Dienai 
rengti, pasirodė neišpasakytai 
naudinga įstaiga. Naudinga 
ne tik dėlto, kad taip urnai su
gebėjo suorganizuoti toki mil
žinišką darbą ir surinkti neto
li $200.000.00 nukentėjusiems 
nuo karės šelpti, bet ypač dėl
to. kad atskirose kolonijose su-i 
spietė beveik visas lietuvių 
draugijas ir prie musų žmonių 
šelpimo pritraukė daugeli sve-. 
timtaučių. Naikinti tokią į
Įstaigą, ardyti kolonijų komi
tetus — butų buvęs prasižen
gimas prieš Amerikos lietu
vių visuomenę ir vargstančius 
brolius Europoje. Ir New Yor- 
kan suvažiavę dešimties cent- 
raliu organizacijų atstovai nei 
valandėlę neabejojo apie Cen- 
tralio Komiteto naudingumą ir 
vienbalsiai nutarė Centrali i 
Komitetą palikti ir pavesti to
liau organizuoti -visą aukų rin- į 
kimo darbą, raštinę perkeliant, 
į New Yopką. Pritarė bei pri
taria tam ir katalikai su Cen- 
tralio Komiteto prezidentu p.; 
Lopatta priešakyje, ir tik vie-j 
ni klerikalai, pradėję per 'Dar
bininką’ ir pabaigę New Yor- 
ke per savo atstovus kunigus i 
—Bartušką ir AugustaitĮ — I 
’protestavo’ ir stengėsi suar
dyti visai tautai naudingą 
darbą. Į

”... Kuomet gi Centralio Ko-1 
miteto raštinė naujame savo 
ofise galutinai susitvarkys, 
tada mes nematome priežas
čių, kodėl turėtų atskiri šelpi
mo ar gelbėjimo fondai gyvuo
ti — juk tuomet jie, susilieję 
su Centraliu komitetų, daug 
daugiau galės atlikti, negu lig- 
šiol, ir spėkos nebus išsiskai
džiusios.”
Vadinas, fondai vėl kvie

čiami vienybėm
Toliaus tautininkų suva

žiavimas pakeitė savo Au
tonomijos Fondo vardą į 
Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą.

Centralinio Komiteto raš
tinės vedėju išrinkta M. Šal
čius, kuriam bus mokama 
po $15,00 sąvaitei. Ką jis 
tenai darys, sunku suprasti.
PRIVERSTINOS KAREI- 

VYSTĖS LENKIJOJ 
NEBUS.

Iš Berlino pranešama, 
kad Lenkijos valstybės ta
ryba jau susirinko. Prane
šime sakoma, kad šita tary
ba išleidusi į lenkų tautą at
sišaukimą, pranešdama, kad 
Lenkijai ruošiama jau par- 
Hamentas ir konstitucija. 
Lenkija busianti konstituci
nė šalis ir visi jos piliečiai 
turėsią lygias teises.

Toliaus taryba savo atsi
šaukime pranešanti, kad 
šiuom tarpu priverstinos 
kareivvstės Lenkijoj nebus, 
^odel ji ragina, kad žmonės 
rašytųsi Lenkijos armijon 

nenori duot už tėvų dusią liuesu noru. *

reikaluose.
"žiūrėkit, kaip jiems pavy

du, kad socialistai statosi sa
vo judėjimui stiprint tvirto^- 
vių. Jie net egoizmą prikaišio
ja. Bet kiek bažnyčių jie pa
tįs yra prisibudavoję, kiek pi
nigu sudėję ir iš kitų iškauliję 
vadinamiems maldos namams, 
tiem centram klerikalų agita
cijos? To tai jie nenori maty
ti. Jiems rodosi, bažnyčių 
bokštai turi savo bokštais 
remti dangų. Na ne, ponu
liai. Jau aušta gadynė, kada 
darbininkų palociai, o ne baž
nyčios, užims vietą.”
Bet negana to, kad kleri

kalai, rašydami apie socia
listų laikraščių namus, ne
mato puikiausių kunigams 
pristatytų klebonijų, di
džiausių davatkoms klioš to
rių ir augčiausių bažnyčių 
bokštų, kur tik žvirbliai liz
dus sau darosi; jie nemato 
da ir to milžiniško skirtumo, 
kad socialistai stato namus 
laikraščių spaustuvėms, tai
gi apšvietos tikslams, be ko 
civilizuotas gyvenimas visai 
negali apsieiti, kuomet ku
nigų steigiami davatkų liz
dai yra griežtai priešingi ir 
mokslo ir žmogaus prigimi
mo reikalavimams.

Kaslink išnaudojimo žmo
nių, tai kunigai butų 100 sy
kių gudresni, jeigu jie au
sis suglaudę visai apie tai 
tylėtų. Nes kasgi daugiau' 
žmones išnaudoja, jeigu ne 
jie patįs? Kunigas paima 
už mišias $10.00 ir žmogui 
nieko neduoda; jis paima 
$25 už šliubą, prie kurio jis 
nedirba nei 5 minutų, ir vėl 
žmogui nieko neduoda; jis 
lupa pinigus už vedimą žmo
nių į dangų, kurio visai nė
ra. Ar gi gali būt da dides
nis žmonių išnaudojimas, 
mulkinimas ir apgaudinėji
mas? Ir jie da nesigėdi ra
šyti savo organuose, kad 
"Keleivis” ir kiti socialistų 
laikraščiai išnaudoja darbi
ninkus, jeigu jie statosi sau 
namus. Jeigu "Keleivio” 
leidėjai paima iš žmogaus 
$1.50, tai per ištisus metus 
jie duoda jam už tai laikraš
tį; jie turi užmokėti iš to 
už popierą, už krasą ir už 
darbą žmonėms, kurie prie 
to laikraščio dirba. Tuotar- 
pu kunigai ima po $10, pj 
$25 ir žmogui nieko neduo
da.

Tai katrie gi daugiau iš
naudoja žmones: ar socialis
tai, ar kunigai?

Jeigu jau laikraščio leidi
mas butų toks žmonių iš
naudojimas, tai kunigai juk 
taip pat leidžia laikraščius. 
Ir jų laikraščiai da brange
sni, negu socialistų. Taigi, 
jei socialistų laikraščiai iš
naudoja žmones, tai kunigų 
organai da labiau tuo žvilg
sniu prasikalsta.

O pažiūrėkime da į budus, 
kokius vartoja socialistai, ir 
kokius kunigai. Socialistai 
jeigu agituoja už savo laik
raščius, tai agituoja švariai. 
Jokios prievartos, jokių gą- 
zdinimų jie nevartoja: kas 
nori, tas jų laikraštį užsira
šo, o kas nenori, gali neuž- 
sirašvti. Tuo tarpu kunigai, 
darydami iš tamsių katali
kų biznį, vartoja nešvariau
sią priemonę—terorą! Jie 
gązdina žmones pragaro 
kančiomis, jeigu kurie jų

centralinis” Wil- 
. komitetas. Su- 

nedalyvavo ofi- 
socialistai, nei 
Taigi oficialiai

I

i

KĄ REIŠKIA KATALIKU 
BAŽNYČIA?

Kada mes pasakydavom, 
jog bažnyčia yra nieks dau
giau, kaip tik tam tikra ku
nigų organizacija tamsiems 
žmonėms išnaudoti, tai ku
nigai piestu stodavo. Kaip, 
girdi, galima taip piktžo
džiauti? Bažnyčia nesan
ti jokia kunigų organizacija, 
o tik maldos namai, kuriuo
se tikintieji žmonės garbina 
savo Dievą.

Bet paklausykit, ką da
bar rašo pačių kunigų laik
raštis "Darbininkas”. Jis 
sako, kad neprigulminga 
katalikų bažnyčia—

"negali vadinties katalikiš
ka bažnyčia. Ką bendra turi i 
ta atskala su katalikybe ir su Į 
katalikų bažnyčia? Juk su tais 
niezaležninkų kunigais nei šv. 
Tėvas, i . _ .
nieko bendra neturi.”
Ar matot, kaip yla išlindo jų dainos be~meliodijų? 

iš maišo?
Juk neprigulminga baž- mokindama "Laisvės 

nyčia irgi yra niekas dau- tojus, pataria jiems pasižiu- 
giau, kaip tik maldos namai, rėti ir į muzikos žodyną. Bet 
kur tikintieji žmonės ^arbi- butų buvę daug atsargiau, 
na tą patį Dievą. Skirtu- jeigu pirma į tą- žodyną bu-

galima, su Lietuvos lietu
viais, vėliaus banko steigi-' 
mas buvo apkalbėtas pla-i 
čiau su Rusijos tremtiniais, . 
ypač su nariais Centraliol

TAI BENT PAAIŠKINO.
"Vienybė Lietuvninkų" 

užsimanė pamokyti "Lais
vės" redaktorius ir bendra
darbius muzikos terminolo
gijos. Ji jiems aiškina:

”Kas tai yra gaidos? Gai
dos—tai ženkleliai parašymui 
ant popierio kokios nors melio- 
dijos, lygiai taip, kaip literos 
vartojamos žodžių parašymui. 
Kaip be literų neparašysi jokio 
žodžio, taip be gaidų neparašy
si jokios melodijos. 'Laisvė’ 
gi mokslinčius randa melodijas 
be gaidų, ir dar kokius pavyz- j 
džius priveda! O sancta simp-: 
beitas!”
Taigi sulyg^ "Vienybės 

Lietuvninkų” išeina, kad be 
gaidų daina negali turėt vių pinigais pastatyta baž-l 

;meliodijos. Bet ar "Vieny- nyčia pasilieka lietuvių tur- 
bės Lietuvninkų” mokslin- tas. Antras geras dalykas 
čiai matė kur Lietuvoje, kad yra tame, kad patįs žmonės 

piaudami šieną gali pasirinkti sau tokį ku
nigą, koks jiems patinka.

Todėl nedyvai, kad Rymo 
trustas persigando ir pra
dėjo visa gerkle rėkti ant 
neprigulmingų kunigų ir 
parapijų. Trustinių kunigų 
organai "Draugas” ir "Dar
bininkas” juodina tuos ka
talikus kaip įmanydami. 
Kada Latvrence’o katali
kai nutarė tverti ne- 
prigulmingą parapiją, 
"Darbininkas’ išvadino juos 
"girtuokliais”, "tamsunais” 
ir da kitokiais vardais. Pa
kol tie žmonės nešė savo do
lerius Rymo agentui, jie bu
vo ir padorus ir apsišvietę 
katalikai, bet kaip tik atsi
sakė duoti savo skatikus 
trustiniam kunigui, jie tuo- 
jaus liko "girtuokliais”, 
"tamsunais” ir "ištvirkė
liais”.

Taip kunigai iškoliojo per 
savo laikraščius Lowrence’o 
katalikus, taip jie išniekino 
Westvillės, taip jie dabar 
juodina Cambridge’aus ir 
kitų kolonijų tikinčius žmo
nes, kurie pradėjo tverti ne
prigulmingas parapijas.

Šitie tikinčiųjų žmonių 
koliojimai ir niekinimai 
kuoaiškiausia parodo, kad 
Rymo agentams rupi tikin
čiųjų žmonių vien tik dole
riai.

Mes iš to galim tik pasi
džiaugti, nes tas veda musų 
žmones prie susipratimo.

Ex-Klierikas.

nei katalikų vyskupai sodiečiai
dainuotų iš gaidų? O ar tos

"Vienybė Lietuvninkų”,
i" rašy-

na tą patį Dievą. Skirtu- jeigu pirma į tą žodyną bu
mas tik tame, kad ji nepri- tų pasižiurėjus pati moky- 
pažįsta Rymo dvasiškijos toja, o tuomet ji žinotų, kad 
organizacijos, kuri kitaip meliodija yra tam tikra gar- 
yra žinoma kaipo Romos sų tvarka, kuri gali susidėti 
trustas. Ir vien tik deko, ir be jokių gaidų, 
kad neprigulminga bažny
čia nepripažįsta šitos orga-
kif težnvčikjau nėra kataU’ Romos Trusto agentai

deglėj baimės.
i ---------------
| Persigando Rymo agen-
1 . . T ■¥•••» • • 1 1 _ ___ *
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Taigi patįs kunigai pasa
kė, jog katalikų bažnyčia tai 
ne tie maldos namai, kur 
žmones garbina. Dievą, bet 
ta kunigu orgamzacija arba ’dėj0 jau susiprasti ir 
kitaip sakant, Romos trus- ste;eti neprigulmingas pa- 
tas, kuris is tikėjimo daro, & v . & r,
biznį.

KATALIKŲ SUSIVIENI
JIMAS NUSIPIRKO SAU 

NAMUS.
"Darbininkas”

rapijas. Persigando ne dėl
to, kad jiems rūpėtų tų ka
talikų tikybos reikalai, bet 
persigando dėlto, kad nega
lės daugiau daryti iš tų ka
talikų biznio. O tas biznis 

l Kunigasi jot tz’ a Prąnėša, pelningas. Kunigas
kad b L K K A. nusipirko prigulintis prie Romos trus- 
sau Brooklyne namus. Sa-b -------------- ------- I
ko:

"padarė galutinus pirkimo 
dokumentus ir užmokėjo pini
gus. Namai pereina Į nuosa
vybę SLRKA. 20 d. sausio 
1917 metų. Namai dveji, vie
name gyvena 4 šeimynos ir 
krautuvė, antrame <' 
tuvės ir 8 šeimynos. Kenaosi, . ' x ' i
neša 200 doleriu mėnesvje.: kunigas paura juos uz pen- 
Kaina 29,000 dolerių. įkių minutų "darbą . Ir sa-,

"Dabar Susivienijimas atsi- vo keliu da tas parapijonas! 
stojęs savo stuboje su savais turį mokėt jam algą.

į to gauna gerą algą, gauna 
; puikų namą, laiko sau jau- 
: ną mergą, ir per visą sąvai- 
itę nieko nedirba. Jeigu kas 
atnešė pakrikštyt kūdikį — 
penki doleriai. Parapijonas 
lieja prakaitą dirbtuvėj 2 

^R^do' dienas, pakol uždirba $5, o

darbininkais, prašnekės savu 
balsu, nes ten bus spaustuvė, 
ten bus organas-spindulys or
ganizacijos, — ten bus rašti
nė; žodžiu susikoncentruos jė
gos Į vieną gričią ir gyvenimo 
ratas pasuks Į tikrą vagą ir 
pulsas ims tvaksėti tikro gy
venimo.”
Ar matote, kaip jis džiau

giasi. Bet vos tik kelios

Atėjo nedėldienis, atva
žiuoja keturios-penkios po
ros šliubo imti, 
"padirbėjo” 15 minutų 
šimtas dolerių kišeniuje. Ir 
prie to da savo keliu jis ima 
iš tų žmonių algą — alga už
tai, kad per visą sąvaitę val
go ir guli, arba su jauna ga-

Kunigas
ir

dienos atgal tas pats "Dar- j spūdine bovijasi.
bininkas” visaip išniekino ! Kad žmonės pnes tokį ne- 
socialistų Sąjungą užtai,; knkscioniską jų įsnaudoji- 
kad ji nori pirkti sau namą. kartais nepasipriešintų, 
O doros taisyklė sako: Ne- kad kunigo biznieriaus iš 
daryk to kitam, ko nedary- savo _ bažnyčios . JĮeįšvytų, 
tum sau.

> neišvytų, 
kunigai yra susiorganizavę 
į taip vadinamą Rymo trus- 

__ . __________ Tas t rustas yra padaly- 
KLERIKALŲ FONDUI. tes i tikrus apskričiūsŠIMKUS VĖL DIRBS

"Ateitis" rašo, kad St. 
Šimkus atsisakė nuo vargo- 
ninko vietos Shenandoah- 
rio lenkų parapijoj ir žada 
važinėti su prakalbomis.

"Keleivis” gi turi iš pir
mos rankos žinių, kad ne p. 
Šimkus nuo tos vietos atsi
sakė, bet lenkai jam tą vietą 
atsakė. Jis važinės dabar 
rinkdamas aukas į klerikalų 
"Tautos Fondą".

TAUTININKAI SIUNČIA 
ŠLIUPĄ EUROPON.

Tautininkų Sandaros ir 
fondų komitetų susirinki
mo protokole skaitom: 

"Vienbalsiai nutarta greitu 
laiku pasiųsti savo atstovą j 
Europą į tam tikrą Tarybą ir 
tokiu atstovu aprinkta Dr. J. 
šliupas.”
Vadinas, ir tautininkai ti

ki, kad Lietuvai bus geriau, 
jeigu jų atstovas sėdės ko
kioj ten "taryboj’", kuomet 
suvažiavę didžiųjų valsty
bių įgaliotiniai svarstys 
Europos kivirčus.

arba diocezijas. Kiekviena 
■ diocezija turi sau vyriausi 
bosą arba vyskupą, kuris 
paskiria parapijoms kuni
gus. Bet nė viena parapija 
negali gauti kunigo, pakol 
ji neužrašys savo bažnyčios 
vyskupui. Toks Rymo tru
sto įstatymas.

Kada žmonės užrašo savo 
bažnyčią vyskupui, tuomet 
jau jie neturi prie jos jokios 
teisės. Joje šeimininkauja 
vyskupo paskirtas kunigas. 
Žmonės negali jo nei išvary
ti, nei pakeisti, nes bažny-' 
čia yra vyskupo. Jeigu 
žmonės nori neapkenčiamą 
kunigą prašalinti spėka, tai 
kunigas pasišaukia policiją. 
Ir taip ne vienoj bažnyčioj 
buvo jau kraujo pralieji
mas. Kur tik žmonės ban
dė tokiu budu teisybės jieš- 
koti, policija visuomet juos 
mušė ir areštavo. Kur žmo
nės bandė teisybės jieškoti 
teismo keliu, ten bažnyčia

galų gale laimėdavo vysku
pas.

Bet štai atsirado kunigų, 
kurie prie Rymo trusto ne
priguli. Tie neprigulmin- 
gi kunigai atlieka bažnyti
nes apeigas taip pat, kaip ir 
visi kiti, bet jie neišnaudo
ja taip žmonių, kaip trusti- 
niai. Bažnyčia gali prigulė
ti parapijai, parapija gali 
vesti visą tvarką, neprigul- 
mingas kunigas atlieka tik
tai tikybines pareigas, kas 
kunigui tik ir priklauso.

Neprigulmingų parapijų 
idėja pradeda vis daugiau 
ir daugiau plėtotis. Geroji 
jų pusė yra tame, kad lietu-

Organizavimas Lietuvių 
Vilniaus žemes Banko.

(Prisiųsta.)
Kaip lietuviai, gyvenanti 

tėvynėje Lietuvoj, taip ir 
musų broliai tremtiniai Ru
sijoje, ir Amerikos lietuviai 
— visi pamatė ir suprato, 
kaip po karės Lietuvai reiks 
daug kredito, reiks pinigų 
atstatyti sugriautas ukes, 
supirkti gyvulius ir padar
gus.

Tokį kreditą, tokias pa
skolas musų ukėms bus ga
lima suteikti tik organizuo
tu budu, įsteigiant bankas, 
ypač žemės banką.

Lietuviškasis Žemės Ban
kas, kaip pats vardas paro
do, bus toks bankas, kuis 
skolins pinigus lietuviams 
mažažemiams, kiek galima 
menkesniu nuošimčiu, par
celiuos dvarus, o žemes leis 
ant išmokesčio ūkininkams 
ir darys visokias kitokias 
žemės operacijas, taip, kad 
nauda butų ir skolinto
jams (banko šėrininkams) 
ir skolinantiems (Lietuvos 
ūkininkams).

Lenkai dvarininkai nuo 
senai turi Vilniuje tokį ban
ką ir padarė didelį pinigą,

banką, ale juomi varė tik 
rusifikacijos tikslą, parce
liuodami ir dalindami musų 
žemes burliokams. Po ka
rės lietuviai-valstiečiai būti
nai turi turėti savo žemės 

buvo užkalta lentomis, byla banką. Turi turėti ir turės, 
traukėsi po kelis metus ir1 Susinešus, ant kiek buvo

"Laisvė" rašo, kad ar Lie- 
Komiteto, Petrograde, ku- tuva bus neprigulminga, ar 
rie ir į valdžią tame dalyke Ji pasiliks po svetimos vald- 
jau buvo besikreipią. Va- žios jungu, socialistams vis 
žiuojant man su p. Yču pasilieka ta pati klasių ko-

I MUTOU

kad kalbintu va amenkie- 
čius prisidėti prie Žemės 

; Banko suorganizavimo. Pri
rašius prie banko kelis na- 

I rius Homstead-Pitts-
burgh’e, p. Yčas, išvažiuo
damas iš Amerikos, organi
zavimą banko pavedė man.

Lietuviškasis Žemės Ban
kas bus įsteigtas visai Lie
tuvai. Jo centras bus Vil
niuje. Pamatinis kapitalas 
pažymėtas $1,000,000 (3 mi- 
lionai rub., arba apie 5 mi- 
lionai markių). Vienas Še
ras arba pajus kainuos 50 
dolerių apie 150 rub., arba 
300 markių). Organizuo
jant banką, kol kas, yra ren
kami tik pasižadėjimai, bet 
kad pasižadėjimai nebūtų 
tuščiais, tai penktą nuošim
tį nuo prižadėtosios sumos 
reikia tuoj įnešti, sakysime, 
nuo 50 dolerių reikia įnešti 
$2.50, nuo 100 dolerių—pen
kis dolerius.

Aš bandžiau rinkti prie 
banko subskripcijas tik 
New England’e, apygardose 
New Yorko, Philadelphijos 
iki Baltimorei. Rezultatai 
yra tokie. Viso iki šiol (18 
d. sausio 1917 m.) prisiža
dėjo prie Lietuviškojo Že
mės Banko 142 nariai, kurie 
prisižadėjo sudėti $55,000. 
Penktą procentą žadėtosios 
sumos (išskyrus vieną ar 
du, kurie da čekių nepri- 

i siuntė) visi įnešė.
Kada bus surinkta bent 

100,000 dolerių pasižadėji
mų, visi banko nariai arba 

! šėrininkai gaus užkvieti- 
mus suvažiuoti į susirinki- 

■ mą, kuriame bus aptarta to
lesnis banko veikimas, mi
nėtinai, kada ir kaip surink
ti pinigus ir kur juos, kol 

: Vilniuje bankas nebus ati
dengtas, tuom tarpu čia 

I saugioje vietoje padėti.
Kadangi bankas operuos 

Lietuvoje" ir surinktuosius 
Amerikoje dolerius visgi 
reikės išmainyti į Europos 
pinigus, tai butų gera, kad 
mes kuograičiausia reika
laujamąją sumą surinktu- 
tume ir tuoj, kol da Euro- 
nos pinigų kursas nepakilo, 
juos į markes arba į rublius 
išmainytume.

Kurie iš lietuvių norėtų 
prie banko kaipo šėrininkai 
prisidėti arba kurie norėtų 
gauti apie steigiamąjį ban- 

! ką kokius paaiškinimus, 
i malonėkite kreiptis žemiaus 
paduotuoju adresu:

Kun. Jenas Žilinskas,
50 W. Sixth Str.,

So. Boston, Mass.

Amerikon, buvau įprašytu, va.

i 
i

Tiesa. Klasių kova pa
lieka, tik ne ta pati, nes tau
ta, neužimta kova už pasi- 
liuosavimą iš po svetimos 
valdžios, daugiau domos at
kreipia į socialistų skelbia
mas doktrinas. Štai delko 
socialistai privalo pageidau
ti pavergtų tautų neprigul- 
mvbės.

