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Tuo budu vokiečiai nori atkirsti nuo sąjungininkų Amerikos pagalbą. Bet tas pakenkia Amerikos kapitalistų bizniui, todėl šios 
šalies prezidentas pertraukė su Vokietija visus santikius ir pasakė, kad prašys kongreso tuojaus apskelbti Vokietijai karę, 
jeigu jos submarinai nelegališkai paskandins nors vieną Amerikos laivą. Wilsonas taipgi atsišaukė į kitas neutrales valstybes, 
prašydamas, kad ir jos pertrauktų diplomatiškus santikiussu Vokietija. Amerikos kongresas galutinai užgyrė Burnetto bilių.
Amerika pertrauke 
santikius su Vokietija.

Jungtinių Valstijų val
džia pertraukė visus santi
kius su Vokietija. Vokie
čių ambasadoriui Berštofui 
Washingtone įteikta pa- 
sportas ir liepta važiuot na
mo. Amerikos ambasado
rius Gerardas iš Vokietijos 
taipgi atšauktas.

Washingtonas pareikala
vo, kad Vokietija tuojaus 
paliuosuotų visus ameriko
nus, kurie buvo suimti su 
anglų laivais pietų Atlanti- 
ke ir dabar laikomi Vokieti
joj nelaisvėj. Išviso jų esą 
72.

Visi Amerikos uostai tuo
jaus likos uždaryti ir paša
liniai žmonės visai neprilei- 
džiami.

DAUGIAU KAIP 2,500,000 
VOKIEČIŲ AMERIKOJ.
Paskutinis Suvienytų 

Valstijų gyventojų surašąs 
parodo, kad 1910 metais šio
je šalyje buvo 2,501, 333 vo
kiečių, kas reiškia truputį 
daugiau negu 18 vokiečių 
ant kiekvieno šimto gyven
tojų.

Imant tečiaus kaikuriuos 
miestus skyrium, vokiečių 
nuošimtis yra daug dides
nis. Taip ve 64,816 vokiečių 
Mihvaukee mieste sudaro 
58 nuošimtį visų to miesto 
gyventojų.

Amerika konfiskuoja
Vokietijos laivus.

Tą pačią dieną, kada tarp 
Amerikos ir Vokietijos li
kos pertraukti santikiai, 
amerikonai užgriebė penkis 

(vokiečių laivus. Keturi lai- 
i vai, būtent ”Savoia,” 
”Grunwald.” „Sachsen- 
wald” ir ”Prinz Sigismund” 
buvo paimti prie Panamos 
kanalo, o „Kronprinzessin 
Cecilie” Bostone.

PRREZIDENTAS ATSI- 
šJUKĖ Į VISAS NEUT

RALES VALSTYBES.
Przidentas Wilsonas atsi

šaukė Į visas neutrales val
stybes prašydamas, kad jos 
taipgi pertrauktų santikius 
su Vokietija: Tuomi Wil- 
sonas nori užduoti Vokieti
jai morali smūgį. Tečiaus 
manoma, kad neutrales val- 
stibės Europoj, kurių rube- 
žia sueina su Vokietija, ne
norės to daryti, nes bijos 
Vokietijos ginklo.

VOKIEČIŲ JURININKAI 
NEW YORKE IR BOS

TONE SULAIKYTI.
Iš New Yorko pranešama, 

kad visiems vokiečių juri
ninkams ir jų kapitonams 
įsakyta būti ant savo laivų, 
kurių iš viso New Yorke 
yra 23. Negana to, prie
plaukose, kuriose stovi vo
kiečių garlaiviai, dvigubai 
padidinta sargyba ir pa
šaukta 100 policmanų, kad 
neleistų artyn žmonių. Po
licijai pribuvus, nė vienas 
vokietys jau negalėjo savo 
laivo apleisti.

Bostono uosto viršininkai 
taipgi gavo iš Washingtono 
įsakymą neišleisti iš vokie
čių laivų nei vieno žmogaus 
ir nei vieno neleisti ant lai
vo. Jei kas norėtų nuo lai
vo nulipti arba užlipti ant 
jo, tuojaus turi būt areš
tuojamas.

Šitas įsakymas paliečia 
penkis vokiečių laivus East 
Bostono prieplaukoj, bū
tent: „Ameriką,” ”Witte- 
kind,” „Cincinnatti,”
”Koeln” ir „Ockenftls” ir 
austrų laivą ”Ern.”

Užgriebtas Bostone dide
lis vokiečių laivas ”Kron- 
prinzesssin Cecilie” prie to 
nepriguli. Jis paimtas su
lyg teismo nuosprendžio už 
padarytą blėdį, kuri apskai
toma į $l,n00»000.

Sulyg 1910 cenzo 19-koje 
didesnių šios šalies miestų
vokiečių buvo taip:

New Yorke 279,242
Chicagoj 182,269
Milwaukee 64,8L6
Philadelphijoj 61,480
St Leuise 47,766
Baltimorėj 26,024
Bostone 8,701
Buffaloj 43,815
Cincinnatti 28,426
Clevelande 41,408
Detroite 44,675
Jersey City 16.131
Los Angeles 9,684
Minneapolyje 8,650
New Orlans 6,122
Nevvarke 22,177
Pittsburge 9,438
San Franciscoj 21,137
Washingtone 5,179
Tiek vokiečių buvo 1910 

metuose. Nuo to laiko jų 
da daugiau privažiavo.

UŽGRIEBĖ VOKIEČIŲ 
BEVIELIO TELEGRAFO 

STOTĮ.
Šalia Portlando, Me., vo

kiečių kompanija turėjo 
(įsitaisius bevielio telegrafo 
stotį pirklybos reikalams. 
Dabar Jungtinių Valstijų 
valdžia tą stotį užgriebė į 
savo rankas, atimdama to
kiu budu iš vokiečių susiži
nojimo įrankį.

UŽGRIEBĖ 17 VOKIEČIŲ 
LAIVŲ MANILOJ.

Iš Manilos pranešama, 
kad Suvienytų Valstijų val
džia užgriebė tenai 17 vo
kiečių laivų. Vokiečiai ju
rininkai nuo tų laivų buvo 
tuojaus nuimti, o jų vietą 
užėmė amerikonai.

Manila yra vyriausis Fili
pinų miestas.

AMERIKOS ARSENALAI 
IR TILTAI APSTATYTI 

STIPRIA SARGYBA.
Iš visa ko matyt, kad Su

vienytų Valstijų valdžia bi
josi vokiečių šnipų. Dide
lės karinės medegos dirbtu
vės apie Philadelphiją likos 
apstatytos stipria sargyba. 
Valdžios agentai peržiūri
nėja darbininkų surašus, 
kad nebūtų tarp jų „negei
stinų” žmonių. Pačioj Phi
ladelphijoj policija unifor
moj ir paprastom drapa
nom saugoja muitinį, pačtą 
ir du valdžios arsenalu su 
ginklais.

Massachusetts valstijoj 
ginklų sandeliais Walthame 
ir Tauntone taipgi apstaty
ta sargais. Praėjusį pane- 
dėlio rytą Bostone smarkiai 
sužaibavo ir trenkė perkū
nas. Po miestą tuojaus 
pasklydo gandas, kad tai 
ne perkūnas, bet vokiečiai 
išdinamitavo valdžios gink
lų dirbtuvę Wobume. Tas 
parodo, kad tokių darbų iš 
vokiečių jau laukiama.

New Yorke ir jo apielin
kėj saugojami visi keliai, 
kuriais gabenama karės a- 
municija, ir visos valdžios 
įstaigos ir tiltai ant Hudso- 
no upės. Apie 3,000 milici
ninkų stovi jau po 
ginklu ir sakoma, kad dar 
16,000 vyrų bus pašaukta.

NORĖJO IšSPROGDINT 
NEW YORKO MUITINĘ.

Pereitoj subatoj New 
Yorko muitinėj darbininkai 
užtiko uždėtą bombą, kuri, 
jeigu butų sprogus, butų su- 
ardžiusi valdžios įstaigą ir 
užmušus uosto kolektorių 
Maloną, nes lygiai po jo ofi
su buvo padėta. Spėjama, 
kad ant jo galvos ji ir bu
vo padėta. Įtariami vokie
čiai.

BIJO, KAD NEIšDINA- 
MITUOTŲ TILTO .

Poughkeepsie, N.Y.—Per 
Hudsono upę čia eina dide
lis gelžkelio tiltas, ptr kurį 
kas dieną pereina keli trau
kiniai su amunicija iš Nau
jos Anglijos. Gelžinkelio 
valdyba todėl labai bijosi, 
kad vokiečiai dabar šito til
to neišdinamituotų ir aps
tatė jį sargais. Beto da 
geležinkelio perdėtinis krei
pėsi į valdžią, kad duotų 
milicijos tiltui saugo*

FRANCUZAI PRASIMU
ŠĖ PER VOKIEČIŲ 

LINIJAS.
Pereitoj savaitėj vokie

čiai bandė eiti atakomis ant 
franeuzų pozicijų Somos 
Dietuose, bet buvo atremti. 
Paskui franeuzai padarė 
užpuolimą ir prasimušė per 
vokiečių linijas keliose vie
tose.

RUSAI PAĖMĖ 1,000 TE
UTONŲ RUMUNIJOJ.
Rusai daro didžiausias 

pastangas Rumunijoj, kad 
sulaikius tenai teutonų pir- 
myneigą, ir kaip kada jiems 
pasiseka užduoti priešinin
kui skaudų smūgį. Taip 
pereitoj sąvaitėj į rytus nuo 
Jakobėnų tvirtovės caro ka- 
riumenei pavyko paimti 
daugiau kaip 1,000 belaisvių 
kareivių ir oficierių. Beto 
da maskoliai paėmė 10 kul- 
kasvaidžių, vieną kanuolę ir 
keliatą mašinų bomboms 
svaidyt. Teutonai tris syk 
ėjo atakomis, norėdami iš
mušti rusus iš užimtos aug- 
štumos, bet visus tris kartus 
rusai atrėmė juos su dide
liais nuostoliais.

-
KANADA PASKYRĖ j 

$500,000,000 KAREI.
Kanados p'arliamentas 

vienbalsiai nutarė paskirti 
karės reikalams šiais me
tais 500 milionus dolerių.

Iki šiol Kanada išleido 
Europos karei šiaip:
1914- 15 metais $60,750,176
1915- 16 metais 166,197,755
1916- 17 metais 216,901,822

Šiais gi metais reikėsią 
daug daugiau pinigų.

________
VOKIEČIAI SKANDINA 

SAVO LAIVĄ.
Charleston, S. C. Šitam 

uoste staiga pradėjo skėsti 
vokiečių garlaivis ”Lieben- 
fels,” kuris stovėjo čia nuo 
pat karės pradžios. Ma
noma, kad vokiečiai tyčia 
išpiovė jame dugną, kad ji
sai paskęstų, nes kada norė
ta suteikti jiems pagalbą, 
jie atsisakė ją priimti.

SMARKI KOVA ITALI
JOS FRONTE.

Iš Romos pranešama, kad 
visu Italijos frontu smar
kiai pradėjo šaudyt austrų 
artilerija ir vietomis prida
rė gyventojams daug nuo
stolių. Italai sako, kad jų 
artilerija taip pat energin
gai priešui atsakinėja ir ke
liose vietose išvaikė su
trauktą austrų kariumenę.

PASKANDINO JAU 35 
LAIVUS.

Paskelbę žiaurią subma- 
rinų karę visiems laivams, 
kurie tik plauks Anglijon, 
Francijon ar Italijon, vo
kiečiai tuojaus pradėjo tuos 
laivus ir skandinti. Nuo 1 
iki 6 d. vasario jie pa
leido jūrių dugnan jau 35 
laivus, tų tarpe vieną ame
rikonų, 1 danų, 2 olandų, 2 
graikų, 2 ispanų, 1 rusų, 2 
belgų, 5 norvegų, o visi kiti 
anglų.

STREIKAS CUKERNĖJ.
Iš Phi^delohijos mums 

praneša, kad 31 sausio su
streikavo ŠDrekelio cuker
nės darbininkai.

Vokiečiai naikina savo 
laivus Amerikoje.

Prasidėjus Europos ka
rei, Amerikos uostuose pa
sislėpė daug vokiečių laivų. 
Dabargi, jei kiltų tarp Ame
rikos ir Vokietijos karė, 
Amerika visus tuos laivus 
konfiskuotų. To bijodamie
si vokiečiai pradėjo savo 
laivus Amerikos uostuose 
gadinti. Charlestono prie
plaukoj vienas vokiečių lai
vas paskendo. Spėjama, 
kad vokiečiai išpiovė jame 
dugną. Filipinuose vokie
čiai paskandino vieną savo 
karišką laivą, kuris karei 
prasidėjus buvo tenai pasi
slėpęs. Beto, Filipinų uos
tuose buvo pasislėpę dar 23 
vokiečių pirklybos laivai. 
Visų tų laivų mašineriją vo
kiečių jurininkai dabar su
gadino. Kada Jungtinių 
Valstijų urėdninkai tuos 
laivus aplankė, veik ant vi
sų jų po tuščiais katilais bu
vo kūrenama ugnis, kuri su
gadino katilus. Todėl visus 
vokiečių laivus Amerikos 
valdžia dabar pradėjo uoliai 
saugot.

PRIE RYGOS VOKIEČIAI 
NUVARYTI ATGAL.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad Rygos apielinkėj 
vokiečiai buvo pradėję ofen- 
syvą, bet rusai nuvarė juos 
atgal.

NEMOKANTIEMS SKAI
TYT AMERIKOS DURIS 

JAU UŽDARYTOS.
Kongresan vėl buvo įneš

tas bilius, kad neįleisti Ame
rikon ateivių, kurie nemoka 
nei rašyti, nei skaityt.

Kongresas bilių priėmė, 
bet prezidentas atsisakė po 
juo pasirašyti, vadinasi, at
metė jį.

Atmestas bilius sugrįžo 
atstovų butan. Atstovų bu
tas pasiryžo sumušti prezi
dento ”veto” ir 286 balsais 
prieš 106 priėmė tą bilių iš- 
naujo.

Iš atstovų buto bilius nu
ėjo senatan. Senatas jį pri
ėmė 62 balsais prieš 19. To
kiu budu bilius lieka įstaty
mu ir nemokantiems skai
tyt ateiviams Amerikos du- 
rįs lieka uždarytos.

Jau 20 metų kaip prasidė
jo kongrese šita kampanija. 
Jau keturis kartus kongre
sas buvo šitą bilių priėmęs, 
bet prezidentai jį vis atmes
davo.

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO.

Ant C. B. ir Q. geležinke
lio nuvirto nuo 40 pėdų aug
ščio pylimo penki pulmano 
vagonai ir 6 žmonės likos 
užmušti, o 52 sužeisti.

KUN. MOCKUS LAIMĖJO 
BYLĄ WAUKEGANE.
Skaitytojai jau žino, kad 

Mockus yra apskųstas kuni
gų Waterburyje ir byla te
nai da nepasibaigus.

Bet tuo tarpu Mockus va
žinėjasi ir sako prakalbas. 
Sausio 17 jisai kalbėjo 
Waukegane, III. Žmonėms 
reikalaujant, prakalbos bu-į 
vo surengtos da ir 19 sau
sio. Mockaus prakalbos 
žmonėms taip patiko, kad 
jie vienbalsiai pareikalavo, 
kad jis kalbėtų ir toliaus 
Waukegane. Bet tas bai-j 
šiai nepatiko kunigui ir jis 
nutarė varu uždaryti Moc
kui burną. Ir štai 20 sau
sio, kada Mockus atėjo sa
kyti prakalbą, jis liko areš
tuotas. Pasirodo, kad jis 
yra apskųstas už piktžo
džiavimą Kristui.

Bet už Mockų tuojaus už
statyta $20 kaucijos ir už 
25 minutų jis vėl atėjo sa- 
lėn, tečiaus tą vakarą jau 
nekalbėjo. Už tai jam buvo 
parengtos prakalbos ant 27 
sausio. Vyčiai pamatę ap
skelbimus nebežinojo nė ką 
daryti iš piktumo. Jie ma
nė, kad Mockus jau pakar
tas, o čia jis vėl kalba. Ku
nigas buvo išėmęs net du 
varantu ant to vakaro, bet 
uždėta kaucija ir Mockus 
kalbėjo iki 12 valandai nak
ties, o kad vyčiai nesukeltų 
skandalo, policmanas dabo
jo tvarką.

Sausio 30 buvo teismas. 
Liudininkų iš abiejų pusių 
buvo apie 40. Į teismą at- 
lapsėjo ir pats kunigas 
savo šalininkais vadovauti. 
Byla traukėsi 10 valandų. 

, Išklausinėta 11 liudininkų 
(prieš Mockų ir 17 už jį. 
Miesto advokatas, kuris 
persekiojo Mockų, užklau
sė: ”Ar tamsta tiki į Kris- 

ttų, ar ne?” Mockus atsakė: 
”Aš nežinau, ar Kristus yra. 
Ar tamsta žinai, kad jis 
yra?” Mockus prisipažino, 

i kad jis nepripažįsta Kris
taus garbinimo. Jis pasa
kė: ”Kodel garbinti mirusį 
Kristų, kuomet jo tautos žy
dų yra daug gyvų?”

Prisaikintujų suolas vis
ką išklausęs pripažino, kad 
Mockus nekaltas.

Tai didelis smūgis Romos 
juodvarniams!

SUDEGĖ FITCHBURGO 
FINŲ SVETAINĖ.

Sausio 28 naktį Fitchbur- 
ge sudegė finų socialistų sa
lė, kuri buvo $25,000 vertės, 
o apdrausta buvo tik ant 
$15,000. Reiškia, $10,000 
nuostolių bus.

Reikia pridurti, kad finų 
sale ir lietuviai visuomet 
naudojosi; joje buvo įtaisy
ta puiki scenerija ir kitokie 
parankumai. Todėl jai su
degus ir lietuviai labai nu
siminė.

Amerikos darbininkai 
kovos prieš karę.

REIKALAUJA GENERA- 
.LIŠKO STRAIKO PRIEŠ 

KARĘ.
Amerikos socialistų vadas 

Maurer, kuris dabar yra 
Pennylvanijos legislaturos 
narys ir tos valstijos Dar
bo Sąjungos pirmininkas, 
pereitoj nedėlioj Philadel
phijoj turėjo Broad Stret 
Teatre prakalbą ir pasakė, 
kad šios šalies proletariatas 
turėtų paskelbti visuotiną 
streiką, kaipo protestą 
prieš karę su Vokietija.

’Tr kągi šios šalies darbi
ninkai turi su Europos ka
re bendra?” jis klausia. 
”Lie vyrai, kurie nori karės, 
patįs karėn neis. Karė ne
turėtų būt pradėta, pakol 
tas klausimas nebus paves
tas visuotinam žmonių bal
savimui nuspręsti. Žmo
nės ją atmestų. Jei karė 
bus pradėta be žmonių nu
tarimo, aš pritariu visuoti
nam streikui, kaip protestui 
prieš ją. Jeigu tokį streiką 
galima butų suorganizuoti, 
karės nebūtų. Turčiai pa
tįs kariaut neis. Jie niekad 
neina, nors jie daugiausia 
karės reikalauja.”

Taip kalbėjo į tūkstan
čius žmonių socialistų atsto
vas.

Kapitalistų spauda jau 
piktinasi, kaip legislaturos 
narys galėjo taip nepatrio
tiškai kalbėt.

NASHUOJ STREIKO 
NEBUS.

Nashua, N. H.—Tayloro 
ičeverykų dirbtuvėj kai ku
rie darbininkai pareitoj są
vaitėj pareikalavo 5c. dau
giau mokesties nuo tuzino 
čeverykų ir sakė tuojaus iš
eisią streikan, jeigu kompa
nija reikalavimo neišpildys. 
Kompanija pridėjo po 2c. ir 
unija nutarė šitą priedą pri
imti ir streiko nebus.

KODĖL PABRANGO 
BULVĖS?

Maine’o valstijoj dabar 
stovi sandeliuose sukrauta 
6,000,000 bušelių bulvių ir 
dėlto jos taip pabrango. Ne
žiūrint, kad ir šiandien Bos
tone už peką bulvių reikia 
mokėti 60c., spekuliatoriai 
laukia, kad kaina da aukš
čiau pakiltų.

SUDEGĖ Už $100,000 
BULVIŲ.

Ant Bangor-Aroostook 
geležinkelio stoties Hill 
Siding, Maine valstijoj, per
eitoj sąvaitėj sudegė sandė
lis su 20,000 bačkų bulvių, 
kurios prigulėjo keturiems 
žmonėms. Bulvių vertė bu
vo $100,000.

i
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APŽVALGĄ
LIETUVOS ATSTATY
MAS IR DEMOKRATŲ 

IDEALAI.
"Keleivyje" buvo pakel

tas klausimas, ar nevertėtų 
Amerikoslietuviam* pagal
ioti apie Lietuvos atstaty
mą kooperacijos keliu. Bu
vo išreikšta mintis, kad 
Amerikoj galėtų susiorga
nizuoti keli šimtai amatnin- 
kų, galėtų sudėti po $200, o 
karei pasibaigus grįžti Lie
tuvon, užpirkti plotą girios, 
įsitaisyti lentų piovyklą, 
plytnyčią, cemento dirbtu
vėlę ir paleisti agentus, kad 
rinktų trioboms statyti už
sakymus. Visą šitą darbą 
vesti kooperacijos pama
tais.

Šituo klausimu atsiliepia 
dabar "Ateityje" p. R. Su
lyg jo, šitokia kooperacija 
butų ne kooperacija, "o pa
prasta akcionierių bendro
vė.” Jis aiškina, kaip jis su
pranta kooperaciją — ve 
kaip:

"Pamatinis kooperacijos 
principas, kaip žinoma, yra 
tas. kad čia suvienijama ne 
kapitalai, o žmonės kokiam 
nors bendram ekonominio gy
venimo tikslui atsiekti. Kapi
talas čia taipgi saro vertę turi, 
bet tik antraeilę. Žmogus, ku
ris asmeniškai butų neužinte- 
resuotas kooperacijos draugi
jos darbuose, o įdėdamas pini
gą (Šerą) lauktų tik pelno — 
butų lygus kiekvienam tik pel
no jieškančiam spekuliatoriui 
arba kapitalistui.”
Na, o argi ne tas pats bu

vo pasakyta "Keleivyje?” 
Ten aiškiai buvo pasakyta, 
kad turėtų susiorganizuoti 
keli šimtai amatninkų, ku
rie po karės turėtų grįžti 
Lietuvon ir įsikūrę savo 
dirbtuvėlių patįs jose dirb
tų. Apie tokius žmones, ku
rie įdėję bendrovėn kapita
lą sėdėtų sau ir lauktų iš 
jos pelno, "Keleivyje" nebu
vo nei kalbos. Taigi p. R. 
nori sumušti "Keleivio” 
nuomonę, o paskui pats tą 
patį tvirtina.

Bet tai ne viskas. Jisai 
atranda, kad kooperacija 
yra priešinga demokratų 
idealams, ir štai kodėl:

"Jeigu dabar kalbėti apie 
grynai kooperacijos pamatais 
paremtą vieną Lietuvos atsta
tymo Bendrovę, tai reikėtų, 
kad visi bendrovės dalininkai 
gyventų vienoj vietoj arba ar
timai ar butų surišti vienodais 
reikalais, kad jie visi grįžtų į 
Lietuvą atstatymo darbų dirb
ti ir kad visi butų gerai apsi
švietę ir susipažinę su koope
racijos principais, tvarka ir t.t. 
Bet ar galimas tai daiktas? O 
jeigu galimas, tai ar pinigai tų 
žmonių, kurie nei apie koope
raciją nenusimano, nei Lietu
von gali grįžti, — ar tų žmo
nių pinigai, paleisti apyvarton 
po Lietuvą, žmonėms jokios 
naudos negali atnešti?”
Ar suprantat, ką čia de

mokratas R. nori pasakyti? 
Žmonės, kurie apie koopera
cijas nenusimano ir kurie 
Lietuvon negali grįžti, prie 
tokių kooperacijų neprivalo 
dėtis. Jie savo pinigus gali 
paleisti apyvarton po Lietu
vą kitokiu budu, daleiskime, 
įdėdami juos į tokią Ameri
kos tautininkų ir klerikalų 
tveriamą "Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę,” kuri pa
statyta ant gryno biznio pa
matų. Tai ve, ką "Ateities” 
demokratas nori pasakyti.

