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Senatas nedavė Wilsonui galios apginkluoti prekybos laivus prieš submarinus.
Susekta Vokietijos suokalbis įtraukti karėn Japoniją ir Meksiką prieš Jungtines Valstijas. Meksikai žadama už tai 3 valstijos: 
New Mexico, Texas ir Arizona. Prie Meksikiečių turėtų prisidėt Amerikoj gyvenantieji vokiečiai. Bet prie kares su Vokietija 
turbut neprieis, nors kapitalistai ir labai jos nori. Anglijai gręsia didelis pavojus iš submarinų pusės, todėl ji pradeda rūpintis, 
kad kuogreičiausia nuveikti priešą ir užbaigti karę. Anglai ima smarkiai veikt ant sausžemio. Jie laužia vokiečių frontą Fran

cuzijoj ir skaudžiai lupa turkus Mezapotamijoj._____________________________________

Anglijai gręsia pavojus.
Anglija, kaipo pramoni- 

jos šalis savo maisto labai 
nedaug turi: jo neužtektų 
nė trumpam laikui. Minta 
Anglija iš to, kas laivais pri
statoma iš svetur. Todėl 
laivai Anglijai reiškia mais
tą: daugiau laivų—daugiau 
maisto, mažiau laivų — ma
žiau maisto.

Karei prasidėjus Anglija 
turėjo daugiau laivų, negu 
pakanka pristatymui mais
to ir visokių kitokių reika
laujamų dalykų. Greta to 
turėjo didžiausį karišką lai
vyną, kurs sergėjo visus jū
rių kelius. Vokiečiai nega
lėjo atvirai stoti su Angli
jos laivynu j kovą.

Bet užtai vokiečiai surado 
kitokj būdą kovai su Angli
jos laivynu. Jie pavartojo 
submarinus, kurie iš po van
dens pradėjo kandžioti savo 
priešininką. Submarinai iš
kilę ant vandens gali šaudy
ti iš kanuolių, o pasinėrę po 
vandeniu—torpedomis.

Ypač tokie - submarinai 
pasekmingai gali vesti karę 
su prekybos laivais. Preky
bos laivai, kad ir didžiausie
ji, bet kaipo beginkliai arba 
silpnai ginkluoti, negali ka
riauti prieš submarinus. 
Submarinai ir greitesni už 
daugumą prekybos laivų, to
dėl tie negali nė pabėgti.

Ypač pastaruoju laiku 
submarinai pradėjo smar
kiai veikti. Paskelbus Vo
kietijai neapribuotą subma
rinų karę, nuo 1 vasario šių 
metų skandinami jau netik 
Anglijos laivai, bet ir neut
ralių šalių laivai, kurie tik 
plaukia Anglijon arba iš 
Anglijos.

Da vidurvasary Anglija 
turėjo 20,000,000 tonų pre
kybos laivyną. Bet per 
gruodžio mėnesį vokiečiai 
paskandino apie 450.000 to
nų. Gi per praėjusį dabar 
vasario mėnesį 454,560 tonų 
paleista jūrių dugnan.

Suprantama, anglai pri
stato nemaža naujų laivų, 
bet visgi jie nespėja taip 
greitai statyt, kaip vokiečiai 
juos skandina.

Anglija labai susirupinus. 
Ji pamatė, kad Vokietijos 
submarinai yra ne juokai, 
bet didelis pavojus. Valsty
bės vadovai, kurie pirma tą 
pavojų slėpdavo, dabar jau 
patįs sako, kad slėpti to ne
galima. Šalis turi žinoti, 
kad jai gresia badas, nes tik 
tuomet ji galės apsisaugot 
nuo jo ar bent palengvint jį. 
Kad apsisaugojus nuo to pa
vojaus, Anglija turinti dėti 
visas savo jiegas, kad Vo
kietija kuogreičiausia butų 
pergalėta, nes jeigu karė il
gai užsitęs, Anglija badu 
bus priversta pasiduoti.

RUSAI PRADĖJO OFEN- 
SYVĄ KARPATUOSE.
Vakiečiai praneša, kad 

Karpatų kalnuose rusai 
pradėjo smarkų ofensyvą ir 
traukia tenai galybę kariu- 
menės. Kol kas tečiaus vi
sos rusų atakos atmušamos. 
Rusai tečiaus sako, kad ties 
Jablonica jie jau prasilaužė 
per teutonų linijas ir paėmė 
26 vokiečius nelaisvėn.

$80 TONUI ANGLIES.
Paryžiuje tonui anglies 

dabar mokama $80. Ang
lies pardavėjai pasidarę di
delius pinigus.

"LAISVĖS" SPAUSTUVĖ 
APDEGĖ.

Mums pranešama, kad 
šiomis dienomis "Laisvės" 
spaustuvėj buvo gaisras ir 
kol kas ji negalėsianti išeiti.

PRIVERSTINAS PASNINKAS ANGLIJOJE.
žmonės .galės valgyt tik 

tiek, kiek valdžia jiems 
leis.

Iki šiol iš visų kariaujan
čių valstybių Anglija ken- 

mažiausia. Mat liki- 
rn^^askyrė jai tokį jau 
"lamingą” geografinį pa
dėjimu Būdama atskir
ta jūrėmis nuo kitų vals
tybių, būdama iš visų 
pusių apsupta vandeniu, ji 
yra neprieinama priešų už
puolimams. Milžiniškas jos 
laivynas, kad ir daug nuos
tolių jau turėjęs, vis dėlto 
ant jūrių viešpatauja ir sa
vo šalį nuo užpuolimų sau
goja. Todėl aktualė karės 
šmėkla Anglijos salų da ne
pasiekė. Anglija, Škotija ir 
Airija daug kame gyveno 
sau senoviškai, tarytum ka
rės visai ir nebūtų.

Visas karės baisenybes 
tegalėjo arčiau patirti tik 
Britanijos kareiviai ir tai 
daug menkiau, neg kitų val
stybių kariumenėse: juk 
Britanijos kareivis irgi gau
na tiek patogumų, kiek ne
duoda joki kita šalis pasau
lyje. Nuostoliai Britanijos 
kareivi jo j užmuštais ir su
žeistais milžiniški, bet visgi 
tai menkniekis, palyginant 
su nuostoliais Rusijos. Ant- 
galo kareiviai pylimus da
boja toli kur ten Francuzi
joj, ne prie namų: Britani
jos kitiems gyventojams tas 
perdaug artimai širdies ne
graužia. Gaila žūnančių 
savo kareivių, bet tą gailes
tį žymiai mažina žinomas 
Britanijos gyventojų šeimy
niško gyvenimo pairimas, 
širdingumo stoka ir didelis 
egoizmas arba paties savęs 
meilė. Taip tai daugelis Bri
tanijos gyventojų gyveno 
iki šiol, lig karės nebūtų, lig 
kad karė butų visai antraei
lis, tolimas, svetimas daly
kas. Bet laikas mainosi. 
Karė nesitolina, bet artyn 
eina. Vis skaudžiau ji ir 
Britaniją paliečia.

Jau šiandieną Britanija 
pradeda atjausti, kad karė 
—tai jos naminis reikalas, 
tai jos artima nelaimė ir 
kad ji vis daugiau reikalaus 
aukų iš visų, ne tik kareivių 
fronte.

Štai, kas seniau galvojo,

kad Britanijai prisieitų 
trumpa su maistu? Bet tas 
atėjo. Cukraus stoka visur: 
nėra tiek, kiek norima turė
ti. Susiaurinimai iš val
džios pusės vis didesni: lais
vės jau nėra tiek, kiek butą. 
O čia vokiečiai veikia atkak
liai. Skandina Britanijos 
penėtojus-laivus. Atimk lai
vus—už mėnesio kito bus 
Britanijoj badas. Todėl su
prantama, kodėl visa šalis 
ima jau tokio bado bijotis, 
stengiasi pavojų kuotoliau- 
siai nustumti.

Taigi dabar jau Britanija 
ima taupyti, čėdyti maistą: 
gabena tiek kiek gali; sten
gias įkalbėti gyventojams 
valgyti kuomažiausia. Il
gainiui, tikriausiai, prieis 
prie maisto tikėtų, prie pri
verstinų pasninkų ir t|. Da
bar to valdžia paskelbti da 
nedrįsta ir pratina gyvento
jus palengvėle prie naujų 
tvarkų.

Štai maisto kontrolierius, 
tikriau sakant ministeris, 
paskelbė sekantį projektą 
kas link maisto. Visi, gas- 
padinės ir gaspadoriai, iš 
geros valios prisiims susiau
rinimą valgomų dalykų. Jei 
neprisiims iš geros valios, 
bus valdžios priversti prisi
imti per prievartą:

Kožna gaspadinė ar gas- 
padorius, ar šiaip sau žmo
gus, sąžiningai turi stengtis 
nesuvalgyti į sąvaitę dau
giau, kaip 4 svarus duonos 
(arba 3 svarus miltų) 2^ 
svarų mėsos ir % svaro cuk
raus. Kas valgo daugiau 
duonos, tas tevalgo mažiau 
mėsos; kas mėsos daugiau 
valgo—tevalgo mažiau duo
nos.

Valdžia mano įvesti pri
verstiną pasninką bei mais
to čėdijimą, kurį ir įves, jei 
gyventojai neapsiims to da
ryti gera valia.

Suprantama, ant geros 
valios atsidėti — tai laiką 
gaišinti. Nes vienas gerą 
valią parodys, o 10 ne. To
dėl ir Britanijos darbinin
kai gali laukti priverstinų 
pasninkų, maisto tikėtų ir 
tam panašių dalykų. Taigi 
karė arčiau palies ne tik 
fronte stovintus kareivius, 
bet ir visus Britanijos gy
ventojus.