• ♦ ♦

Į mano pastabą Lietuvos 
nepriklausomybės klausimu 
koviečiai atsako gatvinių 
argumentu. Malonu gir
dėti, kad žada pasimokyt ir 
vėliaus atsakyti rimčiau. 
Tik patariu gerai peržvelg
ti Markso ir Engelso, (ku
riuodu ne iš lenkų lapelių 
mokslą sėmė) poziciją so
cialistų ginčiuose delei se
nio Liebknechto ir Bebelio 
pozicijos 1871 metais.

J. B. S.

K
arčs Klausimai 
ir Atsakymai

Kada turkai paėmė Kons- 
tantiuopolį?

Mano draugas B. sako, 
kad turkai pirma paėmė A- 
drionopolį, o paskui užka
riavo Konstantinopolį, ku
riame ir dabar gyvena. Aš 
gi sakau, kad pirma buvo 
paimtas Konstantinopolis. 
Mes ėjom į laižvbas, bet ne
žinom, katras • laimėj ori. 
Taigi prašau "Kel." redak
cijos paaiškinti, katras mies 
tas buvo paimtas pirma ir 
kokiais metais. Taipgi 
prašau paiškinti, ar Kons
tantinopolis prigulėjo kada 
nors Rusijai, ar ne?

"Kel.” Skaitytojas. 
Atsakymas:

Tamsta laižvbas prakišai. 
Adrionopolį turkai paėmė 
1361 m. o Konstantinopolis 
puolė 1453 m. taigi kone 100 
metų vėliau. Iki Konstan
tinopolio paėmimo turku 
sultonai gyvendavo Adrio- 
nopolvje. Rusijai Kons
tantinopolis niekados ne
prigulėjo.

Haagos nutarimai.
Gerbiamoji "Keleivio" 

Redakcija! Ar negalėtu
mėt paaiškint, kur butų ga
lima gauti arba nupirkti bu
vusių Haagos taikos konfe- 

, rencijų nutarimus.
R. Paskųs.

Atsakymas:
Kreipkitės į Carneeie 

Peace Foundation, Wash- 
ington, D. C. Iš tenai, be 
abejonės, nrisiųs jums tų 
nutarimų kopiją už dyką.

Ar gali vokiečių laivai 
išplaukti iš Amerikos?
Laikraščiuose tankiai ra

šoma, kad Amerikos uostuo
se stovi daug vokiečių pirk- 
lybos laivų. Taigi aš nesu
prantu, kas juos čia sulaikė: 
patįs vokiečiai, ar Amerikos 
valdžia? Taigi meldžiu 
paaiškinti, ar tie laivai gali 
dabar išeiti iš Amerikos uo
stų, ar gal šios šalies valdžia 
jų neišleistų?

žingeidus. 
Atsakymas:

Karei prasidėjus vokie
čiai sulaikė visus savo laivus

i

AR ŽINOT KAD—
Taip vadinamas Roque- 

forto suris yra daromas iš 
avių pieno. Rokforto ap
skrityje, Francuzijoj, esą 
apie 8,000 avių užlaikoma 
to sūrio išdirbimui. Iš vie
nos avies pieno esą padaro
ma nuo 30 iki 40 svarų į me
tus.

Nebraskos Valstijoj yra 
toks įstatymas, kuris reika
lauja, kad lovų paklodės 
viešbučiuose butų devynių 
pėdų ilgio.

Anglijos karališkai šei
mynai palaikyti gyventojai Amerikos prieplaukose pa
moka arti $3,000,000. Ka- tįs, nes kitaip sąjungininkai 

ale skolindavo tik dvarinin- ralius su karaliene gauna butų juos išgaudę. Ir da- 
kams. Rusai turėjo Lietu- $2.350,000: karalienė Alek- bar tie laivai gali išeiti iš 
voje tokį neva valstiečiams <=andra (našlė) gauna $350,- Amerikos uostų kada tik 
.........................................  ” 000: mirusiojo karaliaus jiems patinka, tik turi išsi- 

Fdvardo duktė gauna $90,- imti tam tikrą leidimą, koks 
000. Beto da prie karališ^ yra duodamas visiems lai
kos šeimvnos priguli įvairių vams tam tikro "pasporto" 
kunigaikščių, kuriems gy----- m “— ’’---------------- ’*
ventoiai taip nat turi mo
kėki no kelia^dešims -tūks
tančiu doleriu metams.

I

,, 
pavidale. Tečiaus jie nei
šeina, nes bijosi priešo ka
riškų laivų, kurie kontrolio- 
ja jūres.

/



SKAITYTOJAMS | narių nepasitenkina "Ko-
L’ž pagarsinimus nei redakci

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

r

I

KORESPO NDENCUO.ę

žmo-

CAMBRIDGE, MASS.
Klerikališko žmogaus 

pasakos.
Sausio 14 d. čionai buvo 

Šv. Stepono Dr-tės sureng
tos prakalbos. Kalbėjo 
"Darbininko” antras redak
torius p. Karosas. Persis
tatė pats save esąs redakto
rius, administratorius ir ko
kių ten organizacijų veikė
ju, todėlgirdi, rimtai kriti
kuosiu kitas partijas.

Štai to klerikališko 
gaus "rimta kritika.”

"Kiekvienas katalikas mo
ka kalbėti tėve musų; o so
cialistai nei vienas savo tė
ve musų, nežino. Socialis
tai netikri žmonės”. — Ar 
Karosas mano, kad socialis
tai su ragais ir uodegom? 
Greičiau p. Karosą ir jam 
panašius galima pavadint 
netikrais žmonėmis, kurie 
ir patįs nežino, ką jie vadi
na ’tėve musų.’ "Socia
listai—tai karpos ant no
sies” — (turbut dėlto, kad 
klerikalams neleidžia visur 
išpurpusią nosį kišti—"So
cialistai semia savo mokslą 
iš Džian Bambos ir Maikio 
su tėvu”. —O iš kur semia 
savo visą mokslą klerikalai 
ir pats Karosas? Ar ne iš 
žudų mitologijos, kuri yra 
ignorancijos ir tamsios vai
dentuvės vaisiumi? Pasi
kalbėjime Maikio su tėvu 
bei Džian Bamboj katalikai, 
o ir pats p. Karosas, gali ra
sti sanu daugiau dvasiškos 
naudos negu iš biblijos.— 
"Socialistai šeimynoj gyve
na po du mėnesiu ir vėl įieš
ko per ’Keleivį sau naujų 
pačių.”—Tai šitokia to kle
rikalo "rimta kritika.”

Kiek čionai buvo katalikų 
surengtų prakalbų, klerika
lai vis tomis pačiomis prie
monėmis vaduojasi, "kriti
kuodami” sau priešingos 
srovės žmones. Žinoma, 
rėčiu šviesos neuždengsi. Ji 
visais plyšiais jau veržiasi Į 
liaudies pastogę ir veltui 
klerikalų pastangos išlaikyt 
žmonės 18 to šimtmečio 
prietaruose ir tamsoj.

Nauja parapija.
Ačiū visiems lietuviš

kiems dievaičiams cambrid- 
giečiai lietuviai nusikratę 
nuo savęs kun. Krasnicko 
jungą, susitvėrė sau naują 
parapiją. Da laisvė žmo
nėms turbut peranksti, jei 
numetę jungą, vėl ant savo 
kaklo riša bent lenciūgą.

Bet kaip ten nebūtų—tai 
tikinčiųjų į velnius ir dievus 
žmonių dalykas. Tik tatai 
reikia pasakyt, kad kun. 
Krasnickas su savo parapi- 
jonais šaukė ir tebešaukia, 
kad tai "socialistų parapų- 
a.” Socialistai perdaug jau 
kultūringi žmonės, kad pasi- 
liuosavę iš prietarų ir tam
sos, tvertų parapijas ir mė
tytų savo sunkiai uždirbtus 
pinigus tokiems dalykams 
kaip kunigo ir bažnyčios už
laikymams.
Socialistai ir kooperacija.
L.S.S. 71 kuopa šiems me

tams išrinko tinkamus ir 
veiklius asmenis į kuopos 
komitetą, 
kuopos 
žmonių apšvietos ir kultū
ros srityj žymiai sustiprės. 
Jei tik tarp socialistiškos 
spaudos butų draugiškesni 
santikiai, lietuvių socialis- 
tiškas judėjimas labai sus
tiprėtų. Daugelis kuopos

Tikimasi, kad 
besidarbavimas

vo” taktika linkui kitų musų 
aktika linkui kitų musų 
idėjos laikraščių. Vis lau
kiama, kad dalykas įneis į 
savo vėžės. Geistina, kad 
tas kuoveikiausiai įvyktų.

Kooperativiskai bendro
vei sekasi gerai. Nors vi
si privatiški krautuvninkai 
deda visas savo pastangas, 
kad jai pakenkus, tečiaus 
tos jų pastngos niekais nu
eina. Kooperacijos krau
tuvė gyvuoja ir kaskart 
daugiau ir daugiau ėmėjų 
gauna, nes žmonės pradeda 
suprast, kad kooperacija 
yra ne privatiškam bizniui, 
bet žmonių gerovei sutver
ta.

Pereitų 1916 metų metinė 
kooperatyviškos krautuvės 
apyvarta pasiekė $46,000. 
Gryno pelno liko $450.00. 
Krautuvės turtas pasiekė 
$4,520.00 vertės. Visa tai 
rodo, kad kooperacija ge
ram padėjime, ir joks pavo
jus jai negręsia, ypač iš pri- 
vatiškų biznierių atakų pu
sės. Dėlto musų visuome
nė privalo visur remti koo
peracijas ir steigti jas kur 
nėra, o naudą iš to netrukus 
visiems bus matoma.

Uranas.
PAINESDALE, MICH. 

Gyvenimo sąlygos.
Nors abelnai kapitalistų 

spaudos skelbiama, kad da
bar Amerikoje viešpatauja 
gerovė, abelnas darbo žmo
nių padėjimas tečiaus neuž- 
vydėtinas. Pelną iš Euro
pos karės traukia tik Ame
rikos fabrikantai, bet dar
bininkai kaip buvo, taip ir 
yra išnaudojami ir dagi 
daug labiau dabar, negu 
kad būdavo, nes negana 
kad darbininkai daugiausiai 
daro tuos daiktus, kurie jų 
gerovės nei kiek negali pa
gerinti, bet priešingai tų ka
riškų medegų gaminimu 
kaip tik susimažina produk
cija suvartojamų daiktų. 
Negalint darbininkams su
mažinti algos dėl darbinin
kų trukumo, kapitalistai pa
kelia suvartojamų daiktų 
kainas ir atima iš darbinin
ko su dideliais nuošimčiais 
tuos algos pakėlimus, kur 
kokius kas gavo.

Viso to dalyko aiškiai ne
suprasdami žmonės džiau
giasi, kad kapitalistai 
pakelia keliais centais 
jų algą. Taip ir čia pas 
mus nuo pirmos die
nos sausio 1917 metų 
kompanija pakėlė po 25c. 
darbininkams algą. Ypač 
musų žmonės katalikai la
bai dėkingi už ta malonę, vi
sai užsimiršdami tą faktą, 
kad kitur stubų negali nu
samdyti kaip tik iš tos pa
čios kompanijos. Taigi sy
kiu su pakėlimu algos 25c. 
pakėlė randą $1.00. Už an
glis, ką būdavo reikėjo mo
kėt $4 už toną. Dabar ima 
po $7.50. Tai tikta pati kom
panija šitaip atsiima iš dar
bininkų pakeltą algą. O 
kur drabužis ir maistas? Vi
sai neįstabu, kad gyvenimo 
sąlygos darosi vis sunkes
nės ir sunkesnės. Ir dauge
liui musų žmonių rodosi, 
kad dėlto už algos pakėlimą 
reikia dėkavoti ir net bosam 
cigarus į penkines suvynio
jus pakišti už tą "labdarys
tę”, kokią jiems kompanija 
padariusi.

Kadagi darbo 
supras savo vertę ir liausis 
bučiavę tą ranką, kuri juos 
smaugia?

Reikalinga butų Paines- 
dales darbininkams sutvert 
uniją ir tuos pinigus, ką su
kiša bosam, dėti į kasą, kad 
atėjus reikalui galima butų 
atsiimti duonos kąsniui nu
pirkti. O tas laikas ateina 
smarkiais žingsniais, kada 
gyvenimo sąlygoms da la
biau pasunkėjus priseis 
stvertis kovos už būvį.

Nesanai pribuvęs.

žmonės

WEST FRANKFORT, ILL.
Lietuviškos vestuvės. '

Pastaromis dienomis čio
nai buvo porą katalikiškų 
"veseilių." 
katalikiškos 
staugimo, be bubnelio ir 
skripkos, be girtuokliavi
mo ir muštinių—tai jau ne 
vestuvės. Su tokiais lau- 
kiniškais papročiais neapsi- 
pratusiam svetimtaučiui 
žiūrint iš šalies turi būt ste
bėtina ir daugiau civilizuo-i 
tas žmogus į tokias vestu
ves žiuri kaip į laukinių ne
civilizuotų žmonių orgijas.

Ištikrujų nors tai mūsiš
kiai papročiai ir su jais nuo 
seno esame apsipratę, betj 
kad pamatėm kaip civilizuo-' 
s ji-

reik rausti iš gėdos, matant 
kaip da žemai kultūroje mu
sų katalikai stovi.

Iš tokių čia buvusių ves
tuvių verta paminėti bent J. 
D-o vestuves, kurias galima

Tokių orgijų niekad ne
rengs daugiau apsišvietę 
žmonės—tie žmonės, ku
riuos musų kunigija nuola
tos ištvirkėliais skelbia. To-

Suprantama, vestuves gali rengti tik 
tamsiausi elementai, ku
riuos kunigija "doros” pa- 
pavyzdžiui skaito. Kokios 
pasekmės tos doros ir koks 
gali būti gyvenimas tokios

vestuvės be

LOS ANGELES, CAL. 
Scena ir musų judėjimas.
Per dešimtį sąvaičių laiko 

”Quene’s Auditorium” bu
vo rodoma kratantieji pa
veikslai — didžiausias vei
kalas ”Neapykanta” (Into- 
lerence).

Šį veikalą turėtų matyti 
kiekvienas žmogus, nežiū
rint, prie kokios klasės pri-

žmonės praleidžia pinigas 
ant literatūros ir paskui ne
turi pinigų, kad gerti Štai 
kokią apšvietą musų kliu
bas platina! Girdi, laikraš
čiai jokios naudos neneša. 
Daugiausiai kliuvo "Kelei
viui”. O kada musų kliubie- 
čiai susiprato, kad jau per
žengė ne tik visus savo kon
stitucijos principus, bet ir 
visas rybas mandagumo ir 
rimtumo, tūlas da atsistojęs 
gaidžio balsu sušunka: 
" ’Jabu’ kas drįstų parašyt 
apie kliubą į gazietas, tai 
reikia išdaužyt antausius”. 
Nubalsuota, kad ant baliaus 
nevalia nieko kito pardavl- 
nėt kaip tik alų.

Šitaip musų "Laisvės" 
Kliubas pripažįsta laisvę ir 
rūpinasi žmonių švietimu.

Gana veidmainiauti! Jei 
jums, ponai, tik girtuokli 1- 
vimas ir žmonių tamsumas 
geistini, tai ir nedrįskite 
dangstyties gražiomis sve
timomis plunksnomis, ies 
jos jums nepritinka. Jūsų 
vieta ne pirmeivių tarpe.

Beje kliubas išrinko ko- 
mitetan aukoms rinkti labai 
"glaunas asabas”, tik už tų 
"asabų” gerus ar blogus 
darbus kliubas nepasiėmė 
atsakomybės...

Povilas Rufus.

ROCHESTER, N.Y. 
Prakalbos.

Sausio 20 d. čionai įvyko 
LSS. 7-tos kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo d. L. 
Pruseika. Kadangi pra
kalbos buvo rengiamos pa
minėjimui Rusijos kruvino
jo nedėldienio, tai kalbėto
jas plačiai apipasakojo Ru
sijos revoliuciją ir Kruvino
jo Nedeldienio reikšmę. 
Paskui agitavo aukaut są
jungos namui. Tam tiks
lui surinkta čia 52 doleriai. 
Draugas Endriunas aukavo 
$10, kiti po $5 ar $2 dol. Drg. 
Manelis paskolino $50 dol., 
tai viso labo pasidarė $102.

Tarpais grajino Fidos or
kestras ir dainavo Aido 
kestra ir dainavo Aido 
driunas ir L. Vaitkiutė de
klamavo. Drg. Manelis su
lošė monologą "Rusijos šni
pas”. Endriunas ir Milei- 
šienė sulošė dialogą "Gamta 
ir vargdienis”.

Antru atveju kalbė- 
jtojas kalbėjo apie moterų 
reikalus. Ragino moteris 
organizuotis į Am. Mot. 
Progr. Susivienijimą.

Tūli prakalbų rengėjai ne
pasitenkinę, kad kalbėtojas, 
nors buvo jam paduota ant
rai prakalbai tema apie so
cializmą, pasiskyrė sau kitą 
ir visai neragino darbinin
kus rašyties į socialistų kuo
pą. Mat kuopiečiai tikėjo
si ir norėjo, kad kalbėtojas 
išaiškintų žmonėms reika
lingumą socialistiškos orga
nizacijos. Tūli gi kuopiečiai 
nepatenkinti dabartiniais 
musų socialistiško judėjimo 
vadovais, kad šneka apie da
lykus, kurie paprastiems 
žmonėms taip begalo tolimi 
ir nesuprantami, o tais rei
kalais, kurie turėtų būt iš
aiškinami, visai nesirūpina. 
Dėlto daugelis nors iš kal
bėtojų trokšta išgirsti apie 
tai, kas žmones pirmiausiai 
paliečia. K. Armonas.

tų, socialistų kuopa ir ren
gia debatus.

Sausio 21 d. čionai bavo 
LSS. 147 kuopos surengtos 
prakalbos paminėjimui Kru
vinojo Nedeldienio. Kalo- 
bėjo d. J. Šukys iš Brookly
no. Jo kalba buvo įspū
dinga. Gaila tik kad dėl 
blogo oro ir menko prakal
bų išgarsinimo žmonių ne
daug susirinko.

Pas-Puika.

SHENANDOAH, PA. 
Gerb. Bulotų ir žemaitės 

prakalbos.
Sausio 14 d. pas mumis 

įvyko gerbiamų svečių iŠ 
Lietuvos prakalbos.

Nors dėl laiko trumpumo 
negalima buvo plačiai pra
kalbų išgarsinti, tečiaus 
publikos susirinko gana 
skaitlingai.

Pirmiausia kalbėjo sene
lė Žemaitė apie karės baise
nybes Lietuvoje, ir kokį 
vargą ir nelaimes ta karė 
atnešė musų broliams.

Antra iš eilės kalbėjo po
ni A. Bulotienė, "Žiburėlio” 
pirmininkė ir įgaliotinė apie 
"Žiburėlį, apie jo moksleivių 
šelpimą ir apie klerikalų pa
stangas išmarinti badu tuos 
moksleivius, kurie nesilen- 
kia po kunigijos jungu.

Advokatas A. Bulota ne
kalbėjo apie nukentėjusią 
Lietuvą. Jis atvaizdino tik
tai, kaip musų tautininkai 
su klerikalais pasinaudoja 
proga ir garsina save. Išpa- 
rodė kaip tiems musų po
nams rupi Lietuvos nelaimė, 
kokios jie jai laisvės reika
lauja ir tt.

Bulotos prakalba padarė 
gerą įspūdį, ir visiems labai 
patiko, išskiriant kelis kleri
kalus, kurie panosėj, kaip 
ubagas poterius, bambėjo 
laike prakalbos.
Kunigiškas begėdiškumas.

Laikraščių skaitytojams 
jau žinoma, kaip balandžio 
5 d. 1915 metais kun. V. Ku
dirka Kingstone paskelbė, 
kad juodrankiai bandė už
mušt jį ir išdinamituot kle
boniją. Toj piktadarystėj 
intarė mane. Suprantama, 
kad kunigams niekad nesi
nori apkaltinti už piktus 
darbus tuos, kuriuos jie pa
tįs išauklėja į piktadarius. 
Jei tik kas blogo atsitiko, 
tie begėdžiai tuoj verčia kal
tę ant socialistų ir skelbia 
juos kriminalistais. Taip ir 
kun. V. K. mane, kaipo so
cialistą, intarė juodrankiško 
laiško rašyme ir įskundė po
licijai. Areštuotas ir tam
pomas policijos turėjau t,u- 
kentėt, bet policija nerado 
jokių prirodymų man užme
tamai kaltybei prirodyt. 
Bet turėjau užmokėt polici
jai 5 dolerius už jos darbą. 
Paskui, kada likosi pagau
tas atėjęs pinigų paimti AL 
Petrukonis, juodrankis, bu
vo kamantinėjamas, ar ne
priguli prie socialistų orga
nizacijos—mat kunigas so
cialistus apkaltino. Iš Petri- 
konio tardymo pasirodė, 
kad jis yra parapijos narys 
ir pilnai užsimokėjęs savo 
bažnytinius mokesčius km. 
V. K. auklėtinis katalikas, o 
apie socialistus tiek žino, 
kaip pats kun. V. Kudirka 
apie Marso gyventojus.

Pareikalavau, kad kun. V. 
Kudirka atšauktų tą ap- 
šmeižą, kokią metė ant ma
nęs ir socialistų, intardamas 
juodrankiškuose darbuose. 
Bet tasai gėdos nustojęs as
muo vietoje išpildyt pado
raus žmogaus pareigą, to
liaus pradėjo brist į melo 
purvus, skelbdamas, kad so
cialistai jam išvedė iš doros 
kelio gerą kataliką. Rašiau 
"Draugo” redakcijon, nuro
dydamas faktus, kaip tikrai 
yra, bet kun. V. Kudirka ir 
kunigų "Draugas” tik šmei
žikais ir melagiais moka bū
ti, gi padorumo iš jų be tei
smo pagalbos veltui reika
lauti. P. P. Ketadte.

kunigo palaimintos poros, | '
fui imi npRiinku nprmatvti iv .aDĮau-iai tie,__KUTietai jau nesunku permatyti.

O motinos, kurios leidžia 
dukteris į tokias vestuves, 
ar pamąsto apie tų savo • R -tvai„diną!

.dukrelių ateiti? Norėtųsi į Ket4fias aans, atvaizdinau 
pasakyti: mą jas bala! kaip zmomj°s kultūros n civili- 
pasiklos, taip ir miego • ^os yystimąsi, pradedant 
Bet atminus, kad tai ne U ^000jnetų pnes Kristų ir 
tamsiu žmonių kaltė vieA baiSiant šiandienine visuo- , tamsių žmonių Kaire, _ vien tvarka — kapitaliz-

I tų, kurie laike tamsybėje jų m0 lšsivystimu. p

Ant pabaigos parodo 
"Aukso laikus,” kuomet ne
bebus kalėjimų, nė karių, iš 
dabartinių kanuolių šaudys 
į žmoniją raudonomis rožė
mis, kurių kvepėjimas pri
pildys pasaulį.

Sausio 21 d. lietuvių sce
noj buvo atvaidinta kome
dija "Užkerėtas Jackus”. 
Statė LSS. 39-ta kuopa.