Jeigu jus manot, kad de
mokratas taip kalbėti nega
li, tai jis jums apreiškia, 
kad—

”visos kalbos, buk tik per 
kooperaciją galima Lietuvą at
statyti arba buk tik kooperaci
ją demokratas gali remti — 
yra tik žodžiai, kurie gyveni
me ne visur pritaikomi.”
Vadinasi, demokratas ga

li remti ir gerą biznį. Bet 
biznis yra geras tik tuomet, 
kada jis duoda gero pelno, 
o pelno be žmonių išnaudo
jimo negali būti. Taigi de-

papirko sargą ir baigdamas 
plytnyčioj dienos darbą ji
sai nuvertė nuo savo pečių 
plytas, kurių kiti kaliniai 
buvo ant jo prikrovę, ir nak 
ties tamsoj leidosi bėgti. 
Nors tai bbvo netoli Berin
go siaurumos, už kurios gu
li jau Amerikos Alaska, 
Šmitas tačiaus bijojo tenai 
traukti, kad prie jurų kran
to jo nesugautų. Jisai pa
sirinko kelią į priešingą pu
sę, per Azijos dykumas, per 
Uralo kalnus į Europą, žo
džiais—paprastais žodžiais 
negalima tų sunkumų api- 
pasakot, kokius Šmitas tu
rėjo savo kelionėj iškentėti. 
Jis pats sako, kad jo protas 
svaigsta, kuomet jis prade
da dabar apie tai mislyti. 
Jis brido iki juostai per 
šiaurės sniegą, ėjo nakti
mis, o dienomis slėpėsi miš
kuose ir tenai miegojo. Be
sivaduodamas žvaigždėmis 
ir vėjais, prisįlaikydamas 
ištolo Sibiro gelžinkelio, nes 
už kokių penkių varstų iš Į 
vienos ir kitos pusės stovi! 
dar kazokai, Šmitas žengė 
vis pirmyn. Valgydamas, 
žalią žuvį, kurios jis užtik-! 
davo varžosi, nuolatos dre-' 
bedamas iš baimės, kad til
tų ir kelių sargai jo nesuim-! 
tų, Šmitas galų gale persi- j 
briovė per Uralo kalnus į: 
Europos Rusiją. Čia jau 
daugiau yra gyventojų ir 
maisto galima prisiubagau- 
ti pas kaimiečius. Taigi 
jis užsikabino tarbas ir ap-, 
simetęs algėta leidosi nuo 
kaimo prie kaimo toliaus į 
pietvakarius.

"Savo kelionėje jis išgirdo

DIDELĖ NESĄMONĖ.
Tūlas laikas atgal vienas 

sąjungietis LSS. organe ra
šė:

"draugai sąjuągriečiai, kas 
nebūtų 'Kovos* redaktorius, 
musų uždavinys yra rupinties, 
kad Sąjungos organas stovėtų 
visuomet pry šakyje, o ne už
pakalyje. kaip kad ikišiol, kad 
ne 'Kova' sektų kitais laikraš
čiais, bet kiti soc. laikraščiai 
ja sektų.”

O kiek vėliau pati to laik
raščio redakcija šitaip nu
pasakojo:

"Kad Sąjungos organas vi
siškai nupuola, kad jis be re
daktoriaus lieka, tie draugai iš 
privatinių laikraščių padejuo
ja. padejuoja, bet patįs anaip
tol nesiskubina Sąjungos orga
ną iš balos traukti, nes jie tu
ri artimesnių sau darbų — sa
vo laikraštyje. Teisybę pasa
kius, jiems da geriau, kuomet 
Sąjungos organas taip žemai 
stovi: tuomet nebaisi jiems jo 
konkurencija.”
Sudėjus abidvi šitas nuo

mones i krūvą, konkliuzija 
bus šitokia: Sąjungos orga
nas visuomet turi stovėt 
priešakyje, o kiti socialistų 
laikraščiai turi paskui ji 
sekti; tečiaus jeigu tas "va
dovas’’ įlįs kada j "balą," 
tai tų laikraščių redakto
riai, kurie seka jo pėdomis, 
turi iš tos "balos" jį trauk
ti. Ištraukę "Kovą" iš ba
los, privatiniai laikraščiai, 
žinoma, vėl turi stot Į užpa
kalį, nes "Kova" turi jiems 
vadovauti.

"Naujienos” su tuo nesu
tinka ir sako:

"Kodėl šitie laikraščiai turi 
būt 'užpakalyje' 'Kovos,' kuo
met pastaroji išlips iš 'balos'? 
Seka kitu laikraščiu tas laik
raštis. kuris pats kelio nežino. 
Na, o jeigu jisai kelią žino?... 
Tuomet, aišku, jam nėra rei
kalo sekti ir bųt 'užpakalyje.' 

"Nors daugelis sąjungiečių, 
matoma, nepajiegia sau tokio 
dalyko Įsivaizdint, kaip apsiė
jimas be ’pryšakio’ ir 'užpa
kalio' laikraščių šeimynoje, bet 
ištiesų tai toks padėjimas so
cialistu spaudoje turėtų būti 
normalis.

"Dalint laikraščius į tokius, 
kurie turi 'vadovauk’ ir į to
kius, kurie turi 'sekt,' yra ap
skritai didelė nesąmonė.”

____ t_____ Nėra abejonės, kad "Nau- 
isakius, iš baimės patįs savoI jienos* sako tiesą.

i LENKAI ŠOVINISTAI 
APIE LIIETUVIUS 

ŠOVINISTUS.

; mokratas gali remti ir žmo
nių išnaudojimą.

Tas demokratijos idea
lams neikiek nepriešinga, 
nes demokratams labai nau
dinga. Kitaip yra su koope
racija. Ji steigiama netiek 
dėl pelno, kiek dėl apsisau
gojimo nuo išnaudojimo, da- 
leiskim, kad ir nuo tokios 
amerikiečių biznierių tve
riamos "Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės." Todėl "At
eities" demokratas R. ir sa
ko, kad —

"Lietuvos atstatymą re
miant vien ant kooperacijos 
galima kaip tik liaudžiai, dar
bo žmonėms ir visai tautai ne 
gero, bet skriaudą daryti, o tas 
butų priešinga patiems demo
kratijos idealams.”
Tai matot, kokie tie de

mokratijos idealai—biznis!11

Jeigu iš Lietuvos atstatymo
• 1 • • _   1 į _ _ ž- _ 2 -~1 - 1  
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biznio nebūtų, tai demokra
tams butų stačiai skriauda.

"SARGAS.”
Tokiu vardu So. Bostono 

"Darbininkas" išleido laik
raštuką. Bet tas vardas! 
"Darbininko" pagimdytam 
vaikui nelabai tinka. Jam 
daug geriau tiktų "šmeiži
ko" vardas. Nes visas tas 
lapelis pašvęstas neprigul- 
mingiems kunigams ir jų 
parapijoms šmeižti. Jame 
tiek juodos neapykantos, 
tiek purvų, kad autoriai ne- ’ 
drįso nei savo vardo pasira
šyt, kaip lygiai nedrįso jie 
pažymėt nei kur jis spaus-! 
dintas.

Bet tokio daikto nepa
slėpsi. "Darbininko" rai
dės ir statymo technika tuo
jaus pasako, kad tas šmeiž
tų lapelis išėjo iš "Darbiųin- 
ko" lizdo. Žmonės, kurie 
stovi arti "Darbininko" re
dakcijos, mums sakė, kad 
"Sargo" raštai buvo neša
mi kelis kartus advokatui 
peržiūrėti. Mat bijomasi, 
kad nepatekus kalėjiman už 
plėšimą žmonėms šlovės. 
Bet ir advokatui viską per
žiurėjus ir kriminališkiau- 
sias vietas išbraukus netu
rėta drąsos pažymėti, kur 
tas lapelis buvo spausdina
mas, nors šiaip "Darbinin
kas" labai mėgsta katalikiš
ką savo firmą reklamuoti ir 
po kiekvienu plakatėliu sa
vo vardą vis įkiša. Bet jei
gu po "Sargu" jisai nedrįso 

! pasirašyti, tai jau galima 
suprasti, koks turi būti jo! 
turinys. Kun. Mickevičius! 
tenai pravardžiuojamas ir 
"Mickum," ir "paprastu 
bernu," ir "prigaviku" ir da 
kitaip. Ne mažiau juodina- 

i mas ir naujas Cambridge- 
aus kunigas Strazdelis, ku
ris taip pat nepriguli prie

■ "Rvmo trusto."•7

Ir taip tie žmonės nieki- 
: narni ne iš bedievių, bet iš 
' Rymo katalikų kunigų laik- 
I raščio redakcijos. Gražus : 
! doros pavvzdis, nėra ko ir 
i sakyti!

I

I

Skaitytoją Pastabos
— Lietuvių proletariatas sa

vo šovinistus jau žino. Jų’ 
laikraščiuose nuolatos kurs
toma neapykanta prieš len
kus ir žydus.

' sų tautininkų ir klerikalų 
’ šovinistiškus (atsiprašom 

—patriotiškus!) raštus, iš
eina, kad lenkai—tai di
džiausi musų tautos neprie
teliai. Lietuva buvo tokia 
galinga, tokia garsi šalis,! 
bet lenkai ją pražudė. To
dėl—gintis nuo jų visomis 
pajiegomis. Nei rusai, nei 
vokiečiai mums taip nepa
vojingi, kaip lenkai.

Bet pasiklausykit, kaip į. 
tai atsako lenkai šovinistai. 
(Atsiprašom—ir jie patrio
tai!) Katalikiškasai "Kur
yer Bostonski" 22-ram šių 
metų numeryje rašo: 

"Raštas šventas sako, kad 
aršiausis velnias — tai nami
nis velnias, o teisingiau sa
kant — tai naminis prietelis. 

"Nors Lenkija kaipo valsty
bė da neatgijo. o jau pasigir
do balsai naminių musų prie- 
telių: haidomakų ir litvoma- 
nų. nes apie tikruosius lietuvių 
ir rusinu patriotus čia nekal
bam.

"Sutartinai ir vienu choru 
jie jau pradeda giedoti seną 
savo giesmę.

"Skriausta juos senovės len
kų laikais; maskoliai mat mai
tino juos cukerkomis lyg ka- 
narkas — negardus jiems da
bar lenkų laikai, nes perdaug 
jų burnos išlepo.”
Po šitokios įžangos lenkų 

šovinistų laikraštis lygina 
) lietuvių šovinistus ir "hay- 
damakus" prie to žalčio, ku
ris sušilęs prie žmogaus kū
no pradeda kandžiot tam 
žmogui rankas. Apie šitą 
"sušilimą” jisai nupasako
ja šitokią "istoriją:”

"Nuo pat pradžios vaišino
me lietuvius ir rusinus kaip 
brolius ir davėm jiems liuosy- 
bę, kokios jie pirma niekad ne
turėjo, bet pasirodė, kad prie 
liuosybės jie da nepriaugę ir, 
musų kiltumo nesupratę, pa
skaitė jį už silpnumą.

"Rusinu ir lietuvių kuni-| 
gaikščius reikėjo vaišinti, kaip i 
juos vaišino Vytautas, kuriam! 
i .
rankomis pasikardavo.

"Bet mes vietoj būti despo- ■ 
tais, pakėlėme juos ir padarė-’ 
me laisvus žmones, bet štai jie 
tą liusybę taip suprato, kad ir 
šiandien kandžioja tą ranką 
kuri juos paliuosavo.

Skaitant mu-

(atsiprašom

I

I
♦

j
jau apie 1905 metų revoliu-

I

Kaip ir kokia pasaka
"International Socialist 

įReview" magazine randa- 
"Lenkijos stengimąsi atgau-: me trumpą Juozo Smito bio- 

ti sau neprigulmybę tuose ru-1 grafiją, kuri daugiau pana- 
v ’.................... t įpasaką, negu į tikrąjį

gyvenimą. Ji prasideda 
taip:

"Apie Juozą Šmitą tomus 
galima butų prirašyti ir tai 
da visos teisybės apie revo- 
liucijonieršką jo korierą ne
aprašytume. Būdamas da 
16-kos metų amžiaus jis jau - • - va t • 1 a a Į

I 
I

I

Kapsukas pasmerkė Ber- 
gerį, pasmerkė Londoną, 
pasmerkė Hilląuitą, pa
smerkė Bensoną, pasmerkė 
Grigaitį, Michelsoną, Smel- 
storių, Klingą, Kučinską ir 
visus kitus, kurie tik žino
mi, kaipo besidarbuojantis 
socializmo idėjos ir darbi
ninkiško judėjimo labui.

Vadinasi, šalin visus, ku
rie darbuojasi darbininkų 
ateičiai — šalin socialistų 
partija, šalin lietuvių socia
listų sąjunga, užtenka vieno 
Kapsuko ir jo donkešoteri- 
jos pasekėjų.

VARO Iš SOCIALISTŲ.
Mes andai pasakėm, kad 

vėl grįžta Sirvydo laikai, 
kuomet Lietuvių Socialistų 
Sąjungoj buvo įvykusi sui
rutė ir daug veiklių narių 
turėjo apleisti organizaciją.

Musų žodis išsipildo. Su
kelti LSS. organo ginčai sa- 

o vaisius jau išduoda. 
Veiklesni nariai jau pradė
ta Sąjungą apleisti. Pirmu
onis buvo D. Klinga, kuris 

buvo priverstas išstoti iš 
Sąjungos. Dabar matome, 
kad ir moksleivis Kučinskas 
’au nuvarytas į "Vienybę 
Lietuvninkų.”

Michelsonas nebėga, tai 
’Kova" jį "išbraukė.”

Darbuokitės, vyrai, dar- 
ouokitės...

bežiuose, kuriuose Lenkija bu-' 
vo prieš padalinimą, jie vadi
na skverbimusi į jų žemes ir 
jų savastį.

”0 kurgi jie tas žemes turi 
ir kur ta jų savastis?

"Kur šiandien butų rusinai, 
kur butų Lietuva, jeigu ne 
Lenkija ?

"Prusai buvo galingesnė gi
minė, negu lietuviai, o šian
dien po jais vien tik vardas be- j 
liko.

”Jų kalbos ir liekanų šian-l 
dien prisieina j ieškoti vien tik: 
m u zėjuose.

"Tas pats šiandien butų ir 
su lietuviais, jeigu ne stiprus 
Lenkijos ir jos kultūros glebis.!

"Apie rusinus ir kalbėt ne-' 
reikia, nes jų jau nebuvo, kuo-I 
met Lenkija juos po savo spar-1 
nais priėmė ir iš numirusių Į 
prikėlė.”
Pripasakojęs, kiek Lenki

ja padarė gero lietuviams ir! 
rusinams, o kiek šitie jai ne-! 
dėkingi ir nuolat vis prie jos: 

j kabinėjasi, "Kuryer Bos- j 
I tonski” baigia šitokiais žo
džiais :

"Kas nori su mumis kariau
ti, tas gali karę turėti.”
Mes jau anąsyk rašėm, 

kad Lietuva da nepaliuo- 
suota, o musų "patriotai” 
jau grūmoja lenkams. Da
bar gi mes matom, kad tą 
patį daro lenkų "patriotai” 
linkui lietuvių.

Duokit tik tiems žmo
nėms galybę ir valią, o kerė 
bus tuojaus.

y* —

Katalikų kunigai labai 
pyksta, jei kas pasako, kad 
žmogus yra išsivystęs iš 
beždžionės, o tuo tarpu vie
ną savo kardinolą jie patįs 
vadina Gibonu.

Gerb. Redakcija! Ar ne- 
| galėtumėt man pasakyti 
kiek katros karaujančių ša- 

i lių kariškų laivų dabartinėj 
. karėj paskandyta. Mano 
draugas ginčijasi, kad vokie 
čių laivų daugiu paskandyta 
negu bent katros šalies są
jungininkų. N.S.S.
Atsakymas:

Kiek žinoma iš oficialių 
raportų iki šiol paskandytų 
laivų yra šie: 
Anglijos viršdrednautų:

Majestic, Canopus, 0- 
cean, Goliath, Formidable, 
Buhvark, Cornwallis, Russ- 
ell, King Edward VII, 
Triuph ir Irresistible.

Drednautų ir sunkių 
skraiduolių: Invinsible, In- 
defatigable, Audacious ir 
Quen Mary.

Skraiduolių: Cressy, Ho- 
gue, Aboukir, Good Hope, 
Monmouth, Hampshire, 
Blake Prince, Warrior, Na
tai, Defense, Hawke, Ar- 
gyie-

Lengvų skraiduolių: Pe
gasus, Hermes, Pathfinder, 
Gloucester, Falmouth, Am- 
phion, Notttingham, Areth- 
usa.

Visų tų nuskandytų laivų • 
i įtalpa kartu paėmus 417,635 
tonai.
Francuzijos.

Viršdrednautai: Bouvet, 
Gaulois, Suffren.

Sunkių skraiduolių: Leon 
Gambetta.

Skraiduolių: 
Charner.
Rusijos.
Drednautų: 
Maria

Skraiduolių:
Palada.
Vokietijos.

Drednautų: Lutzow.
Viršdrednautų: Pomem. 
Sunkių skraiduolių: 

Yorck, Schamhorst, Gneise- 
nau, Prince Frederick Kari, 
Prince Adalbert, Bluecher.

Lengvų skraiduolių: Aug- 
sburg, Magdenburg, Mainz, 
Koeln, Ariadne, Emden, 
Leipzig, Nurnberg, Dres- 
den, Koenigsberg, Bremen, 
Rostock, Frauenlob.
Austrijos.

Skraiduolis: Kaizerin Eli- 
zabeth.
Turkijos.

Viršdrednautų: Messoudi- 
yeh ir Barbarouss Hawie- 
dinė.

Čia tik paminėti tie ka
riški laivai, kuriuos nus- 
kandytais pripažino pati 
valdžia. Bet galimas daik- 
sta, kad žuvo ir daugiau 
kariškų laivų šioj karėj. 
Kaip iš paminėtų matosi, 
daugiausiai žuvo Anglijos 
laivų.

Jeigu prie to pridėti pre
kybos nuskandytus laivus, 
tai pamatysime, kad delei 
karės jurų dugnan paleista 

, šimtų milionų dolerių vertės 
žmonių darbo.

i

Jungtinėms Valstijoms 
rengiantės karėn su Meksi
ka, Am. Soc. Partija išleido 
į darbininkus atsišaukimą, 
kad stotų prieš karę. Atsi
šaukimas baigiasi žodžiais:

"Pavartokite visas savo 
jiegas prašalinimui karės 
su bent katra tauta. Paduo
kite savo atsakymus viešpa
čiams, kad jus matote tik 
juose savo priešus. Protes
tuokite prieš karę ir prieš 
prisirengimą. Tegu viešpa
čiai žino, kad jus pažįstate 
savo spėkas. Kad jus neno
rite nuolankiai priimti ant 
savo sprando neapkenčia
mos militarizmo naštos. At
sakykite jiems, kad jeigu 
jus priversti kariaut, jus 
kariausite tik prieš savo 
tikrus priešus, bet ne prieš 
darbininkus šios ar kitos 
šalies. Protestuokite pavie
niai, protestuokite organi
zacijos. Atlikkite tatai tuo
jaus!”

Ar Am. Soc. Partija tylės, j 
kad dabar plėšikiškais tiks
lais šalis prisideda prie Eu
ropos karės?

Admiral

ciją ir Kruvinąjį Nedėldie-j 
nį Petrograde. Drapanos,1 

.kurių jis per visą tą laiką, 
nuo pečių nenusiėmė, visai 

| sukrito, batų padai nuply
šo, nušalusios kojos prakiu
ro, apžėlė jis ilgiausiais 
plaukais ir barzda, kuomet 
galų-gale po šešių mėnesių 
kelionės jis atėjo į Nižnijį 
Novgorodą. Čia jis gavo 
pinigų ir padaręs da vieną 
žygi perėjo per sieną į Vo
kietiją.

"Atvykęs tiesiog Ameri
kon, Šmitas buvo priimtas 
lietuvių socialistų Philadel- 
phijoj. 1909 jis pirmu 
kartu susipažino su I.W.W. 
ir pradėjo darbuotis po jos 
vėliava. Jis dalyvavo dau
gelyje streikų, tų tarpe 
Lavvrence’o ir Lovellio au
dėjų streikuose. Dabar jis 
yra 34 metų amžiaus ir 
kartu su keliais kitais I.W. 
W. vadais buvo suimtas už 
vedimą geležies kasėjų strei 
ko Mesabos laukuose ir kal
tinamas žmogžudystėje. 
Kapitalistams tačiaus nega
lint tos kaltės prirodyt, šio
mis dienomis Šmitas su sa 
vo draugais likos paliuosuo- 
tas".

I

Ką, kaip ką, bet-jau Si- 
monsą, jei musų koviečiai 

i turėtų bent kokią reikšmę 
Am. Šoc. Partijoje, tujaus 
išmestų iš partijos lauk, už 
pasakymą, kad Detroito au
tomobilių fabrikantas For
das socializmui daugiau at
neša, negu kynišku muru 

. nuo žmonių apsitvėrė tie so- 
! cialistai, ką tik ginčyties 
įmoka, bet praktiško nieko 
darbininkų gerovei nedaro.

I

Imperatrica

Žemčiug ir

liko užinteresuotas dideliais 
dalykais, kuomet jis pama
tė Lietuvoje varant kalėji
man dailią, jauną merginą. 
Greitu laiku jis pradėjo vei
kti slaptose organizacijose, 
kurios vedė su žiauriais 
Romanovais kovą. Per 
septyneris metus jisai vaik
ščiojo su pavojinga misija 
tarp lenkų, lietuvių, rusų ir 
totorių, varydamas tarp jų 
agitaciją už pasiliuosavi- 
mą. 1903 metais jisai vedė 
tris pasekmingus streikus 
Vilniuje, Šiauliuose ir Pa
nevėžyje. Šitame jo darbe 
padėdavo jam jo sesuo, bet į 
1904 metų pavasarį jiedu 
su penkiais kitais laikant 
slaptą mitingą buvo karei
vių apsupti ir suimti. Abu
du buvo nuteisti Sibiro iš- 
tremiman. Jo sesuo, kuri 
tuomet buvo graži 17 metų 
mergaitė, ir šiandien tebe- 
kenčia Sibiro tyruose šaltį, 
kuomet jos brolis dabar sto
vi prieš Amerikos išdirbys- 
:ės carų tironybę.

"Slaptos organizacijos, 
kurios rusų policijos pano- 
~ėj daro draudžiamus ste
buklus, neleido Smitui būti 
Igai ištremime. Ir 1904 

metų rudenį, gavęs 'pože
miu’ atsiųstų pinigų, Šmitas

"Laisvė" sako, kad mi
nios nenorėjo ir nenori vie
nybės šelpimo darbe. Kažin, 
apie kokias "minias" "Lais- 

i vė" kalba. Mes žinom, kad 
veik visose kolionijose, kur 

įtik Lietuvių Dienoj vienybė 
, įvyko, žmonės jos ardyti jau 
nenori. Taip yra Waterbu- 
ryje, Cambridgeuje, Mon- 
telloj ir kitur. Bostono "mi
nioje" taipgi buvo didelis 
noras palaikyti vienybę ant 
toliaus.

Keliolika metų tam atgal 
Bostono Posto redakcijai 
Pierpont J. Morgan pasa
kė : "Aš ir man • panašus 
žmonės esame organizato- 

! riais darbo pasaulio. Tatai, 
ką darome, šiandien visuo
menei gal nepatikti, bet yra 
butinumu. Darome tatai, 
kas būtinai turi būt pada
ryta ir kas pasekmėse atneš 
labą minioms. Kada ateis 
laikas, kad žmonės nuspręs 
atimti iš musų tatai, kas 
jiems priguli, jie ras viską 
nusistematizuota ir priren
gta. Galima mus vadint 
socialistais, nes galutinas 
musų darbo rezultatas, tai 
perėjimas musų sutaisytų 

■ materialio visuomenės gy- 
'venymo pamatų pačių žmo- 
i nių valdžion". Sybilius. Geb. Redakcija! Meldžiu 

man pasakyti, kokias tvirto
ves yra paėmę teutonai ir

Vėl didelę ir svarbią nau
jieną paskelbė kapitalistų 
spauda. Rooseveltas suval
gė čielą raugintą agurką.

Iš yisų laikraščių "Lais
vė" daugiausia mėgsta ra
šyt apie meilę. Ir nedyvai 
—jos redaktorius da neve
dęs.