Kardinolas O'Connell 
pasižada remt karę.

Buržuazinė Bostono spau
da su dideliu džiaugsmu pa
skelbė žinią, kad katalikų 
galva kardinolas O’Connell 
remia karę. Jisai pasakė, 
kad visos katalikų draugi
jos, net ir moterįs, paduos 
valdžiai savo ranką, jeigu 
tarp Amerikos ir kitos ša
lies kiltų karė.

Kuomet visas šalies susi
pratęs proletariatas prieš 
karę kuosmarkiausia prote
stuoja; kuomet socialistai 
daro viską, kad nedaleidus 
šalies prie kruvinos maudy
nės, tai katalikų galva ap
reiškia, kad karei kilus visi 
katalikai eis su valdžia. Ir 
tuo pač;u laiku kunigija ne
sigėdi mums pasakot, kad ji 
priešinga kraujo pralieji
mui.

GUMINĖS KURKOS—TAI 
KONTRABANDA.

Su Vokietijos ambasado
rium Bernštorfu išvažiavo 
iš Amerikos daug ir kitų vo
kiečių. Daugelis jų turėjo 
gumines kurkas, kaip tai 
Amerikoj yra priimta nešio
ti. Laivas su šitais vokie
čiais tečiaus turėjo pereiti 
per anglų rankas, kaip ir vi
si kiti laivai šituo karės me
tu yra anglų krečiami, kad 
nebūtų ant jų kokios kon
trabandos, tai yra tokių 
daiktų, katrais galėtų pasi
naudoti priešas. Kaip rū
pestingai anglai tas kratas 
atlieka, tai parodo atsitiki
mas su minėtais vokiečiais. 
Anglai įžiūrėjo, kad pats 
Bernštorfas ir kiti vokiečiai 
turi prie savo čeverykų gu
mines kurkas. Kadangi gu
ma skaitosi karės kontra
banda, tai visas tas kurkas 
anglai vokiečiams nulupo 
kaipo "kontrabandą.”

DIDŽIAUSIA EKS- 
PLIOZIJA.

Atėję dabar iš Danijos 
laikraščiai praneša, kad per 
Kalėdas amunicijos fabrikoj 
Dresdene, Vokietijoj, buvo 
didžiausia ekspliozija, kokia 
tik šios karės metu yra kur 
nors atsitikus. Iš 30,000 
dirbusių tenai darbininkų 
1,000 žmonių užmušta ir ke- j 
Ii tūkstančiai sužeista. Ant 
rytojaus nelaimės vieton bu
vo atvažiavęs pats kaizeris 
pasižiūrėti.

750,000 KARĖS BELAIS
VIŲ VOKIETIJOJ DIRBA 

PAS ŪKININKUS.
"Rheinishe Westfaelische 

Zeitung” praneša, kad da
bar Vokietijoj ant ūkių dir
ba 750,000 karės belaisvių. '

GIRTO KAPITONO 
DARBAI.

Laikraščiai praneša įdo
mių dalykų apie anglų kapi
toną Staymaną, kuriam bu
vo pavesta vesti prekybos 
laivas iš Viduržemės jūrių į 
Angliją.

Būdamas girtas kapito
nas Stayman sykį liepė iš
šauti iš kanuolės 50 šūvių į 

■ orą. Artileristas atsisakė, 
betgi turėjo kapitono užga- 
nėdinimui išauti 4 kartus. 
Tą patį vakarą kapitonas 
pamatė netolimais plaukan
ti anglų laivą-ligonbutį. 
Liepė jis šį laivą apšaudyti. 
Bet artileristas paaiškino, 
kad tai saviškių ligonbutis, 
bet kapitonas visvien liepė 
šauti. Artileristas griežtai 
atsisakė klausyti girto pa
liepimo. Atvykus į Gibral
tarą kapitonui valdžia buvo 
paliepus paimti daugiau 
anglių ir plaukti nurodytu 
keliu. Kapitonas to neiš
pildė, kas lyginasi, sulyg 
įstatų, didžiausiam prasi
kaltimui. 26 gruodžio ka
pitonas vėl įsigėręs gerokai 
davė artileristui degtinės ir 

į 10 šilingų, prašydamas ne
pasakoti apie atsitikimą su 
laivu-ligonbučiu Vidurže- 

; mio jūrėse. Vėliau šiek tiek 
kapitonas netikėtai griebė 
artileristą smaugti ir buvo 
prinešęs prie barjero, norė
damas pridusintą artileris
tą įmesti į jūres. Laimei 
laivas netikėtai nuo vilnių 
siūbavo taip smarkiai, kad 

j kapitonas su savo našta par 
griuvo ir artileristas atga
vęs kvapą ėmė smarkiai gin
tis. Kapitonas buvo užgė
ręs ir artileristas išsiritęs iš 
jo spėjo pabėgti. Kapitonas 
lakstė po laivą įdūkęs, jieš- 
kodamas artileristo ir žadė
damas jį užmušti. Galuti
nai laivo vyresnis oficieris 
su pagalba matrosų surišo 
savo kapitoną ir įmetę į ka
marą išlaikė ten, kol laivas 
neatplaukė į Angliją. Dar 
berišant kapitoną oficierius 
buvo tojo sužeistas. Angli
joj kapitonas girtuoklis pa
kliuvo į teismą. Teismas gi 
kapitoną apkaltino ir nu
baudė: už pasikėsinimą už
mušti artileristą 5 metams 
kalėjimo, už nepaklausymą 
Gibraltaro valdžios vėl 5 me
tams kalėjimo, išviso 10 me
tų. Ir tai nepriskaityta pa
bauda už liepimą apšaudyti 
ligonbutįrlaivą, kuris prasi- 
kaltinamas turi būt mirčia 
baudžiamas. Mat teisėjas 
pripažino, kad girto kapito
no paliepimas nebuvo čion 
pavojingas, nes nė manyt 
negalima, kad jurininkai 
būt sutikę apšaudyt savo su
žeistus draugus.

Vis tai girto žmogaus dar
bai. Na, o kai tokiam kapi
tonui reikėtų vesti mušis — 
daug jis laimėtų?

VOKIEČIAI NEIŠLEI
DŽIA AMERIKONŲ.

Amerika griežtai parei
kalavo, kad Vokietija pa- 
liuosuotų keturis Amerikos 
konsulius. Vokietija prane
šė, kad šitų konsulių ji ne
išleis, pakol negaus žinios, 
kad jos konsuliai išleisti iš 
Jungtinių Valstijų pietų 
Amerikon. Washingtono 
valdžia aiškina, kad vokie
čių konsulių čia niekas ne
laiko ir jie gali išvažiuot ka
da jiems patinka, bet vokie
čiai Amerikonų vistiek neiš
leidžia.

"LAISVĖ” BUS SĄJUN
GOS LAIKRAŠTIS.

Iš tikrų šaltinių mes ga
vom žinių, kad Sąjungos na
mo komisija aprinko namui 
vietą Broklyne, bet kadangi 
tenai yra jau "Laisvė” ir 
perkėlus tenai "Kovą" butų 
lyg ir konkurencija, tai ii 
"Laisvę" norima padaryt 
Sąjungos laikraščiu. Daba: 
varoma agitacija, kad "Lai 
svės" šėrininkai paaukauti 
savo dalį Sąjungai. Jei ku 
rie nenorės aukauti, tai Są 
junga turės jiems atmokėti

NEUŽMIRŠKIT PHILA- 
DELPHIJOS CUCER- 

NINKŲ.
Philadelphijos cukraus 

darbininkai sunkiai kovoja 
Streikas eina jau nuo 3j 
sausio. Daugelis jų pristi
go jau pinigų ir jų vaikai 
neturi ko valgyt. O čia ka
pitalas tik ir laukia, kads 
alkani darbininkai pradės 
prašytis atgal į darbą. To
dėl musų pareiga yra remt 
savo draugus darbininkaus 
aukomis. Pinigus galima 
siųsti ir "Kovos" adresu: 
229 No. 6th st, Philadel
phia, Pa., tik reikia pa
žymėti, kad tai streikuojan
tiems cukerninkams.

ANGLAI PYKSTA 
ANT AMERIKONŲ.

Anglijos valdžia laba1’ 
pyksta ant amerikonų,* kad 
tie skelbia savo laikraščiuo
se anglų laivus, kuomet jie 
išeina iš Amerikos uostų, 
nes manoma, kad tomis ži
niomis naudojasi vokiečiai.

I

Kongresas užsibaigė; 
Wisonui rankos surištos

Pereitam "Keleivio” nu- 
meryj rašėm, kad Wilsonas 
buvo atėjęs į kongresą ir 
pareikalavo, kad kongresas 
duotų jam pilną galę ap
ginkluoti prekybos laivus, o 
jei reikės, tai ir "kitokių 
priemonių” pavartoti prieš 
vokiečių submarinus.

Žemesnysis kongreso bu
tas sutiko tokią galę prezi
dentui duoti, bet senate Wil- 
sono reikalavimas sutiko 
stiprią opoziciją. Griežtai 
tam pasipriešino 12 senato
rių su La Follette priešaky. 
Ginčai ėjo iki 4 kovo, kuo
met baigiasi kongreso posė
džiai, ir prie balsavimo ne
priėjo. Kongresas išsiskir
stė ir Wilsonas paliko suris
tomis rankomis. Senato di- 
ižiuma tečiaus išleido ma
nifestą, duodama pasauliui 
žinot, kad ji stovi už prezi
dentą ir butų balsavusi už 
apginklavimą laivų.

Ar prezidentas ginkluos 
laivus be legalio kongreso 
įgaliojimo, tai pamatysim 
vėliau.

VOKIEČIAI SIŪLO 
OLANDAMS AT

LYGINIMĄ.
Vokietijos valdžia prane- 

| šė Olandijos valdžiai, kad ji 
sutinka atlyginti olandams 
už paskandintus jų laivus 
savo laivais.