Sausio 6 dieną ”Lietuvių 
Laisvės Kliubas” turėjo ba
lių. Pelno liko 50c., nežiū
rint, kad nemaža svaigalų 
išpardavė. Nors L. L. K. 
savo gyvavimo laiku nėra

I

i

u-u vcbLuveb, k u n d b gailinei 
pavadinti "tikrai lietuviško
mis”. Kaip, girdėjau, svai
galų priprkta net už $30 
dolerių tik vien alaus, o 
kiekgi čia butą degtinės? Ii 
ta upė tekėjo. Supranta
ma, kad besimaudant alko
holyje žmonės turi pavirsti 
bepročiais, nenuvokiančiais 
kas yra švaru, o kas purvina 
ir žema. <T * x ’

rie draudžia žmones nuo tik
ro švietimosi, negalima ne- 
išreikšt minties, kad reika
las, didelis reikalas musų 
kultūros šalininkams kuo- 
smarkiausiai kovoti prieš 
tą klerikalizmą, kuris skan
dina musų liaudį į visų pur
vų balą.

Didelis burdingierius.

GRAND RAPIDS, MICH
Vyčių reakcionieriškos 

pastangos.
Mažu-pamažu bent kai- 

kur pradeda apsireikšt tik-

kalba apie šių dienų "augš- 
tą civilizaciją”.

Visas veikalas padalintas
Į

Jęigu tarp tokių ri kokiems mūsiškė nieko progresyvio bei kultu-
gyvūnų ir neiškyla, karė, tai įunigija yra suorganizavu- ros labui nuveikęs, nors be 
pats jų pasielgimas taip - -- 1 1
šlykštus ir nežmoniškas,' 
kad kiekvienas blaivas žmo
gus turi pasibjaurėti.

Kad paskui bent kiek atsi- 
ėmus praleistų tiems proto 
nuodams supirkti pinigų, 
paprastai ir čia buvo ta 
mezliava arba dovanos. 
Tuo tikslu kad daugiau iš
naudojus girtus švečius, su
statoma eilė mergų, kurios 
tam-tikra daina ragina "do
vanotojus” mušti bliud is. 
Kad norintis parodyt savo 
kumščios stiprumą apsvai- 
gelelis trenkia torielkon, 
kad pinigas ir bliudo šukės 
išlaksto po stubą, mergos už 
tokį beprotišką darbą giria 
narsų didvyrį, dainuoda
mos "Mušk, mušk brolužėli, 
da gali mušti, drūta tavo 
sveikatėlė da gali sumušti”. 
Suprantama, kad ant pasigė 
rūsio jausmų tokia daina— 
tai alyva ant ugnies. Išgė
ręs stiklelį degtinės už savo 
"dovaną”, gavęs bučkį nuo 
nuotakos, jis krapštosi ir vėl 
pinigą ir vėl muša. Ištil. 
rujų tai reikia moteriškės 
geležiniais nervais, kad būti 
katalikiškose vestuvėse 
nuotaka ir išlaikyt tuos ap- *įnusisekė 
siseilėjiusių degtine dvo- ,nenusiseKe. 
kiančių gaivalų bučiavimus' 
ir tą baimę, kurią reik jaus
ti delei daužomų bliudų šu
kių lakstymo, bei iš sužeistų 
kumščių kraujo teškimo. Ki
ti taip susižeidžia, kad 'r 
daktaro reik šaukti. Taip 
ir čia buvo su tūla moteria
Ona B.

Po nuotakos apdovanoji
mo, vainiko nupirkimo, seka 
muzikantų, virėjos ir pa
mergių dovanojimai. Ir 
visi tie dovanojimai tęsiasi 
po kelias valandas. Taip 
ve, tūlas apsiseilėjęs airi- 
šis, bežiūrėdamas į tuos do
vanojimus, galų-gale užsi
manė ir jis gauti "kišą”. 
Dovanoja "dručką”. Ji už 
dovanas moka bučkiais. Ai- 
rišis neša nikelį—meta ir 
gauna bučkį. Meta kitą, 
gauna kitą bučkį. Matyt 
tyčia pasigamino nikelių, 
kad atsibučiavus kiek tik pa 
geidaujama. Ir taip bučiuo
jama, kol nepakarsta arba 
kol pinigų nepritrūksta. Ar 
stebėtina, kad gali užsikrėst

si savo’ vyčiu armiją, t.y. i rojaus skystimėlio joks susi- 
' pradeda pasirodyti vyčių rinkimas negali būti ir mu- 
juodašimtiški užpuldinėji- i su kliubiečiai ant bačkutės 

■ mai bei reakcija prieš pa- Lietuvos himną gieda, J.3- 
žangą.

į Kaip buvo

1 O- _ _ J w
čiaus vis laukėm, kad kliu-

___ _______ "Keleivyje” bas bent kartą susipras ir 
rašyta^ čianikščiai vyčiai su liausis bačkutę garbinęs, 
dievo muzikantu priešakyje nes paprastai musų kliubie- 

X V V • 1 1 • 99 v • . • 99•» • — • _/• m I ks ■» , r-7'pralaimėję savo ofensyvą 
prieš laisvamanių prakalbas 
apskundė Lietuvos Sūnų 
Dr-ją. Skundė ją tečiaus 
ne už tai, tik prasimanę, kad 
ji parduoda svaiginančius 
gėrimus ir todėl vyčiai girti j 
į prakalbas ateina. Tokį 
kvailą skundimą padarė die
vo muzikantas, bet bylą pra
laimėjo ir teisėjas davė vy
čiams pamoką, kad nebūtų 
laukiniais ir į prakalbas at
silankę nekaltų triukšmų.

Taigi dabar jie suorga
nizavo svetimtaučių šaiką ir 
vėl Įskundė L. S. D.

Gruodžio 30 d. teisman 
buvo pašaukti L. S. Dr-tės 
darbininkai J. Martinaitis, 
A. Adomaitis ir K. žvirgž- 
dynas. Jiems dalyką pa- 

* ' aiškinus, vyčių skundas li
kosi atmestas ir vyčiai išvy
ti lauk. Taigi ir vėl musų 
vyčiams jų žemas darbas

Ar tie musų tamsos ir ku
nigijos biznio apgynėjai da 
bandys teismo pagalbos 
šaukties savo žemiems tiks
lams atsiekti, abejoju. Bet 
kad jie nesiliaus reakcijos 
darbo varyti prieš žmonių 
apšvietą ir susipratimo plė
tojimąsi, tai labai gali 
būti. Pirmeiviams žmo
nėms laikas su taja juodąją 
spėka rimtai skaityties ir ne 
žiūrėt į vyčius kaipo į don- 
kišoteriją. Klerikalai savo 
poziciją stiprina, todėl ir 
pirmeiviams reikalas atyd- 
žiau prisižiurėt į kunigijos 
slaptą juodą politiką.

Socialistų vakaras.
Sausio 20 d. įvyko L.S.P. 

skyriaus surengtas vakaras. 
L S S. 51 kp. choras gerai 
sudainavo kelias daineles. 
Taipgi puikiai padaina to 
Ukrainiečių choras. K. Ja
kimavičius pasakė prakalbą. 
Po to buvo šokiai. Žmonių 
susirinko nedaug.

• • •

Prie progos prašau atitai-
piktom limpančiom Ilgo- syt k]aidiĮ) kuri jvyko kores. 

v . 1 pondencijoj "Keleivio” N. 2.
Tai šitokia, vestuves da- Pasakyta, kad vyčių gene- 

daro mūsiškiai katalikai, rolo moteris areštavo pra- 
žinoma, čia tik aplamais kalbų susirinkimo vedėją 
ruožais apsibriežiau vaizdą T. Skripka. Turi būti: vie
tų vestuvių, nes, jeigu rašy- ną prakalbų rengimo komi- 
ti apie viską, popiera iš sar- įteto narį T. Skripka. 
matos turėtų rausti Korespondentas.

čiai save labai "apšviestais' 
laiko ir rytiečius pajuokia. 
Bet ta jų pajuoka, kaip lai
kas priparodė, kaip tik ir 
yra musų "vakariečiams" 
Laisvės Kliubo nariams. Iš 
to didelio išmanymo prade
da grįžti netik viduramžių 
tamsybėn, bet ir viduram
žių fanatizman.

Minėtame L. Kliubo baliu
je bandžiau pardavinėti 
žmonėms knygeles bei laik
raščius. Baliaus gaspado- 
rius, ex-socialistas, pasiro
dė tikru maskoliško caro 
žandaru. Gerai, kad tie 
musų žandarai da neturi ka
lėjimų, o tai, be abejonės, už 
apšvietos platinimą bučiau 
atsidūręs už geležinių gro
tų. Mūsiškis žandaras p. A. 
Ya-lis uždraudė platint ap- 

jšvietą, nes girdi, knygos ir 
laikraščiai šmeižia žmones. 
Svetainės savininkui lei- 

i dus, pardavinėjau litera
tūrą už svetainės durų. Tu- 
■ riu pasakyt, kad už durų 
parduodamas literatūrą už
dirbau 2 doleriu, o kliubas 
svetainėj parduodamas pro
to nuodus uždirbo 50 centų.

Būdamas kliubo nariu ra
minau save, kad jis baliaus 
"gaspadorius”, reikia jo 
klausyt, bet atėjus kliubo 
mitingui "pafiksysiu" už 
kliubo konstitucijos min
džiojimą, kadangi tos kon
stitucijos 1 skyriuje para
grafas II-as sako: "kliubo 
uždaviniu yra — platinti 
apšvietimą tarpe lietuvių; 
supažindinti su Suvienytų 
Valstijų politika ir ekono
mija”... ir t.t., vienu žodžiu 
konstitucija reikalauja iš 
kliubo narių stengties pa
kelti lietuvių vardą tarpe 
svetimtaučių, o čia gi kliu- 
bonarys, minėtas p. Ya-lis, 
kaip tik priešingai konsti
tucijai elgiasi.

Laukiamas kliubo susirin
kimas įvyko sausio 14, d. 
Beovione svetainėj’e. Paki
liu skundą ant minėto ap
švietos stabdytojo, nurodau, 
kad toks pasielgimas prie
šingas yra kliubo konstitu
cijai. ' Musų kliubiečiai, 
bačkutės garbintojai, atsa
ko, kad už tai jis "smart 
boy", kad kliubo susirinki
muose ar baliuose nevalia 
pardavinėti literatūros, nes

ELIZABETH, N. J. 
Socialistai kviečia tautinin

kus debatuosna.
LSS. 147 kuopa nutarė 

pakviesti p. J. Liutkauską iš 
Brooklyno į debatus temoje 
"Kaip ir kokiu budu page
rint darbininkų būvį.”

Mat p. Liutkauskas prieš 
Lietuvių Dieną porą kartų 
čia kalbėjo tautininkams 
ir klerikalams. Tose pra
kalbose p. J. L. stengėsi tem- 
dint darbininkų klesinę są
monę.

Jis siūlė darbininkų gero
vei užtikrinti savo receptą: 
komerciją arba biznį. Kad 
to recepto tikrumą prirody
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Mislinčius

—Stebiuosi! Tamista
nori mąstyt. Juk šiandien 
ne protas, bet jausmas žmo
niją valdo..

—Tamista neįsižeistum, 
jeigu savo protui, o ne jaus
mui pripažintum viršų..

—Taip. Mintis pagim
do jausmą. Bet ar tinka 
gimdytojai būti verge savo 
kudykio?...

—Sakai, manęs nesupran
ti. Žinojau apie tai. Be- 
reikalo mane iš miego pri
kėlei.

—Aha, sakai tau indomu. 
Jeigu tu indomautum, pat
sai mokėtum spręsti. Klaus
damas kaip tik parodai, 
kad neindomavai ir nepro
tauji...

—Ir vėl pasidavei jaus
mui. Jeigu butum visus 
dalylms aplink save apžvel
gęs ir insidomejęs priežas
tis žmonijos judėjimo, ma
nęs nesiklaustum.

—Valdyk, tamista savo 
jausmą. Leisk savo protai 
imt viršų. Tik neprotau- 
jantįs pyksta. Matai Eu
ropą?...

—Godumas, pagieža, nea
pykanta, iliuzija ir bepro
čių džiaugsmas. Visus 
valdo ne protas, bet jaus
mas....

—Sakai baisi tragedija... 
Taip. Jos sukuryj esame 
visi. Ja pagamino jaus
mas ir protas nu veikt ją ga
lt...

—Abejoji. Jausmas li
kosi galingesniu už protą. 
Geismas būti virš kitų, prie
šakyje kitų, liepie mindžiot 
ir niekinti ne tik kitus, bet 
patį save ir visa tai, kas pa
čiam yra brangu ir šventa.

—Sakai filosofai bemąsty 
darni pakvaišta. Jausmas 
likosi užgautas ir sukyla, 
bet protas sako, kad tik tuo
met žinai, kada patyrei, jog 
da nežinai.

—Nebūk užsispyrėliu. 
Kiekvienas užsispyrėlis 
klysta. Ištyrk priešingą 
sau nuomonę; išnagrinėk 
iki smulkiausių smulkmenų, 
insidomėk priežastis, kurios 
ją pagimdė. Padaryk tą 
patį su savo nuomone. Pas
kui sulygink abi ir spręsk 
katra jų teisinga.

—Matau persunku tau 
galvoti. Idant mąstyti, rei
kia žinoti. O idant žinoti 
reikia matyti ne vien pap
rastomis mirtinomis akimis, 
bet visatą aprėpiančiomis 
mintimis.

Išrišk mintims sparnus. 
Paleisk jas į beribes erdves, 
įsivaizdink atomo begalinę 
didybė. Neaprėpiamoji 
didybė nėra didžiausia. Ne-! 
įžiuromas atomas nėra ma
žiausiu. Pradedi suprast, 
kad nežinai. Džiaugkis 
nes jau ką-nors žinai—ži
nai, kad nežinai; žinot trok
šti, eik paskui tą jausmą, jis 
ne veda prie pragaišties, bet 
prie gyvybės.

Kaip vokiečiai užlaiko 
belaisvius.

Kadangi paskutiniu laiku 
pavyko mums gauti dau
giau žinių apie belaisvius, 
norėtume jomis pasidalyti 
ir su platesne visuomene.

Apskritai, Vokietijoj be
laisviai (visų tautų) laiko
mi didelėse arba mažose sto
vyklose (Lager). Y ra sto
vyklų, kur esama tik kelios 

I dešimtys belaisviu, bet yra 
ir tokių, kur belaivių skai
čius siekia arti šimto tūks
tančių. Be to, belaisviai bū
na apgyvendinami po vieną 
ar kelis arba kelias dešim
tis pas ūkininkus, dvarinin
kus ir fabrikantus.

Barakai. Didelių stovyklų 
sutvarkymas maž daug taip 
atrodo. Kokiuose nors plik- 
laukiouse (smiltynuose) pa
stato iš lentų ištisas eiles 
namų, per keliolika ar ke- 

i lias dešimtis žingsnių nuo 
viens kito. Tie namai ilgi,! 

! be jokių beveik pertvarų, j 
sienų. Pasieniais ir per vi- Į 
durį sukalta iš lentų lovos, 
taip kad lieka tik praeiti. 
Lovos stovi dviejomis ar tri- 
jomis eilėmis ant kita kitos. 
Paklojimas jų taip atrodo; 
šiaudų kleitės (šienikai) ir 
pagalvės; apsikloti — vilno
niai apklotai. Dažnai be
laisviai įsitaiso savo apklo
tus arba gauna nuo savųjų 
iš tėvynės. Švarumu kam
bariai, ypač kareivių, labai 
nepasižymi, bet tas daug pa
reina nuo kiekvienos tautos 
žmonių švarumo. Tiems na
mams, vadinamiems bara
kais, šildyti įtaisyta geleži
niai, o kartais ir geresni pe
čiai. Kadangi barakų sie
nos iš lentų, tai šilumos čia 
perdaug nebūna. Barakai 
dažniausiai grįsti lentomis. 
Be gyvenamų namų arba 
barakų kiekvienoj stovyk
loj esama dar kitų namų: 
virtuvė, skalbykla, maudyk
la, skaityklos, mokyklos, 
dirbtuvės ir kiti.

Virtuvės. Didesnių sto
vyklų virtuvės, žinoma, eru- 
jvios, su įvairių mašinų ir 
įrankių valgiui gaminti dau- 

I gybe. Taip, pavyzdžiui, 
Į mašinos bulvėms skusti, 
tarkuoti, kaulų smegenims 
ištraukti etc. Čionai dirba 
patys belaisviai. Skalbyk
lose pritaisyta tam tikri lo- 

! viai, į kuriuos prileidžiama 
Įšilto ar šalto vandens; 
I grumdyti įtaisyta įvairus 
j Įrankiai; čia, kaip apskritai 
visur, dirba patys belaisviai.

į Maudyklos. Maudykloje 
, grindys cementinės. Vidu
ryj padaryta didelė duobė, 
į kurią prileidžia vandens 

Į braidžioti. Viršui prie lubų 
pritaisyta įvairus čirkšliai, 
iš kurių vanduo lietumi 
krinta žemyn. Kadangi be- 

! veik visose stovyklose yra 
' nuolat bėgančio vandens, 
tai maudyklos nesunku įtai
syti. Reikalinga tik prišildy- 

i ti vandens. Besimaudydami 
belaisviai sukabina savo 

: skalbinius į tam tikrą kros
nį, kur karštis išmuša viso- 

Įkius gyvius.
Mašinos gyviams naikin

ti. Čia prie progos verta 
priminti, jog gyviams nai- 

j kinti įtaisytos tam tikros 
; mašinos, kurios kartkartė- 
mis (kas mėnuo ar kas ke- 

į lios savaitės) apvažiuoja 
paskirtą apylinkę. Belais
viai meta į tą mašiną juodus 
drabužius ir garas padaro 
dezinfekciją.

Dirbtuvės. Kiekvienoje 
. stovykloje yra įvairių dirb
tuvių. Dailydės, kurpiai, 
kalviai, tepliotojai, skutikai 

1 ir t.t. turi atskirus kamba
rius darbui. Kiekviena 
dirbtuvė turi savo įrankius, stoti Draugijom 

1 Padaroma labai gražių dir- Susisirinkimą atidarė vie-

I

binių netik iš medžio, bet ir 
iš geležies, sidabro: žiedų, 
kompasų, laikrodžių.

Skaityklos ir mokyklos 
(universitetas). Skaitybų at
sitinka stovyklose dažnai; 
jau kiek rečiau mokyklų; 
vienur (o gal ir keliose vie
tose) yra net belaisvių uni
versitetas. Skaityklose įtai-, 
syta suolai, stalai ir kiti rei-* 
kalingi rakandai. Knygų 
daugumas pareina nuo to, 
kaip daug atsiunčia saviš
kiai.

Mokyklos irgi aprūpintos 
tam tikrais baldais ir kny
gomis.

Sandėliai. Tarp stovyklos 
namų pažymėtini yra dar 
sandėliai ir vaidinti namai. 
Sandėliuose laikoma atsiųs
tos belaisviams dovanos ir 
pašalpa: duona, zupės, pie
nas ir mėsa (kol nebuvo už
drausta), konfitūrai, arba
ta, kava, kakava, tabakas, 
skalbiniai, drabužiai ir tt. 
Čia susidaro ištisa kancele- 
rija sąskaitoms vesti.

Vaidinamosios salės. Di
desnėse stovyklose yra at- Į

' skiri namai vaidinimams, 
koncertams ir kitiems pasi

linksminimams. Suolai čia 
sudėti amfiteatru; estrada 
su tam tikromis dekoracijo
mis.

Pasilinksminimai. Kai ku
riose stovyklose, ypač inter- 
nuotų civilių belaisvių, yra 
gana švarių bufetų arba 
svečių namų, kur susirenka 
turintieji pinigų išsigerti, 
paskelti kortomis ar kitaip 
pažaisti, taip kad tokios sto
vyklos turi miesto minijatu- 
ros išvaizdą. Čia pamatysi 
susėdusius švariam restora
ne prie alučio, čia išgirsi 
muziką ir šokius, ten vėl 
dainuojančius, žaidžiančius.

Stovyklos papuošalai. 
Tarp namų išdaryti takai 
pasivaikščioti, o šalip jų— 
eželės, kartais labai gražiai 
išsodintos gėlėmis. Įvairios 
tautos, tuos darželius puoš- 
damos eina lenktynių tarp 
savęs ir reikia pripažinti, 
jog franeuzai dažniausiai 
pralenkia kitus: jie kad pa
darys savo numylėto Eifelio 
miniaturą, papuoš ja ir visą 
darželį gėlėmis, tai yra kuo 
pasigėrėti; jie, žinoma, daž
nai paima ir pirmas premi
jas skiriamas komendantū
ros.

Perskaičius visa, kas vir
šui rašyta, ne viens gal pa
galvoti: taigi nelaisvėj nėra 
taip bloga, jeigu jie turi vi
sokių patogumų. Tečiau ap
siriktų, kas taip manvtų.

"L. B.”

Southern Pacific geležinkelio darbininkų vaikams, 
iš priežasties, kad tėvai turikilnotis iš vietos į vietą 
dirbdami prie geležinkelio,yra įtaisyta publiška mo 
kykla vagonuose, kaip paveikslas parodo

Skaitytojų nuomonė
UŽUOJAUTOS ŽODIS 

"KELEIVIUI”
Šiuomi noriu tarti užuo

jautos žodį "Keleviui”. Aš, 
kaipo senas "Keleivio" skai
tytojas, gerai žinau, kad 
"Keleivis" buvo ir tebėra 
aštriausiu plieno kardu 
prieš klerikalizmą ir buržu
aziją. Jis buvo pirmas lie
tuvių darbininkų ginklas 
Amerikoje kovoje su juodą
ja armija ir kitokiais darbi
ninkų klesos priešais.

O betgi nežiūrint to visko 
atsiranda sąjungiečių, ku
rie, tūlų žmonių pakursty
ti, nesigėdi rašinėti protes
to rezoliucijų prieš "Kelei
vį" ir kitus privatinius laik
raščius.

Norėčiau tų suklaidintų 
draugų paklausti, ar geriau 
butų Sąjungai ir sąjungie- 
čiams, jei tie privatiniai 
laikraščiai stotų prieš dar
bininkų reikalus ir kartu su 
musų priešais imtų mus nie
kinti ir atakuoti? Ar tuo
met smagiau jaustųsi tie są- 
jungiečiai, kurie dabar ra
šo rezoliucijas?

Pagalvokiete, draugai są- 
jungiečiai, ar jus žinot, ko 
jus iš privatinių laikraščių 
norit? Ar jus galit prirodyt, 
kad tie laikraščiai kenkia 

_____  adresu: socializmo idėjos platini-
gyventojams ir Petrograd, Podolskaja, 15, mui? Jug aš irgi esu sąjun- 
--- -------j- •• ’ • gietis, ir senas sąjungietis

i prie to: jau septyni metai 
; sukako, kaip priguliu prie 
Sąjungos ir remiu ją kiek 
tik išgaliu — ir raštais ir 
pinigais — negana ką mė
nesines duokles užsimoku, 
bet ir aukomis prisidedu: ir 

! dabar kelis dolerius Sąjun
gos namui paaukavau; va
dinas, Sąjunga man rupi, ir 
rupi turbut nemažiau kaip

kurie nenorėjo siųsti savo,
1 grynai klerikalų

nas steigėjų, R. Juodelis, J 
kuris trumpais ruožais su- • pinigų gr\ 
pažindino susirinkusius su draugijoms, dabar gali sių- 
naujos Draugijos įstatais, sti "Grudui." Siųsti galima 
Lietuvių "Grūdo” Draugi- tiesiog "Grūdo" vardu, ar 

j jos tikslas—duoti pagalbos bent kurio valdybos nario 
!del karo nukentėjusiems vardu, šitokiu ; 
Lietuvos j_ 

! padėti gerinti jų materija- (ir čia pažymėt, kam siun
tęs ir morales gyvenimo są- čiama).
lygas. Pagalba teikiama 
Lietuvos gyventojams be 
tautos, tikybos ir įsitikini
mų skirtumo.