Yra sąjungiečių, kurie 
reikalauja, idant sąjungos kokias sąjungininkai, 
organui balon suklimpus so- C.V.E.
cialistiški laikraščiai trauk- Atsakymas: 
tų sąjungos organą iš balos.| Teutonai yra paėmę: Bel- 
Bet kaip tik tie socialistiški gijoj — Antverpą, Liežą ,ir 
laikraščiai bando traukt Namurą; Rusijoj — Kauną, 
"Kovą” iš tos klampynės, į Varšavą, Novogeorgevską, 
kurią ją kapsukizmas veda, Brest-Litovską, Ivangoro- 
tie sąjungiečiai rėkia, kad dą, Osovecą ir Liepojų; 
"privatiški" laikraščiai už
puola sąjungos organą.

/ Sąjungietis.

Francuzijoj — Maubeugą, 
La Pere ir Longwy; Serbi
joj—Niš, Priot ir Zająčar. 
Rumunijoj — Bucharestą ir 
Fokšanus.

Sąjungininkai paėmė: 
Erzerumą. Tik šita vieta o- 

__ j_____ r________  „ ficialiai tvirtove vadinama, 
rai, bet "pilvūzo" titulas 17 bet šioj karėj abi kariaujan- 

biurokratą." Kažin, kur jie- sykių geriau tinka patiems
1 — • 1 • t __  •_____________

"Darbininkas" rašo: 
"Dievas stipresnis už rusų

^Kunigo Kemešio organas 
tautininkus pavadino "pil
vūzais buržujais".

Na jau kaip sau norite vy-

du mėgino savo stiprumą.
Prof. Gnaiba.

kunigams.
Dievo Muzikantas.

čios pusės paėmusios daug 
nufortifikuotų stiprumų ar
ba fortifikacijų.



K B L E I V I M
MINERSVILLE, PA. 

Gerb. Bulotų ir žemaitės 
prakalbos.

Sausio 21 d. čionai pas 
mus apsilankė svečiai iš 
Lietuvos dėlei rinkimo au
kų nuo karės nukentėjusių 
pašalpai.

Prakalbos prasidėjo pir
mą valandą po pietų. Publi
kos prisirinko gana daug, 
nors galima buvo laukti da 
ir daugiau. Daugelį sulai
kė nuo atsilankymo blogas 
oras.

Daugiausiai žingeidauta 
senele Žemaite. Jinai pir
miausiai ir prabilo į susirin
kusius, apipasakodama visa 
tai, *ką musų žmonės Lietu
voje pergyveno ir pergyve
na. Indomu buvo pasi
klausyti senelės Žemeitės, 
kuri pati savo akimis ma
čiusi žmonių ašaras, kan
čias ir baisias nelaimes; ku- 

, ri taipgi pati buvusi karės 
: tremtinių šelpimo įstaigoje 
ir žino, kaip klerikalams at- 
jaučiami žmonių vargai, ba
das ir kančios. Po Žemai-

LOWELL, MASS. 
Prakalbos ir balius.

Sausio 20 d. čionai įvyko [V 
Lietuvių Ukėsų Kliubo su
rengtas balius. Balius davė 
keliolika dolerių pelno.

Sausio 21 d. buvo Šv. Juo
zapo Dr-stės surengtos pra
kalbos. Kalbėjo J. Neviac- 
kas iš Worcesterio.

žmonių prakalbosna atsi- 
lankė nedaug. Bet kurie at
silankė, tie išsinešė daugi 
dvasiškos naudos. Prie dr-, 
tės prisirašė keli nauji na-1 
riai.

Tą pačią dieną vakare po-. 
bažnytinėj svetainėje buvo| 
katalikų prakalbos. Kalbė
jo Karosas ir Ramanaus-i 

" kas, abu Bostono "Darbi-1 
Į ninko” bendradarbiai. Pa-, 
sisakę abu esą moksleiviai. |

Jie Čia buvo atvažiavę, 
i vyčių i 

kuopą jėzuitiškai politikai 
palaikyti. Bet nors prakai
tavo, nors socialistus ir lai
dojo, vyčių kuopos nesutvė- 

' rė. Turbut katalikai jau ži
no, kas tai klerikalai, dagi 
jėzuitai, ką jiems reiškia 
klerikalų politika, ir deltoj 

I atsisako stoti į jezujitiš-; 
(kų kunigijos tikslų apgynė-j 
jus. Vietos 

' kelinti metai 
j kad sutverus 
> bet vis veltui. 
1 kvietė kitus, 
darbą šuo ant uodegos nusi
nešė. Taigi akyvaizdoje vi
so šito pergreit ponas Ka- 

jrosai giedi amžiną atsilsį 
Į socialistams.

Delei teisybės.
"Amerikos Lietuvyje” tu- 

j las V. J. Č. rašo iš Lowellio, 
kad vietos jaunimas nieko 
neveikia, vien girtuokliauja. 

. Jeigu vienas—kitas girtuo
kliauja, tai anaiptol negali

ama sakyti, kad visas musų 
jaunimas nieko neveikia, tik 
girtuokliauja. Jeigu p. V. J. 
Č—ui prisieitų suskaityti ir 
įvardint visus to jaunimo 
asmenis, aš tikiu, kad jis ne
drįstų panašios neteisybės 
skelbti. Nes kas. jei ne mu
sų jaunimas darbuojasi mu
sų scenoj ir kultūros dar
buose? Kas lošia teatrus, 
rengia pasilinksminimo va
karus be jokių girtuoklia
vimų—jeigu ne jaunimas? 
Tai sarmata ir stačiai nedo
vanotina taip šmeižti musų 
jaunimą, sėti nesutikimus 
ir varyti jaunimą šalin nuo 
tų prakilnių darbų, kuriuos 
jis veikia.

Jeigu V. J. Č. ateitų į 
LSS. 203 kuopos susirinki
mą, pamatytų, kad toj kuo
poj veikia ir jai priklauso 
gabiausi Lowellio vaikinai 
ir mergaitės. O jau kalbė
ti, kad socialistai nieko ne
veikia, tai daugiau kaip ne
sąmonė.

Patarčiau pačiam p. V. 
J. prisirašyt prie LSS. 203 
kuopos, o užtikrinu, kad 
jam nereikės nuobodžiaut 
ir dusaut, kad jaunimas 
nieko neveikia. Aišku, kad 
V. J. Č. savo griekus prime
tė Lowellio jaunimui.

J. P. Kuzborskis.

Organizuojasi klerika
lai, organizuojasi ir tauti
ninkai. Bet kaip vienus, 
taip ir kitus aplenkia pro- 
gresistai netik savo besidar- 
bavimu visuomenės švieti
mo ir kultūros darbuose, 
bet ir basiorganizavime.

Sausio 22 u. Įvyko Moterų 
Progr. Susivienijimo vieti-| 
nės kuopos surengtos pra- 
kalbos. Kalbėjo d. L. Pru- 
seika, išaiškindamas kodėl 
moterims atimtos pilietiš- 

tkos teisės ir ką jos (mote
ris) reiškia musų visuome
niškame gyvenime. Publika 
klausėsi ■ prakalbos su di
džiausiu užsiinteresavimu.

Vienas pas mus negeras 
įprotis, tai kad moteris ei
damos į prakalbas nešasi ir 
mažus kūdikius, kurių 
verksmas paskui trukdo ki-

'nors ir kiti aktoriai nepras- CHICAGOS CHRONIKA. sį.
Draugijų sąryšio vakaras
Sausio 21 d. šiaur-vakari-

VORESPO NDENCUOC taUošė. Geistina, kad' mu- n~ - w sų jaunimas sutvertų % Te-
.11 • 1 • . • 1 •

LEWISTON, ME. 
Socialistų vakaras.

Sausio * 27 čionai įvyko 
LSS. 105 kuopos surengtas 

Scenoje statė 3 
"Vyrų 

Veikalas nors ir

atralę kuopą ir lavintųsi bei nė- miesto daly ■ gchoenho- 
darbuotųsi musų scenos dai- f svetainėje buvo Pro- 

! Ipip • • •  

vakaras, 
veiksmių komediją 
Vergija." 
neturi savyje nieko ypatin
go, bet kaipo komedija ir 
gerai suloštas padarė gerą 
įspūdį.

Vakaro programas buvo 
gana turtingas. Be vaidi
nimo minėtos komedijos, 
buvo da dainų ir muzikos. 
Palmos choras gerai sudai
navo dainelę "Šų nakcialy." 
P-nas J. Milėška, nesenai 
atvykęs Levvistonan, prita
riant p. J. čužai pianu pa- 
griežė smuiką tūlą meliodi- 
ją. Jo Muzika padarė taip 
didelį įspūdį, kad triukš
mingu delnų plojimu publi
ka iššaukė jį antru kartu 
ant scenos.

Po to dainavo vienos mer
ginos "Pasakyk mano my
limas krašte." J. Čužas su
dainavo solo "Kur bakūžė 
samanota." Jis taipgi bu
vo iššauktas antru kartu 
dainuot. J. Milėška prita
riant pianu sugriežė smui
ką M. Petrausko kompozi
ciją "Kriputis."

Iki ašarų prijuokino pub
liką "Džian Bambos” spy- 
čius "apie tautos biznį.”

Ant galo Palmos choras 
vadovaujant p. čužui sudai
navo "Sukeikime kovą” ir 
Lietuvos himną.

Nuo šio vakaro Palmos 
chorą mokins p. J. Milėška. 
P-nas Čužas parodė musų 
publikai, kiek jis išlavino 
musų chorą. Jam reikia tart 
ačiū. Tikimės, kad jo Įpėdi
nis p. J. Milėška toliaus dar
buosis toj srityj ir Palmos 
choras da nesykį pafinks- 
mins mus savo dainomis.

Vakaras užsibaigė šo
kiais.

Publikos buvo nedaug, 
bet iš tos, kuri apsilankė ga
lima buvo pasigėrėt, nes, 
mat, čia nebuvo vyčių, vien 
progresyviai žmonės.

Geistina, 
tankiau 
rengtų.

Įėję. i
j Po prakalbų, teatro ir de
klamacijų buvo šokiai. Ba
lius buvo- be svaiginančių 
gėrimų, tik su kava ir sald
žiais nesvaiginančiais gėri- 

I mais.
Publikos buvp tiek, kad 

kaip senai Montreale lietu
viai gyvena savo riešuose 
susirinkimuose da nėra tiek 
daug matę. Vienu žodžiu 
vakaras visais atžvilgiais 
puikiai pavyko, o ypatingai 

i jis parodė musų žmonių su
sipratimą ir norą laikyties 
draugiškumo ir vienybės.

Tik vienas musų klebonas 
pasirodė kitokiu.

Kliubas 7 sausio savo su
sirinkime išrinko speciališ- 
kus delegatus, kad nuėję už- 

i kviestų kunigą ant kliubo 
i sukaktuvių apvaikščiojimo.
Bet kunigas atsakė, jog 
kliubas "šlubuoja" ir jis ne
mato reikalo kliubą remti. 
Turbut tą šlubavimą reikia 

j suprast taip, kad kliubas. 
(vietoj kunigui aukauja nuo: _
karės nukentėjusiems žmo- įraukė'Trie''ginklo'eftėvy 
nėms. Kliubas kunigui buvo' 
geras, kada paaukavo 300 
dolerių žemei pirkti dėl baž- 
nvčios statymo. Kad dau-•/v •

giau neduoda, tai jau ir nė
ra reikalo kunigui kliubą 
remti. "Iš jų darbų pažįsi- 
te juos.” Taip, mes kaskart 
geriau pradedame pažinti, 
kas musų dvasiškiems tėve
liams rupi.

Da vienas negeras pas 
mus apsireiškimas, tai tas, 
kad musų čia auganti jauna 
karta šneka tik francuziš- 
kai, o lietuvių kalbos sar- 
matinasi. Tėvai į tai turėtų 
atkreipt savo domą, ir ne
leist savo vaikams sveti
mais jiems palikt.

Juozas Vilkaitis.

kad socialistai 
tokius vakarus 

P. J. P. i

MONTREAL, CANADA 
Susipratimo pavyzdis.
Malonu yra pasakyti, 

kad Montrealo lietuvių tar
pe pastaruoju laiku pasiro
dė susipratimas ir tam Įvy
kus kaipo pasekmė pasiro
dė ir vienybė.

Štai viena čianykščių lie
tuvių didžiausia draugija, 
būtent D.L.K. Vytauto Ne- 
prigulmingas Kliubas, tu-1 
rintis arti trijų šimtų na
rių, turi nupirkęs žemės sa
vo namui statyti, tik delei 
dabartinės karės negali ge
ro sumanymo gvveniman 
vykdinti—laukia ramesnio 
laiko. Kliubas turi banke 
virš keturių tūkstančių do
lerių.

Sausio 27 d. minėtas kliu
bas apvaikščiojo savo gyve
nimo 10-metines sukaktu
ves. Tuo tikslu surengė 
balių, pakviesdamas kitas, 
musų draugijas dalyvauti. 
Dalyvavo Šv. Kazimiero dr- 
tė, Šv. Onos ir Sus. L. Cana- 
doj.

Vakaras likosi atidarytas 
dalyvaujančių draugijų pir
mininkų prakalbomis. Vi
si tie pirmininkai savo pra
kalbose išreiškė karštą pa
geidavimą, kad musų išei
viai svetur veiktų visuome
niškus darbus bendrai iš
vien. Ypač Šv. Onos pir
mininkė p-ni Agota Krei- 
rienė pasakė puikią prakal
bą.

Atvaidinta veikalas "Le- 
gališki žmogžudžiai." Vei
kalas sulošta gana gerai. 
Ypač pasirodė gabiais sce
nos artistais D. Norvaiša, 
M. Bužas ir Ignas Skikas,

i

gresyvių Draugijų sąryšio 
surengtas vakaras, suside
dantis iš prakalbų, muzikos 
ir dainų. Susirinkimą ati
daryta atgiedojimu Lietu
vos himno. Po to kalbėjo d. 
K. Gugis temoje "Knygos 
ir jų vertė.” Savo rimta ir 
nuoseklia kalba kalbėtojas 
padarė ant klausytojų gilų 
Įspūdį. Po prakalbai dai-1 
navo vyrų kvartetas. P-lė 
P. Petraičiutė padeklamavo 
eiles. P-lė Zofija Laurina- 
vičiutė akomponiuojant p- 
lei E. G. Mokar sudainavo 
solo. Jos dainavimas pub
likai tiek patiko, kad karš
tais delnų plojimais iššaukė 
ją net kelis sykius dainuoti.. 

■ Paskui dainavo solo poni 
j Pricevičiutė-Gugienė, akom 
poniuojant p-lei Larmontai- 

itei. Publika čionai pirmu 
kartu gavo progą išgirsti 
dainavimą ponios Gugienės. 
Po to dainavo socialistų vy
rų choras vedamas p. Kati
liaus. Ant galo vyrų kvarte
tas pritariant publikai už-

i

tiems klausyte ir nervuoja Suor.an zuoti vica nnhlil-a roi. KaG SUO1 ganiZUOll

nesenei pradėjo atsižymėti; 
savo prakalbomis d. V. An- 

I driulevičius. Bet pastaruo-1 
ju laiku jo nesigirdi. Turiu; 

I pranešti, kad jisai dabar už
sidarė Valparaiso universi
teto mokykloj, trokšdamas 
daugiau mokslo ingyti. Te
čiaus, kaipo darbo žmogus, 
neturėjo ir neturi užtekti
nai tam reikalingo kapitalo. 
Jis dabar gana sunkiame fi
nansiniame padėjime. Turi
me jam pagelbėt, nes jį ži
nome, jog jis to mokslo 
trokšta, kad mums daugiau 
naudos atnešus.

Kadangi musų 
trūksta gabesnių kalbėtojų, 
mes akroniečiai nutarėm 
remti draugą Andriulevi- 
čių, kad jam nereiktų pa
mesti mokyklą dėl duonos. 
LSS. 244 kuopa aukavo iš 
savo iždo $10, o draugai su
aukavo 21 dolerį, taip, kad 
pasidarė jau 31 doleris, už 
kuriuos d. Andriulevičius 
bent mėnesį galės pragy
venti. Draugai iš Pennsyl- 
vanijos, kurie gerai pažįsta 
d. y. A., privalėtų taipgi pa-j tės prakalbai, kalbėjo advo

katas ir buvęsis Rusijos du
rnos narys, atstovas A. Bu
lota. Jis trumpai paaiškino 
reikalingumą šelpti nuo ka
rės nukentėjusius ir aukau
ti tuo tikslu L. Š. Fondan.

Aukų surinkta $28.30.
P-ni Al. Bulotienė, kaipo 

"žiburėlio” atstovė, kalbėjo 
' apie moksleivių vargus ir 
kaip klerikalai atsisako šel
pti tuos moksleivius, kurie 
vietoje poterių nori švies- 
ties. "žiburėlio” kason su
rinkta čia aukų $7.20.

Po aukų rinkimo gerb. A. 
Bulota plačiai kalbėjo apie 
laisvą Lietuvą po karės, 
taipgi apie "Tautos” bei 

j "Autonomijos” fondus, iš 
kurių nauda tik klerikalams 
bei tautininkams, bet ne 

■ nukentėjusiems arba Lietu
vai. Gerb. kalbėtojas aiškiai 
išparodė, kaip klerikalai su 
tautininkais kovoja už Lie
tuvos laisvę, siuntinėdami 
savo Yčus bei Karužas pas 
popiežių bei kitus valdonus, 
aikvodami surinktus pini
gus tų savo pasiuntinių ke
lionės lėšoms, arba kaip iš 

(Tautos fondo aukų klerika- 
I lai-komitetai šauniai sau 
gyvena, visai neatsižvelg
dami Į badaujančius žmo
nės. Kalbėtojaus išvedimas, 

i kad Lietuvoj ar ji bus po 
Į kaizerio ar po caro Mikės 
globa darbininkams nuo to 
nei kiek negali būt geriau. 
Darbininkų priedermė ko
voti už darbo žmonių laisvę 
ir gerovę ir nesitikėti tos 
laisvės bei gerovės nuo sa
vųjų tautininkų bei kleri
kalų, kuriems rupi užimt 
Lietuvos valdonų vietas,, 
kad patįs galėtų darbinin
kus smaugti ir iškart socia
listus.

Kalbėtojaus prakalba pa
darė giliausį įspūdį.

Prie pabaigos noriu pri
durti, kad tūla čionai pla
čiai žinomo biznieriaus pa
naitė, kada prakalbų ap
skelbimų dalintojas padavė 
jai vieną lapelį, trenkė jį že
mėn, užreikšdama: "A, čia 
šliuptamių prakalbos." 
Vargšė, tuomi parodė tiek 
savo nežinojimo ir kvailu
mo, kad pažemino tik pati 
save. Juk jeigu dalykus ži
notų, tai ne niekintų Šliupo, 
kuris juk viename suole su 
jos apginamais klerikalais 
sėdi ir vieną giesmę su jais 
senai jau traukia. Patariu 
tai panelei kitusyk neva- 
dint laisvų žmonių Šliupo 
tarnais, nes tas vardas da
bar katalikams priklauso. 

J. Ramanauskas.

Venecijos stiklo dirbtuvė
se darbininkai paprastai ne
tenka regėjimo susilaukę 
45 metų ir pasilieka ant 
visados jau neregiai. Tas 
paeina nuo didelės kaitros 
ir labai aštrios šviesos iš 
įkaitintų pečių.

eilėse

visą publiką. Didesni vai
kai bėgioja po svetainę, li
pa ant pagrindų ir maišo 
kalbėtojui. Jeigu jau veda
si vaikus, tai musų moteris 
turėtų tų vaikų nuo savęs 
liuosai nepaleisti. Paleidus 
juk ir pati negali ramiai 
klausyties, nuolatos akimis: 
sekiodama paleistą kūdiki. , 

Sausio 27 d. buvo LDLD.
surengtas vakarėlis. Pro-. 
gramas susidėjo iš Įvairių 
juokų, dainų ir muzikos. 
Smuiką pagriežė M. Misevi- 
čiutė ir padainavo dainelę, 
buvo ir Chali Čaplin, kuris 
kad uždainavo, tai žmonės 
ausis turėjo užsikimšti. Ge
riau nedaryt tokių juokų, 
nes tai ne juokas, tik pyki
nimas publikos. Ganančiųj 
bandą piemenėlių daina ir
gi draskė žmonėms jausmus 
savo baisia disarmonija— 
vienas rėkia sau, kitas sau. 
Dailės profonuoti taip ne
galima. Publika neišsineša 

’ užsiganėdinimo, vien susi- 
į erzinimą. Patarčiau tokių 
i vakarų rengti daugiau, tik 
anaiptol nedėti programan 

| tokių dalykų, kaip šiame 
i buvo. Tadas.

i

I
gelbėti, nors ir kitų valstijų 
musų draugam Socialistam 
taipgi reiktų to dalyko ne
užmiršti, kad šelpus savo 
idėjos žmones, žinant, kad 
iš jų turės naudos paverg
toji žmonija.

S. Reikauskas.

klebonas jau 
darbuojasi, 

vyčių kuopą, 
Taigi pasi- 
bet ir tų

nės sūnus!” Maraslietė pa
darė didelį Įspūdį. Tuomi 
koncertinė vakaro dalis ir 
užsibaigė.

Buvo pasižadėjęs daly
vauti d. A. Montvydas-An- 
tanovas, bet dėl tūlų prieža
sčių pasivėlino ir pribuvo 
koncertui užsibaigus.

Po koncerto buvo šokiai. 
Vakaras pavyko gana ge

rai. Medžiagiškos naudos 
rengėjams davė 70 dolerių.

Prie Draugijų sąrvšio pri
guli S. L. A. 226 kp.; LSS. 
81 kp.; Kriaučių Kliubas; 

j Chicagos Liet. Savitarpi
nės Pašalpos Dr-ja ir 
Amalg. Clothing W. unijos 
lietuvių 269 skyrius. Visos 
tos organizacijos yra užsi
mokėjusios Įstojimo Į sąry
šį po $5. Rytmetinės žvaig
ždės Kliubas .taipgi prisidė
jo prie sąryšio, it kitos 
draugijos kviečiamos prisi
dėti.

Birutės Kalno Dr-jos 
vakaras.

Sausio 28 d. Meldažio sve
tainėj buvo Birutės Kalno 
Draugijos surengtas vaka
ras. Scenoje statė komedi
ją ”Tamas Įpainiojo.”

Visupirma nuo savęs pa
tarčiau vakarų rengėjams, 
kad visuomet sutaisytų va
karo programą, idant pub
lika žinotų, kas veikiama ir 
ko da reikia laukti. Apie ak
torių lošimą butų veltui 
ikas-nors sakyti, nes chica- 
giečiai lošimuose niekad ne- 

I siskaito su naturališkumu. 
i Tūli sako, kad perdaug rei- 
ikalaujama. Gali būt, kad 
nuo paprastų darbo žmonių 
nedaug tegalima reikalauti, 

;bet kad skaitai scenos vei
kalą ir Įsivaizdini autoriaus 
! pastatytus aktorius, paskui 
pamatai to veikalo aktorius 

; scenoje, bet jau visai veika
lo autoriui svetimus, tai ne
galima nepastebėti, kad ge
riau jau nelošti, negu kad 
veikalus sudarkyti.

Po vaidinimo kalbėjo me
dicinos studentas A. Mont- 
vydas, pasmerkdamas mili- 
tarizmą, kurį kapitalizmo 
sistema įveda visose viešose 

1 Amerikos mokyklose. Ant
ru atveju kalbėjo apie. nu
puolimą žmoniškumo ir ka
pitalizmo tvarkos supuvi
mą. Griausmingu delnu 
plojimu iššaukė kalbėtoją 
antru kartu kalbėti.

Po prakalbų buvo šokiai. 
Mada Sanukram.

I

LAWRENCE, MASS. 
Marija Magdalietė musų 

scenoj.
Sausio 20 d. LSS. 64 kuo

pa statė scenoje veikalą 
"Marija Magdalietė.” Apie 
šio veikalo gerumą veltui 
butų ką-nors kalbėti, kuo
met žinoma, jog tai vienas 
geriausių scenos veikalų,

i nes jame tarp skausmo pi
nasi ir juokas, tarp sun
kaus ir rimto mintijimo tar
pais prabėga tuštumo ir 
paikystės mintis, pagim
danti žiūrėtojuje nusišyp
sojimą ir atgaivinanti nu
vargusią domą. žodžiu sa
kant, tai veikalas kuriame 
trukumų negalima jieškoti, 
nes jų jame nėra. Tečiaus 
musų publika prie tokių vei-

■ kalų da nepriaugus. Jai pil
na tuščių juokų komedija 
labiau pageidaujama. Mat 
"Marija Magdalietė” veika
las atvaizdina lietuviams 
svetimos istorijos nuotikius. 
Nors daug apie Kristų pri
pasakota mums pasakų, da
gi kvailiausių nesąmonių, 
bet tikrų atsitikimų suda
riusių aplinkybes, kurios 
susidėjo taip, kad tąjį sva
jotoją žmogų, niekam nieko 
blogo nepadariusį, net Ro
mos valdžiai prisiėjo mirčia 
nubausti—apie tas aplinky
bes ir tikresnes Kristaus 
mirties priežastis musų 
žmonės nieko nežino. O šis 
veikalas taip aiškiai jas at
vaizdina, bet čia neužtenka 
žiūrėjimo, reikalinga minti
jimo, galvojimo, kad supra
tus.