FRANCUZAI SULAUŽĖ 
VOKIEČIŲ FRONTĄ.
25 vasario franeuzai pa

darė ant vokiečių užpuoli
mą 25 mylios į vakarus nuo 
Verduno ir prasilaužę per 
jų linijas paėmė daug ne- 
laisvių.

KARVEDŽIŲ KON
FERENCIJA.

Šiomis dienomis Cabais i 
mieste, Francijoj, buvo. 
franeuzų ir anglų karės ve- ■ 
dejų konferencija. Joje da
lyvavo taip-pat ir premje
rai. Ką jie tarė, niekas ne-, 
žino.

PAKORĖ MOTERĮ.
Winnipege, Kanadoj, šio

mis dienomis likos pakarta 
darbininkė Tennie Malone. 
Ji buvo kaltinama už užmu
šimą savo šeimininkės, pas 
kurią ji tarnavo. Tennie 
buvo neturtinga moteris, ji 
atvažiavo su savo vyru iš 
Austrijos astuoni metai at
gal, ir iki šiol abudu vis tar
navo pas farmerius. Nelabai 
senai ją pavarė iš dar
bo. Neužilgo potam buvo 
atrasta užmušta farmerė, 
pas kurią ji tarnavo. Nors 
niekas nematė, kas ją užmu
šė, bet policija įtarė pavary
tą darbininkę ir teismas nu
teisė ją miriop.

v

ŠAMPANIJOJ FRANCU- 
ZAMS NEPASISEKĖ.

Rooseveltas nekalbės su 
Bryanu. New Yorkan buvo 
pakviestas Bryanas ir Roo
seveltas ant debatų. Brya- 

, O

Vokiečiai sako, kad per-į 
eitoj nedėlioj franeuzai ata- 
kavo jų pozicijas Šampani-; nas pakvietimą priėmė, 
joj, bet bubvo atremti. 1 Rooseveltas atsakė.
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APŽVALGĄ
MŪSIŠKIAI „PAT

RIOTAI.”
Kuomet prieš Amerikos 

rengimąsi į karę protestuo
ja netik svetimtaučiai, bet 
ir susipratę amerikonai, tai 
Chicagos „Lietuva” išsijuo
sus stoja už karę. Amerika 
jai „laisviausia” šalis ir ji 
visokiais budais stengiasi 
įkalbinėti savo skaityto
jams, kad reikia ginti 
žvaigždėtą vėliavą. Kad Įti
kinus žmones, kokia ta vė
liava graži, vienam pasku
tiniųjų savo numerių Chica
gos tautininkų organas Įdė
jo jos ir paveikslą. Po vė
liava tenai stovi su karabinu 
rankose pasišiaušęs Uncle 
Šamas. Jisai pasirengęs jau 
į karę. Po tuo paveikslu 
„Lietuvos” redakcija deda 
šitokį parašą:

"žvaigždėta Amerikos vėlia
va yra liuosybės ženklu. Jokia 
kita vėliava nesuteikia tiek 
liuosybės kaip šita vėliava, čia 
niekas nepersekioja už politiš
kas pažvalgas, nei už tikybą.” 
Ir „Lietuva” nesigėdi 

žmonėms taip kalbėti šioje 
valandoje, kada New Yorke, 
Phiiadelphijoj alkani darbi
ninkai šaudomi po ta žvaig
ždėta vėliava aršiau negu . 
Maskolijoj. Vietoj raginti i dorių visai nematė. Jie no- 
~-------- —• *;rėjo prie jų prieiti, bet am

basadoriai jų neįsileido. Jie 
kalbėjosi tik su ambasado
rių tarnais. Taigi pasirodo, 
kad mūsiškiai „diplomatai” 
kokį „dženitorių” bus pa
skaitę ambasadorium.

KLERIKALŲ ATSTOVAI 
NEMATĖ AMBA

SADORIŲ.
Savo laiku jau buvo ra 

syta, kaip klerikalų "tautos 
tarybos” atstovai, kun. Ži
lius ir masažistas Bielskis, 
gavo nuo rusų ambasado
riaus Bachmatjevo per no
sį, kada norėjo jam Įteikti 
"lietuvių tautos” deklaraci
ją. Jis išvadinęs juos maiš
tininkais ir pasakęs, kad jie, 
kaipo Rusijos valdiniai, ne
turį teisės reikalauti sau ne- 
prigulmybės, nes tai butų 
draskymas Rusijos imperi
jos. Ant galo jisai jiems 
paaiškinęs, kad kaip caras 
norės, taip jis su savo val
diniais ir pasielgs.

Taip rašė pats Bielskis 
1 sugrįžęs iš Washingtono. 
Bet rašė, kad taip šiurkščiai 
su jais apsiėjęs tik rusų am
basadorius. Kitų gi šalių am 

jbasadoriai, kaip antai Ang
lijos, Francuzijos, Italijos— 
priėmę juos labai manda
giai, priėmę jų deklaracijas 
nuo „lietuvių tautos” ir ža
dėję jas tuojaus nusiųsti sa
vo valdžioms.

Bet mes dabar iš tikrų 
'šaltinių sužinojom, kad mu
sų klerikalai šitų ambasa-
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žmones protestuoti prieš 
gresiančią karę, „Lietuva” 
liepia remti Wilsoną ir „sto
vėti už vėliavą.” Žinokit, 
darbininkai, kas tai „patrio
tei” rupi.

"DIDVYRIS,” KĄ VAI
NIKO NELAIMĖJO.

Tokiu „didvyriu” Pabrai
ža „Naujienose” vadina Ma- 
liauską. Jis tenai rašo:

"Kunigas Maliauskas ir pa
tiems savo konfratrams buvo 
nebepakenčiamas, ir jie davė 
jam saktį.

"Šiap ar taip, gyvename dvi
dešimtą j ame amžiuje. Kultū
ra visus yra šiek-tiek aplaižius, 
neišskiriant nei kunigų.

"Bet kunigas Maliauskas 
priklauso šešioliktam šimtme
čiui.

"Savo fanatizmu, savo ne- 
kulturumu, savo nepraustabur- 
numu, savo neapsakomai palai
du liežuviu jis dagi paprasčiau
sių žmonelių akyse diskredita
vo ne tiktai patsai save, bet ap
lamai visus kunigus.

”To buvo ir konfratrams 
perdaug.

"Kunigas Maliauskas buvo 
pasiėmęs nedėkingo darbo: ko
voti su socializmu.

"Ir kovojo. Rašė skelbė 
mirties dekretus socializmui; 
paleido visą srutyną bjauriau
sių melų, keiksmų, koliojimų 
ir šmeižtų ant socialistų, žo
džiu ir raštu, naudodamasis 
tam kiekviena proga ir kiekvie- 

• na vieta: laikraščiu, sakykla, 
susirinkimais.

"Ir visur laimėdamas kaip 
tik priešingų rezultatų...

"Kad kunigas Maliauskas 
užėmė 'Draugo’ redaktorius 
kėdę ir paskelbė kryžkarę, iš- 
pradžių kai kas priešingosios 
pusės, dagi ir socialistai, manė, 
kad teks, rasit, su juo skaity- 
ties.

”Bet kaip tik spėjo jis visas 
plikas, nuo galvos iki kulnių, 
pasirodyti, visi numojo ranka 
ir nusisuko.

"Ir vis dėlto keista.
"žmogus uostęs universite

to, dagi tituluojasi Daktaru, o 
gali būt taip nekultūringas, 
taip apribotas, ir taip aklas!

"Jis įsivaizdinęs sau, kad jis 
galįs pagaikščiu saulę nudurti.

"Jis nori kovoti su pergalin
guoju visapasa uliniu proleta
riato socialistiškuoju judėji
mu!"
Kaip žinia, šita kova prieš 

socialistus Maliauskui labai 
nenusikė. Jis tik parodė sa
vo burnos nešvarumą, o so- 
sialistams nieko nepadarė. 
Šitokia jo metodą matomai 
ir kunigams nepatiko, nes 
dabar jie jį „paliuosavo” 
nuo „Draugo.” Vadinas, 
vietoj vainiko—„otstavka.” 
Tai prasčiau da, negu Ku- 
ropatkinui po Liaojano mu
ilo.

tą „Lietuva” vadina „dide
liu ir svarbiu principu.” 
Bet „Naujienos” šitą pat
riotiškos „Lietuvos” argu 
mentą sumuša į dulkes. Jos 
rašo:

"Tas 'didelis ir svarbus prin
cipas,’ vadinasi, turi būt ap
gintas buože. O kas jisai yra 
tas 'principas’? Laisvė prekių 
(tavorų) gabenimo iš Ameri
kos Europon. Aišku, kad ta
sai 'principas’ apeina tik sau- 
jalę žmonių — biznierius, ku
rie daro pelną iš pirklybos su 
Europa. Bet to 'principo’ ap
gynimui turėtų guldyt savo 
galvas ir liet savo kraują dar
bininkai, kurie net kenčia nuo 
to, kad maistas išgabenama iš 
Amerikos. 'Lietuvos* redak
cija to nesupranta, arba jeigu 
supranta, tai sužiniai apgaudi
nėja savo skaitytojus, teisin
dama tą valdžios 'principą.’

”Beto, jeigu prekių gabeni
mo laisvė yra toks svarbus ir 
didelis dalykas, dėl kurio ver
ta net į karę eiti, tai kodėl 'Lie
tuva’ nepatarė iki šiol valdžiai 
apskelbt karę Anglijai, kuri 
jau per dvejus suviršum metus 
neįleidžia nė vieno laivo į 
kieti jos uostus ir nė vieno 
išleidžia iš tenai?”