Pirmininku buvo išrink
tas atst. M. Januškevičius, 
sekretorium—G. Liutkevi
čius. M. Januškevičius ben
drais ruožais nurodo, kodėl 
kilo reikalas steigti naują 
draugiją tremtiniams šelp
ti. Esantieji komitetai tin
kamai neįstengia rupinties 
tremtiniais; jų vargas, kaip 
liudija įvairus juos aplankę 
asmens, yra didžiausias. Ki
lo reikalas tverti naują or
ganizaciją. kuri turėtų va
ryti tą darbą visai kitais pa
matais, negu kad esančiųjų 
komitetų dabar jis varo
mas: to darbo pamatu turi 
būti ne labdarybės, bet susi- 
šelpimo principas.

Sekretorius perskaito iš
reiškusių norą stoti Draugi- 
jon ir jau steigėjų priimtų 
pavardes. Tokių buvo 73.

Pakeliamas klausimas, iš 
kur "Grūdas” sems sau lė
šas. Į tai atsako atst. P.

Indomųs

Dėlei "Keleivio” Bendrovės.
Draugai darbininkai, dar 

viena begalo svarbi naujie
na aplankė mus, "Keleivio” 
skaitytojus ir visus geros 
valios žmonės —tai "Kelei
vio" perėjimas į bendrovės 
rankas. Man labai gaila, 
kad aš, kaipo moksleivis, 
negaliu pinigiškai prisidėti 
prie to taip svarbaus darbo, 
(žinoma, tik dabartiniu lai
ku,) nors "Keleivis” lanko 
mano kambarį taip senai, 
kaip senai esu atvažiavęs į 
šitą šalį. Bet tikėdamas, 
kad plunksna yra galinges
nė (nors nevisuomet) už pi
nigą, imu ją į ranka ir iš
reiškiu savo nuomonę kas- 

■ link to naujo sumanymo.
Per ištisus devynerius 

metus "Keleivis" nenuils
tančiai dirbo dėl labo darbi
ninkų ir socializmo. Per 
devynerius metus "Keleivis” 

I buvo su mumis, darbinin
kais ir nešė mums apšvietos 
žibintuvą. Per devynerius 
metus "Keleivis” kovojo už 
mus su tamsos apaštalais 
bei žmonių mulkintojais. 
Per devynerius metus blaš
kė patamsės spėkas, šauk
damas tamsos apginėjams: 
nustokite mulkinę liaudį! 
paliaukite skleidę fanatiz
mą tarpe nesusipratusios 
minios! šalin darbininkų 
išnaudotojai!

"Keleivio" nuveikti dar
bai per tuos devynerius me
tus yra milžiniški; bet da
bar perėjus "Keleiviui" ben
dro vėn yra už vis didesnis 
ir svarbesnis mums dalykas. 
Nes mes tikime, kad laikraš
čius turi leisti ir kontroliuot 
pati visuomenė, todėl gal ne
vienas iš mus tankiai pagal
vojo, kad "Keleivis" nėra 
musų, socialistų, draugas. 
Bet dabar mes jau aiškiai 
suprantame, kad "Keleivis" 
visuomet buvo ir nori būti 
su mumis.

Negana to da, perėjimas 
i "Keleivio" į pačių skaityto
jų rankas. Iki šiol visokie 

I "Darbininkai" "Draugai", 
ir "Vyčiai" nuolatos pliaukš 
davo, buk "Keleivio" leidė
jai kapitalistai, buk jie su- 

j sikrovė maišus pinigų dar
bininkus bemulkindami! 
Dabargi tie šlamštai netu
rės ką sakyti.

Taigi, draugai ir draugės 
darbininkai, rašykitės visi 

. o ie "Keleivio" bendrovės, 
nes tai begalo svarbus 
mums dalvkas. Kuo dau- 

Į giau žmonių prigulės prie 
bendrovės, tuo bendrovė ga
lės atlikti didesnį darbą ir 
mažiau priešų turės; o ma
žiau priešų, mažiau ir laiko 
reikės praleisti kovai; tuo
met tos spėkos bus sunaudo
tos liaudies apšvietimui.

Linkiu geriausių pasise
kimų "Keleivio” Bendrovei 
augti ir bujoti! A. B. 
Valparaiso,Ind.

♦
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Kaip pateko indijono galva 
ant cento?

Bet ne, tai ne indijono gal
va, bet galva 10 metų am
žiau baltveidės mergaitės, 
tik su indijono kepure. Įsi- tiems, kurie rašinėja prieš 
žiūrėkit į centą, o pamaty- privatinius laikraščius rezo- 
sit, kad tai ištiesų jaunos liucijas, o tečiaus aš su to- 
mergaitės galva. Ar žinot, mis rezoliucijomis jokiu bu- 
kaip ji tenai pateko?

Buvo taip. 7 ' *
Jungtinių Valstijų valdžia kuris neturėtų kardo nuo 
paskelbė $1,000 dovanų tam, priešo atsigint? Taip pat ir 
> j _• _• mumis, sąjungiačiais:

kasgi iš mus butų, jeigu mes 
neturėtume "Keleivio" ir ki
tų socialistų leidžiamų laik
raščių? Jug priešai užpjautų 
mus su visa musų "Kova!" 

'Tik pagalvokite, ar daug 
žmonių skaito "Kovą" apart 
sąjungiečių? O privatinis 
socialistų laikraštis pasiekia 
tamsiausio darbininko na
melį ir tenai atidaro jam 
akis. Tada jau prie tokio 
žmogaus bepiga ir sąjun- 
giečiams prieiti. Jį tuomet 
jau nesunku prirašyti prie 
Sąjungos ir jisai lieka jau

du nesutinku.
1835 metais Kas gi butų iš to kareivio,

Keinys ir L. Požela. ’ Ame- plunksnuotą kepurę,

n

kas padarys geriausį piešinį su 
naujiems centams. Lygiai 
tuo laiku Philadelphijon at
vyko iš vakarų keli indijonų 
viršininkai ir nuėjo valdžios 
pinigų dirbtuvėn pažiūrėt, 
kaip dirba pinigus. Graviu- 
ruotojų užveizda Longacre 
pasikvietė indi jonus pas sa
ve į namus. Jo 10 metų am
žiaus duktė Sara tuojaus su 
svečiais apsiprato ir pradė
jo žaisti. Vienas indi jonas 
uždėjo jai ant galvos savo 

o bu
vęs toj kompanijoj vienas 
artistas tuojaus nupiešė jos 
paveikslą ir padavė jos te-j "Kovos" skaitytoju, 
vui. Šis gi tos valandos ūpo Į Taigi privatiniems socia- 
pakilime įdėjo jį konvertan ]jstų laikraščiams reikia la- 
ir nusiuntė Washingtonan, bai užjausti, o ne smerkti 

juos, nes jie padeda mums 
sunkų darbą dirbti.

Senas kareivis. 
Muskegon, Mich.

rikoje yra, — sako P. Kei
nys, — trys organizacijos, 
kurios renka aukas nuken- 
tėjusiems dėl karo Lietuvos 
gyventojams. Jų tarpe žy
mią vietą užima socialistų 
"Lietuvos šelpimo Fondas," 
kuris, visiems žinomų prie
žasčių delei, negalėjo siųsti 
surinktųjų pinigų nei Cent
ro, nei Petrapilio Komite
tam. Aukų jis surinko ne- 

■ maža — 80,000 rub. su vir
šum (dabar surinkta daug 
daugiau. Red.). Iš jų ’Gru- 
dui’ jau atsiųsta 20,000 
rub.”

L. Požėla nurodo, kad 
"Grudui” ne tik reikės tikė
tis lėšų iš šalies, kiek rūpin
tis organizavimu aukų rin
kimo savo tarpe. Be to, 
esama svetimtaučių organi
zacijų, kurios negalėjo lig- 
šiol duoti pinigų veikian
tiems lietuvių komitetams, 
nes jie varė siaurai naci j o- 
nalę-klerikalę politiką. 
"Grūdas” galės pasinaudoti 
šitais šaltiniais.

"Grūdo” valdybon išrink
ta šie žmonės: durnos atsto
vas M. Januškevičius, L. 
Pažela, V. Zubovas, durnos 
atstovas P. Keinys ir inži
nierius V. Bielskis.

Taigi Amerikos lietuviai, gauna po $1.50 savaitei.

I

Grūdas" jau įkurtas.
Tai yra nauja, nepartijinė 

draugija nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams 

šelptu
Keli mėnesiai atgal "Ke

leivyje" buvo išspausdinta 
durnos atst. Januškevičiaus 
ir Požėlos telegrama, kad 
rusų valdžia užtvirtino nau
ją lietuvių susišelpimo! 
draugiją Petrograde.

Nuo to laiko iki šiol nebu
vo daugiau jokių žinių apie 
tai. Bet šiomis dienomis at
ėjusi iš Petrogrado "Naujo-! 
ji Lietuva" praneša, kad to-1 
ji draugija, "Grūdas", jau 
įkurta. Pasirodo, kad anoj 
telegramoj buvo kalbama 
tik apie gavimą leidimo tai 
draugijai steigti, bet tuo
met ji da nebuvo įsteigta.

Steigi amasai "Grūdo" 
susirinkimas, kaip dabar 
praneša "Naujoji Lietuva," 
buvo per Kalėdas.

Į šį susirinkimą atvyko 
steigėjai ir jų pakviesti 
žmonės, kurie išreiškė norą

juokais sakydamas savo 
mergaitei, kad jos veidas 
bus įspaustas ant visų Ame-1 
rikos centų. Visai netikėy 
tai Washingtono valdinin
kai nutarė, kad šitas pieši
nys yra tinkamiausis, nes 
vienas veidas' reprezentuoja 
laukinį (indijonų) ir civili
zuotą (baltveidžių) gyveni
mą.

Ir taip mažosios Saros 
Logacre veidas pateko ant 
centų ir eina iš rankų į ran-

Taigi privatiniems sočia-

“KELEIVIO” BENDROVE 
JAU SUTVARKYTA.

r ■ ■■

Šiuomi pranešam savo 
draugams skaitytojams, 
kad "Keleivio" Bendrovė 

____________c____ jau sutvarkyta ir dabar rei- 
kas jau netoli 100 metų. Jis kia tik valdybą išrinkti, 

rankų, Kadangi valdyba (board 
dau- or directors) ves visus Ben- 

daugiau drovės reikalus, tai ji tun

perėjo daugiau rankų, 
daugiau namų, < 
giau krautuvių, < 
bankų, negu paveikslas gar
siausio valdovo, koks tik yra 
kada nors pasaulyje buvęs.

Kadangi vaidyba (board

i susidėti nemažiau kaip iš
12 žmonių. Taigi reikia 

! daug kandidatų. Todėl, 
draugai, kurie manot prisi
dėti prie "Keleivio" Bendro
vės, teiksitės tuojaus pri
duoti mums savo vardus ir 
kartu pranešti, ar apsiimat 
būti kandidatais į valdybą, 
ar ne. Apsiimdami į kan- 

_________ ditatus, teiksitės paduoti 
už 15 centų į dieną, o vyrai savo amžių, užsiėmimą ir 

kiek manot imti šėrų.

Statistikos rinkėjai sako, 
kad iš kiekvieno miliono 
žmonių pasaulyje 64 yra ne
regiai.

Katalikiškoj Ispanijoj 
moterjs dirba vyndaržiuose

I

Kaip tik valdyba bus iš
rinkta, "Keleivis” tuojaus 
bus pavestas kooperacijai.

Kartu su laikraščiu Bena- 
rovėn pereis visas dabarti
nių "Keleivio” leidėj j biz
nis ir turtas, į kurį ineina 
du namai, spaudu/ė su 
naujausia^ muš* .nerija, 
kratų ve su knygomis ir ki
ti dalykai. Visa apkai- 
t n. 4 a $77,500.

Kad tas darbas darbinin
kams yra svarbus ir remti
na0-. tai jau aiškiai išparo- 
dė patįs skaitytojai, jų tar
pe keli moksleiviai.

Taigi tegul kiekvienas 
"Krivio” skaitytojas taps 
’ Kelevio” Bendrovės nariu.



IS AMERIKOS. I PERSEIUOJ ATRINKIMŲ
ieškau brolių Antano ir Jurgio

Turbut niekur nėra tiek 
šunybių ir supuvimo, kiek

_ ą w _ st * _ _ * *______ a Pajieškau brolių Antano ir Jurgio Pajieškau Elegijaus Vaitekūno,rViliCSKOlltTlcll lr pusbrolių Juozo, Jar- Kauno gub, Šiaulių pav, Radviliškio,
• b gio lr Motiejaus Stankevičių, pusse- parap, Gražianių kaimo, gyveno apie

— ~~ šerių Marės ir Katrės Stankevičaičią, Pittsburghą, vėliaus bene Clevelande.

Pajieškau Elegijaus Vaitekūno,
Motiejaus Stankevičių, pusse-

PHILADELPHIJOS
KRIAUŠIU ..STREIKAS. £3?^
Philadelphijos siuvėjų nime. Čia nėra tų rinkimų, 

streikas, kuris prasidėjo 12 politikieriai nenuvogtų 
sausio, eina gerai. . Strei- j vieni kitiems balsų, b jei nu- 
kininkų skaičius vis auga, vogti negali, tai perka už 
Laetuyrai darbininkai gerai pinigus ir tokiu budu did- 
laikosj. LW.W. ir Amalga- žiausi sukčiai patenka į val- 
meitai vienybėje dirba. Po- dininkus. Iš Cincinnati, 0- 
hcija, kaip visuomet, patu- hio, dabar pranešama, kad 

T 11 miesto ir pavieto valdi
ninku, tų tarpe ir vieną še
rifą, federalė valdžia areš
tavo už suktybes laike rin
kimų, kuomet New Bedfor- 
de majoras yra kaltinamas 
už papirkimą 3,00 balsuo
tojų.

Iš Cincinnati, 0-

”KEL.” SKAITYTOJŲ tINIAL
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

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

"Keleivio” Adnun.
ri kapitalistų pusę. Jau 
buvo areštuota 60 streiki
ninkų. Žinoma, visi išpirk
ti. Daugiausia areštuota 
aplink Kirschbaumo ir Sne- 
llenburgo fabrikas, kuriuo
se dirba 4,000 darbininkų 
(apie pus jų jau išėjo į stei- 
ką). Praėjusioj subatoj bu-į 
vo konferencija firmų savi-1 
ninku su streikininkų Komi- į 
tetų, bet nesusitaikė. Jie 
siūlo tik 10 nuošimtį dau-! 
giau algos, o darbininkai 
reikalauja 25 procento. 700 
kelinių siuvėjų ir dalis vai
kų drabužių darbininkų jau 
grižo į darbą. Jiems davė 
firmos 48 valandas ir sutiko 
pridėt po $2.00 sąvaitei ir 25 
procentą tiems, kurie nuo 
”štukų” dirba.

Bet streiko laimėjimas 
priklauso nuo plačios Ame
rikos visuomenės paramos. 
Streikui ištikus darbininkas 
darbininkui turi ištiesti ran
ką; turi atjausti streikie- 
rius ir tie biznieriai, kurie iš 
musų gyvena. Užtat, kiek 
išgalite, paremkite mus, o 
Jusu kiekvienas paaukau
tas centas bus suvartotas 
reikalingiems streiko vedi
mo reikalams. Mes tiki-' 
mes, kad su Jusu parama 
mums pasiseks sutriuškinti 
bosų galybę ir įgyti sau, o 
sykiu ir Jums, brangiausi 
daiktą—tai uniją. Musų 
laimėjimas bus ir Jūsų lai-l 
mėjimas; musų pralaimėji-j 
mas, bus ir Jūsų pralaimė
jimas.

, Išviso streikierių yra su- 
viršum 10,000; jų tarpe lie-

■ »-•■■■ ■ ■ T
Aleksandras Baužys ir kiti nuo ka

rės pabėgėliai iš Maskvos pajieške 
Jono Jankevičiaus, gyvenusio Brook 
lyne, paeinančio iš Kauno gub, Til 
šių pav, Skuodo valsčiaus Liiikimc 
parap. Jo paties ar žinančiujų j< 
antrašą meldžia rašyt sekančiu ad 
resu:

Aleksandru Feliksovi Bovžinskomu 
Rozanskij Tramvojnyj port, 

Moskva, Russia.

LIETUVIS KEPĖJAS 
"IŠKEPĖ” SAVO PAČIĄ, 

i Sausio 25 d. anglų dien
raščiai paskelbė, kad Mon- 
telloj, Mass., lietuvis kepė- 

1 jas "iškepė” savo pačią vie
nam savo kepyklos pečiuje.

Buvę taip. Kazys Aukš
tuolis, pasiturintis kepėjas, 
buvo vedęs vyras ir jo pati 

I mėgdavo gerai išsigerti. 
I Sausio 24 ji atėjus kėpyklon 
taip išsigėrus, kad negalė
jusi pareiti nei namo. Pri- 

I siejo nakvoti kepykloj. Vy- 
;ras nenorėjęs guldyti jos 
ant žemės, kad "nepagautų 
šaltį,” jis paklojęs jai pata
lą vienam savo kepyklos pe
čiuje ir paguldė ją tenai.

Kada išryto jis norėjo ją 
prikelti, ji buvo jau nebegy
va. Aukštoulis baisiai per
sigando, nes mane, kad jo 
žmona iškepė, nors pečius 

'nebuvo taip karštas. Te
čiaus daktaras paskui pri
pažino, kad šita moteris su
degė nuo degtinės. Zofija 
Aukštuolienė buvo jau 46 m. 
amžiaus moteris.

Tai yra tie patįs Aukštou- 
liai, kurių duktė Rozalija 
buvo apskundus andai Sta
nislovą Balčiūną, irgi pasi
turintį kepėją, reikalauda
ma iš jo $25,000 už tai, kad

Pajieškau pusbrolių Frano Kamins 
k'o ir Jono Pakulnio, abu Kauno gub. 
Vilkmergės pav, Taujienų valsčiaus 
Albickelių kaimo.

Sr. Antanas Pakulinis 
Puerto la Plata, Almasen la Floi 

Berisco Rep. Argentina.

Pajieškau pusbrolio Jono Tamošių 
no ir draugo Adolfo Sapakioko, Kau 
no gub, Vilkmergės pav, Leliuni 
vaisė. .Naujauličio kaimo. Meldžiu at 
s i šaukti.

Povilas Satenis.
Puctro la Plata, Almasen La Flor 

Berisso, Rep. Argentina.

Pajieškau švogerio Juozapo Tolei 
kos, Kauno gub, Raseinių pav, 
šviekšnos parap, Skamantų sodžiaus 
gyveno Brooklyn, N.Y. paskui, rodos 
išvažiavo Chicagon. Turiu svarbi 
reikalą ir meldžiu atsišaukti, ar ka 
žino pranešti.

Juozapas Budvitis.
7 Easton Avė, Hyde Park, Mass

Pajieškau pusseserės Onos Šiur 
laitės, Kauno gub, Šiaulių pav. Vi 
kšnių parap. Žiogaičių sodos, pirir 
gyveno Chicago, III. Meldžiu ats 
šaukti.

Juozapas Savickis.
53 Hindle avė, Detroit, Mic

Pajieškau brolių Petro, Domini: 
ir Pranciškaus Augustinų, Kauno 
Telšių pav., Alsedžio parap. Plat; 
sod. gyveno Witkerbuary, N. Y., ; 
dėjau, kad persikėlė į Westville, 
Meldžiu atsišaukti.

Petras Urnickas 
1903 Jackson str, Scranton,

Pajieškau svainių Marės ir Juzė 
Zvalenckaičių, abi ištekėjusios, paei 
na iš Suvalkų gub., Alytaus valse. 
Slabados parap. Jos pačios ar ka 
jas žino malonės atsišaukti. (5

Alek Minkevičius
Iroųuois Falls, Ont. Canada

VISUOMENĖS ŽINIAL
Pajieškau Petro Vanagėlio, i----- ------ __ — X- - --- ------,------ rajieSKau reirv paoi. 

tuviu apie 6a0, 1S kurių 400 lis prižadėjęs ja vesti, o pasodinusio Peter Wemeir, kuris prieš 
.------------- • rUrTTr - Į S . , nedėlias pabėgo iš Philadelphios, p

• uyid udiku snmdams musų automobilių. Autpriguli prie I.W.W., 250 prie kui atsisakęs, i _
Amalgamated unijos. , Tai perduota į Norfolko apskri- 

i_v_- ------------ augesnįjį teismą.
Taip rašo ” Boston Jour- 

nal.”

yra labai linksmas apsireiš
kimas, kad bent šitos kovos 
metu tiedvi organizeijos su
ėjo i vienybę. Tik vieny
bėj gali darbininkai strei
ką laimėti. Pagalios, ir po 
streiko turėtų įvykti bent 
kiek žmoniškesni santikiai 
tarp vienų ir kitų. Kad ir 
yra didelių skirtumų tarp 
\ienos ir kitos unijos, vie
nok labjau su^ipratusieji 
darbininkai turi suprasti, 
kad tais begaliniais šmeiži
mais nieko neatsieksim. Gel 
tonoji kapitalistų spauda 
atsisako talpinti musų pra
nešimus apie streiką, kad ir 
už pinigus, o dirbtuvių sa
vininkai samdo valkatas ir 
razbaininkus, kad muštų 
ramius pikietninkus. Su 
jais eina ir policija, kuri jau 
iš pat streiko pradžios pra
dėjo bandyti savo buožės 
ant musų galvų, ar jos drū
tos. Bet mes nepasiduosime. 
Mes esam pasiryžę kovoti ir 
tą kovą išlaimėsim.

Aukas malonėkite siųsti 
suvienytų unijų komiteto j 
adresu. " Čekį išrašykite 
ant kasieriaus Jono Su
ginto, 623 Green str.,) var
do, o pasiųskite sekreto
riui Jonui Bendoravičiui,; 
1213 So. 3rd str., Philadel
phia, Pa.

Suvienytų unijų Amalga- 
meitų ir Pramoniečių (I. W. 
W.)

LENKAI PRAŠO AMERI
KOS PRIPAŽINT LEN

KIJĄ NEPRIGULMINGA.
Amerikos Lenkai, kurie 

stovi už Lenkijos neprigul- 
mybę, turėjo savo suvažia
vimą New Yorke, kuriame 
be kitų priėmė rezoliuciją 
išreiškiančią centralinėm 
valstybėm padėką už įkūri
mą neprigulmingosios Len
kijos valstybės. Taipgi 
prašo Amerikos valdžios, 
kad toji, nelaukdama karės 
galo, pripažintų Lenkiją sa- 
vistove valstybe, panašiai 
kaip Francuzija pripažinusi 
Jungtines Valstijas savisto- 
ve valstybe, nors karė su 

■Anglija da nebuvo užbaig
ta.

mobilius dviem sėdynėm, vadi 
”Mercer Raceabout”. Kas apie jį 
neš gaus 25 dol. atlyginimo. Jis

linksmaus budo, daug mėgsta api< 
automobilius šnekėti. Šičia tilpsta j< 
fotografija. Kas pažinsit pranešk! 
arba paduokit policijai, nes jis yri 
daug žmonių nuskriaudęs.