Veikalas atvaidinta ge
rai. Tik musų publika juo
kėsi ten kur verkt reikėjo. 
Be to laike lošimo vieni su 
kitais šnekasi, neramiai už
silaiko. Tas mane ne tik 
pykino, bet ir stebino, nes 
maniau, kad Lawrenco pub
lika jau moka bent tokiuose landiečių judėjimą, matosi, 
susirinkimuose užsilaikyt kad žmonės gana sparčiai 
kaip reikia. . . organizuojasi; tame matosi

Pinarijos Žiedas, lig ir srovių lenktyniavima-

CLEVELAND, OHIO. 
Lietuviai organizuojasi. 
Pažvelgus į musų cleve-

SEATTLE, WASH.
L. S. S. 182 kuopos vakaras.

Sausio 1 d. vietos lietuvių 
socialistų kuopa turėjo savo 
vakarą, 
veikalu: 
nas” ir
Sulošė abu veikalu gana ge
rai. Be to buvo sulošta 3 
monologai ir apie 6 dekla
macijos pasakyta. Ypač ma
žų drgo Čepaičio vaikučių 
deklamacijos publikai labai 
patiko. Garbė tėvams, kad 

i kūdikius gražiai mokina, 
i Labai prijuokino publiką 
! monologas "Senmergė,” ku- 
irį pasakė M. Rimkiutė.

Vakaras kuopai atnešė 
$25.49 pelno.

Darbai ir gyvenimas.
Šiuo laiku medžio išdir- 

ibystėje darbai eina labai 
! gerai ir uždarbis ne pras
tas, tik pragyvenimas labai 

' brangus.
■ Lietuviai ne prasčiausiai 
gyvena. Laikraščių parei
na į čia visi apart "žvaigž
dės." Žinoma, yra ir tokių 
žmonių, kurie nieko neskai
to, bet tokių labai mažai. 
Taip pav. čia yra tūla jauna 
porelė, kuri bijosi paimti 
ypač "Keleivį" į rankas. 
Nuo keturių metų ta pore
lė gyvena nuolat besiprovo- 
dama. Per keturis metus 4 
kartus skyrėsi ir kiekvienu 
kartu išeikvoję visą išteklių 
vėl sueina krūvon. Paskuti
niu kartu kaštavo abiem po 
50 dolerių. Matyt prastą 
palaimą suteikė jiems kata
likiškas šliubas.

Šis miestas yra "sausas.” 
Smuklių nei slaptų aludžių 
čionai "nėra," bet girtų 
žmonių gatvėse galima ma
tyti.

Gaila, kad į musų už
kampį niekad neužklysta 
kalbėtojai. Gero kalbėto
jaus prakalba galėtų palikti 
gerų vaisių.

Senas Gluosnelis.

I
Scenoje statė du 
”Salamono Sap- 

”Kerštinga meilė.”

!I

i

i

i
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BRIDGEPORT, CONN.
L. S. S. 41 kuopos vakaras.

Sausio 28 d. jvyko LSS. 
41 kuopos surengtas vaka
ras su prakalbomis ir pa- 
marginimais.

Kalbėjo d. J. V. Staliorai- 
tis apie Kruviną Nedėldieni 
Petrapilėj 1905 m., apsaky
damas tąjį baisų atsitikimą 
ir nurodydamas, ką jis reiš
kia proletariato gyvenime.

Po prakalbai sulošta dia
logas ”Kapitalistas ir Šmėk 
la,” monologas — "Lietu- 
viškas ponaitis Amerikoj,” o 
paskui atvaidinta veikalas 
"Paskutinė Banga.” Abel- 
nai imant visas vakaras ge
rai nusisekė.

Lavinimosi susirinkimai.
LSS. 41 kuopa nutarė 

rengti lavinimosi susirinki
mus, kuriuose kuopos na
riai lavinsis kalbėti, disku- 
suoti ir skaityti. Kiekvienas 
kuopos narys savo eilėj tu
rės ką nors pakeltame klau
sime pasakyti arba pakelti 
klausimą ir ginti savo nuo
monę nuosekliais argumen
tais. Manoma, kad tokie 
susirinkimai galėtų nešti 
daug naudos. Geistina, kad 
kuopos nariai tatai gerai 
suprastų ir mokintųsi dis- 
kusuoti. Vienas.

I

i

AKRON, OHIO. 
Nauja Mot. Progr. Susiv. 

kuopa.
Sausio 13 d. čionai susi

tvėrė Am. Moterų Progre- 
syvio Susivienijimo kuopa 
iš 13-os narių. Linkėtina 
naujai moterų organizaci
jai kuopuikiausio bujojimo.

Sausio 21 d. įvyko LSS. 
244 kuopos surengtos pra
kalbos. Kalbėjo d. L. Pru- 
seika. Prakalbos visais at
žvilgiais nusisekė labai ge
rai. Prie kuopos prisirašė 
12 naujų narių. Aukų Lie
tuvos Soc. Dem. Partijai su
rinkta $21.15. Vadinas, pra
kalba padarė gerą įspūdį.

Neužmirškime draugo.
Mums sąjungiečiams ir 

abelnai progresyriškai mu
sų visuomenei jau žinoma, 
kad musų darbų lauke prieš

SO. MANCHESTER, CT. 
Susitvėrė LDLD. kuopa.
Susitvėrė čionai LDLD. 

kuopa ir nutarė parengti 
prakalbas su diskusijomis. 
Prakalbos bus 4 d. vasario, 
2 vai. po pietų Town Hali 
svetainėje. Kalbės L. Pru- 
seika.

Katalikams nesiseka.
Šiomis dienomis likosi čia 

likviduota 21-ma vyčių kuo
pa. Mat ta vyčių rota su
sidėjo iš senmergių davat
kų ir prasigėrusių senber
nių, visai nestebėtina, kad 
ir nusigyveno.

Antras klerikalams smū
gis, tai tas, kad Rymo kata
likų susivienijimo kuopa 
neteko stipriausio savo šulo 
J. A—čio, kuris buvo vyčių 
pirmininku ir SLRK. kuo
pos raštininku. Jis kasžin 
kur pragaišo su visu kuo
pos iždu.

Turiu pridurti, kad tai 
buvo uoliausias katalikas ir 
kemešinio "Darbininko” 
pilniausias auklėtinis.

Katalikų pirmininkas.

Romos miestas įkurtas
753 m. pirm Kristaus gimi
mo.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I1LEIVI8.

—O šventas Jackau! Na-Į 
gi kas su tavim tėve, pasida
rė? Tai mat prie ko tave 
privedė girtuokliavimas. 
Gerai, kad da nor kalinių 
nepalikai, kitaip...

—Šarap! Ba kad žiebsiu 
per ausį, tai tau kitoki ste
buklai pasirodys.

—Geriau, tėve nepyk, bet 
' papasakok kas su tavim at

sitiko, kad taip išrodai. Gal 
jau su vyčiais atsisveikinai 
ir dėlto numetei savo šoblę 
ir mundeirą.

—Nousa.
—Gal gaspadine mesda

ma iš burdo?
—Nevermai! Jau aš gas- 

padinei nepasiduočiau. Ale 
visus bedievius ir tave sy
kiu, jeigu tik šoblę turėčiau, 
iškapočiau kaip sliekus, da- 
eol!

—Tu sergi, tėve. Pašauk
siu ambulansą, kad tave nu- 
gebentų..

—Šarap, ba kad žiebsiu!
—Ištikrųjų, tėve, nieko 

nesuprantu, kas su tavim 
pasidarė? Visas apsidras
kęs, kaip kokia šmėkla. Ir 
ko tu pyksti.?

—Da klausia, ko pykstu. 
O gi per keno pričinę tas at
sitiko, jei ne per tavo?

—Jeigu tu, tėve, pakliuvai 
džėlon, tai ne mane kaltink, 
bet tik alų, degtinę ir savo 
tamsumą.

—Nausa. Tų tavo mokslo 
vyrų kvailas pasakas reikia 
kaltint

—Nejaugi? Koks mokslo 
vyras tau liepė girtuokliauti 
ir pešties?

Šiur, kad taip. Kasgi, jei 
ne tu man pripasakojai, kad 
žmogus neturi dūšios, a?

—Taip, aš tau pasakojau, 
ką mokslas sako apie kuni
gų pasakas kaslink dūšios ir 
abelnai pasaulio ir žmogaus 
jame atsiradimą. Bet ką tas 
turi bendra su tavo pešty- 
ne?

—Na, tu man, vaike, dau
giau nepasakok, bo kaip Die 
vą myliu ir panelę švenčiau
sią, daugiau tau netikėsiu. 
Aš tau sakau, kad tavo pa
sakos privedė mane prie to, 
kaip mane eryvą matai.

—Stebiuosi, tėve, ir lau
kiu tavo papasakojimo.

—Tai klausyk ir dėkis sau 
galvon, kad kitusyk ge
riems žmonėms niekų nepa
sakotum.
»—Klausau.

__Buvo šitaip: kada tu 
man pripasakojai, kad pa
gal kunigų mokslą išeina, 
jog ir nigeris turi turėt du
žią, tai'aš visą naktį nega
lėjau užmigti. Mislijau ir 
mislijau. Dievas sutvėrė 
žmogui dūšią velug savo ab-

Įrozo. Nigerio dūšią negali 
būt velug to Dievo abrozo,! 
bo Dievas ne nigtris. I

—Gerai,tėve, bet nigeris ’ 
gali tau pasakyt, kad pasi
žiūrėtum į Čenstakavos ste-Į 
buklingas Dievo motinos pa-j 
veikslą ir tu pamatysi, jog 
ten motina Dievo ir jos ku-’ 
dikis numalevoti juodais 
veidais.

—Šarap! Užgauni mano į 
katalikiškus jausmus, ir 
kaip matai tau snukį pada
rysiu juodą.

—Ne, tėve. Aš tik paste
bėjau, kad nei balti, nei juo
di žmonės nežino koks jų 
dievas, nes jie jį sutveria pa
gal savo išvaizdą ir mėgi- 
mą. Graikų mokslinčius 
yra pasakęs, kad jeigu jau
čiai tikėtų į dievus, jie juos 
sau susitvertų kaipo jau
čius.

—Ai donker apie jaučius. 
Aš tau sakau, kad Dievas 
yra baltas ir nigeris negal 
turėt dūšios.

—Argi įsitikinai tame, tė
ve, ir kuomi tatai gali priro- 
dyt.

—Tikrais faktais, vaike. 
Tik man nepertrauk, bo die
važi neišlaikysiu nežiebęs i 
tau per ausį.

—Aš negaliu suprasti, 
kas su tavim, tėve, pasida
rė, kad toks mušeika nori 
būti.

—Noriu ir busiu, o ką tu 
man padarysi? Aš netikiu 
dabar į dūšią ir peklos nebi
jau.

—Bet džėlos, tėve, bijai, 
nes joje buvai.

—Šarap. Ne tavo, 
biznis, ar aš buvau 
ar ne. Ale klausyk, 
džėlą patekau. Kaip sakiau, 
aš per visą naktį negalėjau 
miegot. Atsikėlęs nuėjau 
pas Alabuizį saliunan. Išsi
mėtęs vieną-kitą čierkelę 
ant ščyros dūšios, sakau sa- 
liuninkui: "Sei Saiman, pa
sakyk, ar nigeris turi dū
šią?" Jis pradėjo kvatot. Sa
ko: "Tokią pat kaip ir vel
nias." Sakau tau, vaike, 
man visai negerai galvoj pa
sidarė. Liepiau duot da po
rą viskių, paskui išgėriau 
kelis stiklus alaus ir išėjau 
tavęs jieškoti, sumušti. Bet 
išėjau tik ką iš saliuno,.o 
žiuriu atalionas stovi su ka- 
tarinka ir grajina, o jo mon- 
kė pribėgus prie manęs nu
siėmė savo kepuraitę ir at
kišo ranką, žiūrėdama man 
į akis. Mane paėmė piktu
mas, pastvėriau savo šoblę 
ir bučiau ant vietos patie
sęs, jei aitalionas nebūtų ją 
greit už virvės patraukęs. 
Mano šoblė net į saidvoką 
įstrigo. Aš šokau prie aita-

veike, 
džėloj 
kaip j

liono su šoble, o čia nigeris, 
capt mane iš užpakalio pa
gavo už rankų ir neleido ai- 
talionui ir jo monkei galvas 
nukapoti. Tuojau pribėgo 
policmanų ir nors narsiai 
gyniausi, jie atėmė iš manęs 
šoblę, nuplėšė mandierą, su
draskė marškinius ir nuga-' 
beno in džėlą. Paskui su-! 
džia mane nufainavo ant 6 
parų džėlos ir pasakė, kad. 
nekalta monkė ir nigeris,' 
kuris išgelbėjo žmogui gy
vastį, turi gražesnę negu aš 
dūšią.

—Gal ir teisybę tau, tėve, 
pasakė.

—Tai aš nenoriu turėt du
sios, jei nigeris ją turi.

—Matai, tėve kiek neapy
kantos ir pavydo pas tave 
tavo tamsumas išauklėjo. 
Pagalvok, prie ko tave butų 
privedęs nedoro žmogaus I 
kvailas pasakymas. Perilgas 
šiandien butų pasikalbėji
mas, kad galėčiau tau, tėve,; 
išaiškinti skirtumą tarp 
mokslo ir tamsumo. Švie
sus žmogus niekad tokio be
protiško žingsnio nepadary
tų, kaip tu, tėve, padarei. 
Prie to baisaus žingsnio ta
ve paragino visupirma ap
svaigimas, paskui neapy
kanta ir pavydas. Žinai, ką: I 
ateinančios subatos vakare* 
10 vasario So. Bostono Lie
tuvių salėj bus teatras "Du į 
Broliu." Eik namo, nusi
prausk, išsimiegok ir suba
toj aš ateisiu pas tave, kad 
nusivesti to perstatymo pa
matyti.

—Orait, vaike. Aš noriu 
matyt tijatrą, ale vistiek aš 
netikiu, kad nigeris turi du-’ 
šią.

—Apie tai, tėve, nekalbu, 
apie tai nekalbama ir minė
tame perstatyme, tik paro
doma. kas atsitiko su tokiu 
tamsiu kaip tu, tėve, vienui 
broliu, ir kuo liko kitas bro
lis, kuris mokinosi, vietoj 
kad girtuokliauti ir kazi- 
ruoti.

—Gudbai, vaike. Tik ne
užmiršk ir ateik subatos va
kare.

_ • 
. --------------------------------------------------------------------------------------------------- I

Negražu apie žmogų meluoti.
"Keleivio” N4 Chicagos | 

korespondentas rašo, kad 
chicagiečiai myli "Keleivį,” 
tik T. M. D. N1 pirmininkas 
esąs priešingas "Keleiviui” 
ir visados susirinkimuose 
šaukdavo prieš "Keleivį.”

Kad "Keleivis” yra myli
mu, to neužginčiju, bet kad 
T. M. D. pirmininkas šauk
davo, buk "Keleivis” ne
geras, tas yra grynas prasi
manymas. Nežinau, iš kur 
tokią nuomonę minėtos ko
respondencijos autorius ga
vo. Taip meluoti, tai tik 
jau negražu. Tikiu, kad 
jeigu pareikalaut iš jo pri
rodymo tos nuomonės tei
singumo, tai atsidurtų gana 
kebliame padėjime.

T. M. D. N1 pirmininkas 
niekad nebuvo ir nėra "Ke-__ ____________ _______ t
leiviui" priešingas, bet kaip baisų naikinimą šalių ir nu- iki

I

I

t

Prietarų Prakeiksmas
karėse, kurios buvo suorga
nizuotos išgelbėjimui grab- 
vietės, kur naujasis dievas. 
Jėzus Kristus, buvo i

Kiekvieno gero vyro ir 
geros moteries pareiga 
veikti, idant prašalinus iš 
savo draug-žmonių prota
vimo ]_ 
pildė šį puikų pasaulį žmog
žudy bėmis ir nubudimu
praeityj, ir šiandien da nuo- Arthorlandų 
dija gyvenimo šaltinius.

Praeities istorija parodo, kaltų žmonių išžudė^Šven 
kad prietarai išnaikino 
tvirčiausias viešpatystes, ir 
šiandien, ankstybame dvi
dešimto šimtmečio rytme- 
tyj nėra kunigų kontro
liuojamos šalies, kuri nebe- 
siskubintų tuomi vieškeliu, 
kuris veda į tautų kapines, 
dažydama musų puikios že
mės upes žmonių krauju.

Prietarai pripildė dangų kad nepripažino, jog Dievas 
dievų šmėklomis, o sostus kada nors buvęs užmuštas 
ant žemės beširdžiais tyro- 
nais; tarpe šitų nemielašir- ----------------------------- ..,
dingų Molochų (dievų, ku- pragaištingumu kunigai iš- 
riems buvo aukaujami žmo- ’ - — -1—>-
nės) jie prarijo milionus 
liaudies su žvėrišku smagu- pasirodė 
mu ir linksmumu.

Suokalbis tarpe dievų rinčias kokius nors naudin- 
šmėklų danguj ir beširdžių gus pamokinimus bei pata- 
kunigų ant žemės pavergi- rimus. Kiekviena tauta 
mui žmonijos pasiekė augš- kentėjo nuo prakeikimų, iš- 
čiausį laipsnį apie .du tuks- leistų per prietarų kunigus, 
tančiai metų atgal, kada Jė- Europa per tūkstantį metų 
žus Kristus tapo pasodin- buvo paversta į kraujo Gol- 
tas ant dangiškojo sosto į gotą. Šiandien prietarų 
vietą Rymionų vyriausiojo kunigais apsėstos šalis Eu- 
dievo Jupiterio. ropoj yra pasirįžę užgesin-

Nė istorija, nė tradicija ti žibintuvą proto ir.sugrą- 
(padavimas) nuo pat atsi- žinti žmogaus giminę atgal 
radimo (gal daugiau kaip į "tamsybės amžiaus" be- 
milijonas metų) 
ant šios žemės, neperduoda 
mums tokio baisaus ir tam- joj piktadarystė, yra tai da- 
saus perijodo žmonijos vys
tymosi bėgyje, kaip kad bu
vo per tūkstantį metų nuo 
laiko priėmimo krikščiany- 
bės per žmogžudį Konstan
tiną, ciesorių Rymo imperi
jos.

Per tūkstantį metų Ry
mas viešpatavo ant viso ta
da žinomojo pasaulio ir .Ju
piteris buvo gerbiamas kai
po vyriausis ir galingiausis 
dievas visatos, bet 325 me- vo ant visų plačios Rymo 
tuose, laike pirmosios kon- imperijos gyventojų; raga- 
ferencijos Niceoj, per Kons- nystė ir jai panašios apga- 
tantino įtekmę naujasis die- vystės turėjo pirmybę. Da 
vas, Jėzus Kristus išstūmė ir šiandien tie beprotiški 
Jupiterį iš dangaus karalv- prietarai tebeužsilaiko įvai- 
stės ir perdavė Konstanti- riose formose nepaisant 
nui raktus, su kuriais ati- vystymosi mokslo, 
darė dangaus ir peklos var- _ 
tus.

Nuo šio laiko prietarai su bimai da ir dabar užlaikyti 
didžiausiu baisumu užval- veikmėje "tamsybės am- 
dė galingąją, bet jau svy- žiaus" apgavystės. Da daug, 
mojančią Rymo imperiją daug protaujantiems žmo- 

’ nėms reikia atidėti darbo ir 
spėkų, idant padaryti šią 
žemę tinkama linksmam ir 
patogiam žmonių gyveni
mui.

Tiktai tada įvyks gera 
valdžia, taika ir palaima, 
kada dievai išnyks iš dan
gaus ir kada kunigai prie
tarų liks palaidoti praeities 

Bet tas neįvyks 
_ __ _ i rauslį iiauiuiiimį oauiį 11 nu- im zauvucS neišmoks tOS

tik atbulai, visuomet agi-' galabijimą milijonų žmonių garbios tiesos, kad visata 
tuodavo už "Keleivį,” nes ir 11 - 1 1 ■ • • • • • -
pats jį mėgdavo skaityti.

Kad dr-ja nepaėmė "Ke
leivį" sau už organą, tai ne 
pirmininko kaltė.

Tolesniai sakoma, kad 
dr-jos pirmininkas, būda
mas bankierium skaitė save 
kapitalistu.

Aš manau, kad tokių ži
nių rašytojas nepažįsta to 
pirmininko, kitaip negalėtų 
taip per akis meluoti. Nes 
tasai žmogus, nors ir buvo 
bankierium, visuomet ir vi
sur remdavo darbininkų ju
dėjimą dvasiškai ir pinigiš- 
kai.

Tokių 
rašymais 
Chicagos 
neingysi,

y?

---—
Kadangi musų lietuviams 

' Texas valstijoje gyvenimas 
labai mažai žinomas, o vie
tos čionai užtektinai yra, 
kad sutilptų da šimtai tuks- 

palai- tančių žmonių ir galėtų ge- - . ■ rei nrvvnn cncifYVlI-

gų." Milionas Albigensų, 
Hugenotų, Waldensų ir 

neteko gy
vasties ir kitus milionus ne-

toji Inkvizicija. Devyni 
milionai žmonių tapo nu
bausti už raganystę ir dvi- 
lyka milionų Indionų Ame
rikoj tapo išžudyta per 
prietarų kunigus užganėdi- 
nimui savo kraugėringos 
širdies ir garbei Dievo. 
Daug milionų žmonių buvo 
nužudyta vien tik už tai,

-š:

Waterbury, Conn.—Sau
sio 17 d. š. m. čionai apsi
vedė tūla katalikiškoji po
relė. Gavę kunigo palaimi
nimą, vestuvninkai ūžė prie 
bačkutės, o kada nusibodo 
bačkutė, nuėjo da į saliuną, 
kur pats jaunavedis su ki
tais pabroliais primušė Jo
ną Žemlionaitį. Taigi pir
mąją naktį praleido šalto
joj, o ant ryt jaunavedis ir 
jo pabroliai likosi nubausti 
po 15 dol. kiekvienas.

Zemlionaitis po to areš
tavo jaunavedį už sumuši
mą. Jaunavedis pabūgęs 
kalėjimo drožė į platų svie
tą palikęs savo jauną pačiu- 
lę.

Tai mat kas dedasi pas 
musų katalikus.

J. Rokas.

tekimo, kaip yra rytinių vai 
stijų didmiesčiuose, todėl 
pasiryžau pąrašyti keletą 
žodžių šiuo kartu apie Za- 
pata miestą.

Miestas, arba geriau sa
kant miestelis, guli prie u- 
pės kranto Rio Grande ir 
apgyventas vien meksiko- 
nais. Tiktai vienas teisėjas 
yra airys, vedęs meksikietę 
moterį. Sakoma, kad jis ir 
visą miestelio gyvenimą 
valdąs.

Miestelio gyventojai ma
žai kas ką dirba. užsiima 
gyvulių auginimu. Tu gy
vulių pridaboti nereikia, 
nes ganyklose nėra rubežių. 
Daboja vien nuo vagių, ku
rie kartais nusigena sveti
mą bandą ir parduoda. Šiap 
dienas leidžia smuklėse ka- 
žyruodami.

Gyvenimo būdas prastas 
ir kultūringam žmogui ga
na keistas.

Man čia teko išbūti 7 sa
vaites. Turėjau progos pa
žinti šio miestelio gyveni
mą. Žmonės skurdo nepaž- 
žįsta. Bet tamsumas jų 

'gana didelis. Netik skaityt 
I ir rašyt mažai kas moka, 
bet angliškos kalbos nežino. 
Yra ir apsišvietusių žmo
nių, dagi mokytų, kurie tik 
ispanų kalbą vartoja ir an
gliškai nemoka.