Bloga patriotams su 
argumentais!

KAIP PILDOMI LSS. SU
VAŽIAVIMO NU- 

. TARIMAI.
Bostono ir apielinkės so

cialistų konferencijoj d. 
Kapsukas būtinai reikalavo, 
kad privatiniai socialistų 
laikraščiai nelaužytų Są
jungos suvažiavimų nutari
mų. Dabar mes tyčia tuos 
nutarimus peržiurėjom ir 
pasirodo, kad niekas jų taip 
nelaužo, kaip pats d. Kap
sukas. štai suvažiavimo re
zoliucija de! santikių su pri
vatiniais laikraščiais:

"Kadangi jau keli metai, 
kaip musų LSS. narių tarpe, 
taipjau ir visoj musų socialis
tiškoj spauda j, eina aštrus gin
čai delei taip vadinamų priva
tinių laikraščių, kurie sukelia 
musų draugų tarpe daug as
meniškumų ir krikdo musų 
harmoniją veikime, LSS. 9-ta- 
sis suvažiavimas pripažįsta, 
kad visi tie ginčai kilo iš as
meniškų nesusipratimų LSS. 
narių su privatinių laikraščių 
rėmėjais. Kad sušvelninus 
santykius su privatiniais so- 

. cialistų laikraščiais, kurie vįs- 
tiek turi darbininkų gyvenime 
didelę svarbą ir neša LSS. nau
dos, LSS. 9-tasis suvažiavi
mas kviečia draugus ateityje 
toleruoti socialistiškus privati
nius laikraščius tiek, kiek jie 
stovės klesų kovos pamatais ir 
neprieštaraus S. P. ir LSS. 
konstitucijai ir platformai.

"Pačių gi laikraščių ir jų re
daktorių santykių nustatymą 
pavedame išrišti Lietuvių so- 
sialistų Laikraščių Sandarai." 

(Priimta didžiumos).
Ar yra čia nors vienas 

punktas, prieš kurį d. Kap
sukas nebūtų prasižengęs? 
Jis sulaužė šitą rezoliuciją 
nuo pat pradžios iki pat ga
lo, vesdamas su kitais socia
listų laikraščiais kuoatkak- 
liausią kovą. Suvažiavimas 
pripažino, kad tie laikraš
čiai „turi darbininkų gyve
nime didelę svarbą ir neša 
LSS. naudos,” o d. Kapsukas 
šaukia, kad jie veda darbi
ninkus Į „pragaištį,” į „šun
takius,” neparodydamas 
faktų, kad nors vieną dar
bininką jie butų tokiais ke
liais nuvedę. Ant galo Kap- i 
sukas ir Sandoros nepripa-) 
žįsta, kurią suvažiavimas 
pripažino.

Įsikūrus, tarp privatinių 
laikraščių išnyko kritika, ir 
tuo pačiu laiku ji nurodo, 
kad tos kritikos tarp jų net 
perdaug buvo, net „audrą” 
ji sukeldavo.

Bet po tam ir vėl viskas 
buvę gerai. Reiškia. „Ko
va” norėtų, kad ginčai eitų 
amžinai. Kurgi jau protas?

„Kovai” vis rodosi, kad 
privatiniuose ląikraščiuose 
nėra "raudono siūlo.” Apie 
tą „siūlą" nuolatos kalbėjo 
d. Kapsukas ir Bostone bū
damas, ir „Kovoj” dabar 
taip sakoma:

"Tiesa, užkariauta daug 
skaitytoj ų. bet ar daug padary
ta pastoviu, giliau suprantan
čių socializmo principus socia
listų ? Labai mažai, nes aiškaus 
raudono siūlo tuose laikraš
čiuose nebuvo, o tankiausia 
mišinys buvo duodama.”

’ Reiškia, tik „Kovoje” tas 
„raudonas siūlas” aiškus, 
tik tenai ne mišinys, kur 
Kapsukas dalyvauja. Kad 
taip ir butų, tai pačiam savo 
tavoras girti negražu, nes 
perdaug biznišką. Jeigu 
jau tas tavoras ištiesų ge
resnis už kitų, tai tegul ki
ti jį giria. Bet mums rodo
si, kad jis nei kiek negeres- 
nis. Tas „raudonas siūlas” 
„Kovoje” nei kiek neaiškes
nis, kaip kituose socialistų 
laikraščiuose. „Keleivis,” 
pavyzdžiui, nemažiau yra 
davęs straipsnių, aiškinan
čių socializmo prasmę, kaip 
„Kova.” Ir dabar, kuomet 
„Keleivis” veda atkakliausią 
kovą su socializmo priešais, 
kuomet jisai muša klerika
lus, tai „Kova” atakuoja sa
vo idėjos žmones ir laikraš
čius.

Vo- 
ne-

jy

REIKIA RENGTIES 
Į KOVĄ.

„Naujienos” nurodo, kad 
progresyvei visuomenei rei
kalingas „preparedness"— 
prisirengimas prie kovos su 
tamsiomis musų dešiniųjų 
spėkomis, kurios dabar gru
miasi tarp savęs, bet neužil
go galės mus užpulti. Šitą 
pranašavimą „Naujienos” 
pamatuoja taip:

"Srovių kovos paskutiniu 
laiku žymiai aprimo. Kiekvie
na srovė dabar daugiau eikvo
ja energijos veikimui savo ap
sirinktoje dirvoje, negu imty
nėms su 'išlaukiniu priešu.’

”Ir ramumas įvyko tada, ka
da susipjovė klerikalai su tau
tininkais. Kol jie ėjo išvien, 
ir bendromis jiegomis atakavo 
socialistus, tol socialistams rei
kėjo įntempt savo jiegas tų; <------------,-----  —
atakų atrėmimui. Dabar laiki- labai Storai klysta, 
nai suirus dešiniųjų blokui, 
klerikalai su tautininkais ne
turi tiek pajiegos, kad butų pa
vojingi progresyvės visuome
nės pozicijoms, todėl ir kova 
pasirodė ne taip aštri.

"žiūrėsime, ar ilgai tatai tę
sis. Dešinieji, be abejonės, ank
sčiau ar vėliau vėl susibičiu- 
luios. Tas nieko nereiškia, kad 
Dr. šliupas vadino kunigus 
'Romos krokodiliais.’ o kunigai 
visus bedievius vadina 'ištvir
kėliais.’ 'Romos krokodiliai’ ir 
'ištvirkėliai' vėla ims bučiuo- 
ties ir tituluos vieni kitus 
'gerbiamais,’ kaip tik praktika 
parodys, kad jie vieni be kitų 
negali varyti jokios didesnės 
’campaign.’

"Tada vėl užvirs košė. Pro
gresyvei visuomenei reikėtų 
iki .to laiko susitvarkyt.” 
„Kova” 8-tam savo nume

ryje rašo:
"Nesistebime, kad tautinin

kų ir klerikalų laikraščiuose 
beveik nėra straipsnių aiški
nančių gręsiamojo karo pra
gaištingumą, išskyrus gudrųjį ____ ____v___ ____________
’Dar-ką,’ nėra šaukimo protės- kuomet Į vidujinius Sąjun- 

kodel to ne’ ?os reikalus nesikišo ir jo- 
"KodelTyli klerikalai ir tau- ^ °įals^ Jai nenustatyda- 

tininkai, tai mes suprantame. vo. Sandora buvo įkurta 
Bet kodel tyli ikišiol ’Kelei- 1 
vis’?” pinti socialistų

Mes paduodant šitą iš- taigi ir pačią Sąjungą. Kas 
trauką iš „Kovos” ne dėlto, kitaip tatai aiškina, tas aiš- 
kad prieš ją teisintis, bet 
dėlto, kad parodžius skaity
tojams, kaip tie žmonės 
mėgsta prie kitų kabinėtis. 
Kas skaito „Keleivį” ir „Ko
vą,” tas gerai žino, kad 
mes daug daugiau prieš ka
rę protestuojant, negu „Ko
va.”

I

NORI „RAUDONO 
SIŪLO.”

Pereitam „Keleivio” nu- 
| meryje mes kritikavome Į 
; „Balsą iš minios,” kuris la
bai keistai nupasakojo 
„Laisvėj” apie socialistų 
laikraščių Sandorą. Mes iš- 
parodėm, kad tas „balsas” 

Bet 
1 „Kovai” jis labai patinka. 
Užeitavus tą vietą, kurią; 
m js visai sukritikavom, j 
„Kova” sako:

"Skaudus tie žodžiai, bet tei- ■ 
singi, norint jie neapima viso! 
Sandoros veikimo: ji taip-pat: 
vadovavo LSS. judėjime, nu
statydavo Sąjungos obalsius. 
žinoma, nustatydavo juos taip, 
kaip tai geriausia Sandoros na
rių didžiumai, tai yra soc. pri- 
vatinių laikraščių redaktorių Į 
didžiumai, patikdavo. - Jiems 
neparanku buvo kokių pamati
nių, principinių polemikų tarp 
savęs kelti, dėlto tie klausimai 
būdavo apeinami. Karštą po
lemika tarp soc. laikraščių mes 
atsimename seniau tiktai tarp 
'Laisvės’ ir 'Keleivio,' paskui 
tarp ’Nauj.’ ir 'Keleivio' dėl d. 
Gugio šliubo; sukeldavo taip- : 
pat 'audrą' koks aštresnis 
straipsnis dėl soc. privatinių | 
laikraščių, o šiaip tikra brolybė 
tarp visų viešpatavo.”
„Kova” čia pasakoja ne

būtus dalvkus. Sandora ne-

!

vien tik tuo tikslu* kad stip
rinti socialistų judėjimą,

kiną neteisingai. Jeigu 
Sandora yra kuo nors prieš 
Sąjungą nusidėjus, tai te
gul „Kova” parodo kuo. 
Kalbėt gi be faktų, reiškia 
kalbėt tuščiais žodžiais, ku
rie nieko nereiškia.