Sabas Mankus,
309 N. 12th st, Philadelphia, Pa

Streiko Komitetas,
Ant. Marcinkevičia, 

Viktoras šauklis.

VEžš 50 KŪDIKIŲ 
Į TEISMĄ.

Brooklyne neužilgo bus 
tęsiama Mrs. Sanger, pa
garsėjusi gimdymo kontro
lės propagandiste. Ji kalti
nama dabar už užlaikymą 
Brooklyne tam tikros klini
kos, kur moteris, nenorėda
mos gimdyt, gaudavo pa
galbą. Kada ateis byla, 500 
motinų ketina atsivežti sa
vo kūdikius ir suvažiuoti į 
teismą su visais vežimais. 
Jeigu kapitalistų teismas 
taip nori vaikų, tai tegul ji
sai pasigeri šita ”paroda.”

Pajieškau Juozapo Kievino ir An
tano Indrosiaus, Kauno gub., Pane 
vėžio pav., Lepšių kaimo. Jų paeit, 
ar kas juos žino meldžiu atsišaukti.

Jurgis Balčikonis
843 Willow avė., Braddock, Pa

Pajieškau savo sesers Kotrino: 
Paulauskiutės, Kauno gub., Telšii 
Lūkės parap. Meldžiu atsišaukti.

Barbora Paulauskytė (7 
314 Franklin str., Joliet, 111

Pajieškau draugo Juozo Boriso i 
Jono Dambravos, pirma gyveno Parį 
City, Utah. Jų pačių atsišaukti a 
žinančiujų meldžiu pranešti.

Petras Kinder (6
Leyden, Colo.

Ant Summer st. Exten- 
sion, So. Bostone, nupuolė 
nuo vežimo žmogus ir užsi
mušė.

AREŠTAVO 2 VYSKUPU
Meksikos valdžia areštavo 

du katalikų vyskupu už slap 
tą suokalbį prieš valstybę.

Roxburyje sudegė fabri
ką, kur buvo daromi auto
mobiliams reikalingi daik
tai. Nuostolių $15,00.

HARTFORDAS DEGA
Leidžiant "Keleivį” 

spaudą telegramos pranešė, 
kad dega Hartfordo mies
tas.

1

Pajieškau pusbrolio Antano Naš- 
čio, Kauno gub., Šiaulių pav., Triškių 
miestelio, girdėjau, kad prieš karę 
išvažiavo iš Lietuvos Argentinon. 
Kas apie jį žino meldžiu pranešti. 

Antanas Šilkinis
3 Lyman Terrace, Cambridge, Mass.

Pajieškau draugo Adolfo Kaziuno, 
Kauno gub., Panevėžio pav. Biržių ] 
parap. iš Biržių miesto, gyveno Law- 
rence, Mass. Meldžiu atsišaukt ar ' 
kas žino pranešti.

Juozapas Januškevičius 
1326 5th str, Mineapolis, Minn.

visi Suv. gub, Marismpolės pav, 
Barberiškio vals, iš Naujos Vietos. 

Baltrius Janušauskas
11 Market str., Inkerman,

(Pittston) Pa.

Pajieškau savo giminių ir pazista< 
mų, Zenono ir Antano Valeikų Toto
riškių kaimo, Kauno g., gyv. Bosto- 

| ne; Jurgio žeko, Marcelės Pakalruš- 
kiutės, Mažeikiškiu kaimo, taipgi1 

1 Stanislavos Jankauskiutės, Spokiskio 
: kaimo Vilniaus gub. Meldžiu atsi-1 
šaukti.

Juozapas Lapkovskis
216 First str., Elizabethport, N.J.

Pajieškau Jurgio Bediko Slavikų 
t, parap. Suvalkų gub., taipgi Motie-; 
. jaus ir Antano Cekauskų Smukučių 
. rainio, Jurbarko parap. Kauno gub., 
0 Jų pačių ar apie juos žinančiujų 
o meldžiu atsišaukt.

Marijona Cinaitė
213 Park str., Levviston, Me.

“ ■
Pajieškau pusbrolio Mateušo l)e- 

gesiuno, taipgi kitų pažįstamų iš 
Užkalnio kaimo, Trakų pav. Vilniaus 

. gub. Meldžiu atsišaukti.
Jonas Degesiunas

84 Endicott str., Worcester, Mass.

_ Pajieškau Franciškaus Rimkaus, 
’. Kauno gub.,Vilkmergės pav., Salų pa- 
• rap. PunkišKių sodžiaus. Gyvena Kur 
- tai apie Rochester, N. Y. Turiu la- 
. bai svarbų reikalą delei mirties jo 
. dėdes Vincento Diliaus. Kas žinote 
ą praneškite ar jo paties prašau greit 
_ atsišaukti.

A. Zaborskis (5)
BOX 67, Tollerton Sta, Gary, Ind.

Pajieškau dėdės Jono Vičio, antru
- kartu atvyko Amerikon, iš Kauno
- gub., Raseinių pav., Kvedainių mies- 

to, aš esu Šilalės parap. Rubinavo 
dvaro. Meldžiu atsišaukti ar kas ži-

5j no pranešti.
ų Jonas žigaitis
s 164 Chateauguay st., Montreal,

Canada.

s. Pajieškau draugų Simono ir Ado- 
mo Meškauskų, Kauno gub., Panevė- 

- žio pav., jų pačių atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti.

a Antanas Glėbas
i- 274 N. Chicago st., Kenosha, Wis.

Pajieškau pusbrolių Globių, Kauno 
i. gfub., Raseinių pav., Šimkaičių valse. 

Augštašlinės kaimo. Girdėjau gyvena 
0 Connecticut valst. Taipgi kitų savo 
•> giminių ir pažįstamų meldžiu atsi- 
d šaukt.
J" _ Joe Globis
L 459 N. 12th st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolių Vinco ir Mateušo 
_ Gavėnų, Suvalkų gub., Mariampolės 

pav. Balsupių kaimo. Turiu svarbu 
reikalą ir meldžiu atsišaukti.

Mike Gavėnas 
s North Bloomfield, Conn.

r Pajieškau brolio Frano Lotužos, 
u Kauno gub., Raseinių pav., Viduklės 
- miesto. Jo paties atsišaukti, ar Kas 

žino meldžiu pranešti.
Ona Asukavičienė

* Box 443, Kenmore, Ohio.

_ Pajieškau Jono Mikaluno ir jo žmo- 
- n.°s_ Rozalijos iš Rygos, taipgi Jono 
1 Vaičaičio ir kitų savo pažįstamų pra- 
* šau atsišaukti.
a Miss France Strumer

18 Henry st., Bristol, Conn.

Pajieškau Jono Jurkevičiau, Kauno 
gub. ir pav, gyveno Bostone. Turiu 
labai svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti ar kas žino apie jį pranešti.

Stanislovas Šepikas
1025 La Šalie st, Racine, Wis.

Pajieškau Vinceslavos Jodeličios, 
Kauno gub, Zarasų pav, Suvainiškiu 
Darap, Kalnecų kaimo, taipgi Jono 
Vakevičiaus ir kitų giminių meldžiu 
atsišaukti.

Al vi ra Loleta
25 Interprise st, Montello, Mass.

Pajieškau Bronislavos Prakapytės, 
Kauno gub, Zarasų pav, Kupreliškių 
parap, Čekiškių sodžiaus. Jos pačios 
ar žinančiujų meldžiu atsišaukti. 

Antanas Zaluba
1335 So. 49 Ct, Cicero, III.

Paj’eškau pusbrolio J. Varkalos, 
Pakonių parapijos; Petro Keševi- 
čiaus, Prienų parap.; Jono Koniško 
Garlevos parap, visi Suvalkų gub. 
Meldžiu atsišaukti.

L Simanas Varkala
’ 26 Wall st, Newark, N. J.

1 Pajieškau brolio Pranciškaus Ki-
bartos, pirmiau gyveno So. Bostone, 
Kauno gub, Šiaulių pav. Lūkės vals-

■ čiaus. Jis pas lai atsišaukia arba kas 
apie jį žino malonė' it pranešti. (8) 

Martinas Kibartas
- <>62 — 3rd st, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Igno Petkaus 
Kauno gub, Šiaulių pav.. Šaukėnų 

- narap. Skriaudžių kaimo. Taipgi Jo- 
" no ir Frano Petkų meldžiu atsišauk- 
s ti, nes turiu svarbų reikalą, 
j • P. Turskis

23 Washington Avė, Torrington, Ct.
—“. Pajieškau brolio Adomo, Kauno

- gub, Zarasu pav, .Tužintos miesto, 
r p-vveno New Yorke. Taipgi
< Ramualdo Miekšio. pirma gyvenusio 
r Indiana Harbos, Ind, meldžiu atsi- 

šauti.
i Mykolas šiešupas

2423 Correct Road. Sioux City, Iowa

Papeškau Stanislovo Baranauskio,
1 Antano -Jurevičio, Antano Mirono, 
? Adolfo Stašimo, Lūkės parapijos, 
. Kauno gub Kas ap;e juos žino malo

nėkit pranešti.
Vladislovas Genčauskis

• 74 Wexford st, Brighton, Mass.

Pajieškau kaimynu Anupro ir Pet
ro Gač’anų Kauno gub., Zarasu pav.. 
Čiadasų paran. Jų pačiu atsišaukti ar 
kas žino meldžiu nranešt’.

Vladas Šimanatiskas
Box 152. Fitchburg, Mass.

-------------------—-----------------------------Pa'ieškau nusbro'in Jokūbo ir Fe- 
Pajieškau brolių Juozapo ir Gaspa-, 1:V<so D’ni’eviėin. Vilrvaus gub.. Tra- 

ro Rinkevičių, Kauno gub, Panevė-1 ’ n r>nv Butrim^nin valsčiaus, 
žio parap, šeškų kaimo. Jų pačių SVraičinniu 
ar kas juos žino meldžiu atsišaukti.

Jonas Rinkevičius
96 Remington str.

Butrim^nin
’n-'mo. Tu narių ar kas 

i juos žino rn“Mxiu atsmaukti.
Motioinc MatT7levi't’r’S

Rochester, N.Y. 30 Tžnd«»n ri. Ch:~rnee Falls. Mass.

Jo paties atsišaukti ar kas žino meld
žiu pranešti.

Klemensas Onaitis
723 Oak str, Youngstovn, Ohio.

Pajieškau Marios Baškaitės, Kau
no gub, Šiaulių pav, Užvenčio pa
rap. Pabutkalniuko kaimo, gyveno 
Bostone. Taipgi Nekštarių meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą.

Stasys Gečas (6)
53 Hindle st, Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Petro Kardo- 
ko ir pusseserės Petronėlės Kardokiu- 
tės-Difartienės, Suvalkų gub, Kal
varijos pav. Liudvinavo miestelio, gy
veno Bostone. Meldžiu atsišaukti.

Vincas Marcinkevičius (7) 
201 John st, Harrison, N. J.

Reikalauja pašalpos. Labai trokštu 
mokinties, bet neturiu ištekliaus. Ar 
neatsirastų geros valios žmonių, ku
rie pagelbėtų man—vėliaus mielai 
atsiteišciau. Norinčiųjų 
gelbėti meldžiu atsišaukti 
adresu:

Jokūbas Šlajus 
3429 So. Main avė. Back

mielai 
man pa

sekančiu

2nd 
Chicago, III.

floor,

REIKALINGI muzikantai prie
Lietuviško Beno. Turime daug darbo 

| su vestuvėmis ir baliais, o vasarą su 
piknikai^. Muzikantus įstatome į 

| geras orkestrose vietas, ir parūpina
me gerus darbus čeverykų dirbtuvė
se. Taipgi norinčių mokinties gra- 
jint, meldžiam atsišaukti. (6)

Br>dgewater Lithuanian Band
Box 87, Bridgewater, Mass.

Į

Pajieškau pusbrolio Jono Trečioko, 
Kauno gub, Zarasų pav, Papilės pa
rap. Raščiunų kaimo, gyveno Og- 
lesby, III. TaipgiVilimo Marcinkevi
čiaus, gyvenusio Naugatuck, Conn. 
Meldžiu atsišaukti. (6)

Mykolas Trečiokas
22 Brazil st, Melrose, Mass.

Pajieškau draugo Juozo Rutkausko, 
\ ilniaus gub, Trakų pav., Butrimo- 
monių valsčiaus, Česausos kaimo, 
gyveno Chicagoj. Jo paties ar kas jį 
žino meldžiu atsišaukti.

Jonas Sakavičius
786 Bank st,

VAKARIENĖ.
Rengia "Birutės” Moterų Draugy

stė 15 vasario (Feb.) 1917, Lietuviš
koj Svetainėj, 354 Park gatvė, New 

i Britain, Conn.
Bus viena iš puikiausių: su šokiais, 

| dainomis ir pjrakalbomis. Todėl kvie
čiame visus lietuvius ir lietuvaites, 

, kaip vietinius taip ir aplinkinius atsi
lankyti ant tos vakarienės. Pradžia 

■ 8 vai. vakare. įžanga porai $3.00; 
įžanga venai vpatai $1.50. Tikietus 
reikia pirk iš kalno pas sekretorių.

JIEVA KAZLAUSKIUTĖ
262 Fairviev st. New Britain, Conn.

(5) 
Waterbury, Conn.

Pajieškau savo tetos Onos Pjorai- 
tės, taipgi kitų giminių ir pažįsta
mų iš Kauno gub, Raseinių pav, 
Vavieržienų miestelio. Meldžiu at
sišaukti. (6)

Marijona Karpaitė
2 Foyle st, Worcester, Mass.

PARDAVIMAI.
PETRAS MILIAUCKAS. kuris bu

vo gavęs laišką nuo karės pabėgėlio 
iš Mogilevo Juozo Linkevičiaus, mel
džiu priduot savo adresą, nes aš jo 
giminaitis noriu su juom susirašyt 

Kazimieras Radzikonis (6) 
622 E. Mc Ilwaine st, Chester, Pa.

APSIVEDLMAL
Pajieškau apsivedimui laisvų pa

žiūrų merginos, mokančios 
skaityt, nuo 30 iki 35 metų 
mylinčios gražų gyvenimą, 
mu laišku meldžiu prisiųsti 
veikslą. Aš esu 33 metų, 
kas.

S. A. Šilajuark 
2058 W. 22 nd st, Chicago, III.

rašyt ir 
amžiaus,
Su pir- 

savo pa- 
blaivinin

(5)

NAUDOKITĖS PROGA.
Brangus forničiai, pianas, grama- 

fonas ir visi kambariams rakandai, 
bet parsiduoda labai pigiai. Galima 
nupirkt apie $300 pigiau negu store, 
vartoti tik keli mėnesiai. Pristato dy
kai į Lawrencą, Worcester arba į tas 
apielinkes. Atsišaukit tuojaus padė
dami sekantį adresą: (5)

J. S.
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 1S iki 22 metų amžiaus, aš esu 
22 n?e.tR> uždirbu nuo 25 iki 30 dol. 
savaitėj. Mylinčios gražų gyvenimą 
malonės atsišaukti, su pirmu laišku 
prisiųsdamos savo paveikslą.

Stanislaw Vilkovich
169 Clinton st, Binghampton, N. Y.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 29 metų amžiaus, turi bu- 

22 metų. Su 
prisiųst savo 
duosiu siek

ti pasiturinti. Aš esu 
pirmu laišku meldžiu 
paveikslą. Atsakymą 
vienai.

Box 299
S. P. K.

De Kalb, III.

i

PARSIDUODA PUIKIOS 
FARMOS SU GYVULIAIS 

AR BE GYVULIŲ.
Ar nori būti pats ant save ponu? 

Ar nori sustiprinti sveikatą ir pra
tęst gyvenimo dienas? Jei taip tad 
pirk farmą (ūkę). Mes turime 
Conn. valstijoj 80 farmų ant pardavi
mo, kainuojančių nuo $1,000 iki 
$25,000. Su gyvuliais ir įrankiais ir 
be. Šias puikias farmas galima pirk
ti įmokant mažą dalį pinigų. Dėl 
smulkesnių žinių kreipkitės ypatiškai 
ar per laišką pas

J. A. KUKENIS Real Estate 
819 Bank st, WATERBURY, CONN.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 17 iki 26 amžiaus, aš esu 22 me
tų. Su pirmu laišku meldžiu prisiųst 
savo paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai.

John Yonaitis
197 E. Crosier str, Akron, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės kaip 20 metų ir ne se
nesnės kaip 30 metų. Platesnių ži
nių malonėkite klaust per laišką šiuo 
adresu:

Joe Alboski
1418 Wallace st, Chicago, Heights, 

iii.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
30 metų, turiu gerą farmą ir vaistų 
krautuvę. Norinčios gražaus gyveni
mo malonės atsišaukti, prisiųsdamos 
savo paveikslą. (6)

C. Baker, Milinor, N. D.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 28 metų amžiaus. Aš esu 
25 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai.

K. Strazdas
733 So. Ashland Blvd. Chicago, III. Į

.......

BARBERNE
Parduodam pirmos kietos britraa 

ir mašinėles dėl kirpimo plaukų. Su
laiko m plaukus nuo slinkimo ir iš
vydom pleiskanas. Dėl atsakymo pri- 
siųskit štampą. (6)

M. ZIZIS
138 Millbury st., Worcester9 Mass*

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu.. Toji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pinigus ga
lit siųst ir stampoms. (7)

J. Rimkus
P. O. Box 36, Holbrook. Mass.

UŽLEISTA SLOGA 
PAGIMDO ŠILTINĘ. 
SAUGOKITĖS. 
CASCARA^ąiiiNlNE
CASCAPP į

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

Gaunamos bile aptiekoje.

1 ’ 2

Tikros Lietuviškos 999 
Trejos Devinerios.

V"-- . .

Yra tik dabar pargaben
tos iš 
pagal 
ceptą.
žiu 27 
vaisių

Rusijos ir sudėto* 
Dr. Gruning ro- 
Susideda iš švie- 
gatunkų šaknų ir 

turinčių didžiausių 
įtekmę gydyme įvairių ligų. Kaina 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 50c. įdėję į ge
rą konvertą. Adresas:

Reikalaujame Agentų. (?)
THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE 

3343 So. Halsted st.,
Chicago, HL

Aš Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

KUR MEDŽIAI, KVIETKOS — TEN 
IR SMAGUMAS.

Mes turime priauginę geriausių 
skie pų ar medžių ir kvietkų, ir no
rime surast žemę jiem lig pavasario 
Lietuviai, kurie turite žemės sklypelį 
ar nemelį patariu jums apsodint mu
sų medžiais ir kvietkoms sekantį pa
vasarį, o pamatysit, kad jums gy
venimas bus kaip rojuj. Nedaug kaš
tuos. Ko norit, to galit gaut pas 
mus. Meldžiu užsisakyt iš anksto, 
nes vėliau gal būt pervėlu. Aš norė- 
čia turėt antrašus visų lietuvių Ame
rikoj, ir busiu dėkingas už prisiun- 
timą savo antrašo ar pažįstamų. (5) 

W. B. DEBES
Oakland Nurseries, Manchester, Conn

Buk pardavėju.
Mes išmokysim jumis prekystės ir 

anglų kalbą. Jus dirbdami šapoj, 
būdami savo namuose galėsit išmok
ti pardavėju ir uždirbti $30.00 į są
vaitę. Prisiųskit štampą gausit pa
aiškinimą kaip galima išmokti. (5)

MONTELLO CORRES. SCHOOL, 
Montello, Mass.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Al 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinim* 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — Ak 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimai) 
gargimas vidurių. Diegliai suima* 
vo po krutinę, šonuose ir strėnoM, 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti b 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Po* 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega- 
liu pažint ir palikau laiminga naudo 
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.09. 
Galima gauti geresniuose saliunuoM 
ir aptiekose, o kur negalima gaut^ 
kreipkis pas: (f)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
žolės nuo visokių blogumą,

1709 S. Halsted St, TeL Canal 8419. 
P. J. BALTRĖNA8, Praf.

Chicago, IIL
Šitą apgarsinimą turėtų parakai 

tyt kiekvienas, išsi kirpt ir pasilik'

IŠRADIMAI. |
Turite kokį nors išradimą ar^" 

gal abejojate apie jį, prisiųskite i i 
mums dėl užpatentavimo. Dova-

apie užpatentavimą. Dovanai š: 
gaus kiekvienas knygutę ką išra-: > 
sti, kaip užpatentuoti ir kokie iš- | > 
radimai pageidaujama. Pinigus ;; 
už užpatentavimą iš kalno nei- ? > 
mame. tik prisiųskite mažą dalį i Į 
rankpinigių, o likusius užmokėsi- H 
te, kaip gausite popieras, abelnai < > 

įsakant kaip busite užganėdinti p 
? > Dovanai padedame parduoti už- < > 
y patentuotus išradimus. Užtikri-d 
^5 name gerumą $10,000.

E Rašykite lietuviškai į bile kurį T 
< > musų ofisą. (8) ||
U AMERICAN-EUROPEAN i> 
ų PATENT OFFICE. (k.)^ 
p 309 Broadway, 403 Barrister Bldgp 

New York City, VVashington, D.C?'

Pajieškau apsivedimui merginos ar o.. .... - --
tų ir ne jaunesnės 19 m, nežiūrint 75 u.pu.vn.u.iuiu.
kokių tikėjimiškų pažiūrų, kad tik <t> nai duodame rodą ir nurodymus • 
butų pasiturinti. Aš esu 28 metų, į 
turiu gerą užsiėmimą. Pletesnes ži
nias suteiksiu per laišką. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųst savo paveik
slus. , (6)

M. R. J.
P. O. B0X 150, Kenosha, Wis.

našlės bevaikės, ne senesnės 27 me-

MIRĖ
Stanislovas Poderis 2 d. sausio 

1917 m. Paėjo iš Suvalkų gub, Za- 
piškio parap. Rogališkių kaimo. Ve
lionio giminės norinti platesnių žinių 
malonės kreipties šiuo adresu: 

St. Povilaitis
14 Vine st, North Walpole, N. H.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS PHOTO-ENGRA- 

VERIS penkis metus turi būt tame 
amate ir kad atsakančiai galėtų dirbt 
”Half-tone.” straipyt ant lainių ir 
printyt ant vario ir zinko. Atsišaukit 
tuojaus: (8)

T. A. ABRAITIS
330—15th st, Detroit, Mich.

REIKALINGI du geri kriaučiai, 
vienas žiponams (couts) dirbti, ant
ras kelinėms siūti ir prie abelno kriau 
čiško darbo. Darbas ant visados, mo
kestis gera. Kraipkitės šiuo adresu: 

F. G. Butrumas (6)
759 Springwells Avė., Detroit, Mich.

REIKALAUJU darbui vietos gro- 
sernei arba saliune. Kur nėra lie
tuviškų krautuvių o lietuviu nema
žai gyvena, meldžiu man pranešti.