Vieną ritmetį mes pama
tėm būrį raitų vyrų. Pama
tėm, kad jie ginkluoti. 
Mums paliepta susėst ant 
arklių ir leisties vyties gin
kluotus meksikiečius . Is 
netyčių užklupti jie pasiju
to iš visų pusių amerikonų 
apsupti. Keturis jų suė- 
mėm, kiti bėgo per rube
žių Meksikon. Tai buvo 

; Vilios kariumenės skyrius. 
Besišaudymas tęsėsi 15 mi- 

jnučių, kol meksikonai neiš
nyko. Tik paimtus nelais
vėn parsigabenom į Loredą. 
j Jie teisinosi, kad buvo be- 
! ginkliai — 
neištrūks, 
upėn.
pusėn spiriami Carranzos 
kariumenės. Bet ir čia Ame
rikos kariumene atgal juos 
išvarė. Tokie susirėmimai 
dažnai atsitinka.

Šitokie atsitikimai čionai 
tai kasdieniniai. Maža 
domos į juos atkreipia.

Zapata miestas turi 
gyventojų. Dauguma 
valdo didelius žemės plotus, 
augina gyvulius, parduoda 
juos ir iš to gyvena. Kiti 
gi samdomi gyvuliams pri
daboti ar gadyti juos.

Be gyvulių daugiauiai da 
auginama komų ir svogū
nų, iš kurių taipgi gauna
ma pelnas.

Ketinu važiuoti į šiaurinę 
Texas valstijos dalį, kad 
prisižiūrėjus, kaip ten žmo
nių gyvenama. Abelnai, 
kiek man jau žinoma, Te- 
xas valstijoje gyvenimas 
yra galimas ir geistina, kad 
lietuviai, jeigu perkasi že
mę, pirktų ją Texas valsti
joje, Wilhelm Gimus.

I

ir palaidotas Palestinoj.
Su šėtonišku žiaurumu ir

žudė beveik visus mokslo 
vyrus ir moteris, kurie tik

J. v, J 5 netikį melams,
ir naikino visas knygas, tu-

'tamsybės
žmogaus žvaigždę naktį.

Didžiausia svieto istori-

bartinis Europoj siaučian
tis baisiausis aukavimas mi
lionų nekaltų vyrų, moterų 
ir vaikų apginimui prietaro, 
buk dievas yra įteikęs kara
liams pilnas teises valdyti 
žmones.

Per tūkstantį metų po su
teikimui Jėzui Kristui kara
lystės dangaus ir žemės ir 
užėmimo sost-o per Kons
tantiną, prietarai viešpata-

Įtekmė paveldėjimo, tra
dicijos ir Įstatymiški pralo-

ir per tūkstantį metų laikė 
šį pasaulį nusiminimo 
skraiste apsupę taip, kad 
spindulys šviesos neįstengė 
prasimušti per žmonijos de
speraciją. Istorija ir vadina 
tą tūkstantį metų "tam
sybės amžiumi." Nėra 
kalbos, kuria galėtum apsa
kyti, nėra nė plunksnos, ku
ria galėtum aprašyti apie tą kapuose.

” i žmonės

I

per tą tamsybės tukstant- turi savyje visas priežastis 
meti. į ir pasekmes, ir kad nieko

Žuvo penki milionai vyrų, viršgamtiško nėra ir negali 
moterų ir vaikų kryžeivių būti. P. Martin.

Waterburio L- Pr. Dr* q Liet. Dien. atskaita.

neteisingų žinių 
p. Klierike pas 
lietuvius garbės 

todėl patariu vi
suomet pirma pagalvoti ką 
rašai ir sakai._______ S. R. , L. Dramos arpas

Londoną įkūrė A. Plau- S. L. A. 11 -ta kp. 
tius 47 m. po Kristaus gimi- J. Žemaitis 
mo. Surinkta per įvairius

I
San Francisco, Cal.—Ka

dangi, kaip jau žinoma, S. 
L. A. 106 kuopa nepasiten
kino vietinio Lietuvių Die
nos Komiteto dviejų narių 
sauvaliavimu, kad pasidėka- 
vojant pp. Norkui ir Stasiu- 

Iliui surinkti pinigai nuėjo 
i C. A. Komitetui, tai kuopa 
atšaukė tą savo pažadėji
mą aukaut 100 dolerių. Po 
ilgų ginčų sutikta aukaut 
tik 50 dolerių. Dabar kuo
pa atšaukė ir tą ir paskyrė 
LSS. namui 10 dol., Liet. 
Soc. Dem. Partijai 5 dol. ir 
S. L. A. prieglaudos namui 

i 5 dol.
Matyt, kad SLA. kuopa 

neremia atžagareivių poli
tikos. F. Mockus.

mat pamatę, jog 
sumetė ginklus 

Persikėlė Amerikos

kas

500
jų

Sau-Shenandoah, Pa.
šio 28 d. čia buvo gerb. sve
čių iš Lietuvos pagerbimui 
surengta LSS. 28 kuopos 
vakarienė.

! Dadyvavo draugai iš Gi- 
radvillės, Frakvillės ir Ma- 
hanoy City. Išviso buvo apie 
150 svečių.

Buvo tai naudingas ge
resniam draugų susipažini- 

Imui vakarėlis. Buvo pra- 
, kalbėlės ir deklamacijos. 
Ant galo buvo renkamos 

■ aukos: sąjungos namui, 
i kankiniams ir L. S. D. Par
tijai. Surinkta išviso $118.- 

'80. N.

i

Račkaus prakalbai medega.
Collinsville, III. — Musų 

"vyčiai" čia rengė savo Rač- 
kui prakalbas, tai vyčių ge
nerolas vaikščiojo ir rinko 
jam medegą.

Užeina vyčių generolas į 
tautišką smuklę ir randa te
nai padėtą ant baro "Kar
dą." Generolas ima jį ir de
dasi į savo kišenių. Saliu- 
ninkas paaiškina, kad jis 
neturi teisės to daryti, nes 
už "Kardą" esą užmokėta 
10 centų.

Vyčių generolas užmoka 
10 centų ir išeidamas sako: 

—Čia bus Račkui mede- 
gos.

Žmonės dabar kalba, kad 
vyčių kalbėtojas savo pra
kalbų mokinasi iš "Kardo.”

Dėdė Juozas.

Žmogaus ūgis visuomet 
• beveik turi šešis kartus to 
ilgio, kokį turi jo pėda. Jei
gu kartais tas mastas neiš
laikytas, tai žmogus nėra 
proporcionaliai išsivystęs. 
Sakoma, kad tos taisyklės 
prisilaikydavo ir senovės 
graikų skulptoriai, kuomet 
jie darydavo žmonių stovy- 
las.

3,252.10parengimus

Viso labo
Išlaidos.

Pasiųsta L. D. n. dėl
karės šelpti $1,361.40

Į Vilnių M. Biržiškos
vardu 1,210.00

"Žiburėlio” draugijai 234.46

Waterburio lietuvių pir- 
meiviškų-tautiškų dr-jų są
ryšio dėl rinkimo aukų lie
tuviams nuo karės nukentė
jusiems 1915 ir 1916 m. at
skaita.

Įplaukos.
Draugijos aukavo: _______ ___ o- —

Lietuvos .Jaunikaičių $90.30 Priduota prie lietuvių 
Lietuvos Sūnų 88.00
D. L. K. Algirdo 
W. L. šviesos 
D. L. K. Gedemino 
M. Rūtos

$3,535.56
"Vienybė Lietuvninkų" 

giriasi, kad ji esanti aprink
ta "Centralio Komiteto" or
ganu. Vadinas, ir melagiai 
turės sau organą.

——’į dienos 250.00
25-00 l Autonomijos Fon. 400.00 
1900} J _______
17.261 viso labo pasiųsta $3,455.86
15.001 Randasi dr-jų Sąryšio 
13.90; ižde $79.70
5.00! "W. L. P. T. dr-jų Sąry-

10.00 i šio” raštininkas,
J. Aidukonis.

"Kovos” redakcija labai 
giriasi sąjungiečių simpati
jomis ir užuojautomis jos 
krucijatoj prieš socialistus. 
Nieko ypatingo, kad šlavi
kams nauja šluota patinka, 
bet taip greit ją numes į 
kampą, kaip greit pamatys 
kad visus grudus iššvaistė.

Kynuose mokinys išduo
damas savo lekciją turi at
sukti į savo mokytoją užpa
kaliu.

Brazilija yra didžiausia 
republika pietų Amerikoj. 
Joje yra 24,600,000 gyvento
jų, kurių 75 nuošimčiai ne
moka nei skaityt nei rašyt.



*
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Vilkai užpuldinėja 
lamelius.

Kad išlyginus šitą lėšų 
skirtumą, reikėtų gauti 
apie 6,000 naujų skaitytojų. 
Tiek mes negavom. Betl 

i visgi gavom tiek, kad iki 
$2.00 „Keleivio” kainos keltVakarinėj New Yorko 

valstijos dalyje vilkai pra- nereikės. Apskaitliavom, 
dėjo užpuldinėti farmerius. kad užteks pakėlus 25c. 
Išpradžių farmeriai juoke-; Taigi nuo 1 kovo ”Kelei- 
si, kuomet katras nors iš jų vis” kainuos Suvienytose 
papasakojo, kad jis matė Valstijose metams: $1.75, 
pėdų ant sniego, bet dabar pusei metų: $1.00. 
juokų jau nėra. Moterįs bi- Užsieniuose, kaip antai 
josi išeiti jau iš stubų ir, Kanadoj, Argentinoj, Škoti- 
kur toliau, vaikų į mokyk- joj ir kitur, metams: $2.25, 
las jau nebeleidžia, nes jau pusei metų: $1.25. 
ne vieną vilkai buvo užpuo-! 
lę. Iš Rochesterio praneša
ma, kad Ontario, Yates ir 
Steuben pavietuose vilkai 
išpiovė jau tiek gyvulių ir 
paukščių, kad nuostoliai ap
skaitoma į kelioliką tūks
tančių dolerių. Valdžia pa
skyrė $50 dovanų už kiek
vieną užmuštą vilką.

Iš kur tie vilkai užėjo 
sunku suprasti, bet jų atsi
rado tiek daug, kad nakties 
laiku farmeriai neapsigink
lavę dabar jau niekur nei
na. Vienas vilkas buvo už
puolęs mažą mergaitę, kuri 
ėjo mokyklon. Mergaitė 
mušdama jam savo krepšiu 
per galvą ir spiegdama ne 
savo balsu sutraukė apielin- 
kės farmerius. Vilkas pa
matęs daug žmonių pabėgo. 
Farmeriai jį apsupo krū
muose ir nušovė. Jis buvo 
taip užbadėjęs, kad tik vie
na skūra ir kaulai.

Kitoj vietoj septyni vil
kai užpuolė farmerį Franą 
Dumontą, kuris ketvergo 
naktį grižo raitas namo. Jie 
sekė jį ligi pat namų ir tik 
tada sustojo, kada jis įjojo 
ant kiemo. Kada jis pasta
tė į tvartą arklį ir įnėjo stu- 
bon, vilkai pradėjo drasky
ti augštą lentų tvorą, kuria 
buvo aptvertas iš užpakalio 
tvartas.

Dar kitoj vietoj pulkas 
vilkų užpuolė farmerį Ja
unes Cook’ą, kuris važiuotas 
grįžo iš Victoro namo. Vie
nas vilkas šoko ant jo ark
lio, o kitas matėsi ant rogių. 
Bet farmeris juos atmušė ir 
varydamas arklį 
važiavo namo.

Alkanų vilkų 
farmeriai girdi 
Aną vakarą penki vilkai ap
stojo Phelpso farmą. Na
mie tuomet buvo tik mote
ris su vaikais. Ji persigan- 
dus pradėjo šauktis telefo
nu pagalbos. Tuojaus iš ne
tolimo kaimelio pribuvo bu- 
ris farmerių su karabinais, 
bet vilkai pajutę pabėgo.

Vieną nedėldienį einant 
dviem moteriškėm į bažny
čią. 8 vilkai užstojo kelią.

Vilkai esą šviesiai rudo 
plauko ir apie 6 pėdų ilgio.

EXETER, N. H.
Sausio 7 d. krikštynose pas A. Ba- 

levičių susirinkusieji svečiai J. Luk
šiui sumanius suaukavo nuo karės 
nukentėjusiems $5.00.

Aukavo: J. Lukšis, K. Lukšienė, V. 
Daukauskas ir D. Tamulevičius po 
Balevičius, J. Balevičienė, B. 
Balevičius, J. Balevičius, A. Balevi- 
Cilčius, A Lukšis, M. Ližai-

itis, S. Y’agminas ir A. C. Majauskas 
—po 25c.; J. Kudarauskas ir K. Ku- 
darauskienė—po 15c.; E. Lukšienė ir 
S. Markelis — po 10c. Viso $5.00.

A. C. Majauskas.
Pinigų $5.00 priimta ir perduota 

L. Š. F. kasininkui, K.-Šidlauskui.
J. G. Gegužis.

I

zovada at-

staugimą 
kas naktį.

Nuo 1 d. Kovo “Keleivio” 
kaina bus $1.75 autams.

Keliatas savaičių atgal 
mes pasiskundėm savo skai- 
1 1 • • e • _

Pajieškau brolio Aniceto ir sesers į Pajieškau pusbrolių Martino ir Į 
.Onos Žilinskų, ir draugo Juozo Lav-i Jurgio Šumauskų, ir Motiejaus Šal-1
riškio, Kauno gub, Telšių pav, Mo-; ėiaus, visi Suvalkų gub, Prienų pa
sėdų parap.' Šauklių kaimo, gyveno rap, čidiskių kaimo. Meldžiu atsi- 
Brooklyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti ; šaukti. (7)

Franas Žilinskas 1 Jacob Machuta
1650 Elizabeth avė, G-and Rapids, Box 294, Forestville, Conn.

Mich.:
---- —-------------------------- i IPajieškau * savo tėvo V. Rubiko, 
meldžiu pasigailėti mat.ęs mažos ir- 
atsišaukti, prisiųst kokių dovanelę ar

Iki 1 kovo „Keleivio” kai
na pasilieka dar ta pati, ką 
buvo iki šiol.

Su pagarba, 
”Keleivio” leidėjai.

PHILADELPHIJOS 
KRIAUČIŲ STRAIKAS.
Jau tuoj sukaks 3 savai

tės, kaip straikuojam. Iš- 
pradžių buvo išėję į straiką 
ypatingai mažesnių šapų 
darbininkai, dabar jau išėjo 
beveik visi ir didžiųjų. Iš
viso straikuoja apie 12,000. 
Policija žiauria i elgiasi. 
Praėjusią savaitę buvo a- 
reštuota73 streikieriai. Vi
sus unija išpirko. Vieną tik 
ketvergą ties Kirschbaumo 
šapą buvo areštuota 43. Po
licija užpuldinėja ant ra
mių piketninkų ir žiauriai 
muša; vieną taip sumušė, 
kad net į ligoninę turėjo 
gabent. Tik kuomtt didi

SCHENECTADY, N. Y.
Čionai surinkta aukų L. Š. Fondan 

$9.65c. Aukavo: J. Ginaitis ir A. Ban- 
kauskas — po $1.00; L Gudzinskie- 
nė, A. Noreika, W. Bankauskas, A. 
Galent, B. Gedeminienė, J. Gedemi- 
nas, K. Reiseviče, P. A. Ramons, R. 
Karbavičius ir J. Strimila — po 50c.; 
H. Kreature, J. Skietis, J. Sagaitis, 
J. Ramons, A. Kasperiunas, S. Ur
bonas ir K. Stankevičiūtė — po 25c.; 
Z. Noreikaitė ir C. Sabbit — po 20c. 
Smulkių aukų 50c. Viso.... $9.65

Aukavusiems tariam širdingų ačiū. 
Liudvika Gudzinskienė.

Pinigų $9.65 priėmiau Sausio 18 
1917. K. Šidlauskas, L. Š. F.Ižd.K. Šidlauskas, L. Š. F.Ižd.

LAFAYETTE, COLO.
Čionai surinkta aukų L. Š. Fondan 

$6.00. Aukavo: J. Bagdonas. J. Ra
siams, P. Kimčius, R. Kunčienė, M. 
Petkevičienė ir A. Gaidjurgienė — po 
$1.00. Viso labo $6.00. Aukavusiems 
vardan šelpiamųjų tariame nuoširdų 
ačiū. V. Petkevičius.

Pinigų $6.00 priėmiau sausio 12 d. 
1917 m. K. Šidlauskas, L. Š. F. Ižd.

I

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
Kauno gub, Raudondvario parap, 
Užliedžių kaimo. Meldžiu atsišauk
ti tuojaus.

Ignas Yasukaitis
27 M: Cottage st, W. Lynn, Mass.

Pajieškau pusbrolio Stasio ir Alek
sandros Stankų, Kauno gub, Šiau
lių pav, Ligumų miestelio. Jų pa
čių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti dėl svarbaus reikalo.

Ignas Barsčiauskas
1227 llamilton avė, Grand Rapids. 

Mich.

Pajieškau pusbrolių Silvestro ir 
Kazimiero Pikelių, Kauno gub., Gruz
džių valsč., Povilaičių kaimo. Taip
gi draugo Klemenso Motuzos meldžiu 
atsišaukti. (8)

Franas Savickas
1244 So. 2nd st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Jono Zakarevi
čiaus, Suvalkų gub., Gelgaudiškiu 
valsč., Bagdžių sod. Jo paties ar kas 
ji žino meldžiu atsišaukti.

Joe Gabertas
909 3rd st. Room 4, Milwaukee, Wis.

Dumb-
kas žinote nors kokią žinelę apie jį 
pranešti.

Liudvisė Rubikaitė
41 Gatės st, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jono. Dumb- 
rausko, Kauno gub., Kuršėnų parap., 
Kubelių kaimo. Jo paties ar žinan- 
čiujų apie jį meldžiu pranešti.

Mrs Eilėn Mažeikienė
37 28th str., Pittsburgh, Pa.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, i 

nuo 17 iki 22 metų amžiaus. Aš esu I 
23 m, turiu gerą darbą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai, kuri prisius savo j 
paveikslą.

A. čipokas 
6909 Ladema Ct. Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 40 metų am
žiaus, nežiūrint kokių pažiūrų butų. 
Aš esu našlys 39 metų, turiu gražų 
gyvenimą. Meldžiu atsišaukti. Dau
giau žinių suteiksiu per laišką.

Joe Gergzdzunas
Box 267 Christopher, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės bevaikės, nuo 25 iki 35 
metų amžiaus. Geistina kad mokė
tų rašyt. Mylinčios gražų gyvenimą 
malonės atsišaukti, platesnes žinias 
suteiksiu per laišką.

S. B.
1818 Spring st., Racir.e, Vis.

Aš Aku Kostovska, pasira- 
dau visai publikai akyse.

Pajieškau apsivedimui merginos be 
skirtumo amžiaus. Aš esu 22 metų, 
blaivas ir mylintis apšvietą. Mylin-1 
čios gražų gyvenimą lai atsišaukia 
prisiųsdamos savo paveikslus. Atsa
kymą duosiu kiekvienai.

S. L. VVoorpp 
3252 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, geisti
na, kad mokėtų skaityti ir rašyti, Aš 
esu blaivas ir geras amatninkas. Už
dirbu po $25 į sųvaitę. Meldžiu atsi
šaukti. Atsakymų duosiu kiekvienai.

« M. Senkus
330 I5t hst., Detroit Mich.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnos*. 
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 u 
dirbti, pasidarė smagu viskas. P*a 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
liu pažint ir palikau laiminga naad-> 
dama Salutaras Bitteria. Kaina 
Galima gauti geresniuose saliunuos* 
ir aptiekose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: (?)

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
žolės nuo visokių blogumų.
S. Halsted SU Tel. Canal Ailt 

P. J. BALTRĖNAS. Pref.
Chicago, I1L

Šitą apgarsinimą turėtų perskat 
tyt kiekvienas, issikirpt ir pasilik*

“Pajieškau giminių ir pažįstamų. 
Aš esu Kauno gub, Šiaulių pav. Ak
menės parapijos, Kivilių kaimo Atsi
šaukiu.

D. J. Aleksis
P. O. Box 152, E. Arlington, Vt.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 20 iki 40 metų amžiaus. 
Aš esu 33 metų, platesnes žinias su
teiksiu per laišką. Su pirmu laišku 
meldžiu paveikslo. Atsakymą duo
siu kiekvienai. (7)

Jonas Budris
Gen. Dėl. Cleveland, Ohio.

Pajieškau Henriko Pankevičiaus, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Skapiš
kio parap.’ Drevoniškės viensėdijos, 
gyvena bene Rochester, N. Y. Mel
džiu atsišaukti.

France Paškevičiūtė
79 Bank st., Elizabeth, N. J.

17(WMAHANOY CITY, PA.
Gerb. A. Bulotų ir Žemaites pra

kalbose 16 sausio 1917 aukų L. Š. 
Fondan surinkta $74.31. Aukavo: 
Vincas Žemaitis, Kazimieras Kaunas 
ir Leonas Andriuškevičius — po $5;

i St. Kuržinskas $2.00; Jonas Vaitku- 
Inas $1.50; Kl. Lakickas, Ant. Bane- 
•vičius, Adol. Pajaujis, VI. Raulinai- 
tis, VI. Dubosas, J. Stašaitis, Fr. 
Stašaitis, Pet Baniulis, Ant. Baniu
lis, Kaz. Giedraitis. Juoz. Bieliūnas, 
J. Vaišnis, Jurgis Yuškevičius, Juoz. 
Kovas, St Žioba, Marta Sakalauskie
nė, Juoz. Mickunas, Ant. Januškevi
čius, Ant Lisnokas, Juoz. Juodgudis, 
Ant. Kazakevičia ir Fr. Klimauskas 

i— po $1.00; P. Murauskis, Kaz. Rat- 
kus, Ant. Ramanauskas, Jonas La
zauskas, Juoz. Mažeika, Kat Navic
kienė, Ona Kubilienė, J. Aža, Juoz. 
Pieliauskas, V. Žilinskas, Ant Ša- 
džius, Juoz. Masis, Ona Klimauckie- 
nė, Jon. Garkauskas, A. Stašaitis, 
Kaz. Teninis, M. čičkienė, Y. Stan
kevičius, A. Šostak, J. Bubnis, S. 
Petrauskas, J. Stankevičius, J. Vais- 
nis ir K. Šaleika — po 50c.

Viso su smulkiomis aukomis $71.- 
31.

Svečių paveikslų parduota už 
$3.00. Pirko: A. Baniulis už 50c.; 
P. Baniulis už 50c.; J. Usevičius už 
50c.; U. Raulinaitis už 50c.; Kaz. Ge
draitis už' 50c.; S. Kuržinskas už 
50c. Viso labo surinkta $74.31.

Lėšų prakalbų surengimui buvo 
$5.50, L. Š. Fondui pasilieka $68.81c.

Pajieškau sovo pusbrolio Jono Ul- 
činsko, Obelinės kaimo, Mokolų vals., 
Marijampolės pav, Suv. gub, — gi
minaičio Tamošiaus Bielskaus, Gižų 
kaimo ir vals, Vilkaviškio pav, Su
valkų gub. Atsišaukite greitai, nes 
jau baigiasi karė...

Juozas Velioniškis, 
1385 E. 26th st, Cleveland, Ohio

Pajieškau pusbrolio Juozo Važnio, 
Kauno gub, Panevėžio pav, Vabal- 
nikų parap, Čipėnų sodos. Meldžiu 
jo paties atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Kaziunė Žiugrienė
1230 Prescott st, North Chicago, III.

L
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
30 metų, turiu gerų farmų ir vaistų Į 
krautuvę. Norinčios gražaus gyveni
mo malonės atsišaukti, prisiųsdamos 
savo paveikslų. (6)

C. Baker, Milinor, N. D.
MACYS & MARC1N
Telephone: Greenpoint 2327

gabent. Tik 1.....  JĮJĮ
piketninkų minia pasirodė, 
šiek-tiek susivaldė mušei
kos. Ir didžioji Kirschbau
mo šapa, kur dirba apie 
4,000 darbininkų, jau beveik 
visa sustreikavo. Išėjo į 
streiką visa Snellenburgo 
šapa.

Bosai ir kontraktoriai 
gaudo streikierius, fundija, 
visokių paskalų leidžia,vis
ką prižada, kad tik eitų 
skebaut. Bet skebų mažai 
yra. Streikas pavyzdingai 
eina. Streikieriai kuora- 
miausiai laikosi. Gausiai 
lanko mitingus ir prakal
bas. Ir I.W.W. ir Amal- 
gameitų unijos gražiam su
tikime streiką veda. Kiti 
darbininkai labai užjaučia 
streikierius. Plaukia au
kos...

Bosai jau pradeda neri
maut, ir jei taip toliau dar
bininkai laikysis, jei kiti pa

mes

i

I

AUKOS "ŽIBURĖLIUI.”
Aukavo: VI. Raulinaitis $3.00; J. 