Toliaus „Kova” muša pati 
save. Ji sako, kad Sandorai

SUMUŠĖ PATRIOTŲ 
ARGUMENTUS.

„Lietuva” karštai agituo
ja už karę. Ji bando net ir 
prirodinėti, kodėl karė rei
kalinga. Ji sako:

"Daugeliui gal nelabai bus 
aišku, už ką gi ta Amerika tu
ri eiti karėn su Vokietija? Juk 
vokiečiai, negali ateiti Ameri
kon — bent šiuom kartu, tai 
kam Amerikai reikia kištis i 
tas muštynes? Nekurie net 
taip nupasakoja, kad esą Ame
rika užsimarp sau guzo j ieš
koti, tai ir lenda, kur visai ne
reikia. 'Jeigu vokiečiai nori 
skandinti visus laivus jūrėse, 
—sako jie.— tai koki velniai 
neša tuos amerikonus Euro
pon? Ar negali jie namie sėdė
ti? Kam už juos visa tauta turi 
baision karėn eiti?’ ”
„Lietuva” sako, kad tokia 

nuomonė yra klaidinga ir to 
prirodymui vartoja šitoki 
argumentą:

"Stovi kaimas. Viduriu ei
na plati gatvė. Iš abiejų pusių 
stovi ūkininkų namai. Du ar
ba keli ūkininkai susipešė tarp 
savęs. Ir vienas jų, įpuolęs 
despiracijon, šaukia tau: ’Tu 
nedrįsk išlįsti iš savo namų, 
nedrįsk eiti gatve, nes jeigu tu 
išlįsi ir eisi, tai aš tau kuolu 
galvą suskaldysiu.’

"Pasiklausk pats savęs, ką 
tokiam atsitikime darytum. 
Tavo atsakymas bus Amerikos 
atsakymas, nes ji kaip sykis 
yra panašiame padėjime.

"Kaimas—tai pasaulis. Gat
vė — tai jūrės ir didjuriai, ku
rie šiandien yra platus vieške
liai susinėsimuose su kitomis 
šalimis ir be kurių jokia šalis 
šiandien negali apsieiti taip, 
kaip ūkininkas negali miestan 
išvažiuoti be gatvės, be kelio. 
Ūkininkų namai—tai įvairios 
tautos. Vokietija ir jos drau
gai susipešė su kitomis tauto
mis,—su talkininkais. Ir štai 
dabar Vokietija sako, kad vi
sos kitos tautos, kurios nesi
peša (neutrališkos), neturi tie
sos išeiti į jūres ir atlikti savo 
reikalu su pasauliu. Vokieti
ja sako Amerikai, kaip tas 
desperatiškas ūkininkas: 'Sė
dėk namie ir nedrįsk išlyst, nes 
kitaip aš tau galvą suskaldy
siu.*

"Amerika šiuom sykiu at
sako: ’Tu gali kautis su kuom 
nori, ir kiek nori, bet gatvė vi
siems lygiai priklauso, ir aš 
nemanau namie, kaip kalėjime, 
sėdėti, kol tu išsikausi su kai
mynu. Aš turiu tiesą eiti gat
ve, ir eisiu, o jeigu tu man iš- 
tikro mėginsi buože galvą skal
dyti, tai atsimink, kad ir buo
žė tyri du galu.”
Šitą biznišką karės pama-

KODĖL „KARAS,” O NE 
„KARĖ?”

Lietuvos laikraščiai rašo: 
"Karo žinios,” ”karo lai
kai,” „baisus karas” ir tt.

Amerikoje gi lietuviai 
„karu” vadina elektrinį 
tramvajų, o ginkluotą vals
tybių kovą—„kare.” Taip 
jau čia priimta žmonių kal
boj ir rašyboj. Ir kuomet 
mes paimam Europos laik
rašti, kur vietoj „karė” ra
šoma „karas,” mums darosi 
stačiai koktu. ”Karas” 
mums kabinasi gerklėj lyg 
koks kaulas.

Nežinia kodel pastaruoju 
laiku ir „Kova” pradėjo ra
šyti „karas.” Ar ji tai daro 
sekdama europiečius, ar 
„privatiškiems laikraš
čiams” ant keršto, ar šiaip 
kokio „principo” delei, mes 
tikrai nežinom; mes tik ži
nom, kad šita permaina 

. įvyko d. Kapsukui prie „Ko
vos” pristojus. Bet ir d. 
Kapsukui reikėtų juk ”ci- 

I vilizuotis.” Ir jam reikėtų 
Įsenus savo papročius refor
muoti. Reikėtų suprasti, 

j kad „karas” yra netikęs žo- 
dis. Iš kur jis yra ištrauk- 

! tas, mes nežinom. Musų 
liaudies kalboje yra tiktai 

Į „karė.” Ir senovės lietuvių 
! kariškoj dainoj sakoma: 
į „Tegul giria šlama ūžia, o 
mes trauksim į karuže.”

nes tai "nepatriotiška,” ”ne- 
amerikoniška” kelti protes
tus. Štai komisija ištirs 
brangumo priežastį ir vis
kas bus gerai.

Tokią komisiją buvo pa
skyręs ir Mass. valstijos gu
bernatorius. Ji tyrinėjo, 
tyrinėjo ir atrado, kad... 
žmonės perdaug valgo. Dar
bininkai, daleiskime, nori 
maitintis mėsa ir kitokiais 
brangiais dalykais. Tai jau 
išlepimas. Todėl šita komi
sija pataria darbininkams 
maitintis žuvimi ir nugrieb
tu pienu, ir prie to da neper- 
sivalgyt, nes tas ir „sveika- 
tai kenkia.”

Tai va, kokia nauda iš tų 
komisijų. Ir iš jų nieko kita 
negalima tikėtis, nes į jas 
įneina paprastai milionie- 
riai, kuriems gyvenimo 
braugumas visai neapeina.

Dabar vėl federalė komi
sija rengiasi pradėti bran
gumo tyrinėjimą. Šitam 
darbui ji reikalauja $400,- 
000. Ji važinėsis po Ameri
ką, valgys hoteliuose riebius 
steikus, gers šampanus, rū
kys brangius cigarus ir „rū
pinsis” gyvenimo brangu
mu. Ar gali gi tokiems po
nams rūpėti gyvenimo bran
gumas?

Jie išleis arti pusės mi- 
liono visuomenės pinigų ne- 
tam, kad žmonėms gyveni
mą. palengvinus, bet kad 
razbaininkus kapitalistus 
pateisinus, kaip tai padarė 
Massachusetts valstijos ko
misija.

Tų komisijų buvo jau 
tiek ir tiek. Kada tik žmo
nės pradeda bruzdėti prieš 
kapitalistų šunyoes, visuo
met renkamos tyrinėjimo 
komisijos, kurios visuomet 

i atranda, kad kitaip negali 
j būt ir kapitalistai visuomet

Bulvės $1.25 pekui. 
Svogūnai 20c. svarui. 
Cukrus 25c. svarui. 
Duona 10c. svarui.
Kiaušiniai 70c. tuzinui.
Mėsa tiesiog jau neįper

kama.
Anglis neįperkama.
Kapitalistai lupa iš žmo

nių paskutinį centą. Euro
poj karė, mes čia nekalti, 
jie sako. Labai gera proga 
išsiteisinti, kodėl nelupti, 
kodėl neplėšti žmonių? Ka
pitalistams dabar stačiai 
aukso laikai. Tokios ”pro- 
speritės” Amerikoj da ne
buvo.

Bet darbininkai miršta 
badu. Alkanos moterįs su 
kūdikiais taiso demonstra
cijas New Yorke. Jos eina 
ties Waldorf-Astoria Hote- 
liu, kur ponai valgo pietus 
po $50, ir šaukia: "Duokit 
mums duonos!” Polcija už
puola ir skaldo alkaniems 
žmonėms galvas. Per vieną 
tokią demonstraciją ties 
Waldorf-Astoria Hoteliu 24 
vasario buvo sužeista 50 al
kanų žmonių.

Bostone alkanos moterįs 
taipgi rengia demonstraci
jas. Tas pats dedasi Pitts
burge, Chicago j, Philadel- 
phijoj ir kitur. Alkani žmo
nės nerimauja. O tuo tar
pu šalis paskendus turtuo
se.

Karė kalta, aiškina kapi
talistų spauda. Bet Anglijoj, 
ant kurios guli didžiausia 
karės našta, bulvės dabar 3 
centai svarui, o Amerikoj 
10c. Ir Amerika nekariau
ja. Berlyne bulvės 72c. pe
kui, o Bostone $1.25. Pasi
rodo, kariauiančiose šalįse 
maistas daug pigesnis, negu 
Amerikoj. Taigi čia turbut 
ne karė kalta.

Bijodama, kad nekiltų re-• lieka išteisinti, 
voliucija, kapitalistiškoji' Ir taip bus patol, pakol iš- 
Amerikos valdžia pradeda dirbystė bus privatinių 
skirti komisijas brangumui. žmonių rankose. Pakol ka- 
tyrinėti. Spauda tuo tarpu pitalistai kontroliuos pra- 
ramina žmones: tik palau- • monę ir valdžią, patol žino
kit, tik nekelkit triukšmų, nės turės kentėti.

LIETUVIU DIENOS ATSKAITA.

Skaitytojų Pastabos
Prez. Wilsonas savo kal

boje į kongresmanus pasa
ukė: „Mano uždaviniu yra 
veikti dėl didžiosios idė- 

| jos: pagailos ir globos. —■„ 
; Dėl tos idėjos reikalavo iš 
kongreso įgaliojimą apgink- 
luot gabenančius karei pa- 
gelbą laivus.