J. M. (9)
873 E. 72nd str, Cleveland, Ohio.

REIKALINGI kriaučiai. Ponas 
kriaučiau, jei nori gero darbo, tai 
pirk kriaučišką šapą už labai priei- 
ram? kaina, kurioj liuosu nuo moks
lo laiku gali uždirbti visą užsilaiky
mą. Mokslą gali eiti O. N. univer
sitete. Šapos pardavimo priežastis 
išvažiavimas savininko Califomijon. 
Atsišaukit greit

A. Laukus
403 So. Main st, Ada, Ohio.
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Telephone: Greenpoint 2327

MACYS & NARC1N
<

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

--- 711

tik ant 
sąvaitės

Pristatėm j namus visokius 
daiktus j visą apielinkę Jersey, 
NewYork, 
Brooklyną, 
Atvažiuokit 
užsimokės.

South ir Centrai 
Maspeth ir kitur, 
ir iš toliau, karai 

(11)

198-200 Grand Street
tarpe Driggs ir Bedford avė.
BROOKLYN, N. Y.
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HOMORISTIKA. Išmokino.
i Mažas Juozukas buvo į- 

pratęs laikyt pirštą burnoj. 
Motina negalėdama kitaip 
atpratint vaiką nuo to pap
ročio pasiskundė tėvui, kad 
iš Juozuko‘bus jau piršta- 
žindis ir tiek. Tėvas pa
ima Juozuką ir pradedą jį 
mokint:

—Ar tu matei, Juozuk, tą 
musų bučerį ką atneša mė
sos?

—Taip, taip, tas su dideliu 
pilvu ir stora burna—sušun
ka Juozukas.

—Matai koks jis negražus, 
kaip sunku jam nešt trepais 
tokį didelį pilvą, kaip jis už
dusta ir pavargsta eidamas. 

10 tai vis dėlto, kad jis čiulp
davo pirštą, kaip tu, ir dėlto 
jam toks didelis pilvas už
augo ir burna taip išsipūtė. 
Ar tu nori būt tokiu pilvū
zu?

—Ne!—užreiškia Juozu
kas.

—Bet tu busi tokiu, ba 
čiulpi savo pirštą.

Juozukas išima iš burnos 
pirštą ir kada tik norėdavo 
dėt jį bumon, atsiminda
vo bučerį ir mažu pamažu 
atprato.

tt j , .i Kartą važiuojant su monada mudu apsi- tina gatvekarių Juozukas 
pamatė storą moterį ir pra
dėjo kvatot, pirštu rodyda
mas motinai storą pasažierę 
Motina pradeda draust Juo
zuką, bet tasai neklauso, 
žiuri į storulę ir juokiasi. 
Stora moteris užklausia 
Juozuko motinos, ko jis juo
kiasi iš jos. Juozukas pats 
atsako:

—Ba tu bučerio mame ir
• čiulpi pirštą.

Stora moteris neįsižei- 
dė vaiko atsakymu, nes ne
galėjo suprast ką tas reiš
kia, o Juozuko motinai spir
go veidai iš gėdos, kad sto 
rulė iš jos pareikalavo pa 
aiškinimo.

H. K. Mažiukas.

K*

y |>r
Ji laukt nenori.

Meilužis:—Myliu tave, O- 
nyte, ir noriu, kad butuin 
mano, mano nors ir šian
dien.

Meilutė:—Vai koks tu Jo
nai karštas. Kasgi mate 
taip imt ir tuojau apsivesk 
Ne, palauk bent tris metus.

Laikas bėgo ir trįs metai 
praėjo. Jęnas nesiskubina 
atkartot Onytei savo troški
mą.

Ona:— Jonai, jau tu 
nęs nemyli taip kaip J 
tai tam atgal.

Jonas:—Nežinau. 
Ona:—” ‘ 
vesi va?
Jonas:—Palauk da du
metu.
—Ona: — Du metu?!... 

Ar tu iš galvos eini? Du me
tu laukt? Aš numirsiu iš 
kančios.
Jonas: — E, ne! Nebijok. 
Atmeni, kaip aš tave karštai 
mylėjau prieš tris metus, lie
pei man laukt, aš išlaukiau 
ir nenumiriau.

—Ona verkšlendama: — 
Taip tu da nepasenai, o aš... 
Aš nenoriu, aš negaliu il
giau laukti. A. G.

ma- 
me-

i

i

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtaa supiaustė merginų Ona 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmą kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10

Sielos balsai. J. B. Smelstoriau 
eilšs. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti........................... 76<
Ta pati knyga gražiais apdar. l.(X

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimu iš dar

bininkų gyvenimo ....................... 15c

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

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
nogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ...................................................  10c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori 
čiau suprasti dabartinį 
reikėtų tą knygą perskaityti • • 1

Nihilistai arba užmušimas caroAlek* 
eandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c 

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa- 
veikslais •••••*•••••• ••••••*• 35c 
Ta pati apdaryta..........................50c

žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ........................... 35c
Ta pati apdaryta..........................50c

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis . 
sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių bal- 

Lengvos mokinimui. ............ 35c

Kaip senovės žmones persistatydavc 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų šė
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10

KELEIVIU

♦

Prižadėjo nesimušti.
Kadangi Kanadoj žmonės 

nelabai nori rašytis į kariu- 
menę, tai visokie Anglijos 
patriotai pradėjo vaikščiot 
po namus ir raginti žmones 
daugiau rašytis. Pasitaikė, 
kad vienas teisėjas užėjo į 
lietuvių stubą.

— Na, ką, Džian, prisira
šysi prie armijos? — už- 
klausė jis lietuvio.

— Nausa!
— Kodėl? Argi tu nenori 

muštis su vokiečiu?
Nėra durnių! Anais

I

* Arklys vertesnis.
Daugelyje atsitikimų pa

sirodo, jog arklys yra lygus 
žmogui,—aiškina miestelė
nas.

—Nevisai—sako ūkinin
kas. Tankiai galima patirti, 
jog arklys yra vertesnis ne
tik pakol gyvas, bet ir pasti
pęs. Kiauraprotis.

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne- 
kurie žmones išsitikėję j visokius 
burtus ir tt.................................... 15c

Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ................................. Kk

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė
jimo kritika Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geru 
katalikas, vai namams privalo ja 
Der skai t y tx. ..... ............ 23* 

temė ir žmoeus. Labai pamokinan
ti knyga Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslaia ....................... 25c

ff

M ovAr

X r

metais per Kalėdas susimu- 
šiau su vokiečiu Fritzu, tai 
ponas sudžia pasodinai ma
ne ant trijų nedėlių j džė-

Iš tvarto—ant stalo.
Amerikonai, parduodami 

paprastai seną ir sugedusį 
tavorą, nebeišmano kokiais 
žodžiais aprašyti jo šviežu
mą. Vienoj vietoj ant lan
go mačiau štai kokią rekla
mą sviesto:

„Geriausis sviestas—sta
čiai iš musų tvarto ant jū
sų stalo.”

Skersai gatvės buvo ki
tas štominkas, kuris parda
vinėjo kiaušinius. Nusižiū
rėjęs į savo konkurento 
skelbimo frazelogiją, jis už
rašė ant savo lango šitaip:

”Šviežiausi kiaušiniai — 
stačiai ir musų vištos į jūsų 
bumą.”

Į

Pažista Bibliją.
—Ar tamista tikintis žmo

gus?
—Žinoma, kad taip.
—Ar tamista gerai pažįs

ti Bibliją?
—Taip, aš jau apie pen

kiasdešimts sykių esu ją 
pabučiavęs teismo rūme.

Atsakė.
Pati:—Ar neliausi, tu An

tanai, belošęs; gal jau visą 
”pėdę” pralošei? 
lin nuo stalo.

Vyras:—Tai ką, 
tu panorėjai mano 
lošti, kad atėjai mane vary- 

Dar ir aš nepa
gali sau keliauti

i

Eik ša-

gal jau 
vietoje

ti šalin? 
vargau; 
namon..

Kiauraprotis.

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
saulije įvairius nuotildus, tai per
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai............N<

Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašytas pagal naujausius 
atsitikimus......................................... 10c

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų. resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 

Iries tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- _

tus “Dermafuga“. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra!

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo įplaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 

Ira, pleiskanos išnyks ant visados, 
!o plaukai niekad daugiau neslinks. 
[Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 

Į nes pats gali turėti dar dailesnius!
Reikalaujant prisiusime Tau pačta 

i suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
tnafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta Ir pa
derinta 6-ta ia'da juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitn> 
prietarus ................................ . ^Pirksi Laikrodėlį?

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, butini! 
turėtų perskaityti Htą knygutą— !•

Sunkus atsakymas
Vaidinskas pasakoja 

vo kumui Aluckui, kaip ka
daise Lietuvoje jis su savo 
kaimynu Užkabinskiu ne
galėdavo sugyventi ir nuo
latos provojosi.

—Taip, taip, kūmai, tai 
buvo gyvenimas! Gyvenom 
kaip šuo su kate.

Mažas Jonukas besiklau
sydamas įsimaiša į kalbą su 
savo klausimu:

—Kuo tu tete buvai—šu
va ar kate?

H. K. Mažiukas.

ša

Tarpe Vaikų.
Stasys:—Mano tėvas da

bar yra raitu policmanu.
Maikis: — Ar tai raitam 

geriaus tarnauti negu pės
čiam?

Stasys: — žinoma; pa
mačius kur betvarkę, grei
čiaus galima pabėgti.

Kiauraprotis.

Priežastis.
—Ar jus važiuosite, Jo

nai, į parodą, kad savo žmo
nai nupirkot tokius puikius 
rubus?

—Ne.
—Kodėl?
—Tik todėl ir nevažiuo

siu, kad pačiai rubus pirk
damas išmokėjau visus pini
gus.

Kiauraprotis.

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra tt 
rinėjimas. kur buvo pirmutini žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos 
kuris daug darbo pašventė ttzinijt 
mams lietuvių praeities ...........

Reikalaudami knygų kreipMM 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS,”
255 Broadway.

SO. BOSTON. MASS.

12 šūviais Fištalietas

M. GALLIVAN CO

j.

U

i

18 Broadway, So. Boston. 
Galite reikalaut ir per laiškas, 
mes per ekspresą gyduole* at-

i j pasaulije vartoja, taipgi visados 
į > randasi lietuvis aptiekorius.

U EOVARO DALY, Savininkas

■:O
’; siusime.I

i

| APTINKA
Į Teisingianaia ir Geriausia
• Sutaisom Receptus su 
į t džiausią atyda, nežiūrint ar iš 
■ > Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
< ■ Gyduolių galite gauti, kokias tik

Užlaiko geriausį
ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 

KITOKIUS SKANIUS 
GĖRIMŲ.

Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 
Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

367-366 lt, Si. tat*

AR NORL KAD MERGINOS 
MYLRTŲ? 

Jeigu **ip, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ, 
o Ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’s Crest Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 

; tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostone.

ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY,

Ant 21

akmens
• / J***“""*"**^-?. G e lžkelio 1 ai k -

rodis šrubeliu 
užsukamas, vy- 
riško didumo, 
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
ant 20 metų au-

Labai teisingas, 
ypatingai gelžkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tkras laikas žinoti. Gvarantuotas 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 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 $25.00 jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(?) 
EKCELSIOR WATCH CO.

906 Ath Bldg. CHICAGO, ILL.

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOS1OS FILOZOFUOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA Į AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS
SKYRIUS V. Antroji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mu ir Darbininkų Klesos Išsiliuosavimas.

I. Jvairųs istorijos supratimai.
II. Materijališkasis Istorijos supratimas. 
IIL Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pie

šiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymą
KAINA KNYGOS 20c.

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

"KELEIVIS.” SO. BOSTON, MASS.

AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?
KORESPONDENCIJIN1S SKYRIUS

Anglų kalba yra lengva išmokti, Bot šis lengvomis guli ant to 
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali išmokt: visa 
anglų kalbą liuososo nuo darbo valandose savo namuose, už maža 
aUy ginimą.

Greičiausia, didžiausia ir pripažinta už geriausia: Amerikoniš
ka mokykla, pasekmingai mokina per krasa anglų kalbos ir grama
tikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruota, su dauge
lių paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ siunčiame dykai. Rašyk 
platesnių žinių; (dėk kelias markos prisiuatimui katalogo.

» K LESŲ SKYRIUS
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE, dienomis ir va

karais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalba, tai persitikrink apie 
musų mokykla pirma negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia 
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dau
giau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMM AR ir 
HIHGsehooleskursus. Dvi mokyklos 731 W. 18thSt., ir 1741 W. 
47th St. Laiškusadresuokite: AMERICAN SCHOOL OF LANGUA- 
GES, 1741 W. 47th St., Chicago. 111.

ooiaaoioioicmoioioioiomaeiaeia^^

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

Užtikrina m, kad Jus inčėdysit pinigų ir 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam < 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam š 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau i 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

Siutus ir kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMS

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—2101$

už

ls-

EXTRA!
Šioj gadynėj nieks negali ap

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

Perkant laikrodėlį, lenciūgų 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

Pas mane galite gauti sieni
nių laikrodžių visokios rųšies. 
Pataisau sugadintus arba išmai
nau ant naujų.

Iš kitų miestų galite rašyti ir 
musų agentai ateis su sampe- 
liais ir paims orderius.

P. VALUKONIS,
255 Broadvar, So. Boston,

Y7ERGIJOS
V dienos jau

praėjo. Bet
vis dar tarpe mus

šauna 12 sykių su vienu 
liodavimu. Juodo ”Gun Metai Fi- 
nish” plieno, gerai padarytas, 
laiko viso gyvenimo laiką. SPECIA- 
LIS PASIŪLYMAS. Šitas 12 šūviais 
pi štai i etas ir dėžutė šovinių bus duo
ta jums visiškai už dyką, jeigu pa- 
gelbėsit mums išgarsint musų naujus 
21 ak. laikrodėlius. Tas darbas labai 
lengvas. Viskas, ką jus turite padar 
tai nešiotis musų laikrodėlį ir pai 

: kyt savo draugams, kur jus jį pirk
Jeigu sutinkat, iškirpkit šitą ku

poną tuojaus ir įdėję į laišką prisiųs- 
kite mums. Mes tiesiog į jūsų na
mus prisiusime šitą 12 šūviais pišta- 
lieta su dėžute šovinių ir sykiu pa
siųsime gražų auksuotą laikrodėl]. 
Aplaikę jus užmokėsite tik $6.70 
už laikrodėli, o pištalietas dykai.

Užsisakyk šiandien. Jeigu butuin neužganėdintas, męs permainysime 
arba grąžinsime pinigus. Adresą parašykite aiškiai:
ELITE COMPANY, 1M BALTIMOREBLDG., CHICAGO, ILL.

yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

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

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

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

Nuo Reumatizmo, Padabos. Neurali- 
gijos. Persišaldymo, Apšlubimo, Dantu- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skau<lėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki 

PAIN-EXPELLER, 
kaipo seną ir uztikėtiną draugų šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; galima gauti visoje ap- 
tiekose arba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER & CO. 
74—80 Wa»hinalon StrMt, N«w York.
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Lietuvos žmones jieško savo gimimu Amerikoj Į
LAIŠKAI Iš LIETUVOS, JIEš- 
KANČIŲJŲ SAVO GIMINIŲ 

BEI DRAUGŲ AMERIKOJE.
Norintieji gauti čionai pami

nėtą savo giminės originalį laiš
ką, rašykite žemiau paduotu ad
resu, būtinai prie tos giminės 
vardo pridėtą numerį paminėda
mi, kad greit galima butų laiš
ką surasti.

Reikalaudami laiškų, adre
suokite redaktoriui:

V. K. Račkauskas, 
307 W. 30th Street, 

New York, N. Y.

1. Mar. Ambrasas iš Antkal- 
niškių (Suvalkų g., Vladislavo- 
vo gmino) paj ieško Marijonos 
Laurinaitės (buv. adresas New 
Y’ork City, 399 East 47th Str.); 
serga, reikalinga pagalba.

2. Juoz. Tamulis iš Jurbarko 
paj ieško Suzanos Tamuliutės 
(Hoosick Falls, N. Y., Mcrtir 
Str.).

3. Cecilija Jamont iš Janavos, 
Gudžionių dvaro, paj ieško Zofi
jos Jamontaitės (South Brook
lyn, N. Y., 353—40th street).

4. Bronislava Simenovicz (iš 
Kauno Viljampol, Linkuvos gat
vės, N28) paj ieško Stanislovo 
Sumilos (Buffalo, N. Y., 207 
Soars Str.).

5. Marijona Radžai iš Suval
kų gub., Augustavo pav., Liud
vinavo gm., Račkų kaimo, paj ie
ško Veronikos Radžai (Brook 
lyn, N. Y., 50 Pulman Str.).

6. Anelė Sapalas iš Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Kurklių 
miestelio, paj ieško Antano Polio 
(Long Island City, N. Y., 367 
VVeive Str.) ir praneša, kad mi
rė tėvelis.

7. Mil. Grunavas iš šapališkių
kaimo, Jurbarko vals., pajieško 
Fr. Brauero (717 East 133 Str., 
New York, N. Y.) ir praneša, 
kad motina serga, reikia pini
gu- _

8. Aleksandras Reika, iš Pa- 
nev. pav., Johaniškelių pačto, 
paj ieško Juozo Varnelio (Oak- 
land Farm, Page Co., III.)

lo. Marijona Dirmeikikė iš 
Vamalaukio, Jurbarko vals
čiaus, pajieško Vincento Nor
kaus (Rockdale, Joliet, III., 501 
Moch Avė.).

12. Kazim. Krakienė su vai
kučiai ir su visa gimine, iš Rie
tavo valse., Vaugalių kaimo, pa- 
j ieško Jono Krakio (Waukegan, 
III., N 1390), — prašo pinigų 
kiek galint.

15. AnnaBonusz iš Malovėnų, 
Šiaulių pav., pajieško Petro Bo- 
hušo ( Argo, III., P. O. Box 343). 
praneša, kad tėvas mirė 6 d. ko
vo.

17. Barbora Aidrigevičienė iš 
Pinevos, šaduvos valse., Panev. 
pav., paj ieško Teodoro Aidrige- 
vičiaus ir Juozo Aidr. (Geneva, 
III., Box 481) ir prašo pašalpos 
nors 50 rublių.

18. Uršulė Sturis iš Šaukėnų, 
Kuršėnų valse., Šiaulių pav., pa
jieško Karolio Haldrige (Wau- 
kegan, III., Lake Co., R. D. 1).

19. Kazimiera Samuolis iš 
Kauno gub., Krasny Dvor (Bi
liūnai). pajieško Petro Somuo- 
lio (Kankakee, III., 458 Junior 
Str.) ir prašo greitos pašalpos.

21. Petronėlė Lengvins iš Ve- 
viržėnų, Laugalių pačt., pajiešo 
Vinco Lengvino (Danvill, IU)-^

22. Marijona Krasnowski. iš 
Alytaus (Butrimancy), pajieš
ko Banio Krasnausko (West 
Frankfort, III.) ir prašo greitos 
pašalpos.

24. Anelė Rupeikienė iš Gu- 
ragių, Kuršėnų valse., pajieško 
Mrs. Antaninos Rupeikienės 
(Melrose Park,Ill., 1173 Post 
Bosek Str.).

26. Mar. Dominavičius iš Bar- 
tnikų, Vilkaviškiu pav., pajieš
ko Petro Kupsto (South Brook
lyn, N. Y., 274 — 41 str.) ir pra
neša, kad serga.

27. Elzė Petrauskienė iš Ša
teikių, pačt., Pajurze, pajieško 
Juozo Petrausko (Hartford, Vt. 
Box 13).

28. Magd. Klimavičius iš Liu
dvinavo, Kalv. p., Suv. g., pa
jieško Jurgio Klimavičiaus (23 
Sheldon str., Hartford, Conn).

31. Liudvikas Knikštautas iš 
Kauno gub., Sedos valse., Mosė
džiu miest., pajieško sunaus Ka
zim. Knikštučio (Montreal, Ca
nada, 62 Manufactur Lane) ir 
prašo pašalpos.

32. Andrius Jonikaitis iš Juš- 
kaičių, Švėkšnos valse., pajieš
ko Anastazijos Jonikaitis (200 
Jefferson str., Newark, N. J.).

33. Petras Vasiliauskas iš Sei
riju pajieško Kotr. Vasiliaus
kienės (2203 — 5th Avė., 324, 
Pittsburgh, Pa.).

34 Endriulienė, iš Vėviržėnų, 
pajieškoFranc. Endriulio (P. O. 
Box 123,Coketon, W. Va.).

35. Kazim. Palubinskas iš Pa- 
tamulšėlių; Panemunio valse., 
Kauno g., pajieško Jono Eižitis jieško

(Box 175, Sugar Notch, Pa.).
36. Agn. Silvestravič iš če- 

čiškių (Jonavo) pajieško Ado
mo Silvestravičiaus (Bank str., 
785, Waterbury, Conn.).

38. Jonas Truckus, iš Karuo- 
kių (šiaulių-Beisogala), pajieš
ko Antano Trauckaus (4410 So. 
Wood str., Chicago, IU.), pra
šo pašalpos.

39. Stefanija Lansoniutė iš 
Ašmenos pajieško brolio J. Lon- 
sono (Amsterdam, N. Y., E. 
Main str., 153, II), praneša 
kad Julija serga.

40. Bronisl. žileviče iš Skapiš
kiu, Panev. pav., pajieško Albi
no Guikaus (Cleveland, O., 620 
Hevs str.).

41. Aleks Koženevskis, iŠ Va
reikių kaimo, Vilkm. p., Kauno 
g., pajieško Viktoro Koženevs- 
kio (Chicago, III., 3417 So. 
Union Avė.).

45. Domicėlė šibas iš Vėsin
tų, Kupiškiu valse., pajieško Jo
no šibo (Sirsita, Iowa, 306 Fol- 
verona??).

48. Mar. Mecklovas, iš Plun
gės, pajieško Leono Mecklovo 
(Mason City, Iowa, 328 South 
Lexington str.).

55. Aleks ir Jurgis Venckai iš 
Sėdos v., Mosėdžio m., pajieško 
Jono Motuzo (Montreal, Cana
da, 294 Patrick str.).

57. Elena Pauplis pajieško 
Kazim Pauplio (Natrona, Pa., 
Box 715).

58. Franc. Tamkevičienė, iš 
Dabikinės apskr., Laižuvos par., 
Rakamanių kaimo, pajieško 
Juozapo Tamkevičiaus (Baltic, 
Mich., Box 172).

59. Mar. ir Aleks. Mitusai iš 
Akmenės, Šiaulių pav., pajieško 
Jokūbo Mituso (Chicago, Iii., 
2323 Dearborn str.).

61. Juoz. Mankus, iš Klapati- 
nės, pajieško Baltr. Mankaus 
(Bridgeport, Pa., Alle. Co. P.O.) 
ir praneša, kad sūnūs Petras 
mirė.

63. Ona Gustas iš Palėkiu 
(Jurbarko pačt.) pajieško Wm. 
Gusto (Hainesport, N. J., Box 
94).

65. Juoz. Patkus iš Braškų 
kaimo nuo Biržų pajieško Pau
linos Samolioniutės (Box 534, 
Hapton, L. I., N. Y.), praneša, 
jog viskas sudegė, reikalauja 
pašalpos.