Mickunas, J. Vaitkunas ir V. Žemai
tis — po $1.00. K. Kurzinskienė ir 
K. Gedraitis — po 60c.; P. Pečiulis, 
K. Kaunas, L. Andriuškevičius, K. 
Lekickas, A. Pajaujis, A. Aponikas, 
P. Baniulis, A. Baniulis, J. Bielunas, 
J. Vaišnis, J. Stankevivičius ir A. 
Januškevičius — po 50c. Viso su 
smulkiomis aukomis $21.20

Pijus Pečiulis.
L. Š. F. riet. skyr. sekr.

rems musų streiką, 
tikrai laimėsime.

Straikininkų Presos Ko
mitetas:

Julius Norvaiša, Jonas' 
Pusčius. Jonas Bendoravi- 
čius ir F. Rimkevičius.

AUKOS KUN. MOCKAUS BYLAI. 
MONTREAL. CANADA.

Gruodžio 24 d. 1916 m. Moterų Bi
rutės Apšvietos Dr-jos susirinkime 
surinkta aukų kun. Mockaus bylai 
vesti $6.65c. Draugija iš savo iždo 
aukavo $5.00, smulkių aukų surink
ta $1.65.

A. Taurinskienė.
' Pinigų $6.65 priimta ir persiųsta 
J. Laskevičiui į Waterbury, Conn.

J. G. Gegužis.
J. Laskevičiui į

AUKOS
LIET. ŠELPIMO FONDUI

VVORCESTER, MASS.
Gruodžio 10 d. atsibuvusis L. Š. F. 

vietos skyriaus surengtas koncertas

MONTREAL, CANADA.
Didžio Lietuvos Kunigaikščio Vy

tauto Kliubas iš savo iždo aukavo 
kun. Mockaus bylai vesti $5.00. 
Smulkių aukų surinkta $7.30.

Viso labo $12.30.

BENLD, ILL.
Lietuvių Neorigulmingas

Pajieškom savo brolių Antano ir 
Kazimiero Simanavičių, o taipgi iy 
Vinco Kupsčio; visi Kauno gub, 
Šiaulių pav, Kuršėnų par, Padvar- 
nių sodžiaus. Kas apie juos žino, ar
ba jie patįs, teiksis atsiliepti. (7) 

Ona ir Agnieška Simanavičiūtės 
140 Sixth st, So. Bostop, Mass.

Pajieškau brolio Jono Karpavi
čiaus, Suvalkų gub., Mariampolės 
pav., Kvietiškio vaisė., Kuzų kaimo, 
gyveno Anglijoj. Meldžiu atsišaukt.

Ignas Karpavičius
15 Lawrence st., Worceąter, Mass.

Pajieškau Teofilės Bartuly čios, 
Kauno gub., Subačiaus parrap., Ilčiu- 

>nų kaimo . Turiu svarbų reikalų ir 
meldžiu greit atsišaukti.

J. Skrabis.
2009 Penn avė. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
aš esu Suvalkų rėdybos, Naumiesčio 
apskričio, Dobravolės valsčiaus Nai- 
dinės kaimo. Meldžiu visų atsišauk
ti.

Ona Bakytė-Rugienienė
37 Old Tarrace st., Bellows Falls, Vt.

Pajieškau draugo Mykolo Matule
vičiaus, iš Bridgeporto išvažiavo 
Pittsburgo apielinken ir nėra jokios 
žinios. Jei gyvas lai atsišaukia, ar 
kas apie jį žino malonės pranešti. 

Kazimieras Šimkus
443 South avė., Bridgeport, Conn.

Pajieškau Juozo Paidos ir Petro 
Vikturio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Žemgalio sodos. Meldžiu atsišaukti 
ar kas žino pranešti.

Jonas Beniulis
94 Feyette st., Philipsbuyg, N. Y

Pajieškau švogerkos Marijonos 
Ufartukės po vyru Tumošaitienės ir 
kitų mano giminių, kurie rasite mano 
adresų, malonėkit atsišaukti.

Juozapas Kazlauskas
202 Silver st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Stasio Baranausko ir 
Monikos Imbrosiukės, abudu Kauno 
gub., Pabaisko parapijos, Vilkmer
gės pavieto. Turiu pranešti jiems 
svarbų dalykų apie jų brolį Napole
onų Baranauskų, todėl kas apie juos 
žino, arba jie patįs, teiksis atsišauk
ti šiuo'adresu. (8)

Alekas Pavidis,
198 C st, So. Boston, Mass.

Pajieškau tetos Onos Berteškienės 
ir jos dviejų sūnų Juozo ir Jurgio, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Vait
kabalių valse., Vartelių kaimo, Aš 
esmi Varonika Grabauskiutė, Vyžai- 
nio parap. Bajorėlių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti.

V. Kukaitienė
24 W. Porter st., Waterbury, Conn.

Pajieškau Stanislavo Jaspelskio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Užvenčio 
parap., Vitsedžių sodos. Meldžiu at
sišaukti ar kas žino pranešti.

Ona Savickienė
BOX 343 Roslin, Wash.

Pajieškau puseserių Damicės ir 
Marcijonos Stonaičių, Kauno gub, 
Raseinių pav, Aleksandravo parap, 
Šnukalių sodos, gyveno Philadelphi- 
joj. Meldžiu atsišaukti, ar kas ži
no pranešti. (7)

Ona Račkienė
(Valutaitė)

Tovey, III.Box 64
v-------------------

Pajieškau Antano čikatuko, Su
valkų gub, Mariampolės pav. Vei
verių parap, Belevičių kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

A. Žukauskas
BOK 127 Coaldalle, Pa.

Pajieškau pusbrolių, kaimynų ir 
pažįstamų iš Suvalkų gub, Seinų 
pav, Liškavos parap, Žaimių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

Antanas Marcinkonis
117 Charter st, New York City.

Pajieškau draugo K. Petrulio, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Suba
čiaus parap., Pavašokių viensėdijos, 
gyveno E. St Louis, III, paskiaus 
St Louis, Mo. Meldžiu atsišaukti.

R. Krisiunas
8415 Hoffman avė, Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės bevaikės, ne senesnės 27 me- i < 
tų ir ne jaunesnės 19 m, nežiūrint"* 
kokių tikėjimiškų pažiūrų, kad tik 
butų pasiturinti. Aš esu 28 metų, 
turiu gerą užsiėmimą. Pletesnes ži
nias suteiksiu per laišką. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųst savo paveik
slus. (6)

M. N. J.
P. O. BOX 150, Kenosha, Wis.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS PHOTO-ENGRA- 

VERIS penkis metus turi būt tame 
amate ir kad atsakančiai galėtų dirbt 
”Half-tone,” straipyt ant lainių ir 
printvt 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. Būt rūmas (6)
759 Springwells Avė., Detroit, Mich.

i

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

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

RE1KALINGI muzikantai prie 
Lietuviško Beno. Turime daug darbo 
su vestuvėmis ir baliais, o vasarą su 
piknikais. Muzikantus įstatome į 
geras orkestrose vietas, ir parūpina
me gerus darbus čeverykų dirbtuvė
se. Taipgi norinčių mokinties gra- 
jint, meldžiam atsišaukti. (6)

Bridgewater Lithuanian Band 
Box 87. Bridgevvater, Mass.

FURNITURE
TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 x
Pristatom į namus visokius 

daiktus į visą apielinkę Jersey, 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (U)

198-200 6rand Street
<> tarpe Driggs ir Bedford avė.
H BROOKLYN, N. Y. Į

STAIGUS ŠALTIS 
SAUGOKIS 
PAVOJINGAS.

CASCAKAjggUININE
BARBERNE

Parduodam pirmos klesos britvas 
ir mašinėles dėl kirpimo plaukų. Su- 
iaikom plaukus nuo slinkimo ir iš- 
gydom pleiskanas. Dėl atsakymo pri- 
siųskit štampą. (6)

M. ZIZIS
138 Millbury st, Worcester, Mass.

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

Gaunamos bile aptiekoje.

Pajieškau Emilės Janisiutės, Vil
niaus gub, gyveno Scotlande, pas
kui atvyko Amerikon, gyveno Bosto
ne. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
atsišaukti.

Miss Konstancija Pudžiuniutė
41 So. Leonard st, Waterbury, Co^n.

Pajieškau pusbrolio J. Petrėno Liu- 
cunų kaimo, Krinčino par. Kauno 
gub. Turiu svarbų reikalą, atsišaukit 
tuojaus.

J. Bagdonas
1756 E. 32 st, Cleveland, Ohio.

IŠRADIMAI. |
Turite kokį nors išradimą ar T 

gal abejojate ‘apie jį, prisiųskite L 
mums dėl užpatentavimo. Dova- 
nai duodame rodą ir nurodymus T 

X apie užpatentavimą. Dovanai 'I
< | gaus kiekvienas knygutę ką išra- t 
s > sti, kaip užpatentuoti ir kokie iš- T 
; radimai pageidaujama. Pinigus * 
H už užpatentavimą iš kalno nei- T 
Ii mame, tik prisiųskite mažą dalį £

rankpinigių, o likusius užmokėsi-j 
te, kaip gausite popieras, abelnai T 
rakant kaip busite užganėdinti.^ 

<> Dovanai'padedame parduoti už-T
< I patentuotus išradimus. Užtikri- it 
p name gerumą $10,000.
i i Rašykite lietuviškai į bile kurį 
?: musų ofisą. (8) 4
Ii A.MER’CAN-’7’ R '”7\N i 

PATENT OFFICE. (k.)| 
U ’09 Broadwny. 403 Barrister BldgJ- 

New York City, lVashington, D.C.T
:ic:cr-rj: r.rtcrH-u ncunTy.isuHC y

Kliubas 
vesti $6. 

»• aterburio L. Laisv. Susiv. 4 kuo
pa aukavusiems taria širdingų ačiū. 
Pinigus priėmiau.

Geo. J. Laskevičius.
771 Bank st., Waterbury, Conn.

V ernon teatre davė aukų nuo karės aukavo kun. Mockaus bylai
nukentėjusiems $101.00.

Aukavo: D. ’Stramskis $2.00; P. 
Jankauskas, Armanavičius, Putietis, 
A. Dabrila, A. Stankiutė, A. Palta- 
navičia, Bendoravičia, Stankienė, Ce- 

V. Juodegis, J.snauskas, Jezuikis, _
Paltanavičia, J. Padusevičia, J. Rep. 

1 šys, S. Bucevičia, P. Kūginis, M. Pet- 
tytojams ir draugams, jog kuniene, P. Visockis, J. Pčža, V. Do- 
laikraštinė popiera taip pa
brango, kad noroms neno- 
roms esame priversti kelti 
„Keleivio” kainą po Naujų 
Metų iki $2. Tečiaus kartu 
mes pasakėme, kad tos kai
nos gal būt da ir nekelsime, 
jeigu musų draugai sukrus 
ir pasirūpins gauti iki Nau
jų Metų bent po vieną nau
ją skaitytoją „Keleiviui”.

Kai kurie draugai labai 
daug pasidarbavo. Tūli jų 
prikalbino netik po vieną, 
bet po 10 ir daugiaus naujų 
skaitytojų. Ir jeigu popie
ra nebūtų da daugiau pa
brangus, mes butume jau 
nekėlę „Keleivio” kainos. 
Bet nuo to laiko, kaip mes 
rasėm aną atsišaukimą, po
piera da daugiau pabrango. 
Pabrango ji tiek, kad mes 
turim dabar už tą pačią po
pierą išmokėti apie $8,000 
metams daugiau, negu pir
ma mokėdavom.

meška, V. Rugienius, S. Kiuman 
(svetainės savininkas), J. Čižauskas, 
K. Jasnauskas, M. Žizas, J. Raulins- 
kas, J. Špakauskas. Skliutas, Bal
čius, Daugėla, N. Kuderauskas. V. 
Visockis, K. Kosulis, A. Vaitkevičius, 
V. Galeckas, J. Naviackas, Gelskis, 
Ignas Šiupėnas, Alyta, M. Dabkiu- 
niutė. K. Stromskis, J. Paberžis, A. 
Sviderskis, M. Urbavičiutė, C. Jase- 
liuniutė ir P. Gudavičia — po $1.00; 
V. Vaitkauskas, O. Paltanavičiutė, 
Chas Uliat, J. Tamutis, J. Vaitekū
nas, F. Skliutas, J. Vaiša, J. Lauri
naitis, Enzelis, O Bendoriutė, P. Pul
telis, M. Alinkevičia, J. Motiejaitis, 

! Ciaplikas, V. Motiejaitis, J. Eimu-
tis. V. Mickevičia, B. Olikas, J. Kai
raitis, Šimkonis, J. Matjošaitis, J. 
Pupis. Vaitekūnas, J. Adomavičia, A. 
Enzeliutė, V. Lazdauskas, M. Stan
kus, A. Valatka, J. Klimas, K. Kriau 
runas, J. Kudirka, J. Aksamavičiu- 
tė, A. Šalčius, J. Brookas, A. Kude- 
rauskas, A. Barauskas, A. Vaitkevi- 
čia, E. Budris, D. Žemeikis, M. Tu- 
mosienė, A. Abraitis, A. Beznokis, 
J. Galeckas. V. Ciplijauckas, M. Sta- 
Fulionis, S. Bakanauskas ir P. Plokš
tis — po 50 centų; C. Ynodaitis 60c.; 
Philiph Vernon (teatro operatorius) 
80c.

Viso stambių aukų 
Smulkių aukų

$73.40
27.60

$101.00 
po $1.00, bet

I

I

Paj ieškojimai
PETRAS MILIAUCKAS, kuris bu

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

Kazimieras Radzikonis (6) 
622 E. Me Ilvaine st, Chester, Pa.

Pajieškau savo sesers Kotrinos 
Paulauskiutės, Kauno gub, Telšių 
Lūkės parap. Meldžiu atsišaukti.

Barbora Paulauskytė (7) 
314 Franklin str, Joliet, III.

Pajieškau draugo Juozo Boriso ir 
Jono Dambravos, pirma gyveno Park 
City, Utah. Jų pačių atsišaukti ar 
žinančiujų meldžiu pranešti.

Petras Kinder (6)
Leyden, Colo.

Karės pabėgėlis Kazlauskas įieško 
savo sunaus Antano Kazlausko, paei
nančio iš Suvalkų gub, Mariampolės 
pav, Klebiškio valsč. čiudiškių kai
mo, Prienų parap. Meldžiu atsišaukt 
ir atsiimt tėvo laišką. (8)

Paul Karsoks
Box 620, Stuthers, Ohio.

Viso sykiu
Daugelis yra aukav

nepadavė savo vardų. važiavus
Vardan L. š. F. visiems aukavu- antrašą, 

rems tariu širdingą ačiū.
J. A. Matiejaitis.

Pajieškau brolių Petro, Domininko 
ir Franciškaus Augustinų, Kauno g, 
Telšių pav, Alsedžio parap. Platakų 
sod. gyveno Witkerbuary, N. Y, gir
dėjau, kad persikėlė į Westville, III. 
Meldžiu atsišaukti.

Petras Umickas (6)
1903 Jackson str, Scranton, Pa.

Pajieškau Antano Balaičio Punkiš- 
kių sodos; Jono, Felikso ir Onos 
Pranckunų Naujikų sodos, taipgi ki
tų savo giminių ir pažįstamų iš Kau
no gub, Vilkmergės pav, Svėdasų 
parapijos meldžiu atsisaukt.

Juozapas Zove
Box 158 Stoughton, Mass.

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 malonėkit pranešti. (8) 

Martinas Kibartas
262 — 3rd st., So. Boston, Mass.

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

Mykolas Trečiokas
22 Brazil st, Melrose, 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 skaisčia 
baltu.. Toji mostis išima plėtmus 
audonus, 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.

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

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.

Pajieškau Jono Retranio, Kauno 
gub, Vilkmergės pav. Anykščių val
sčiaus, Leliūnų parap. Pažeriu so
džiaus. Meldžiu atsišaukti.

Anicetas Retranis
219 S. Chamber st, Sioux Cisy, IowaPajieškau Juozo Briedžio, Kauno 

gub, Šiaulių pav. Meškučių parap. 
Lydekų kaimo. Jo paties atsišaukti 
ar kas žino molonės man, tik at-1 
važiavusiam Amerikon pranešti jo _______

(8)1 pranešti.
Steponas Leškauskas * Mykolas Macaitis

797 Bank at, Waterbury, Conn. 34 Park st, Hartford, Omn.

Pajieškau brolio Mateušo Macaičio, 
gyveno So. Omaha, Nebraska. Jo 
paties atsišaukti ar kas žino meldžiu

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.

Pajieškau Emilės Stanevičiūtės iš 
Kalnicų 5 pėdų ir 5 colių ūgio, 46 
metų amžiaus, geltonais plaukais, 
dešinė akis žvaira, priešakyje neturi 
dviejų dantų. Kalba šveplendama. 
Jos vyras Antanas Rokas 6 pėdų 
ūgio, 50 metų amžiaus, pilki plaukai, 
geltoni ūsai. Jie save vadina palio
kai. Kas apie juos praneš gaus at
lyginimo 5 dolerius. (7)

Dom. D. Žliub-nas
Box 296, Standard, III.

Tikros Lietuviškos 999 
Trejos Devinerios.

Pajieškau pusbrolio Jono Meldažio,! 
Suvalkų gub, Mariampolėą pav, j 
Skriaudžių parap. Meškinų kaimo.! 
Taipgi pusbrolių Jono ir Jurgio Ke
valų iš Raželių dvaro Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti. _ (

Mrs Magdė Meldažiutė-Stillman 
32 Ward st, Worcester, Mass.

Yra tik dabar pargabcn 
tos iš Rusijos ir sudėtom 

SB// ''' pagal Dr. Gruning re 
ceptą. Susideda iš švie
žių 27 gatunkų šaknų ii 
vaisių turinčių didžiausi* 

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

Galima siųsti stampomis arba įvy 
nioję tvirtai į popierą 50c. įdėję į ge- 

■iampolėą pav, i ^4 konvertą. Adresas:
Meškinų kaimo.' Reikalaujame Agentą. (?)

THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE 
(?) 3343 So. Halsted st..

Chicago. ID
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kriminalisto bvlos, kuris li-

Katalikas.
Man teko būti ant vieno KNYGOS

"KELEIVIO” SPAUDOS
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MR. DŽIAN BAMBAI 

GROMETA.

P

Pradedu su šiais žodžiais: 
tegul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus, turėdamas nodėją, 
kad tamsta acakisi: ant 

' amžių amžinųjų amin.
O dabar aš noriu apznai- 

mint kaip žmogus filina, ka
da gerai išsigėręs padaro 
rokundą sumenės.

Žmogus po girtuoklystės 
acikelis rytą sako: Ak Die
ve, mano, kokis tai bomiš- 
kas mano gyvianimas! 
Skauda man galva ir strė
nas ir rodos, kad visas esi 
sumuštas, kaip tas senas 
boileris. Bet vistiek turi 
anksti keltis ir eit hariop i 
šapą, ba kaip liaupisi, tai 
bosas pastatys i tavo pleisą 
kitą, o tau duos kiką ir da- 
col. Ir taip išsigėręs nesy- 
ki žmogus praliuzini džia- 
bą. Kad taip butum senam 
krajuje, tai sirgdamas žmo
gus galėtum pasilsėti kelias 
dienas ir da nesubankruty- 
tum, o Čia, sanavagan, toks 
kontras, kad ir sirgti nėra 
kada, tik runyk hariop, ba 
kaip sumisuosi, tai pėdės 
beveik visai nėra. Oi Dieve 
mano, Dieve, koks aš nelai
mingas. Dirbu, dirbu ir vis 
nieko neturiu. Kuo toliau, 
tuo blogiau, šiušiai jau be 
padų, siutas suspoilytas ir 
rankovės žiba kaip nušainy- 
tos iki pat aukunių.

Tai taip aš filinu, kada 
pareinu iš tavo saliuno, Mr. 
Džian Bamba. Todėl aš 
mislinu išeit dabar ant 
straikų, kitaip sakant, kvi- 
tyt gerti, ba dabar jau ir 
stiklai sumažėjo. Jeigųjluo- 
si didesni stiklą, arba jeigu 
du išgėrus trečią užfundvsi, 
tai da nestreikuosiu.

O dabar daugiau neturiu 
ką rašyti ir savo grometą 
užbaigiu.

Gudbai,
Tavo senas kostumeris, 

Kazimieras Rudis, 
o angelckai: 
Mr. Čali Braun.

ko nuteistas visam amžiui 
kalėjimo už užmušimą žmo- 

įgaus. "Grand džiurė” iš
rinktas ir teismas atsidaro. 
Susirenka keliolika pašali
nių žmonių, atveda kalti
ninką ir skaito apkaltinimo 
aktą. Po to, teisėjas klausia 
kaltininko:

—Ar prisipažįsti prie kal
tės?

—Taip,—atsako trumpai 
ir drąsiai kaltininkas.

—Tu užmušei J. M.?
—Taip, aš.
—Kodėl tu ji užmušei?
—Todėl, kad norėjau at

imti jo pinigus, o geruoju 
jis nedavė.

—Kam tau buvo reikalin
gi pinigai?

—Buvau labai 
norėjau valgyti.

—Kiek pinigu 
ji?

—Devyniolika

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schnudtas supiaustė merginų Om, 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmų kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

Sielos balsai. J. B. Smėlėto riaus 
•iiės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti............................ 75c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas 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 
vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ....................................................  10c

alkanas ir

radai pas

—Devyniolika centų.
—Daugiaųs nieko nera

dai?
—Laikrodėli ir čielą kum

pi mėsos, kuri jis nešėsi iš 
miestelio.

—Kur tu pirmiausia ėjai 
atlikęs tą baisų darbą?

—Paėjęs galiuką, atsisė- • 
dau ant kelmo ir norėjau 
valgyti kumpi, bet atsimi
niau, kad pėtnyčia, katali
kui nevalia, tai nuėjau i sa- 
liuną pragėriau visus tuos 
pinigus ir gavau silkių.

Senas Vincas.

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį suradimą 
reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
randro 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 šitų knygų. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi. kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ...............

Ta pati apdaryta
35c
50c

išŽmogaus išsivystymas. Kaip ir 
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 apdalyta ........................ 50c

negaliu 
nuo ma-

Neteisingai atsakė.
Mokytojas aiškindama 

vaikams lekciją apie pauk, 
čius 
gus 
mų: 
jas, 
mokytojas užklausė: — Ką 
dar paukštis galėtu padary
ti tokio, ko aš negalėčiau? 
”Skristi”—buvo tikėtasi at
sakymo. Bet po valandė
lės vienas iš vaikų atsakė: 

—Padėti kiaušini...
Kiauraprotis.

dS

visuomet gavo teisin- 
atsakymus ant klausi- 

apie plunksnas, ko- 
sparnus ir tt. Paskui

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis 
sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių bal- 
sų. Lengvos mokinimui. .............35c

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovei 
filozofų daleidimai apie m?są že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10<

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

Per skylę ir Panelė Sv. Sasnavoje.
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ...................................10c

Redakcijos atsakymai.

Atsakymas.
Mai dyr frent!
Kaip geografija parodo, 

tai ant straikų eiti negali, o 
tai valuk to, kad ir pats 
šventas Pyteris sakydamas 
rojuje spvčių pasakė: alka
ną papėnėkit, o ištroškusi 
pagirdykite Tas parodo, 
kad gerti reikia.

Didesnio stiklo 
tau duot, ba jeigu
žo stiklo gauni durną galvą, 
tai nuo didelio bus da dur- 
nesnė. Ai beč jur laif.

O kas link kitų trobelių, 
tai galiu duot rodą kaip 
forst klas lojaris. Kaip pa
eini pėdę, tai neik Į saliuną 
su frentais, ale pats vienas. 
Išsigerk du stiklu mostės ir 
pasiimk paintę raiviskės 
namo, tik užsirakink į bak- 
są, kad gaspadinė nerastų. 
Kas rytas išgerk po vieną 
porciją, o busi sveikas laik 
hel.

Šiušius duok pafiksyt, 
siutą išklynyk ir busi gud 
boi. O jeigu negerai fylini, 
tai užsirašyk "Keleivio” 
gazietą, tai žinosi kas ant
svieto darosi ir turėsi laca | 
fonių.

Jurs truli, 
Mr. Džian Bamba, 

Forst klas saliunkyperis.
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Teieingiausia ir Geriausia :
Sutaisom Receptus su di-; 

^džiausią atyda, nežiūrint ar iš a

* Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados ?

EDVARD DALY, Savininkas
18 Brcačway, So. Boston.