Klausimas, ko čia Wilso- 
nas gailėsi ir globoja?

• • ♦

j Amerikos buržuaziniai 
' patriotai šiuo krizio metų iš 
kailio neriasi, apmaudauda
mi ant tų, kurie sako, kad 
kilus karei, Amerikoje pa
seks karę revoliucija. Tų 

i pranašų atsiranda jau net 
I ir šalies kongrese, tai aiškus 
ženklas, kad ištikrujų revo
liucijos dvasia jaučiama ir 
matoma.

• ♦ •

Drgas Kapsukas aplankęs 
Naująją Angliją sugrįžo 
„Kovon” visai naujos dva
sios žmogumi. Jo straips
nyje „Vis da sociališkų laik- 
račšių santikių klausimu” 
lyg pavasario vėjalis nu
dvelkė draugiškumo dvasia. 
Matyt, kad ta Naujoji An
glija neveltui vadinama ci- 
vilizuočiausiu 
kampeliu.

Amerikos

Sybilius.

Pora sąvaičių atgal „Ke
leivis” pareikalavo, kad 
Centralis Komitetas duotų 
Lietuvių Dienos apyskaitą. 
Ir tą apyskaitą jau gavom. 
Ji telpa šiame „Keleivio” 
numeryje. Apyskaita mums 
parodo, kad iki 22 vasario 
Centralio Komiteto vardu 
suplaukė išviso $203,137.59. 
($25,000 iš tos sumos su
plaukė visokiais daiktais.)

Nuo šiol komitetas sakosi 
skelbsiąs apyskaitas laik
raščiuose kas savaitė. Taip 
ir reikia! Tečiaus dabar 
skelbiamoji abelna apyskai
ta yra perdaug paviršutinė. 
Turėtų būt paskelbta pilna 
ir smulki apyskaita, su nu
rodymu, kiek kur buvo su
rinkta. Tiktai tuomet žmo
nės galės matyti, ar jų au
kos priskaitytos, ar ne.

Mes tikimės, kad Lietuvos 
Šelpimo Fondas taipgi pa
skelbs apyskaitą, kiek jo 
vardu suplaukė per Lietu
vių Dieną aukų, 
na butų, kad jis padarytų 
tatai kuogreičiausia.

Ir geisti-

Iš CENTRALIO 
KOMITETO.

Užbaigta .apskaitymas 
aukų suplaukusių Centralio 
Komiteto vardu į Raudoną
jį Kryžių — pasirodo yra 
$129,200.76. Tad išviso Cent. 
K-to žinioje ligi 22 d. vasa
rio buvo:
Raud. Kryžiuje $129,200 76 
Liberty Banke 39,575.94 
Centr. Komitete 6 O13.63

ir Per C. K. Iždininką 3,005.26

$177,795.59
Daiktais pas

p. Wood’ą.............. 25,000.00

$202,79559
Nuo 22 d. vasario ligi 26 

d. vasario š. m. įplaukė:
Grand Rapids, Mich. šios 

draugystės aukavo:

Pittstono, Pa., Tautos
Fondo sk..................... 5.00

Šv. Petro ir Povylo $50.00
Šv. Jurgio 50.00
Vytauto Kareivių 50.00
Lietuvos Vyčių 24.00
Šv. Juozapo 15.00
Blaivininkų 10.00

Viso $199.00
Bush padėjo į • •

Liberty Banką .... $183.00

$342.00
Su Dirmiaus įplau

kusiais ............. $202,795.59

$203,13759
Visiems aukautojams C. 

K-tas taria didį ačiū ir kvie
čia prie tolimesnio darbo. 
Aukos bus skelbiamos kas 
savaitė laikraščiuose.

Liet. Dienos knygai ren
giama medžiaga ir bus pa
duota į spaudą. Prašoma 
Vietų Komitetų siųsti pa
veikslai, apyskaitos ir apra
šymai savo darbų.

Prenumerata knygai 
$1.00 priimama toliau C. 
Kto Raštinėje 2000 Fifth 
A”e.. New York, N. Y.

e
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Tas duonos neprašo

CHICAGOS CHRONIKA.
Bomba.

Vasario 22 naktį, apie 
antrą valandą po pusiau
nakčiui kertėje Racine ir 
Van Buren gatvių sprogo 
bomba. Bomba buvo pakiš
ta po namu Bernardo J. 
Grogano, kuris tame name 
laiko saliuną. Bombos 
sprogimas buvo taip smar
kus ir trenksmingas, kad 
toli aplink žmonės iš lovų 
iškrito ir nei nepasijuto 
kaip visi išbėgo gatvėn nak
tiniais drabužiais ant šalčio. 
Triukšmas, sujudimas neiš- 
pasakomas; durnai aptem
do, skeveldros, išskrydusios 
oran, krinta žemėn ir suke
lia da didesnę paniką.

Grogan su keliais savo 
sėbrais buvo saliune. Bom
ba išnešė į padanges beveik 
visą sieną, bet Groganas iš
liko gyvas. Aplink stovinti 
stiprus murai nuo treksmo 
aptrupėjo ir daugelio namų 
langai išbirėjo. Tuojaus 
pribuvo du vežimai stiklio- 
rių ir dailydžių, kurie dirbo 
išsijuosę per visą dieną ir 
naktį, kol užtaisė langus bei 
duris.

Apie priežastį pasikėsini
mo ant Grogano gyvasties 
tikrų žinių da nėra. Gro
ganas yra iš 18 vordo no
minuotu kandidatu į miesto 
aldermonus. Chicagos de
mokratų laikraštis „Chica
go News„ kątik išreklama
vo Groganą, kaipo tinka
miausi demokratų partijos 
kandidatą į aldermonus, tai 
dabar spėjama, kad Groga
no politikiniai oponentai su 

• pagalba bombos norėjo 
da augščiau jį pastatyti.

Tarptautinis protesto 
mitingas.

Vasario 25d. Hull House 
svetainėje įvyko tarptauti
nis protesto mitingas. Mass- 
mitingą sušaukė vietos ru
sai, kurių laikraščiui ”Ra- 
bočij Myr”’ krasa atėmė 
teises eiti krasa, o valdžia 
laikraštį visai uždariusi, 
uždedama 5,000 dolerių pa
baudos ar penkis metus ka
lėjimo to laikraščio leidėjui, 
jeigu bandytų laikraštį lei
sti. Šitokia reakcija Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
tai nepaprastas apsireiški
mas. Darbininkų protestas 
prieš ją labai vietoj ir ne
atidėtinas reikalas.

Kalbėjo I.W.W. unijos va
dovas W. Haywood, išparo- 
dydamas, kiek viešpatau
janti kapitalistų klesa yra 
padariusi nežmoniškiausių 
skriaudų I.W.W. unijos na
riams. Haywoodas smar
kiai agitavo už I. W. W. ir 
ragino darbininkus kovoti, 
nepasitikint politikieriais. 
Po jo kalbėjo kiti kalbėto
jai. Visų jų kalbos buvo 
taip karštos ir gyvos, kad 
susirinkusieji protesto susi- 
rinkiman išėjo iš jo su visai 
kitokiu upu. Buvo giedo- 
mos ir revoliucijos giesmės.

Nors susirinkime butą 
policijos ir nemaža* šnipų, 
bet riaušių nekilo. Žmones 
ramiai išsiskyrstė su minčia 
telkties krūvon ir reikalui 
prisiėjus stoti bendran dar
ban.

Tarptautinis koncertas.
Vasario 24 Cook County 

Socialist Party skyrius Sec- 
ond Regiment Armory Hali 
svetainėje turėjo parengtą 
tarptautinį koncertą. Daly
vavo įvairių tautų chorai, 
tik kasžin kur buvo musų 
lietuviai ir lenkai. O juk 
musų lietuviškų chorų ir 
chorelių netrūksta. Lietu
vių surengtuose vakaruose 
jų niekad nestingta, gi 
darbininkų paręngime jų 
nesimato. Ar nelaikąs apie 
tai pagalvoti mums kuopie-

čiams, kad musų remiami 
chorai remtų darbininkų 
tarptautinį judėjimą?

Šiame, minėtame koncer
te geriausiai atsižymėjo vo
kiečiai. Jų choras vienas 
didžiausiųjų Chicagos dar
bininkų chorų. Puikiai iš
lavintas. Visais keturiais 
balsais dainavo vienos mo
terįs, paskui maišytas cho
ras, ant galo vienų vyrų 
choras: ”When yuo are plo- 
wing and plaining.” Tikrai 
gerą įspūdį darė jų dainos. 
Žydų choras taipgi gerai 
dainavo. Be tų dainavo sla- 
vokų, finų ir latvių chorai. 
Trumpą prakalbą pasakė 
d. J. Larkin. South Slavic 
Tamborine Society puikiai 
paskambino styginiais ins
trumentais. Po koncerto 
buvo balius.

Vakaras dvasiniu žvilgs
niu buvo puikus, bet mate
rialiu žvilgsniu pavyko ne 
pergeriausiai. Ateivių va
kare dalyvavo labai mažai. 
Rengėjai permažai išgarsi
no, kitaip žmonių būt buvę 
gana daug ir rengėjams lė
šos ir triūsas butų užsimo
kėjęs. Lėšų gana daug, nes 
tik viena svetainė — 80 dol., 
muzikantai, spauda ir kit
kas kuone kita tiek padaro, 
taigi ir nemažai žmonių rei
kia sutraukti, kad tokias lė
šas padengus.