67. Petronėlė Stankus iš Jo
kūbavo nuo Kretingos, pajieško 
VVilhelmo Augusto (VVindler, 
Pa., Box 441).

69. Busikienė, iš Virbaliu, pa
jieško Antano Butvinsko (Box 
503, Harrisburg, III.) ir prane
ša, jog motina mirus.

70. Juozas Prešpilis iš Vilka
viškiu pajieško Jono Pauliukai- 
čio (81 Grand str., Max Kob- 
re’s Bankas, Brooklyn. N. Y.) : 
praneša, jog motina mirusi ir 
prašo pašalpos.

72. Kazim ir Ona Keršulis, iš 
Cipiškiu, nuo Biržų, pajieško C. 
Keršulio (139 W. Walnut str., 
St. Charles, III.); praneša, jog 
vargingai gyvena ir reikia pa
šalpos.

74. Jurevičienė ir Jarulevičiutė 
iš Skirijočių kaimo, Radviliškio 
vals., pajieško Juoz. Sperskio 
(Bcx 24, Hifes, Pa.).

75. Juoz. Meilus pajieško sa
vo sunaus Juozapo Meilaus 
(Painesdale, Mich.).

76. Stanislova Ladanauskiu- 
tė. iš Augš tad vario, pajieško 
Emilijos Ladowska (?) Hobo- 
ken, N. J., ir praneša, kad tėvas 
pasimirė 27 d. kovo, 1916 m.

78. Jieva Kriuglienė. iš Pane
vėžio, Kauno gub., pajieško Jo
no Krugio (Kruger), Johnston 
City, III. ir prašo, kiek galint, 
pinigų.

79. Marijona Tamkevičienė, 
nuo Rasenių, iš Išlaštukių, pa
jieško savo vyro Juozapo Tam
kevičiaus; rašo: "prašome at
siųsti pinigų, jei neatsiųsi, tai 
badu išmirsime.”

80. Elena Klimaitienė, iš Jur- 
giškių, nuo Raseinių, pajieško 
savo sunaus Petrą Baltrauskio 
(Bronklyn, N. Y.).

82. Agota Gudžunas, iš Ma
riam polės, pajieško Franciškaus 
Gudžuno (Parsons, Pa., Wells 
str., N 119); reikia pašalpos.

83. Marijona Laimelienė, iš 
Mariampolės (Pakoinių kai
mas), pajieško Antano Laime
lio (Courtney, Pa., W. Co.); ra
šo: ”esame sudeginti, gyvenu 
pas brolį su duktere.”

84. Kazim. Bajerčius, iš Ki
dulių, Naum. pav., pajieško 
Jurgio Bajerčiaus (Pittston, 
Pa., Green str.) ir prašo pašal
pos.

85. Jonas Glamba, iš Mariam
polės, pajieško Antano Glambos 
(210 So. Peare Ali., Shenan
doah, Pa.), prašo nors 25 rub
lių.

86. Jurgis Aleksejus, iš Pod- 
zialovkos, nuo Panedėlio, pa-

Jurgio Aleksejaus (F.

Missler, Brasilia DeCoreo, 105 
Buenos Aires, Argentina).

87. Magdelena Rasikauskienė, 
iš Mariampolės, pajieško Juozo 
Rasikausko; prašo pagalbos.

88. Juozafata Pranaitienė, 
nuo Panevėžio, pajieško Mykolo 
Pranaičio.

89. Antanas šikšnevičius, iš 
Miegonių, nuo Baisogalos, pa
jieško Juozo šikšnevičiaus (P. O 
Box 148, Sommerville, Cana
da) ; prašo pinigų.

90. Agota Jurkša, iš Tarailių, 
nuo Tauragės, pajieško Jurgio 
Jurkšos (Shaft, Pa., Shuylkill 
Co., VVm. Penn.); praneša, jog 
duktė Elsa mirė.

91. Augusta Trumpet, iš Pa
jūrio, nuo Tauragės, pajieško 
Jono Trumpaičio (Collinsville 
Avė., E. St. Louis, III.).

92Juozas Žukus, iš Baisoga
los, pajieško Antano Zukaus 
(Clinton, Ind.); reikia pagalbos.

93 Fran. Binkeviče, nuo Ei
šiškių, pajieško Vinco Zimins- 
kio (Pfenikalead (?), L. I., N. 
Y., 67 Franklin, str.)

94. Marijona Razgaitė, iš Ma
riampolės, pajieško Juozo Zav- 
ricovičo(?), New Haven, Ct., 
105. Lafayette str.

95. Jurgis Karsokas, iš Dakių, 
nuo čečiškės, pajieško Kaz. 
Karsoko (Cinderella, W. Va., 
Box 58); prašo 200 rublių.

96. Tarnas Morkeviče, iš Bar
ščių, Seinų apskr., pajieško 
Roz. Mockevičienės (Flushing, 
N. Y.) ; praneša, jog brolis An
tanas mirė.

97. Magd. Matulevičienė, iš 
Liudvinavo, pajieško Petro Ma
tulio (Portage, Pa., Box 48) ir 
praneša, jog tėvas mirė.

98. Antanas ir Barbora Stus- 
gai, iš Raseinių, pajieško Fra. 
Kukečkio, (Fairfield, Connecti- 
eut, B0X 41.)

99. Ad. Stasiūnas, iš Sume- 
liškių, nuo Kaišedarų, pajieško 
Ad. Stasiūno, (Hartford, Ct.,)

100. Ant. šliukšis, iš Guo- 
džiunu, pajieško W. Rukuižo 
(Melrose Park, III., B0X 30).

101. Kazimiera Barkienė, iš 
Geidučių, nuo Sėdos, Kauno g., 
pajieško Liudvikos Katkus 
(196 NewYork avė., Nevvark, 
N. J. ).

103. Julija Jaks, iš Džiugių, 
nuo Jurbarko, pajieško Alberto 
Jaks’o (Bridgeport, Conn. 260 
Oleusel str., ar gal Church str.)

104. Morkus žalnierovski, iš 
Merkinės, Vilniaus gub., kaimas 
Ruskoje Siolo, pajieško Wm. 
žalnierovski, (New Haven, Ct.,

105. Ona Kasputis, (dėl Vik
toro Stankus) iš Raseinių, pa
jieško Antano Stankaus (2131 
Tustin str., Pittsburgh, Pa.).

106. EI. Juška, iš Panevėžio,
pajieško Pedro Jushko (Buenos 
Aires, Argentina). -

107. Elena šveistrienė, iš 
Macaičių, nuo Vėžaičių, pajieš
ko Liudviko šveistrio (Burns, 
Ore. BOX 13); praneša, kad tė
vas miręs.

108. Juozas Bagdanavičia, 
iš Meištų, Suvalkų gub., pajieš
ko Vinco Dunaičio (St. Louis, 
Mo. 1240 So. 6th. str.,) praneša 
jog tėvas serga ir reikia pinigų.

109. Ona Muraška (Mirasi- 
lika?), iš Stanaičių, Mariamp. 
pav., pajieško Juozo Muraškos 
(Marųuette, Mich., 418 So. 7th 
str.,)f praneša jog motina mirė.

110. Ona Asaitis, iš Pažeru- 
bių, nuo Vilkaviškiu, pajieško 
Jurgio Jesaičio (Asaičio), 577 
N. Riverside str., VVaterbury, 
Ct. ; praneša jog Vincas Asai
tis mirė ir labai reikia pinigų.

111. Marijona Kovecky, nuo 
Jurbarko, pajieško Antano Ko- 
veckio, (Cokeburg, Pa., BOX 
312) ir praneša, jog Jurgis ir 
Franciška mirė.

113 Vincas Raulinaitis, iš 
Oškiškių, Kvietiškių gmino, pa
jieško Stasio Rauiinaičio (Ma- 
hanoy City, Pa.).

118. Elzbieta Fursche,. iš 
Prienių, pajieško Johanos Ra- 
kovsky (A. Simon Furche), 
(Scranton, Pa., 2506 Briggs str.

119. Kostantas Korušas, (ar 
gal Kuršas?), iš Meškučių, nuo 
Mariampolės, pajieško Jono Ko- 
rušo Amsterdam, N. Y.

120. Kazimeras Radzevičia, 
iš Veisėjų, pajieško Jono Rad
zevičiaus (St. Clair, Pa., BOX 
247) ; praneša, jog motina ir se
suo mirė.

124. Petronė Sakalauskienė, 
iš Užupių, nuo Virbaliaus (pa
jieško Juozo Tumkevičiaus (Pi
ttston, Pa., 64 Centre str.,) — 
praneša, jog jos sūnūs Jonas 
mirė.

125. Juozas Saučiukas, iš 
šakiu, Suv. gub., pajieško Do
ros Saučiukytės (Brooklyn, N. 
Y., 437 Rodney str.).

126. Juz. Mišelčiškis, iš Ru- 
daiminos, pajieško Wm. Koro- 
bovičiaus (201 York str., Hari- 
son. N. J.).

127. Ona ir v Laurinai
čiai, iš Vlač ’ •>, pajieš
ko savo sunaus Jom, Laurinai
čio (Montreal, Canada, 21 Sala- 
nde str.,).

131. Barbora Sirvydas iš 
Akmenės, Šiaulių pav., pajie
ško Onos širvydas (Washin- 
gton, Ct., % H. Frewund).

132. Ona Krišeliunienė, iš 
Poisčev, (?), nuo Panevėžio, pa
jieško Jono hriseliuno (Linco
ln, N.H., BOX 597) ir praneša, 
kad močiutė (babunia) pasimirė

134. Fran. Bendikas, iš Sla
vikų, nuo Mariampolės, pajieš
ko Jurgio Bendikio (St. Louis, 
111.).

136. Andrius Sideravičius, iš 
Šelmių kaimo, pajieško Magdės 
Olinskos (Cleveland, Ohio); rei
kia pinigų.

137. Andrius Bačaitis, iš Ga- 
dlevos, pajieško Fr. Kizio (Bra
ddock, Conn.).

138. Motiejus Narijauskas, 
iš Vladislavovo, pajieško savo 
dukters (vardo nenurodo), 
Clinton, Mass., prašo pinigų ir 
praneša, jog mama mirė.

140. Ona Narijauskiutė, iš 
Vladislavovo, pajieško savo bro
lio Narijauskio (Chicago, III.;, 
Prašo, kiek galint, pinigų.

141. Marcelė Sokaitienė, iš 
Sintautų, pajieško Jono Sokai- 
čio (Monticello).

143. Morta Lukauskienė, iš 
Pikteikių, nuo Kretingos, pa
jieško Antano Lukauskio (Kin
ti eld, Me., B. V. x 181, Rishards 
Co.).

146. Anastazija Gražis, iš 
Klabinęs, j>ajieško Kazimiero 
Gražio (Plantation Tarifville, 
Conn.) ir rašo: "susimildamas, 
Kaziuk, pasigailėk, manęs, si- 
ratytės; Juozą pūkas ir Antanu
kas reikalauja pašalpos.
• 147. Ona čereškienė, iš Kon
stantina vo, pajieško Ant. če- 
reškos (1197 Washington str., 
koks miestas—nežinia).

148. AgotaGogas, iš Papiš
kių, pajieško Stan. Gogas (Key- 
port, N.J., B0X 122).

151. Marcijona šimeliunas. 
iš Girkalnio, nuo Kelmės, pajieš
ko Antano Bakšo (Waukegan, 
111., 1327 San Victoria str.,).

152. Barbora Macikienė, iš 
Vėžaičių, pajieško Marcijonos 
Laurences (Rockford, III.,).

153. Jurgis Andrukaitis. iš 
Paežerių, pajieško Mykolo Jum- 
ploto, (Naugatuck, Conn.).

154. Marijona Mažeikiutė. iš 
Vladislavovo, pajieško Pijaus 
Mažeikos (Minden, W.Va., BOX 
135); praneša kad motina ser
ga.

156. Emilija Valeitis, iš ša
kių, pajieško Fr. Valeičio (Gra
nd Rapids, Mich., 1542 Muske- 
gan avė.).

157. Izidorius Dailydė, iš 
Smilgių, pajieško Jono Dailydės 
(15 Millbury str., Worcester, 
Mass.).

158. Aleks. Vaitukaitis, iš 
Vilkaviškiu, pajieško Konstan
cijos Vaitukaitis (315 So. Spri- 
ngfield, avė., Chicago, IU.).

195. Ona Poževic, iš Butvi- 
liškių, pajieško A. Poževičio, 
(Philadelphia, Pa.).

160. Marijona Vasilaitienė, 
iš Pakelniškių, nuo šakių, pa
jieško J. Vasilaičio (1345 Ha- 
milton avė., Grand Rapids, 
Mich.).

161. Katrė Kazakievič, iš 
Panemunės, Kauno gub., pajieš
ko Antano Kazakievičiaus (Cu- 
mbola, Pa.).

162. Vine. šauklys, iš Ro- 
maniškių, nuo Raseinių,pajieš
ko Antano šaulio (BOX 88, 
Dryad, Wash.). prašo pašalpos.

163. Izabelė žvirblis, iš Ska
piškiu, Panev. pav., pajieško 
Emilijos žvirblis (New York, 
353 Broadway, Capitol Lunch.).

164. Katrė Rainis, iš Stapo- 
nių, nuo Vilkmergės, pajieško 
Mot. Katrio (Shenandoah, Pa., 
233 Oak str.,); praneša, jog mo
tina mirė 1914 metuose.

166. Agota Birgel, iš Milai- 
čių, pajieško Jurgio Marcinkaus 
Broolyn, N. Y. 204 No. 8th st.).

167. Uršulė Damulis, iš Pi
kelių, pajieško Augustino Da- 
mulio (East Millinocket, Me., 
BOX 316,).

169. Andr.Austravičius, nuo 
Simno, pajieško Petro Austravi- 
čiaus (Cumbola, Pa.).

170. Ona Galeskas, nuo Vil
kaviškiu, pajieško Juozo Liud- 
vino (MahanoyCity, Pa.,)

171 Marijona Abračinskas. 
iš Krosnos, pajieško Jono Abra- 
činsko (Sheboygan, Wisv) pra
šo pašalpos.

172 K. Zajinkauskas, iš Pil
viškių, pajieško Juoz Zajinkaus- 
kio (New Philadelphia, Pa.).

174 Ona Gaižauskienė. iš 
Pranckabudžio, jieško Juozo 
Gaižauskio. Rašo: "Gyvenu sau 
viena, ne pas tėvus, Juozukas 
gano, nėra iš ko maitinties; mo-

tina mirė, tėvas kitą vedė; ne
sirūpinkit labai, kitaip nebus; 
prisiųskite pinigų, jei galite..”

176 Fr. Jančaras, iš Vladis
lavovo, pajieško Jurgio Ilgūno 
(Ashley, Pa., 136 Maine str.).

177 Marė Bendinskiutė, iš 
Prienų, jieško Jurgio Bendins- 
kio (Mahanoy City, Pa., 515 
Main str.).

178 Ona Rastauskienė, iš 
Gudelių, pajieško Augusto Ras- 
tauskio (Scranton, Pa., 1405 N. 
Summer Avė.).

179 Jieva Skerpstavič, iš De
gučių, jieško Antano Kazlausko 
(Mahanoy City, Pa., 635 E. Pi
ne str.). (Pasiųsta.)

180 Anelė šukaitis, iš Jur
barko, jieško Petronėlės Beilu- 
naitės (Benld, 111., BOX 331.).

181 Marė Adulienė, iš Papiš
kių, kaimo, jieško Juozo čes- 
nos (Dės Plaines, III. ?)

182 Emilija Rakauskienė, iš 
Sumeliškių, kaimas Musteikiai, 
jneško Augusto Rakauskio (Du 
Bois, Pa.).

183 Marė Marcinkievič, iš 
žilių, jieško Jono Marcinkevi
čiaus.

184 Juzefą Paulauskienė, 
(nuo Pajūrio), jieško A. Pau- 
lauskio (3317 So Halsted str., 
Chicago, III.); rašo; "Mums la
bai reikia pinigų, prašome pa
gelbėti.”

185 Andrius Puidokas, iš Se
nųjų Kietaviščių, jieško Bronis
lovo Vežėlio (92 str., Hartford, 
Conn.).

186 Jieva Tomkienė, iš Ry- 
kavienių kaimo, jieško savo vy
ro Igno Tomkaus (1620 Jack
son str., Gary, Ind.).

187. Eleonora Žiliūtė, iš Aug- 
štuolių, jieško Jono žiliaus (box 
21, Royalton, Mass.).

188. Marijona černievič, iš 
Gadlevos, pajieško Jurgio Čer
niausko (Hastings, Pa.); rašo: 
prisiųsk pinigų, kiek gali; sūnūs 
Jurgutis serga, černauskienę 
užmušė.”

189 .Ona Žukauskienė, pa
jieško Mat. žukauskio (Hasti
ngs, Pa.) ir prašo pinigų.

190. Uršule Statkevič. iš Pa- 
žeriškių, jieško Jono J. Stat
kaus, (St. Bonaventūre Semina- 
ry, St. Bonaventūre, N. Y.); 
prašo pašalpos ir žinios.

191. Juozas Leonavičia, iš 
Gerdždelių II-jų, nuo Kuršėnų, 
jieško Kazim. Adomavičiaus 
(Harvey, III., R. F, D., 96) ir 
praneša, kad serga ir reikia pa
šalpos.

192. Rozalija Jokubauskienė 
—(iutė), iš škerdiškių, jieško 
Jono Jokubausko (Chicago, Iii., 
3401 So. Halsted str.).

193. Jonas Raulušaitis, iš Vil
kaviškiu jieško brolvaikio Juo
zo Raulušaičio (Shenandoah, 
Pa.).

194. Judita Nežinska. iš Paje- 
sių, Mariamp. p., jieško Ant. 
Matulaičio (Minersville, Pa.). 
Reikia pašalpos.

195. Salom. Pupelienė, iš Tau- 
jienų, jieško Fr. Pupelio (Chi
cago, III.).

196. Petron. Greitjurgis, iš 
Lapkasių, ties Kuršėnais, jieško 
Vinco Greitjurgio (Chicago, III., 
1826 So. Halsted str.); reikia 
pašalpos, tėvas serga.

197. Monika Trimišaitė, iš

Raudonių, j ieško Juozo Sutkai- 
čio (Johnson City, III.).

198. KaroL Butgeraitė, iš Pa
žėrė Ii ų, jieško Emilijos Grume- 
laičiutės (Mancelona (?), Wis.).

199. Magdal. Javoškus, iš Pa- 
durupių, nuo Šiaulių, jieško Ju
lijono Kazlausko (Chicago, III., 
2334 -So. Oakley Avė.), prašo 
kuogreičios pašalpos.

200. Uršulė Juočienė, iš Šiau
lių (Schloss strase, N 37), jieš
ko sunaus Jono Jucio (128 Penn 
Avė., Exeter Boro, Pittston, 
Pa.); rašo: "Meldžiu atsiųsti 
nors kelias kapeikas, neturiu iš 
ko misti.”

201. Ona Gilis, iš Leparų, nuo 
Šiaulių, jieško Eleonoros 
Vertyiis (Bayonne, N. J., 43 E. 
17th str.), prašo pašalpos.

202. Stanislava Vidmont, iš 
Šilelės, jieško Liudviko Vidmon- 
to (29 Johnson str., New York) 
prašo pinigų.

203. Fridrikis Seringas, iš 
Šiaulėnų (Šiaulių pav.), jieško 
Edvardo Seringo (South Oak 
Park, 111.).

204. Elzb. Gustaitis, iš Ma
riampolės, jieško Petro Gustai
čio (Mt. Carmel, Pa.).

205. Ona Papeika, iš Trobiš- 
kių jieško Pijaus Papeikos, 
(Collinsville, III., 424 So. Chest- 
nut str.). Pasiųsta.

206. Marė Kausevičienė, iš 
Naukaimio, jieško Jono Gopsai- 
čio. Praneša jog motina mirė.

207. Jieva Jurgelevičienė, jie
ško savo vyro Edvardo Jurgele
vičiaus (Silver Creek, Pa., Box 
116); prašo pašalpos. Pasiųsta.

208. Marė žemaitis, iš Vilka
viškiu, jieško Petro žemaičio 
(Burlington, N. J.).

209. Konstanc. Lietuvninkie- 
nė, iš Mokolų kaimo, Mariampo
lės pav., jieško Pijaus Lietuv
ninko (Cliffside, N. J.), Box 
53);

210. Johana Chadakevič, iš 
Kauno, pajieško Jono Naginio- 
nio (Binghamton, N. Y. ).

211. Konst. Kuršas, iš Mešku
čių, jieško Jono Kuršo (Amster
dam, N. Y.).

212. J. Skripkionienė, iš Au- 
nališkių, jieško Vinco Kaminsko 
(Blissville, N. Y.). Prašo pašal
pos.

213. Anelė Šukienė, iš Akme
nės, jieško Eufemijos Šukienės 
(% Mr. Chapman, Spring Val- 
ley, N. Y.).

214. Longinas Šveikauskas, iš 
Šilagalio, jieško Povilo Sieko, 
(Pittsburgh, Pa., 61—19th). 
Praneša, jog motina Agota mi
rė.

215. Mar. Kamaroski, iš Gad
levos, jieško Onos Mickevičienės 
(Scranton, Pa., Penn Av. 431).

216. Veronika Budnikas, iš 
Paužalų, jieško Kazimiero Bud
niko (Chester, Pa.); praneša, 
jogAleksandra serga. 
217.Ona Andriukaitis, iš Skirs- 
timonio, jieško Jono Andrukai- 
čio (Park Place, Pa.).

218. Valerija Aleksainis, iš 
Alytaus, jieško Jono Aleksainio 
(40 Union Avė., Pittsburgh, 
ra.), prašo 500 markių.

219. Rozalija Mažulaitienė, iš
Virbaliu, jieško Jono Mažulaičio
(24—3 str., Wyoming, Pa.); nulio 
motina Marė mirė. 587).

220. Juozas Ruseckas, iš Vei

verių, jiečko Jono Rusecko 
(1527 Rom Avė., Scranton* 
Pa.).

221. Jonas ir Marijona Jokn> 
bauskai, iš Raseinių, jieško Jo
kūbo Jokubausko (Scranton* 
Pa., 1203 Summer Avė.); pra
neša, jog tėvas serga.

222. Justinas Masiliūnas, iš 
Panevėžio, jieško Petro Kučo 
(Carroltown, Pa.).

223. Barbora Kazėnas, iš Jo- 
haniškėlės, jieško kun. Magnaus 
Kazėno (Donorą, Pa.). Pasiųsta.

224. Ona Morkūnas, iš Vei-
225. Jurgis aKirys, iš Pakal

nių, Panev. pev., jieško Petro 
Kairio (Pittsburgh, Pa., S. S., 
42nd str.).

226. M. Dopartienė, jieško 
Petro Doptarto (Wilkes-Barre, 
Pa.).

227. Ona Baltramaitis ir Ant. 
Domkus, iš Šiaulių pav., jieško 
Juozo Domkaus (Firton, Ohio).

228. Agota (pavardė neišskai
toma), jieško Stan. Mankevi- 
čiaus (Pittston, Pa., 48 Johnson 
str.) ir prašo pašalpos.

229. Vincas Svileinis, iš Mu- 
kado sod., Vilkm., jieško Igno 
Svileimo (Broooklyn, N. Y., 54 
Maujer str.).

230. Jieva čuklinienė, iš Vei
sėjų, jieško Juozo Markevičiaus 
(Plymouth, Pa.).

231. Ant. ir Konstan. Liaka- 
reckai, iš Kuršėnų, jieško Ant. 
Kanteikio (Rumford, Me., 44 
Exchange str.,) ; rašo: "mums 
viskas sudegė, prašom atsiųsti 
pinigų pašalpos.”