: ir per laiškas, 
o mes per ekspresą gyduoles ai- į į 
siusime. į t

AUGA* AMflGMtJkO A A

APTINKA

KELEIVI &

«teme^emeieieiete*9ieiciemeieieieieiėjieieie^ie»eme»etgK^<eie^o^^eHHet
M

5
DUOKIT PASIŪT MUMS

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAI! PIGIAI IR GERAI.
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222 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21011

Užtikrinam. kad Jus sučėdyait pinigų ir 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. M ei imam 
materijų iš gerųjų firmų ir primiernojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų. resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais-
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j J. MATHU8 
Gertaosiae Lietuvio 

SALONAS IH RESTAURACIJA
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. e 

Parankiausia Lietuviška ožeiga.
J. MATHUS

J 342 Brosderay, So. Booton. Mass.

8
I

___________ __________________ ________
; Lietuvos atvežti ar amerikoniški, j 

(j ■'Gyduolių galite gauti, kokias tik 
į ■ pasaulyje vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius.

i T«L: 2787-J.>į

jį Dr. David W Rosen 
j Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, t 

Rusišku ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryt*. Na

2 iki 3 dienų, nuo 7 !
8 vakare.

UI HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS. )

Telephoae: Back Bay 42VS 

DAKTARAS
Fr. Matulaitis

GYDO VISOKIAS LIGAS. 
PRITAIKO AKINIUS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dienų. 

Nuo 7 iki 9 vai. vakar*.
41> BOYLSTON STR.

Saite 419, 420 ir 421,
Natoli didžiojo miesto knygynu,

BOSTON, MASS.

Ei. Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
< Jie užlaiko gerų Restauracijų. 
J visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
■ Pirmiausia ir parankiausia

!
 vieta lietuviams.

304 Broaiway ir 259 D Streets 
SO- BOSTON, MASS.
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i> Galite reikalaut 
; o mes per ekspre
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M. GALLIVAN C0 
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362-366 2no st., So. Boston

AR NORI, KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu Mip, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ, 
o Ji niekad nepamirš jus, 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus myiėt. Reikalaukit visur ir 

(visados Lowney’s Crest Ken
edžių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarų geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostone.
K. ŠIDLAUSKAS

226 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.
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Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AlšKį’S STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOF1JOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS I. {vairus Istorijos supratimai. 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išsibuosavimas.

II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

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

čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymų 
KAINA KNYGOS' 20c.

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

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?
KORESPONDENCiJINIS SKYRIUS

Anglų kalba yra lengva išmokti, bet šis lengvumas guli ant to 
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali išmokti visą 
anglių kalbą liuosose nuo darbo valandose savo namuose, už mažą 
atlyginimą.

Greičiausia, didžiausią ir pripažinta už geriausią: Amerikoniš
ka mokykla, pasekmingai mokina per k rasą anglu kalbos ir grama
tikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruotą, su dauge
lių paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ siunčiame dykai. Rašyk 
platesnių žinių; įdėk kelias markes prisiuntimui katalogo.

KLESŲ SKYRIUS
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE, dienomis ir va

karais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalbą, tai persitikrink apie 
musų mokyklą pirmą negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia 
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dau
giau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir 
HlHGschooles kursus. Dvi mokyklos-731 W. 18th St.« ir 1741 W. 
47th St. Laiškus adresuokite: A.MERICAN SCHOOL OF LANGUA-

, 1741 W. 47th St., Chicago, I1L
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Siutus ir kitokius

Kodėl aš netikiu į Dievų? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, valnamanis privalo ja 
perskaityIi. • • • i. •••••••*•••• 26* 

žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų jų perskaity
ti. Su paveikslais..............................25c

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laik 
rodis šrubelic 
užsukamas, vy 
riško didumo 
rašytais dube! 
tavais viršais 
ant 20 metų au 
ksuotas su iš 
Labai teisingas 

važiuojantiems 
reikia visuome’ 

žinoti. Gvarantuotai 
__ Ypatingas pasiulyji 

Mes išsiųsime šį laikrodėlį ar.— — — — —— -'■* -J
persiuntimo kaštus, su teise jums vi

tus "Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermaf’igą” nėra! '

“Dermafuga” padarys tą. kad Ta
vo* plaukai bus tankus, švelnus iri 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty-i » 
ra, pleiskanos išnyks ant visados, i 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne! 
pavydėk kitų puikiems plaukams,’ 
nes pats gali turėti dar dailesnius!!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta’ 
suvis dykai išbandymui “sampilą”, ypatingai gelžkeliu 
PrisiųsK 10c stampomis persiuntimo žynėms, kuriems 
lesų, gausi išbandymui dėžutę “Der- tkras laika3 
matugos veltui, sykiu ir brošiūrą, užvardytą: “Puikus Plaukai”. 2°:

ARGIL SPECIALTIES CO., kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. i:
* Dept. 12 • persiuntimo kaštus, su teise jums vi

P. O. Box 37, j

M. S. Mockevičiui.—Per
skaityk tamsta knygą apie 
paėjimą organiško svieto, o 
viską suprasi. Laikraštyje 
nėra tiek vietos, kad tokius, 
klausimus galima butų riš- 

iti. Pagaliaus nėra ir pras-' 
įmes aiškinti apie tai laikra- 
į ščio skiltise, kuomet jau yra 
: knyga apie tai išleista.

J. J. \Vebberui.—Grąži- 
nam su paaiškinimu.

žusinui.—Ačiū kad para- 
šėt, bet tamstos korespon
dencijos sunaudot negalė
jom. Viena, dalykas visuo
menei visai nesvarbus, o 
antra, rašyti laikraštyje 
apie toki tamsios moterėlės 
pliauškimą etika neleidžia.

S. V. Scobey.—Paveikslė
lis geras, bet mums jis ne
tinka, nes angliški parašai. 
Bet vistiek ačiū, kad pri- 

I siuntėt.
Wm. Butchtler.—"Truth 

Seeker” yra ne knyga, bet 
sąvaitinis žurnalas. Jo 
adresas toks: 62 Vesey str., 
New York, N. Y. Prenume
rata metams $3.00.
LSS 60 kuopos komitetui. 
Rezoliucijos "Keleivi je”
nespauzdiname, nes statomi 
joje reikalavimai paliečia 
vien tik LSS. organą.

Ponui. — Kadangi apie 39 
soc. kuopos vakarą ir Liet. 
Dienos komitetninkų dar
belius jau buvo rašyta, todėl 
Jūsų korespondencijos šiuo 
kartu nedėsime. Meldžiame 
daugiau rašyt.

Chal. Thomasui. — Tami- 
stos raštelį nedėsime. 
Džiaugiamės, kad tamista 
praregėjai ir pamatei savo 
pirmesnį nesusipratimą ir 
paiką tikėjimą į kunigų pa
sakas.

II

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

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir >a- 
„arinta 6-ta la;da juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir idtn> 
prietarus .................................. .

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbaehor, vert* 
Briedžių Karaliukas ......................1>

togaiški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš ravoŪudjor 
laikų .............................  18i

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, butiaal 
turėtų perskaityti šitų knygutę— 18

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
I

Pirksi Laikrodėlį?

peržiūrėt. Jei busi neužganėdin Pnilaaelphia, Pa. nemokėk nė cento. Atsiminkit, 
jus užmokėtumet už tokį pat laikro 
dčlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėlio

(t)
EXCELSIOR WATCH CO.

106 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL
—

s?' 
«

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TR£ 
;JOS DEVYNERIOS" YRA TIKRAI LIETUVIŠKO8.

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 25 
tuojaus apturėsite.
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EXTRA!

c
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TTERGIJOS
* dienos jau

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra tf- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Alekeoe 
kuris daug darbo pašventė tiriaėji- 
mams lietuvių praeities ...........it'
Reikalaudami knygų kraipMtė 

šitokiu adresu:
"KELEIVIS, "

255 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Šioj gadynėj nieks negali ap
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodėlį mano krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

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

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

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

P. VALUKONIS,
255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

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

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

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

12 šūviais Pištalietas
Šauna 12 sykių su vienu 

bodavimu. Juodo ”Gun Metai 
nish” plieno, gerai padarytas, 
laiko viso gyvenimo laiką. SPECIA- 
LIS PASIŪLYMAS, šitas 12 šūviais 
pištalietas 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 padaryt, 
tai nešiotis musų laikrodėlį ir pasa
kyt savo draugams, kur jus jį pirkot.

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 laikrodėli. 
Aplaikę jus užmokėsite tik $6.70 
už laikrodėlį, o pištalietas dykai.

Užsisakyk šiandien. Jeigu butum neužganėdintas, męs permainysime 
arba grąžinsime pinigus. Adresą parašykite aiškiai:

ELITE COMPANY, 198 BALTIMOR EBLDGn CHICAGO, ILL.
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apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, P a dagos, Neurali- 
gijos. Persišaldymo, Apšlubimo, Dantu- 
Skaudėjimo. Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu r»’uma- 
tišku ligų, naudoki 

PAIN-EKPELLER 
kaipo sena ir uztikėtiną draugą Šeimy
nas per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; galima gauti visose ap
tiekose arba pas pati fabrikanta—

F. AO. RICHTER & CO. 
74—80 Wuhington Slrut, N«w York.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 
TREJANKA '

Siuulcda ii 2? ;va-.rnf gydančią žolių ir iakną.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti į vieną kvortą čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekerins
229 Bcdford Avė., Brooklyn, N. Y. 

tfeb Kampas North a-toa gatvta. SU
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Voltaire.
SOKRATAS.

3-jų aktų dramatiškas piešinėlis.
Vertė Negeistinas,

(Tąsa)
Sofronimas. — Puolu sykiu su tavim, 

prie jo kojų. Aš taip gi užgautas, kaip ir 
ji, ir taip gi jaučiu tavo labdarybę. Męs 
perdaug tave mylim, Sokrate, kad galėtu
me naudotis tavo gerumu. Skaityk mumi 
savo vaikais, bet tegul vaikai nedaro tau 
apsunkinimo. Tu pats neturtingas, o darai 
tų, ko nedarytų patįs galingiausieji. Jeigu 
męs priimtume tavo paaukavimą, tai ne
būtume jo verti.

Sokratas. — Atsikelkit, vaikai mano, 
jus mane visą sujudinot. Klausykit: argi 
męs neprivalom pildyt mirusių noro? Ta
vo, Aglaja, tėvas, kurį aš skaitydavau pu
se savo sielos, prašė globoti tave, kaip sa
vo dukterį. Aš jo klausau; aš bučiau veid
mainiu ir prigaudinėčiau žmonių užsitikė- 
jimą, jeigu pasielgčiau kitaip. Aš pripaži
nau jo testamentą ir dabar jį pildau: 
tas nedaug, ką aš jums duodu, mano senat
vei tas nė kiek neužkenks — man jau nie
ko nereikia. Pagalios, jeigu aš klausau no
ro savo draugo, tai jus privalot klausyti 
savo tėvo. Dabar tuomi tėvu — aš, ir aš 
šventai jums prisakau ne kankint mane at
sisakymu. Bet pasišalinkit, štai ateina 
Ksantipa. Aš prašau jus vengti jos šiuo- 
mi tarpu.

Aglaja. — O! Kaip sunku tai išpildyt, 
ko tu reikalauji.

Scena III. — Sokratas ir Ksantipa.
Ksantipa. Nėr ko sakyt — atsižy

mėjai! Ištikrųjų, mano mielas, tave reikė
tų paimti po priežiūra. Tik žiūrėk, kiek 
tu kvailysčių pridarei! Aš Aglają priža
dėjau žiniui Anitui; Sofronimą prižadė
jau tai storajai vertelgei Driksai, o tu tuos 
galvažudžius nori apvest vieną su kitu ir 
verti mane būt veidmaine. To da ne gana: 
tu atiduodi jiems didesnę dalį savo turto. 
Dvidešimts tūkstančių drachmų! teisingi 
dievai! dvidešimts tūkstančių drachmų! 
kaip tau negėda? Iš kogi tu gyvensi būda
mas septyniasdešimties metų amžiaus? 
Kas mokės tavo gydytojams, kada tu su
sirgsi? tavo advokatams, kada tavo byla 
atsidurs į teismą? Pagalios, kągi aš dary
siu. kada tas nenaudėlis Anitas ir jo šali
ninkai, kurie butų tavo pusėj, imtų tave 
persekiot,kaip ne sykį jie jau padarė? Pra
keikiu aš filozofiją, ir filozofus, ir mano 
kvailą prie tavęs prisirišimą! Tu mokini 
gyventi kitus, o čia tave patį reikėtų ant 
pavadžio vedžioti. Tu be galo vis galvoji, o 
sveiko proto pas tave nėra nė ant skatiko! 
Jei tu nebūtum taip gero budo, tu butum 
neapkenčiamiausiu ir juokingiausiu žmo
gumi pasaulyje. Klausyk: sakau tau pas
kutinį kartą: tuojaus pertrauk savo betiks
lį sumanymą ir padaryk taip, kaip nori ta
vo žmona.

Sokratas. — Kaip tu gerai kalbi, miela 
Ksantipa, ir kaip išmintingai! Bet paklau
syk gi ir manęs. Aš tų vestuvių nerengiau. 
Aglaja ir Sofronimas myli viens kitą ir 
viens kito yra verti. Tau gi atiduota jau 
viskas, kas tik pagal tiesos priklausė; kas 
lieka, beveik viską pavedu savo draugo 
dukterei; to, ką sau pasilikau, nuo manęs 
užtenka. Man nereikia mokėt nė gydyto
jams, nes aš vedu paprastą gyvenimą, negi 
advokatams, nes aš niekam nesu skolingas 
ir nieko nejieškau nuo kitų. O kas link filo- 
zofiios, už kurią tu ant manęs bariesi, tai 
ji mane mokina išlaikyti Anito kerštą ir 
tavo užgaudinėiimus, beje tave mylėt, ne
žiūrint ant tavo budo.

Scena IV. — Ksantipa.
Ksantipa. — Visai iš proto iškrypo! O 

visgi norom-nenorom prisieina jį guodot. 
Jo beprotybėj yra kas tai prakĮlno! Šaltas 
jo atsinešimas prie savo pakvaišimų mane 
veda į pasiutimą. Kaip aš jį jau neišdirbu 
— jam vis tai niekai. Jau trisdešimts metų 
kaip aš ant jo rėkiu, o kada išsirėkiu, jis 
mane sumaišo savo ramumu. Tur būt jo 
sieloj yra kas tai daug augštesnio, negu 
manoj!

Scena V. — Ksantipa ir Driksa.
Driksa. — Na, tai ką, poni Ksantipa! 

tai tu šitaip valdai savo namus? U, kaip 
tai žema — nusileisti savo vyrui! Prakeik
tas Sokratas atima nuo manęs tą skaistų 
jaunikaitį, kurį aš norėjau padaryt laimin
gu. Bet aš jam atsilyginsiu užtai.

Ksantipa. — Nelaiminga poni Driksa, 
nerustauk ant mano vyro, aš pati pikta ant 
jo. Jis — kvailys, aš tai žinau; bet ištikru- 
jų gi pats geriausis žmogus pasaulyje; be 
jokio gudrumo ir visas savo kvailystes da
ro atvira širdžia ir tokiu nekaltumu, kad 
visiškai tave nuginkluoja. Bet kaip kam 
jis — priešingas, kaip mulas. Aš visą gy
venimą jį kankinau, net ir mušt bandžiau; 
bet niekas negelbėjo; net nepasisekė man 
nė karto išvest jis iš kantrybės.

Driksa. — Bet aš jam atkeršysiu, pa
minėsi mano žodį. Ana kur matau jo ge-

rajį draugą Anitą ir nekurius iš mūsiškių 
— palauk!

Ksantipa. — O, dievai! aš bijau, kad 
jie nepadarytų mano vyrui ko blogo. Rei
kia greitai pranešt jam apie tai. Kaip ten 
nebūtų, o visgi norom-nenorom prisieina jį 
mylėt.
Scena VI. — Anitas, Driksa, Terpandras 

ir Akros.
Driksa. — Skriauda mudviejų su ta

vim, garbus Anite, skriauda; tu taip jau 
apgautas, kaip ir aš. Tas niekadėjas Sok
ratas atidavė Aglajai visą savo turtą vien 
tik dėlto, kad man užkenkti. Tu privalai 
atkeršyt jam užtai!

Anitas. — Suprantama, kad aš tą pa
darysiu. Tame užinteresuoti dievai: ma
tomai tas žmogus išniekino juos atsinešda
mas į mane su panieka. Ant jo paduota 
jau daug skundų; jus taipgi turit man pa
dėt, kad apskundimą panaujint. Męs pa
darysim taip, kad jo gyvastis bus pavojuje, 
o tuomet aš pasiūlysiu jam savo užtarimą 
su ta išlyga, kad jis atiduotų man Aglają, 
o tau, Driksa, — numylėtą tavo Sofronimą. 
Tokiu budu męs atsieksim savo mierį iš vi
sų atžvilgių: jis bus nubaustas baime prieš 
mirtį, aš gausiu savo numylėtinę, o tu — 
mylimąjį.

Driksa. — Tu kalbi kaip pati Išmintis: 
matomai kokis nors dievas įnėjo į tavę. 
Pamokyk gi mus: ką męs turim veikti?

Anitas. — Artinas valanda, kada teis
man sueis teisėjai; jų priešakyje bus Meli
tas.

Driksa. — Bet tas juk Melitas niekai 
žmogus ir prie to da tavo priešas?

Anitas. — Taip, bet jis da didesnis 
priešas Sokratui. Tai niekšas ir veidmai
nys, palaikantis prieš mane areopago įsta
tymus. Vienok męs visuomet su juo susi- 
vienijam, kada reikia nužudyt vieną iš tų 
netikrųjų pranašų, galinčių atidaryti mi
kniai akis link musų gyvenimo. Klausyk 
miela Driksa, juk tu dievobaiminga?

Driksa.—O, suprantama, viešpatie! aš 
myliu pinigus ir smagurius, bet kaslink 
dievobaimingumo, tai visus viršiju.

Anitas. — Tad nueik, paimk iš žmonių 
kokį dievobaimingą vyrą ir kada eis pro- 
šalį teisėjai, skųskitės ant Sokrato nesą
monių.

Terpandras. — Jeigu iš to galima tu
rėti kokią naudą — męs gatavi.

Driksa. — Žinoma. Bet ant kokių nesą
monių męs turim skųstis?

Anitas. — Ant visokių. Sakykit, kad 
jis netiki į dievais — tas lengviausia už vis
ką. Tik drąsiai sakykit!

Driksa. — O, aš tą puikiai pataikysiu!
Anitas. — Kiti jums padės. Atsisto- 

kit tenai, va, ir kurstykit žmones. — O aš 
tuotarpu prikalbinsiu kokius nors raštinin
kėlius, kurie kartais pas mane pietauja. 
Prisipažįstu, tas viskas niekai, bet prie 
progos ir jie gali kenkti, jeigu gerai jais 
vadovauti. Reikia naudotis visokiais įna
giais dėl tikėjimo labo. Eikit, mano drau
gai, tegul padeda jums Carera! O kada aš 
duosiu jums ženklą, ateikit rėkti. Tai ge
riausis būdas užsipelnyti dangų, o svar
biausia — laimę ant žemės.

Scena VII. — Anitas, Nonoti, Chomos 
ir Bertios.

Anitas. — Nenuilstantis Nonoti, gilia- 
misli Chomos ir kiltadvasi Bertios! Para
šė! jus tuos veikelėlius prieš Sokratą, kurių 
aš jus prašiau?

Nonoti.—Aš pasistengiau, viešpatie: jis 
bus visiškai sunaikintas.

Chomos. — Aš privedžiau prieš jį pri
rodymus; jis bus nužudytas.

Bertios. — Aš pasakiau tik vieną žodį 
savo laikraštije ir jis pražus.

Anitas. — Nonoti, atsimink, kad aš 
tau uždraudžiu daug kalbėt. Tu nuo pri
gimimo labai nuobodus ir gali išvest iš kan
trybės teismą.

Nonoti.—Viešpatie, aš parašiau tik vie
ną lapą. Aš prirodinėju jame, jog siela yra 
esybės branduolys; jog uodegos gyvuliams 
duotos dėl to, kad jie turėtų kuom nusivai- 
kyti muses; jog Cerera tveria stebuklus ir 
kad todėl Sokratas yra priešas viešpaties.ir, 
kaipo tokį, būtinai reikia nužudyt.

Anitas. — Puikiai padaryta išvedimas. 
Nunešti tavo apskundimą antrajam teisė
jui, jis didelis filozofas ir aš užtikrinu, kad 
greitai busi paliuosuotas nuo savo priešo 
Sokrato.

Nonoti.—Viešpatie, jis nėra mano prie
šu, bet man pavydu, kad apie jį taip daug 
pasakoja gero. Aš darau tą tik dėl garbės 
Cereros ir tėvynės.

Anitas. — Tai skubink greitai. O tu! 
mokytas Chomos, ką tu padarei ?

Chomos.—Viešpatie, neradęs nieko pa- 
smerktino Sokrato raštuose, aš nurodinė
ju, kad jis visai priešingai mislija, negu ra
šo, ir tokiu budu privedu visus nuodus, ko
kie jo raštuose yra paslėpti.

Anitas. — Puiku! Nunešti šitą straip
snį ketvirtajam teisėjui. Tai žmogus be jo
kio proto — jis aiškiai tą supras. O tu, 
Bertios?

(Toliau bus.)

1S metą vaikas 
stebėtina gabumo

(Paimta iš anglų istorijos.)
James prichton (reikia 

tarti: Džeims Kraiton) gi
mė Perthe, Škotijoj, 1560 
metuose. Iki penkiolikai 
metų amžiaus apie jį randa
ma visokių legendų, bet jų 
teisingumui negalima tikė
ti; tik yra žinoma, kad per 
tą laiką jis išsilavino netik 
moksle, bet ir muštynėse. 
Gamta jį apdovanojo tokiu 
stebėtinu gabumu moksle ir 
muštynėse, kad jis pagarsė
jo po visą pasaulį ir plunk
sna ir kardu.

Į istoriją jis papuolė 1575 
metuose, kada jis nuvyko 
Paryžiun, kur tame laike 
buvo mokslo centras. Ten 
jis išlipino ant visų univer
sitetų ir seminarijų durų to
kį apskelbimą: ”James |
Crichton, gero auklėjimo 
vyras, iš Perth pavieto, Ško
tijos, apsiima stoti į ginčus, 
prozoj ar eilėmis su bile 
kokiu mokslo vyru, bile-ko- 
kioj temoj iš dvylikos kal
bų”.
. Pašaipa pasipylė iš visų 

Franci jos universitetų, ypa
tingai kada dagirdo, kad 
drąsusis tų ginčų apskelbė- 
jas yra tiktai penkiolikos 
metų vaikas. Išrodė tai di- 
džiausis juokas, kad toks 
vaikėzas užsimanė pasista
tyti su savo išminčia prieš 
gabiausias Francijos mok
slo spėkas.

Jam nekurie pasakė, kad 
turės išrišti penkioliką 
šimtų užklausimų, bet jis 
aštriai atsakė: "Jeigu diena 
bus gana ilga, aš galiu at
sakyti ir du tūkstančiu. Tie 
extra penki šimtai užklausi
mų užims tiktai laiką, o ne 
protą vi Ag.”

Laika&Aapo paskirtas ir 
vietą ginams paskyrė Na- 
varre Univ^riteto auditori
joj. Penkiasdešimts ga
biausių galvočių apsiėmė 
stoti su jaunu škotu į gin- 
cus.

Laikas ginčams jau atėjo. 
Penkiasdešimts galvočių ir 
didelė minia žmonių pribu
vo punktualiai į paskirtą 
vietą, bet škoto nesimatė. 
Pasklido gandas, buk jis ne
tekęs drąsos prasišalino su
viliojęs paryžiečius. Bet už 
kelių minučių pasirodė ir 
škotas. Užėjo ant estrados 
ir pasikloniojęs į sprendė
jus, jis paaiškino pasivėli- 
nimo priežastį: ” Ateinant 
užpuolė mane profesijonalis 
duelistas. Jo butą labai 
miklaus valdyme kardo, tad. 
pakol jį patiesiau, užėmė j 
truputį laiko. Aš apgailes
tauju pasivėlinimą, bet tai 
buvo neišvengiama.”

Prasidėjo proto varžyti
nės. Penkiasdešimts galvo
čių uždavinėjo mokslingus 
ir keblius klausimus graikų, Į 
italų, anglų, arabų, lotinu, 
vokiečių, hebrajų, franeuzų 
ir kitose kalbose. James at
sakinėjo visiems teisingai ir 
net labai puikiai. Kartais 
ant arabiškų užklausimų jis 
atsakinėjo itališkai, ant 
angliškų — franeuziškai, ir 
t.t., parodydamas, kad visos 
dvylika kalbų yra jam lyg 
prigimtos. Ant galo pasi
pylė jau kebliausi klausi
mai, bet ir ant tų tinkamai 
atsakė.