Rubsiuvių streikas.
Šiuomi laiku Chicagoje 

streikuoja moteriškų rūbų
■ siuvėjai. Darbininkams pri

sieina su badu, skurdu sun
kiausiai kovoti, kad iš savo 
išnaudotojų išrėikalavus 
didesnio kąsnio duonos, 
bet taipgi ir su gin
kluota kapitalistų spėka 
prisieina vesti kruviną ko
vą. Susirėmime Winches-

• ter ir North Avenue gatvių 
kertėje tarp streikierių ir 
streiklaužių viena apie 19

■ metų amžiaus mergina kri
to peršauta. Policijos nuo-

! vadoj daug randasi sužeis-
■ tų. Streikininkės įsiveržę 
. dirbtuvėn prie Milwaukee

Avenue gatvės užpuolė
■ streiklaužes, sako, susirė- 
. mime daug sužeista ylo-
■ mis. Tą pačią dieną Wash-
■ ington gatvėje vienų mote- 
! riškių susirinko apie 8 šim-
■ tai ir padarė demonstraciją. 

Minia su raudona vėliava ir 
marsalietę giedant pradėję 
eiti, bet policija užstojo ke
lią ir demonstrantes išvai
kė.

atraiko apimtos dirbtu
vės apsaugotos nuo streiki
ninkų ne tik eilėmis polici
jos, bet ir „injunetion,” te
čiaus darbininkės nepuola 
dvasioje ir nei valandėlei 
nesiliauja smarkiausiai ko
vojusios. Susirinkusias 
prieš dirbtuvę darbininkes 
policija apsupa iš visų pu
sių ir pašaukia patrolės ve
žimus. Grūda kaip silkes į 
vežimus ir gabena nuova- 
don, bet tas nei kiek nepa- 
gelbsti. Jas turi vėl palei
sti, o paleistos iš policijos 
nagų merginos da smarkiau 
kovoja. Jos ir kalėjiman 
vežamos dainuoja revoliuci- 
joniškas giesmes. Geras 
pavyzdis gali būt ir vy
rams. Ad. Markūnas.

NEWARK, N. J.
Romos kunigija trokšta 

žmonių kraujo.
Kuomet visos šalies dar

bo žmonės nepaneša vargo 
naštos; kuomet badas ir šal
tis rodo dantis kiekvienai 
darbininkiškai šeimynai; 
kuomet prieš mus visus vai
denasi baisios šmėklos Eu
ropos nelaimių ir tą pačią 
katastrofą kapitalizmą at
stovaujanti valdžia rengia 
ir šiam kraštui, stengdama
si įtraukt šalį j karę; kuo

met visos šalies darbininkai 
sukruto ir protestuoja prieš 
kapitalistų piktadarystes, 
Romos kunigija ir šiuo mo
mentu nesiliauja gynus vie
špataujančios klesos intere
sus ir skelbti, kad žmonės 
su pasidavimu ir džiaugs
mu neštų ant jų Dievo už
dėtą nelaimių kryžių ir už 
tai lauktų atlyginimo po 
mirties.

Didesnių provokatorių, 
didesnių viliūgių darbinin
kų klesa, tur būt, jau negali 
turėt, kaip Romos agentai!

Štai vasario 18 vietos 
dvasiškas tėvelis savo „pa
moksle’’ iškeikęs socialistus 
ir tuos žmones, kurie prie
šinasi karei, užreiškė: „Jus 
molio šmotai, ką jus da drįs
tate priešintis karei, nieko 
neišmanydami apie ją. Jus 
savo darbu juokinat pasau
lį, ant savęs užsitraukiat di
delę nelaimę.” Girdi, "kada 
valdžia patirs, kad jus ne
ištikimi, galės jus išvaryti į 
ten, iš kur jus atėjote. Ži
note, kad karė tai nėra ke- 
no prasimanymas, bet yra 
Dievo leidimas; kiekvienas 
griešninkas tą Dievo leidi
mą turi priimti ir kantriai 
nešti apieravodamas Vieš
pačiui Dievui.”

Tą pačią dieną vietos L. 
S. S. 11 kuopa buvo paren
gusi prieškarinio protesto 
prakalbas, tai tasai Romos 
agentas ir pašventė visą sa
vo pamokslą sulaikymui 
žmonių nuo tų prakalbų. 
Ant galo jis pasakė, kad 
„katalikai turi susiorgani
zuoti ir parodyti tiems ci- 
cilikams, kurie daro musų 
tautai sarmatą’’ — reiškia 
išmušti socialistus.

Negana to. Socialistams 
rengiant protesto mas-mi- 
tingą, vietos anglų laikraš
čiuose pasirodė kokios „Li- 
thuanian Five 
Bugle Corps” 
pranešimas,

Drum & 
komisijos 

kad lietuviai 
socialistai rengia protesto 
mitingą, prieš ką tasai 
.penkių bubnų” korpusas 
protestuojąs. Policijos virši
ninkui taipgi pasiųsta reika 
lavimas, kad protesto susi
rinkimą sulaikytų, kitaip į 
protesto mitingą ateisią 
ginkluoti žmonės ir pakel- 
sią riaušes. To penkių bub
nų korpuso vardu pasirašė 
vyčių organizatorius.

Rengiamų prakalbų die
nai atėjus, kada nueita ati
daryt svetainės, prie durų 
atrasta du policistu, kurie- 
du praneša, kad policijos 
viršininkas neleidžia daryt 
susirinkimo. Rengėjai iš- 
kalno pasirūpino kitą sve
tainę ir žmonėms nurodė 
kur turi eiti. Prakalbos į- 
vyko. Kalbėjo d. Burcher ir 
d. J. Šaltis iš Brooklyno. 
Burcher kalbėjo anglų kal
boj, o Šaltis lietuvių. Po 
prakalbų priimta protesto 
prieš karę rezoliucija.

Nors kun. bažnyčioje ir 
uždraudė žmonėms i prakal
bas eiti, nors vyčiai ir pri
melavo policijai, kad sočia 
listai rengia prakalbas iš
niekinimui Amerikos vėlia
vos, prakalbos Įvyko ir susi
rinko Į jas daugiau kaip 300 
žmonių.

Taigi judošiškas musų 
romiško agento ir jo pase
kėjų darbas niekais nuėjo 
ir garbės jiems neatnešė. 
Bet tas jų darbas tegu būna 
pamoka darbo žmonėms, 
kad kunigija niekad nesto
ja žmonių apgynime, bet 
tarnavo ir tarnauja viešpa
taujantiems tyronams. Lai
kas darbo žmonėms parodyt 
tiems viliugams kelias Į ten, 
kur pipirai auga. Gana 
sebraut su savo išdavikais.

Mamos sunūs

l

MONTELLO, MASS. 
Prakalbos ir protestas prieš 

karę.
Vasario 25 d. Progresy- 

viškų Moterų Susi vieny mo 
kuopa buvo parengus pra
kalbas. Ištiesų, tai vakaras 
buvo daugiau panašus į 
koncertą, negu į paprastas 
prakalbas, nes didesnę dalį 
vakaro užėmė dainos, dek
lamacijos ir diologai. Visa 
tai atliko pačios moterįs ir 
išmokyti jų vaikučiai. Vis
kas išėjo labai puikiai ir 
įspūdis paliko labai malo
nus.

Po dainų ir deklamacijų 
„Keleivio” redaktorius Mi
chelsonas pasakė apie mote
rų reikalus prakalbą. Išpa- 
rodęs dabartinį moteries pa
dėjimą ir Progresyviškojo 
Moterų Susivienijimo tiks- | 
lą, jisai ragino moteris ir 
merginas rašytis prie tos; 
organizacijos. Pabaigus 
jam kalbą, prie vietos mote
rų kuopos prisirašė'11 nau
jų narių, sumesta apie 11 
dolerių lėšų padengimui ir 
užrašyta apie 10 „Moterų 
Balsų.”

Potam vėl buvo .dainos ir 
deklamacijos, o ant pat ga
lo vėl prakalba. Buvo aiš
kinama karės pavojus. 
Baigdamas kalbą kalbėtojas 
pasiūlė protesto rezoliuciją, 
kuri buvo priimta vienbal
siai. Žmonių buvo apie 400.

Ten buvusi.

Katalikų bažnyčioj 
bučiuojasi.

Montellos katalikai statė 
savo bažnyčią ant Dievo 
garbės, o dabar vargoninin
kas tenai žmonių akyvaiz- 
doj bučiuojasi su kunigo 
gaspadine. Jeigu jau taip 
daroma bažnyčioj prie žmo
nių, tai kasgi dedasi klebo
nijoj?

Negana to, bažnyčioj ren
giami šokiai ir kitokie pai- 
beliai. Vyrai su mergomis 
apsikabinę Dievo namuose 
meilę sau daro. Vargoni
ninkas romansuoja su kuni
go gaspadine, o kunigas tuo 
tarpu su vargonininko pa
čia.

Viena moterėlė iš tos 
kompanijos nelabai senai 
buvo nuteista kalėjiman už 
pardavinėjimą svaiginančių 
gėrimų ir nepadorų gyveni
mą.

Man, kaipo katalikei, 
skauda širdį žiūrint į tokį 
ištvirkimą. Katalikai dėjo 
savo centus, kad pastačius 
bažnyčią Dievo garbinimui, 
o dabar tenai biznis ir ne
dorybės, nes netoli stovi kle
bonija ir viską matau, kas 
tenai dedasi.

Montellos gyventoja.