232. Adelė ir Petras, iš Kupiš
kio, jieško Onos Bugailiskis 
(Lewiston, Me., Box 5).

233. Marijona Černiauskienė, 
iš Karbarinų kaimo, jieško Jur- 
go čemiauskio (Klein, Mont. 
Box 15); rašo: "Ona Černiaus
kienė serga.”

234. Jonas KvedaraviČius, iš 
Nielbonių kaimo jieško Juozo 
Kvedaravičiaus (Wanamie, Pa.)

235. Juzefą Mankus, iš Klapa- 
tinės, jieško Jono Klasausko 
(Meriden, Conn.).

236. Elzb. Toleikienė, iš Vė
žaičių, jieško Roz. Repeiris (E- 
seX Čounty Hospital, Park Gro- 
ve, N. Y.).

237. Agota Vaitkienė, iš Jude- 
nių, jieško Simono Venckaus 
(Chicago, III., 1827 So. Union 
Avė.). Rašo, jog tėvas mirė.

238. Mat Bėrutis, iš Vensla- 
viškių, jieško Elzbietos Bėrutis 
(Chicago, III., 716 W.? Place)

239. Z. Venckevičienė su vai
kais, iš Raseinių, jieško savo vy
ro Franc. Vinckevičiaus (Pitts
ton, Pa., 32 Penn Avė.).

240. Petras Kaubris, iš Užgi
rių, jieško Jono Kaubrio (Rum
ford, Me., 215 Franklin str.).

241. Daukšai ir žiulpai, iš Da
bikinės dvaro, jieško Ch. Dauk
šo (Eureka, Cal., P. O. Box 28). 
Rašo: "Antanas ant karės; mi
rė Kazimieras ir Mykolas.”

242. Emilija Ritter, iš šilelės, 
jieško Ritterio (Braddock, Pa., 
307 — 4 Avė.).

243. Monika Andriulis, iš Ra
seinių, jieško Jono Andriulio.

244. Juozas česnilevičius, iš 
Kalvarijos, jieško Antano čes-

(Stellarton, Can., Box

(Daugiau žiūrėk ant 8 pusi.)

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienu iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikallškų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stJpras, resnas, 
energitlškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelių.

Adresas.

Miestas

Ar Esi Kankinamas
Sifillsų arba Užnuodljlmų Kraujo, 

Triperių, Pulavfmų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dustilių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitų; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, bamingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoj kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten y ra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Dykai

Vi r u
* '

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.202 Medisoa & Clinton Sts.. Chic«<o, III.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimul ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde........................................................................................................................... .

e Stejtas
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Žiniois iš Lietuvos, t tormanas areštuotas už už- 
mušėjystę. Elevated kom
panija tuojaus jį „išbelavo.”

F. J. Bagočiaus paskaitos! nių j ieško Antano LineviČiaus

Rengia LSS. 60 kp. kiek-
271. JuL Baltrumaitis, iš Kir

baičių, jieško Felikso Baltra-

Pasitraukus rusams, 
žmonės pasakoja, kad žydai 
visus pinigais ”surinko ir už 
darė.” Ir ištiesų rusiškų pi
nigų neliko visai visoj Lie
tuvoj. Vokiečiai mokėdami 
už viską moka tais „lietu
viškais pinigais,” bei jei 
žmonės vokiečiams turi 
mokėti, tai rusiškus rublius 
priima pilna verte, o tuos 
„lietuviškus” priima tik už 
90 kapeikų; reiškia, nuo ru- ^ut, 
bliaus dešimtuką numuša ' 
patįs ant savo išleistų pini
gų. Rusiškas rublis turi 
vertę 1 markės ir 50 pfeni- mokestis labai maža, 
gių. ba tenai daueriausia

Kareivių kapai gėlėmis 
išsodinti.

Kur buvo mūšiai, tai visa 
Lietuva pavirto į didelius 
kapus. Gudakiemyje yra 
milžiniški kariški kapai, o 
Merkynėj net penkeri. Vi
sus užmuštus kareivius su
kiša į maišus ir įkasa kiek
vieną skyrium į duobę. 
Ant rusų kareivių kapų už
deda kryžius su dviem kry
žmėm, o ant vokiečių kapų 
su viena kryžme. Visi 
kryžiukai mediniai, gražiai 
nuobliuoti, ir ant kiekvieno 
parašyta vardas ir pavardė 
kritusiojo kareivio juodu, 
neišplaunamu juodylu. Ka
pus tuos labai gražiai užlai
ko, apvalo ir gėlėmis išsodi
na. Jie yra aptverti ir rū
pestingai karės belaisvių 
prižiūrimi.

Abelnai, žmonės jaučiasi 
labai suspausti, jų dvasia 
nuslopinta, paniurę, tylus. 
Negirdėt dainų, nematyt 
linksmaus veido. Daugelis 
susirūpinę apie likimą savų
jų, kurie kariauja, į nelais
vę paimti arba į Rusiją pa
bėgo ir apie kuriuos jokios 
žinelės iš nitkur neturi. Siel
vartą ir vargas kurtik ne
pasisuksi; visi dejuoja, ver
kia ir aimanuoja, ir laukia 
visų tų kančių galo—taikos.

Tokius tai įspūdžius atsi
vežė iš Lietuvos p. Valen- 
tukevičienė.

F. J. Bagočius

•v •

v
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Vietines Žinios

Dainų ir Najiausiųvieną ketvergą savo svetai
nėj 376 Broadway, So. Bos- 

iton, Mass. Prasidės visada 
nuo 7:45 vakarais. 1 Vasa
rio, ketverge, „Rymas prieš 
Kristų” 8 vasario, Roma i- 
ki popiežiaus laikų” 1 kovo, 
ketverge, „Pragaras karš
tesnis.” 8 kovo, „Žemė ir 
žvaigždės.”

Minėtos paskaitos yra in- 
domios ir verta išgirst kiek
vienam.

272. Ferdin. Bajoras, iš 
Kaišedarų, j ieško Boliaus Bal- 
suko.

272a. Ferdin. Bajoras, iš Ba
takių, j ieško Gustavo Maušo, 
Canada.

273. Marijona Baltuškaitė, iš 
Lapinčių, nuo Panevėžio, j ieško 
Juliaus Baltuškos, (Calle Ce- 
rutte, No. 922, Carwe Cerie Pa- 
lermon, Argentina). Reikia pi
nigu.

274. E. Burba, iš Gadeikių, 
nuo Alsėdžių, j ieško Zenono 
Burbos (Monessen, Pa., Box 
615).

275. Jokūbas Budvitis, nuo 
Vėžaičių, jieško Tarno Budvičio 
(Bartlett, N. H., Box 1501); ra
šo, kad mirė brolis Steponas.

iš Akmenės, pajieško Jono Pau- 
lauskio (201 E. 5 atr., Dės Moi- 
nes, lowa). Rašo: „duktė Ona 
ir tėvas mirė.”

250. Ona Toleika, iš Roglaičių, 
jieško Antano Toleikio (Bata- 
via, III., 27 Hutshin str.). Rašo, 
jog tėvas labai serga.

251. Roza Ezrachovitz, iš Ro
kiškės, jieško Mr. Jawa.

252. Albertas Meyhoefer, iš 
Slavikų, jieško Alberto Meyhoe- 
fer’o (Stratford, Conn.).

253. Jokūbas Hamer. iš Abe
lių, jieško Mor. Hamer o 
(Bridgeport. Conn.).

254. Dominikas A bojus, iš 
Dombraukos. nuo Kupiškio, jieš 
ko Aleks. Abojaus (Hednaden. 
Conn.).

255. Ona Adomaitis rašo Ant. 
Adomaičiui (Can Falls, Me., 

:Box 572), kad pinigus priėmė.
256. Elzbieta Ambrasunas. iš 

Skapiškiu, Raseinių pav., jieško 
Petro Rastauskio (arba Simo 
Ambrasuno). New Rockford, N. 
Dakota.

I 257. Ona Amon, iš Kėdainių, 
jieško Jurgio Amono.

258. Petron. Anelin. iš Pakal- 
nišikų, nuo Kėdainių, jieško 

i Juozo Kontovt’o.
i 259. Kazimiera Arbašauskis. 
i iš Raseinių, jieško Kazimiero 
Arbašausko.

260. Ona Asmaviče, iš Blogo- 
slavenskio. jieško Agn. Mitzku- 
nas (West Phila.) Rašo: kad 
Juozas Asmaviče mirė.

261. Juozas Baulynaitis, iš 
Kauno, jieško Juozo Baulynaičio 
(Wilkes-Barre. Pa., Allen str., 
pas Adomą Beržynską). Rašo, 
kad serga ir reikia pinigų.

263. Jonas Bildušas. iš Pajū
rio, jieško Konstanto Dermeišio 
I (Elizabeth. N. J., Prairie str., 
232); rašo, jog senuolis serga ir 

Jis dabar keliauja po įvairias lie- labai reikia pašalpos.
netoli South Stationo sker- kolonijas, užrašinėja ”KELEI- 264. Elzbieta Butkievič. iš
sai relių ir užbėgo ant jo Mariampolės, įieško Misa Eįb. j
tuščias traukinis. atsilankys, galite jam pasitikėt kaipo

teisingam žmogui ir visokius užsa- 
kymus jam pavesti.

”KeL” Administracija.

Cukernės darbininkai 
rengiasi streikuoti.

So. Bostono cukernės dar
bininkai rengiasi reikalauti 
daugiau algos. Tuo tikslu 
manoma šaukti mitingas 
(tas bus pranešta plakatais) 
ir visiems susitarus paduo
ti kompanijai reikalavimus. 
Jei kompanija atsisakys pa
kelti algas geruoju, tai gali 

, kad darbinikai aps
kelbs tuomet streiką.

Cukernėj darbas labai 
sunkus, valandos ilgos, o 

..................... “ Dir-
ba tenai daugiausia lietu 
viai.

Billv Sundav gavo apie 
$150.000.

Billy Sunday savo ”sor- 
kes” Bostone jau pabaigė. 
Per kelias sąvaitės tas kuni
gas padarė iš Kristaus mok
slo apie $150,000 biznio. Dau 
giau kaip $90,000 jisai su
rinko per savo pamokslus 
„lėšų padengimui” ir jam 
maneliai sudėjo jam da $53, | 
585.68 dovanų.

Franą

I

! SM
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EILIŲ KNYGA

L. D. L. D. 2 kuopos susi
rinkimas įvyks 12 vai. dieną 
svetainėje po nr. 376 Broad- 
way. Visi nariai būtinai 
privalo delei daugelio svar
bių reikalų dalyvauti.

| PETRAS VAITEKŪNAS
Studentas

i

Traukinis užmušė 
Čepliką.

Pereito ketvergo 
likos užmuštas ant 
kelio Franas Čeplikas, pla
čiai žinomas So. Bostone 
lietuvis. Geležinkelio vir
šininkai sako, kad jisai ėjo

vakarą 
geležiu-

Sustreikavo kaklaraiščių 
dirbėjai.

kavo daugiau kaip 500 kak
laraiščių dirbėjų, dirbančių 
Standard Nockwear Co.! 
dirbtuvėje, 91 Essex str., ir 
Ideal Neckwear C o. dirbtu
vėj, 109 Kingston str. Dar
bininkai metė darbą todėl, 
kad kompanijos atsisakė pa
kelti jiems algą.

Cambridgeporto Liet. 
Kooperacijos vakaras.

Nedėlioj, 28 sausio vaka
re Y. M. C. A. teatro sve
tainėje buvo Cambridge- 
porto Lietuvių kooperacijos 
surengtas vakaras. Muzika- 
lę koncerto dalį išpildė 
Cabr. Lietuvių Benas. Taip
gi skambino balalaikomis 
du vietos jauni lietuviai. 
Drgo Simanavičiaus kvar
tetas gerai sudainavo porą susirinkimas, 
dainelių prie p. Turauskiu-1*1 1 —-
tės piano akomponiamento. 
Kalbėjo anglų kalboj žino
mas Cambridge’iaus veikė
jas Mr. Gerry, karštai ra
gindamas lietuvius laikyties 
vienybės ir veikti visame 
kame kooperatyviškai. 
Taipgi buvo rodomi kruta- 
mieji Pathe korp. paveiks
lai ”Dėdės Šamo ateiviai.” 
Be to kalbėjo da užkviesti 
kalbėtojai: drg. M. Dusevi- 
ča, kun. J. J. Strazdas ir 
J. B. Smelstorius.

Prie kooperacijos prisira
šė 6 nauji nariai.

Malonu yra matyti, kaip 
musų žmonės smarkiai žen
gia pirmyn prie gražesnio 
ir draugiškesnio gyvenimo 
formos.

Sako, Edisono kompanija 
apsuko miestą ant $18,000.

Ekspertas Harry Clifford 
prirodė miesto apšvietos ko
misijai, kad Edisono kom
panija paskaitė miestui už 
vielas ir stulpus $18,000 
daugiau, negu reikėjo. Ant 
stulpų kompanija apsukusi 
miestą S7.000, o ant vielų— 
$11,000. Gyventojai turė
jo tuos pinigus užmokėti. 

Į

Lietuvos žmones jiešlo savo
giminių Amerikoj.

(Nuo 7 pusi.)
245. Barbora Jagelovič ir Ma

rijona Karaševič, iš Kalvarijos, 
jieško Juozo Jagelevičio (She- 
boygan, Wis.).

246. Ona Breškis. iš Širvintos, 
jieško Mykolo Breškio (Frank- 
fort).

247. Jonas Bagdonas, iš Pa
vandenio, jieško Stanislovo Rai- 
lio (Detroit, Mich., 451 Deer- 
bom Avė.). Rašo, kad mirė Ge
nutis.

248. Elz. Suzaitis, iš Josvai-:

I

Lietuvių Dienos Komiteto 
susirinkimas.

Ketverge, 1 vasario, 8 vai. 
vakare Lietuvių salėje bus 

i Lietuvių Dienos komiteto 
Malonės at-. 

silankyti visi nariai, nes šis 
susirinkimas bus jau beną 
paskutinis; reikės užbaigti 
darbą, išsiųsti likusius pini
gus ir išduot visuomenei 
apyskaitą.

Kriaučiai grižta darban.
Daugiau kaip 500 Baron, 

Anderson Co. firmos kriau
čių, kurie būva apskelbę 
streiką, nutarė vėl griįžti 
darban, o nesutikimas su 
kompanija pavesta išrišti 
arbitracijos komisijai.

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

s Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

80. BOSTON, MASS.
i

Ar uždirbi $20 j sąvaitę? i
Jei ne, tai prisiųsk savo vardų, < I 

mes nusiųsim jums paaiškinimus j 
kaip uždirbti daugiau. Naujausio iš- i 
radimo SAULĖS ŠVIESOS LEMPA i 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirmo 
pamatymo. Agentai gaus išmėgini 
mui per 14 dienų DOVANAL Rašyk 
artimesnėn vieton. Įdėk markes.

MASHKEN SPEC. CO., (9) 
S. Hermitage avė., Chicago, 111

J. ŽITKUS, 
Ruble st„ Valparaiso, Ind.

WASILIAUSKAS,
S. West. St, ... Rockford, 111 

EŠMINSKI,
1611—137th st, Indiana Harbor, Ind.

4456

1713

1525
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rusiu eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.Tai L _ .

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau

sia i siųst "Money Orderiu,**popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

„KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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Nupuolė į Subway ir 
tapo užmuštas.

Praėjusį ketvergą po Wa- 
shington streetu iš nežino
mos priežasties nupuolė ant 
požeminio geležinkelio žmo
gus. Tuo tarpu atbėgo ele
ktriškas trūkis ir pakol mo- 
tosmanas jį sustabdė, per 
žmogų perėjo visas pirmuti
nis karas. Nelaimingas li
kos visiškai sutrintas. Mo-

i

Didelis pavojus gręsia 
darbininkams.

Apie šitą pavojų ateinan- 
čioj nedėlioj bus lietuvių so
cialistų salėj, 376 Broad- 
way. Kalbės „Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas. 
Prakalbos prasidės lygiai 8 
vai. vakare. Įžanga vi
siems dykai.

10 dieną vasario suba- 
toje, Lietuvių salėje kampas 
E ir Silver Sts., bus gražus 
perstatymas iš lietuvių gy
venimo ”Du Brolių” Įžanga 
pigi, ateikit visi, nes labai 
gražus teatras bus.

Podolskiutės (Toronto, Ont., Ca
nada. 22 McDonnell Lane).

265. Julijona Baltramaitis,
j iš Kirbaičių, nuo Šiaulių, jieškoI 
Apolinaro Petraičio (Pittsburgh 
Pa.).

266. Agota Brazienė. iš Joniš- 
kėlės, jieško M. Paugio, (Man- 
chester, Conn.. P. O. Box 832).

267. Juz. Brazdeikienė, iš 
Gronstų, nuo Sedos, jieško Mi- 
kolo Brazdeikio (Paųuonock, 
Conn.. Box 149). žiur. No. 262.

268. M. Bagdžiunienė. iš Troš
kūnų, jieško savo dukters Marg. 
Bagdžiunaitės (11,111 Euklid 
Avė., Cleveland, Ohio).

269. Agota Baginskienė, iš 
Vilkaviškiu, jieško Mik. Dauk- 
šio (Seltzer City, Pa., R. F. D. 
No. 1, Box 14), prašo kiek galint 
sušelpti.

270. Anelė Bajorienė, nuo Pa
jūrio, jieško Petro Bajoro (Ba- 
johren). Leechburg, Pa.

Tel. Main 5363. Centrai 1623K

F. L .STEVE1SS
ADVOKATAS,—

Gina visokias civiliškas ir krimina- 
liškas provas. Taipgi parduoda 

nejudinamą turtą.

M. ANDRIUŠIUTĖ,
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate- 
į rijų ir darbų gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbų į 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.
324 E street, kampas Broadvay 

SO. BOSTON. MASS.

Lietuviai Kriaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprusi

name senus.
Vienintžlė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame ducda 
gerų ir gražų darbų už prieina 
mą kainų.
PASIŪDINK PAS MUS SIUT4 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!
Todėl, kurie norit pasisiūdini 
gerų siutų, išvalyt arba suprcsit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Boston.

1126 Williamson Euilding
CLEVELAND, OHIO.

Kada tu gimei?

Prisiųsk savo adresu ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėlprisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti: kaip auginti 
kūdikius pagal jų menesio planeta. 
Planetos aaigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS e 

P.O. 60x3232 Boston, Mass-

THE MAGIC SHOR *
Pirmas Amerikoj lietu vys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štuku daiktus. Jei 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS. I

DARBININKAMS KNYGOS.
Musų laidos knygos yra tikru žinių šaltiniu auklėjančiu darbininkuose 

kovojimo galę prieš skriaudėjus. Kiekvieno darbininko priederme yra 
perskaityti šias knygas:
SOCIALIZMO PRINCIPAI. Kų tik išėjus iš spaudos. Ši knyga trumpai 

ir suprantamai supažindina su moksliška pasauliažvalga ir socializ
mo mokslu. Ji yra pirmutinė tokios rūšies knyga lietuvių kalboje. 
Parašė L. F. d’M.—R. Kaina 40centų.

SOCIALIZMO TRUPINIAI. Atsakymas ant dvidešimts šešių užmetimų 
daromų socialistams. Parše L. F. d'M.—R. Kaina 20 centų.

SOCIALIZMO IR KRIKŠČIONYBĖS IDEALAI. Išaiškina skirtumus 
tarpe tų idealų ir nurodo kuris iš jų prakilnesnis. PaiT C.A. Herman. 

Kaina 10 centų.
STEBUKLAI IR MEDICINA Aiškiai ir trumpai nupiešia kaip dvasiš- 

kija kovojo prieš medicinos vystymąsi. Parašė C. A. Herman. 
Kaina 20 centų.

ETIKETĄ arba taisyklės kurių kiekvienas turi prisilaikyti apsiėjime su 
kitais. Parašė Euphrosina Kaina 25 centai.

Pas mus taipgi galima gauti visas kitas ant socializmo ir draugijinių 
klausimų knygas lietuviškoje, angliškoje ir rusiškoje kalbose. (8)

Pinigus mažiau dolerio galima siųsti krasženkliais. Adresuokite:
M. M. RICE-HERMAN

140 EAST 19TH STREET NEW YORK, N. Y.

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoju už 45 dolerius, 
maža už 15 doL

25,000 KATAL10GU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 6Sc.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu 
ėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKI 

SKR1PKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU 
»IENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi* 
;oj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktai, 
vainos labai prieinamos. Naujausia* Lietuviškas Sapnininkas, dydžii 
’x6*4 su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa.- 
ikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau 
lašvkit tokį adresų:

W Q Wflidplk 112 GRAND ST-o. VVdlUCIIb BROOKLYN. N V

Geriausia 
Lietuviška

I

<

Severos 
Lietuviškas 
Kalendorius
1917 metams jau 
atspauzdintas ir 
gatavas išsiunti
nėti. Reikalauk 
aptiekoj arba ra
šyk tiesiog mums, 
o mes mielai pa
siųsime

Dovanai

Kosulys 
dažniausia, būna įki- 
rė jusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
džių uždegimas, in- 
fluenza arba mėšlun
giais krapas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti

GethardOU 
[Severos 

Gothardiikas 
Aliejus.]

T ra žinomas kiek- 
žiemose namuose, 
kaipo parinktinas 
linimentas trinti 
sopančias vietas, 
ypač gimusias iš 
reumatizmo, per
sišaldymo arba 
sždegimo. 25 ir 
50c.

SEVERA’S 
BALSAM FOR LUNGS 

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo budu gali naudoties ne tik suaugusieji, 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėti pa
lengvinimą. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per
sišaldymo, užkimimo, nedifterinės gerklės skaudėjimo, 
kosulio, gimusio iš pažandžių uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio.

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

S. Baracevičius
258 Broadvay, So. Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

Kaina: 25 ir 50c.
Prašoma aptiekose reikalaiti tiktai Severos Gyduolių. Bangoties dirb

tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos varde: ‘'Severą” 
prie kiekvieno nirkimo. Jei vietos aptiekoj negalima gauti, užsakius tuo
jaus bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, lowa.

DENTISTAS 

Dr. 1. Ganzbur 
Labai gerai at
lieka darbų su
rištų su danti
mis ir jų ligo
mis, už žemes
nę kainų, kaip 
bent kas kitas Brocktone. Pil
nas užganėdinimas gvarantuoja- 
mas. Mokslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
liudytoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.

Kalba rusiškai ir l«niri Arei

64 W. Elm street 
Brockton, Mass.

aSS=£Hgaga-aragaggaa-36FaaEy

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkėj

O

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur. s

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 25c 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
Pamoda plaukams................. 20c
Vaikų ramintojas ............... 2bc
Nuo suirimo nervų...........1.00
Bobro lašai ........................ 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ............................... 75c
Kraujo Valytojas............ 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ........... $1.00

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

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

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

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

Per f u mos visokių gelių. 25c., 50c., 75c, $1.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c »t. fo. Boston, Mass.