Sprendėjai pripažino jau
nam škotui pergalę ir pa
skyrė jam už tai brilijantų 
ir aukso dovanas.

Žinios apie tą geniališką 
vaiką pasklydo po visas ša
lis ir didmiesčius. Tas pen
kiolikos metų vaikas kelia
vo į visas šalis kviečiamas 
prie ginčų ir gaudavo viršų 
aštriausiuose susikirtimuo
se su tais, kurie bandė jo iš
mintį. Atlankė jis Rymą, 
Veneciją. Padvą, Bologną ir 
kitas viduramžių mokslo 
vietas.

Vienas Italijos mokslo vy
ras pasakė: ”Šis Škotijos 
vaikas iššaukia mumise di
delę pagarbą. Jis žino dau
giau, negu mirtinam žmo
gui yra daleistina.”

Atvykus Crichton’ui į 
Mantvą, jis rado tą miestą 
dideliame sumišime dėl bai
mės nuo tankių apiplėšimų, 
kokius darydavo nuožmus 
plėšikas baronas. Gyvento
jai buvo paskyrę didelę do
vaną už jo suėmimą, gyvą 
ar negyvą. Jaunas škotas, 
susijieškojęs tą plėšiką, at
ėmė jam gyvastį ir paskir
tąją dovaną išdalino tarpe 
Mantvos beturčiu.v

Mantvos .Grafas pasamdė 
Crichton’ą už mokytoją sa
vo dideliai pasileidusiam sū
nui Vincenzo, kuris baisiai 
nekentė savo naujo mokyto
jo už jo mokslingumą ir pa
togumą.

Vieną naktį grįžtant na
mo Crichton’ą užpuolė keli 
apsimaskavę mušeikos, bet 
jis atsigynė, vienus užmuš
damas, kitus primušdamas 
ir liko mušeikų tik vienas, 
kurį nuginklavęs nuplėšė 
nuo veido maską. Ogi pasi
rodė, kad tai Vincenzo, jo 
mokinys.

Crichton’as persiprašęs, 
pasiūlė savo kardą nugink
luotam Vincenzo. Tas-gi 
pagriebęs pasiūlytą kardą 
pervėrė Crichton’ui širdį. I

Toks tai buvo likimas ste
bėtino genijaus.

P. Martin.

Moteries gyvenimas. |
Man teko matyti vieno 

garsaus amerikono piešinį, 
kuris nupiešė visą moteries 
gyvenimą. Tas piešinys ne
paliečia vedusios moters 
gyvenimą, bet taip vadina
mos — senmergės. Kiek aš 
suprantu, tai ne jos kaltė, 
kad ji liko senmerge, bet 
vyrai kalti, kad nevedė jos. 
(O gal ji pati nenorėjo vy
ro. Zec.) štai jos gyveni
mas:

Pirmuose savo gyvenimo 
metuose, ji kanda savo ko
jos nykštį ir rėkia, kad 
skauda.

Nuo 5 iki 12 metų, ji užsi
ima vien žaidimu su lėlėnrfs, 
lošdama motinos rolę.

Nuo 16 iki 25 metų, jai vi
sur ir visuomet vaisdinasi 
vyras ir daro daug nesma
gumų, jeigu neturi vyriško 
draugo.
“Nuo 25 iki 30 metų, ji už

siima kėlimu kazyrų ir

vaikščioja pas burtininkes.
Nuo 30 iki 35, labai išdi

džiai atsineša vyrų link.
Nuo 35 iki 40, labai mėg- 

sta puoštis ir pasirodyti 
viešose vietose.

Nuo 40 iki 45, dėvi dviems 
saizais mažesnius čevery- 
kus ir myli daimantus.

Nuo 45 iki 50, daro viso- 
i kius mankštinimosi manie- 
vrus, kad likti plonesne.

Nuo 50 iki 55, visur neša
si vėliavą su parašu: ”Votes 
for Women”.

Nuo 55 iki 60, kalba dau
giausia apie operacijas.

Nuo 60 iki galo, grįžta vėl 
į jaunas dienas. Sportiški, 
naujausios mados rūbai ir 
šuniukas glėbyj, tai visas 
senmergės turtas ant šios 
ašarų pakalnės.

Senas Vincas.

— ~ - ------ >
Sulyg Eusebijaus, Kris

tus buvo nukrvžiavotas 33 
metų amžiaus, o sulyg Lac- 
tantijaus, Augustino, Orige- 
no ir kitų autoritetų jis bu
vo nužudytas 29 metų.

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

KAINA 35c.
AUDIMO APDARAIS 50c.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ IŠ BEŽDŽIONĖS, NEKURIE SAKO, 
BET IŠ KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS.
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

’ Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrošykit taip:

”KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.

H t. M .K4.V I: i k L'IC k' V K'41

v

Iš jos sužinosi, kada musų protėviai vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smulkiai 
išgvildena musų praeiti iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

DARBININKAMS KNYGOS.
Musų laidos knygos yra tikru žinių šaltiniu auklėjančiu darbininkuose 

kovojimo galę prieš skriaudėjus. Kiekvieno darbininko priederme yra 
perskaityti šias knygas:
SOCIALIZMO PRINCIPAI. Ką tik išėjus iš spaudos. Ši kny.ja trumpai 

ir suprantamai supažindina su moksliška pasauliažvalga ir socializ
mo mokslu. Ji yra pirmutinė tokios rūšies knyga lietu* ių 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. Išaiškinu skirtumus 
tarpe tų idealų ir nurodo kuris iš jų prakilnesnis. Par. 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 Ėuphrosina 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:

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienu iš tu Stebuklingu 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 medikališkų 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 vyrą—stJpras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

r- AT

Adresas.

Miestas. ..

M. M. RICE-HERMAN
140 EAST 19TH STREET NEW YORK, N. Y.

Ar Esi Kankinamas
Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 

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

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogą a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akią; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musą knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus ai.škei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimą ir

pamokinimą. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katros kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednasį nevedęs ir vedę*, 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 yra. tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą, 
ųųųųųgųa eaoioi • ■••■■susssaascBeatK ® ® s w ® •••••?! ••••••••• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.202M«di»on A Clinton St».. Chicago. III.
Godotinasai:—Aš esu užinterosuotas justi Už Dyką Knygos Pasiulynlmui ir norėčiau 

gauti vieną iš tą knygą, umu laiku.
Vardas ir pavarde............................................................................................................................ ..

b Stejtas
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Vietines Žinios
PROTESTAS PRIEŠ 

LAIKRAŠTĮ „DARBININ
KĄ.”

Cambridge’aus Lietuvių 
Dienos Komitetas, prita
riant visoms 12 vietos drau
gijų, sušaukė 21 sausio vie
šą susirinkimą, kad išnešus 
tam tikrą rezoliuciją, pra
šant Suvienytų Valstijų 
valdžios, kad musų tėvynėj 
Lietuvoj, Kaune ar Vilniu
je, butų įsteigtas šios šalies 
konsulatas, ir ta rezoliucija 
buvo priimta 857 žmonių 
vienbalsiai. Rodos, kiek
vienas doras lietuvis turėtų 
šitą musų žingsnį paremti. 
Bet ”Darbininkas” 8-tam 
savo numeryje šitą Camb- 
ridgieaus lietuvių darbą iš
niekino bjauriausiais žod
žiais, kokiais tik jisai mokė
jo. Beto, jis da prirašė vi
są puslapį apie Lietuvių 
Dienos Komitetą ir visuoti
ną susirinkimą nebučiąu- 
sių dalykų. Jis atsiuntė 
net kokių ten Kneižių kal
bėtojų, kad išniekintų Lie
tuvių Dienos Komitetą.

Todėl Cambridgeaus Lie
tuvių Dienos Komitetas, po
draug su junginiu visų 12 
vietos draugijų Komitetu, 
sušaukė 28 sausio susirinki
mą po 875 Cambridge str. ir 
svarstė apie „Darbininką/’ 
kuris ardo tarpe Cambrid
geaus lietuvių vienybę ir 
nešvariausiais žodžiais 
biauroja Lietuvių Dienos 
Komitetą.

Visų 12-kos draugijų įga
liotas Lietuvių Dienos Ko
mitetas protestuoja prieš 
„Darbininko” ardymo dar
bą. Tegul lietuvių visuo
menė žino, kad šitas laik
raštis, prisidengęs darbi
ninkiška skraiste, ardo dar
bininkų vienybę.

Cambridgeaus Lietuvių 
Dienos Komitetas,

P. Bartkevičia, pirm. 
P. Luzackas, kas.
J. Valeika, sekr.

Užgriebė vokiečių laivę.
Pereitos subatos vakarą 

Suvienytų Valstijų policijos 
viršininkas nuėjo su 150 po- 
licmanų Bostono prieplau- 
kon ir 
garlaivį 
Cecilie”,

užgriebė vokiečių 
„Kronprinzessin 
kuris priklauso 

Nortth German Lloyd lini
jai ir vertas $7,000,000. Ant 
laivo buvo 113 vokiečių ju
rininkų, kapitonas, dakta
ras, barzdaskutys ir viena 
moteris. Visi jie buvo su
sodinti į policijos botą ir 
nugabenti imigracijos sto- 
tin, kur paruošta jiems gy
venimui vieta.

Šitą laivą paėmė ne dėl 
kariškų priežasčių, bet dėl 
to, kad jį apskundė viena 
New Yorko kompanija už 
sulaužymą kokio ten kon
trakto. Byla jau eina antri 
metai. Apskričio teisme 
vokiečiai buvo laimėję, bet 
kompanija atsišaukė į aug- 
štesnę instanciją ir tenai 
nuosprendis išduota jos nau 
dai. Vokiečiai betgi pinigų 
kompanijai nemoka ir mano 
varyti bylą į augščiausį ša
lies teismą. Tečiaus New 
Yorko kompanija pasirūpi
no paimti laivą į savo ran
kas.

Rubsiuviai vėl sustreikavo.
Barron, Anderson and 

į Co. rubsiuvių firmos po Nr. 
1,000 Washington st darbi
ninkai vėl sustreikavo. Jie 
buvo jau susitaikę užperei- 
toj sąvaitėj, bet unija sako, 
kad kompanija sulaužė su
tartį.

Bagočiaus Paskaitos.
Ateinantį ketvergo vaka

rą, 8 vasario, LSS. 60-tos 
kuopos svetainėje F. J. Ba
gočius skaitys paskaitą te
moje ''Roma iki popiežiaus 
laikų.” Sekanti paskaita te
moje ”Roma prie popie
žiaus” įvyks toj pačioj sve
tainėj utarninko vakare, 13 
vasario.

Cambridge, Mass. 
Prakalbos.

Nedėlioję, 11 vasario, Du- 
rrell salėje, Y. M. C. A. 
name, nuo 7:30 vakare bus 
prakalbos, kurias rengia 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Dr-stė. Kalbės p. Gerry ir 
F. J. Bagočius. Prisirašy
mas į Draugystę bus numa
žintas ant pusės, 
proga merginoms 

įrams
Įžanga visiems dykai.

I

Gera 
ir vy- 

pasinaudokite.

11 Vasario, nedėlioję nuo PERKŪNAS APDAUŽĖ
7 v. vak. LSS. 60 kp. salėje, 
376 Broadway, bus diskusi
jos. Todėl malonėkit visi 
atsilankyti, nes bus daug 
įdomaus. Valdyba.

BAŽNYČIĄ.
Lawrence pereitą pane- 

dėlį perkūnas numušė baž
nyčios bokštą ir įlaužė sto-

Gražiausių Dainų ir Najiausių
EILIŲ KNYGA

KONCERTAS
Lietuviškos Konservatorijos Mokinių. 
NEDĖLIOJ, 11 VASARIO 

(FEBRUARY) 1917 M., 
Nuo 7 vakare.

LIETUVIŲ SALĖJ, 
Kamp. E ir Silver Sts, So. Bostone.

"GIRIŲ KARALIUS" 
tai vienas iš gražiausių komp. MIKO 
PETRAUSKO muzikaliai teatrališkų 
veikalų. Jis bus suvaidintas šiame 
koncerte, šiaipgi mokiniai dainuos 
daugelį įvairių dainų ir grajis ant 
instrumentų.

Visus užprašo—RENGĖJAI.

DIDŽIAUSI ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Jaunimo Ratelis. 
Utarninke, Vasario-Feb. 20 d. 1917.

LIETUVIŲ SALĖJ,
Prasidės 7:30 vai. vakare,

Kamp. E ir Silver Sts^ So. Boston.
Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės, 

malonėkite visi atsilankyti ant šių 
šokių. Tai bus vieni is puikiausių šo
kių koki kada tik buvę. Nes, mes 
Jaunimo Ratelio nariai dedame visas 
pastangas, kad šie šokiai butų ko- 
puikiausi kaipo Užgavėnių vakaras. 
Ateikite užsigavėti su šokiais ir tuo
met ramiai lauksime ateinančių Ve
lykų. (7)

Visus širdingai užprašo
Ratelio Komitetas.

VAKARINĖ MOKYKLA 
ZECERIAMS.

Mus prašo pranešti, kad 
Chicagoje Milda Printing 
House atidarė spaudos dar
bų vakarinę mokyklą lietu
viams. Bus mokinama vi
sų spaudos darbų. Tie, ku
rie geidžia išmokti naudin
go amato liuosu laiku, gali 
šita proga pasinaudoti. Pla- 
tesnias žinias galima gauti 
pas Milda Printing House, 
814 W. 33rd St., Chicago, III.

iii 
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H. S. Stone, Oph-D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

80. BOSTON, MASS.

hin
Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

- - - ------ _ —

KAINA TIK 75 CENTAI.
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — 11.00.

SIELOS BALSAI

Tai L _ . ___
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.

• •

Nauja Cambridgeaus 
lietuvių parapija.

Cambridgeaus lietuvių 
katalikų tautiška parapija 
gana gražiai gyvuoja. Žmo
nės patenkinti savo kunigu 
ir visai kitaip jaučiasi, kad 
už patarnavimus kunigui 
gali duoti, kiek kam patin
ka. Ne tik vietiniai, bet iš 
Brightono, Stoughtono, 
Montellos ir net So. Bosto
no žmonės katalikai prade
da su tikybiniais reikalais 
kreipties prie Neprigulmin- 
gosios Šv. Juozapo parapi
jos kun. Strazdo.

Kun. Strazdas ingyja pas 
žmones daug simpatijos ir 
užuojautos. Įkūrė mažiems 
vaikams mokyklą. Mokinių 
skaičius jau viršija 50-tį.

Šiomis dienomis iš So. 
Bostono buvo atvažiavusi 
delegacija pas kun. Straz
dą, su propozicija, kad pa
dėtų sutveri neprigulmingą 
parapiją So. Bostone ir duo
tų kunigą.

Kiek teko sužinoti, kun. 
Strazdas prižadėjo už ketu
rių mėnesių gauti du nauju 
kunigu, tuo tikslu susiraši
nėja su Chicagos senų kata
likų arcivyskupu.

Aišku, kad lietuviai pra
deda susiprast, nusipurto 
nuo savo sprando Romos 
jungą.

Romos agentų šmeižtai, 
kuriais taip gausiai barsto 
į žmones ir tų žmonių nusi- 
skirtus kunigus, kaip tik 
parodo, kuo yra tie mūsiš
kiai Romos agentai.

Lai gyvuoja žmonių pa
žanga ir susipratimas!

Mylintis.

Snieginė pūga ir perkūnija.
Apie 9 valandą pereito j 

panedėlio ryto per Bostoną 
švistelėjo liepsna ir pasigir
do smarkus trenksmas. 
Tūkstančiai žmonių persi
gandę pašoko nuo žemės, 
nes manė, kad tai vokiečiai 
pradėjo bombarduoti Bos
toną. Vieniems pasirodė, 
kad vokiečių laivynas šau
do į miestą, kiti įsivaizdino, 
kad zeppelinai mėto bom
bas, o da kiti manė, kad 
vokiečiai išdinamitavo val
džios ginklų ir amunicijos 
fabriką Woburne. Kaiku- 
riems vėl pasirodė, kad Bos
tono muitinė išsprogdinta.

Paskui vienok pasirodė, 
kad vokiečiai čia visai ne
kalti. Per Bostoną perėjo 
debesis su perkūnija ir ke
lis kartus spyrė. Kadangi 
perkūnas žiemos laiku ne
paprastas dalykas, tai iš 
pradžios nė vienas ir nepa- 
mislijo, kad tai griaudžia.

Prisnigo virš 6 colių snie
go. Viesulą pridarė ir blė- 
dies. Viens žmogus prara
do gyvastį.

Reikalauja įsteigimo Am. 
Konsulato Lietuvoje.

Sausio 21 Y. M. C. A. na
me, Cambridgeiuje, buvo 
vietos Lietuvių Dienos ko
miteto sušauktas visuoti
nas lietuvių susirinkimas. 
Žmonių susirinko apie 900 
ypatų. Kalbėjo F. J. Bago
čius ir kun. Strazdas.

Susirinkimas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, reika
laujančią iš Jung. Valstijų 
valdžios, kad įsteigtų Lietu
voje savo konsulatą ir pa
rinktų aukų badaujančiai 
Lietuvai.

Rezoliucija tapo pasiųsta 
tam tikrom Jung. Valstijų 
įstaigom.

Aukų nuo .karės nukentė
jusiems čia surinkta 42 dol.

Uranas.

Tūlas Charles Strother 
Roxburyje likos nubaustas 
$50 už tai, kad pas jj darant 
kratą policija rado morfino.

Kooperacijos ekstra 
Susirinkimas.

Dėl biauraus oro koope
racijos mitingas 5 vasario 
neįvyko. tai 12 vasario 
bus kitas. Visi nariai 
malonės susirinkti, nes rei
kės rinkti baliui darbinin- 
kai ir yra da kitų reikalų.

A. Navickas, rast.

GERBIAMŲ BULOTŲ IR 
ŽEMAITĖS PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS.
Pėtnyčios vakare, 9 Vasa

rio, Lietuvių Tautinėj sve
tainėj, 928 E. Moyamensing 
avė., Philadelphia.

Nedėlioj po pietų, 
sario, Metropolitan 
715 Fairmount avė., 
delphia.

Utarninko vakare, 
sario. Chester, Pa.

L. š. F. Komitetas.

11 va- 
Hall, 

Phila-

Ar uždirbi $20 j sąvaitę?
Jei ne, tai prisiųsk savo vardą, < 

mes nusiųsim jums paaiškinimus 
kaip uždirbti daugiau. Naujausio iš
radimo SAULES ŠVIESOS LEMPA 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirme 
pamatymo. Agentai gaus išmėgini
mui per 14 dienų DOVANAI. Rašyk 
artimesnėn vieton. įdėk markes.

MASHKEN SPEC. CO., (9) 
4456 S. Hermitage avė., Chicago, Iii

1713

p

I
T

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau* 
šia 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.

Svarbi Naujiena Visiems
Subatoje, 10d. Vasario-Feb. 1917

Nuo 7:30 vakare
Lietuvių Salėje, kampasSoEkSLs‘reets’

Bus labai gražus Teatras

1)11 RBOUIU
Minėtą perstatymą surengė 60 kp. į kurį malaniai 

kviečia visus atsilankyti, nes yra labai indomus ir 
pavizdingas perstatymas iš mus pačių gyvenimo. 
Įžanga labai pigi.

MONTELLO, MASS.
TEATRAS IR BALIUS

Rengia Lietuvių Mokslo Dr-tes Choras

Subatoj, 10 Vasario-Feb., ’17
Nuo 7:30 vakare

LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME
Pestatys labai gražų veikalą dviejų aktų dramą

“Pabaigtuves”
Su pilno choro žavėjančioms dainomis po direkcija komp. 
M. Petrausko. Pasibaigus perstaymui bus balius. Kiek
vienas turėtų pamatyt tą gražų perstatymą.

Įžanga: Vyrams 35c., moterims 25c.
Užkviečia KOMITETAS.

I

K

J. ŽITKUS, .
Ruble st, Valparaiso, Ind. 

WASILIAUSKAS,
S. West. St, __ Rockford, Iii

EŠMINSKI,
1611—137th st, Indiana Harbor. Ind.

Tel. Main 5363, Centrai 1623K

F. L .STEVEISS
ADVOKATAS,

1525

Gina visokias civiliškas ir krimina- 
liškas provas. Taipgi parduoda 

nejudinamą turtą.

M. ANDRIUŠIUTĖ, 
MOTERIŠKŲ KUBŲ SIUVĖJA. Lietuviai Kliaučiai

Visokius Vyrams Drabužius 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir išproal-

5
i name senus.
j Vienintėlė Kriaučių kompanija 
' So. Bostone, kur visame duoda 
( gerą ir gražų darbą už prieina- 

mą kainą.
< PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 

į O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI.

;(<'I

1126 Williamson Building^ 
CLEVELAND, OHIO.

Kada tu gimei?

Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
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 mėnesio planeta. 
Planetos aaigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS ♦ 

P.0. 80x3232 Boston, Mass-

v

S. Baracevičiusl
GRABORIUS. 1

Palaidoju visuose aplinkiniuose ■ 
miestuose. I

PATARNAVIMAS GERAS I 
IR PIGUS.

Didelį palaidoju už 45 dolerius, 
mažą už 15 doL

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbą j 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.

Tel. S. B. 2134-M
324 E street, kampas Broadway 

SO. BOSTON. MASS.

Todėl, kurie norit pasisiūdini 5 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Boston.

ss:=;?=£s:=='=s =:=.=.==s =-=■=-= =:s ss=y

I THE MAGIC SHOP.
Į Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 

dirbtuvę. Dirba visokių štuku daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MACIO SHOP.

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.i »

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK tte.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu 
ėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKl 

■iKRIPKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU 
4ENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi* 
toj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais 
vainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
>x6^i su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pat 
ikią lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agentams parduodu pigiau 
Rašykit tokį adresą:

W Q VVnidplk 112 grand st„n. o. vvdiueiib brooklyn, n. y

Geriausia 
Lietuviška Aptieka

-8
So. Bostone 
ir apielinkėj

Cukemės darbininkai 
rengias streikuot.

So. Bostono cukiemės! 
darbininkai, kurių tarpe 
yra labai daug lietuvių, ža
da išeit ant streiko, jeigu 
neišpildys jų reikalavimus. 
Jau pribuvo iš Brooklyn, N. 
Y. du organizatorių ir pir
mas susirinkimas buvo va
sario 6 d. Lietuvių Socijalis- 
tų svetainėje. Kiek pir
miau sustreikavo Brookly- 
no, Philadelphijos ir Long 
Island City cukierninkai.

!

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- 
rėjusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
džių uždegimas, in- 
fluenza arba mėšlun
gi nis krapas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti

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

S. Baraeevičius
258 Broadvay, So. Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

Cothard Oil 
(Severos 

Gotbardiškas 
Alieus.J

Yra žinomas lciek- 
ziennose namuose, 
kaipo parinktinas 
linimentas trinti 
sopančias vietas, 
ypač gimusias iš 
reumatizmo, per
sišaldymo arba 
uždegimo. 25 ir 
50c.

SEVERAIS
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.

Kaina: 25 ir 50c.

Newporte, N. H., buvo di
delis gaisras pereitoj suba- 
toj.

Prašom* apti.koae reikalziti tiktai Severos Gydnolhj. aanjoties dirb
tinųjų arba falsifikacijų ir vianomet pasakyti firmos vardą: “Severą” 
prie kiekvieno pirkimo. Jei vietoa aptiekoj negalima gauti, užaakitu tuo- 
jaut bus pasiusta.

W. F. sEvERA C0., Cedar Rapida, Iowa.

f
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DENTISTAS

Dr. I. Ganzburg
Labai gerai at
lieka darbą su
rištą su danti
mis ir jų ligo
mis, už žemes
nę kainų, kaip
bent kas kitas Brocktone. Pil
nas užganėdinimas gvarantuoja- 

i mas. Mokslas ir patyrimas Ru- 
J sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
> liudytoju to. Ateikite patįs per- 
| sitikrinti.
' Kalba rusiškai ir lenkiikaL

64 W. Elm street 
Brockton, Mass. Jį

t

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .............................. 75c
Kraujo Valytojas ..............  1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ........... $1.00

25c
50c
25c
50c
20c
2 be

1.00
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 ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

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

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

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

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

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

’isokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

26 Broadway, Kampan c st So. Boston, Mass.

J