PITTSTON, PA.
Graboriaus Liutkausko 

prakalba.
Vasario 27 d. čia kalbėjo 

Brooklyno graborius Liut- 
kauskas. Kvietė jį SLA. 
VII apkrikštys. Publikos su
sirinko 18 socialistų, 18 ka
talikų ir keturi tautininkai. 
Pasižiūrėjęs į taip mažai 
susirinkusios publikos pra
tarė, buk čia jam netikėtai 
viešpatauja nepatinkama 
„public opinion” ir sakė, 
kad daugiau apie nieką ne
kalbėsiąs, kaip tik apie Su
sivienijimą. Tečiaus to pri
žado neprisilaikė iki galo. 
Pirmiausiai peikė kunigus, 
naskui Rymo katalikus, ku
rie jų klauso, o paskui iš ei
lės varė sekančiai:

„Negeri socialistai.
„Negeri karčiamninkai.
„Negeri tie, kurie ruko.
„Negeri tie, kurie dešras 

su raugytu agurku valgo.
„Negeri socialistų laik

raščiai.
„Negera išdirbta viešoji

■č>

nuomonė, nereikia viešai 
nuomonei tikėti. Reikia vie
šą nuomonę paguodoti. Kas 
skaito ’Keleivį’ ir ’Kovą,’ 
neis į dangaus karalystę, 
nes tie laikraščiai čia (Pitts- 
tone?) išdirbo negerą nuo
monę” (turbut užtai, kad 
ant graboriaus prakalbų 
neatėjo daug žmonių).

Aiškino, kad kriaučiaus 
amatas labai pavojingas jo 
sveikatai (bet iš to mažai 
pasimokinta, nes tik vienas 
kriaučius buvo ant prakal
bų). žmogus, kuris dirba 
kasyklose, jo darbas pavo
jingas, ir tie visi, kur jie 
nedirbtų, visų darbas yra 
pavojingas. Taip tas kal
bėtojas aiškino, bet kuris 
darbas nepavojingas — ne
pasakė.- Gal graboriaus? 
Geriausia ką jis pasakė, tai 
uždraudė visiems negert, 
net karčiamninkams liepė 
pamest savo „komerciją.” 
Vėliaus pasakė, kad lietu
viai Rymo katalikai visi iš
mirs, neliks jų gentkartės; 
taipgi pranašavo, kad so
cialistų Sąjunga irgi „nu
mirs,” neliks nei „šipulukų,” 
tik, sako, (rodydamas pirš
tu į save) mes vieni liksime, 
(žinoma, kasgi be grabo
riaus visus palaidotų?) Iš- 
biaurojęs visus iš eilės bu
vusius prakalbose, ant galo 
kvietė rašytis prie SLA. ir 
prenumeruoti „Vienybę 
Liežuvninkų.” Visi iš sve
tainės išėjo iki kalbėtojas 
atėjo pas duris. Biznis ne
nusisekė. Gėda VII' SLA. 
apskričiui, kad kviečia to
kius kalbėtojus. Jie nieko 
gero nepadaro, tik žmones 
demoralizuoja.

kunigo Giminė.

ATHOL, MASS.
Nepripažįsta laisvės 

sąžinės.
Čionai randasi Lietuvių 

Piliečių Kliubas, stovintis 
, šios šalies konstitucijos pa
matais. Bet ištikrųjų tas 
labai apsiriktų, kas taip ma
nytų. Jokių demokratybės 
ar laisvės principų ši orga- 

, nizacija nepripažįsta, net ir 
! sąžinei laisvės, todėl grei- 
! čiau ją galima vadinti susi
telkimu dėl užlaikymo ne~ 

| dėldieniais smuklės, o ne po- 
| litikos organizacija.

Štai per to L. P. Kliubo 
: surengtas prakalbas, kuo- 
; met kalbėjo S. E. Vitaitis iš 
So. Bostono, padavė aplika- 

i cijas 12 naujų kandidatų į 
i kliubo narius. Bet tiems 
I kandidatams nuėjus kliubo 
: susirinkiman, pasirodė, kad 
iš jų reikalaujama pasiduo- 

, ti Romos trusto vergijon. 
Į Pav. p. J. Kavlaičia, šios ša- 
I lies pilietis, atmesta, nes ne 
katalikas, gi S. Briadžius, 
pilniausias analfabetas, bet 
aklas Romos trusto vergas 
ir ne pilietis musų kliubui 
pasirodo geisti niausiu. Aš 

j sakvčiau, kad kliubiečiai ži- 
no, ką darą. p. Kavlaičia 
pradėtų reikalaut iš kliubo 
daugiau domos atkreipt į 
šalies politiką ir jos reika
lus, o mažiau garbinti bač
kutę — toks musų kliubui, 
tai negeistinas pilietis.

Štai artinanties 5 d. kovo 
kuomet turi įvykti čionai 
balsavimas ar palikt karče
mas, ar jas uždaryti, kar- 
čemninkai prisiuntė kliubui 
dvi bački alaus, kad balsuo
tų už karčemas. Musų kliu
bas, suprantama, dėkingas 
už tą alų, nedouk pondžie 
butų kliube tokių Kavlaičių, 
tai da pradėtų draust parsi
duoti už stiklą raugalo. Bra
vo kliubas. Lai gyvuoja 
girtuoklvbė ir tamsumas.

Svetimas.

EASTON, PA.
Vaizdelis iš „doro” katalikų ■ 

gyvenimo.
Vasario 19d. čionai bu.vo 

lietuvių katalikų Šv. Myko
lo parapijos supirktų staci
jų pašventinimas. Kad 
daugiau iš tamsių katalikų 
pinigų išprašius, sau Į pagel 
bą vietinis dūšių ganytojas 
pasikvietė iš Philadelphijos 
da ir kun. Kaulakį. Grau
dino avinus ir aveles, kirpo 
jų vilnas ir stiprino katali
kišką dorą.

Vasario 20d. nakčia tie 
patįs katalikai susirinkę 
pas* Vaišvilą smuklėn kazi- 
ruoti ir užsigavėti arba 
kaip jie sakė, dantis išsi
plauti prieš pelenų dieną, 
taip plovė vieni kitiems ki- 
šenius ir galvas, kol neiš— 
plovė iš jų ir smegenų. 
Charles Custers, (policijos 
taip paskelbta ”’Easton 
Daily Free Press” laikraš
tyj) tikrai gi Kazys Gustis 
užsimanė padaryt auką Die
vui iš Antano Gaigalo ir ki
tų. Gaigalui peiliu supjau
stė galvą ir perdūrė kairią
ją koją. Sunkiai sužeistąjį 
nugabenta i ligonbutĮ, kur 
žaizdos užsiūta. Gustis 
taipgi atakavo Juozą Aš
montą, minėtame anglų 
laikraštyje klaidingai pa- 
krikštintą ”Jos Spangio.'’ 
Antaną Laudanskį (pagar
sinta ”Tony Klibroski,” Jo
ną Mėčių ”Jahn Matzkis,” 
ir Vincą Karko William” 
Skinkus.” Ar tos pavardės 
taip suambrintos pačių to 
laikraščio darbininkų, ar 
taip neteisingai buvo pa
duotos policijai su išroka- 
vimais — nežinia, gana to, 
kad tai visi karšti katalikai, 
kurie bažnyčioje ašaras lie
jo ”ant Jėzaus mukų,” o 
karčiamoje vieni kitiems 
gerkles pjaustė ir grindis ir 
gatvę savo krauju išlaistė 
kad ant ryt moterįs nema
žai turėjo pelenų išbarsty- 
i, kad katalikiškos doros 
ženklus paslėpus.

Eastono pjūklas.

BRADDOCK, PA.
Svarbesni musų kolonijos 

nuotikiai.
Vienas seniausių Brad- 

docko lietuvi tojų,
stipriausias klerikaliĮ ulas, 
uoliausias „Draugo” rėmė
jas, staiga kasžinkur pra
gaišo, sykiu su Šv. Pov. ir 
Petro Dr-tės penkiais šim
tais. — Nieko tame svar
baus; katalikai seka savo 
ganytojų pėdomis, o tie juk 
niekad nepildo jokio Dievo 
prisakymų. Dėlto ir vietos 

j musų dūšių ganytojas nei 
j pusės žodžio neprasitaria 
| apie tą vagystę.

Vasario 23 d. įvyko su
jungtomis eastpittsburgie- 

jčių ir braddockiečių socia
listų spėkomis surengtos d. 
J. Štilsonui prakalbos.

Kalbėtojas pasakė puikią 
prakalbą, išaiškindamas, 
kaip daug klysta tie, kurie 
sako, kad vergijos laikai se
nai praėjo, atvaizdindamas 
pasibaisėtinus vaizdus da
bartinės vergijos.

Buvo paduotų ir klausi
mų. Prieš nesenai čionai 
laikė savo prakalbą neprau
staburnis Račkus, kuris už
reiškė, kad tik tuomet ne
bus karių, kada visi katali
kai prigulės prie vyčių, to
dėl ir dabar kalbėtojui bu
vo paduotas klausimas, 
kiek Račkaus argumente 
yra nuoseklumo. * Supran
tama, kad iš tokio „argu
mento’’ kiekvienas protau
jantis ir dalykus žinantis 
žmogus turi tik nusijuokti, 
tai ir d. Stilsonas pasakė: 
perskaitykite vyčių mani
festą „Imk ir skaityk,” o 
pamatysite, kaip vyčiai pa
tįs trokšta skerdynių. Eu
ropoje kariauja ne kokios 
pagoniškos, bet perdėm 
Krikščioniškos tautos, išsky
rus vieną Turkiją, kuri yra 
mahometoniška. (Kaip vy
čiai priešingi karei, mes pa
tariame savo skaitytojams 
perskaityt šiame „Keleivio” 
num. korespondenciją iš 
Nevvarko. Red.)

Žmonių į socialistų su
rengtas prakalbas prisirin- 
ko gana daug, ir visi ramiai 
užsilaikė, išskyrus vieną 
alaus išvežiotoją. Aukų 
LSS. namui surinkta $14.00. 
J. Urbonas paskolino 50 do
lerių, Viską patyręs.

TA’COMA ,WASH.
Dalykų stovis pas mus. -
Takoma miestas turi 100,- 

000 gyventojų. Tarpe tų 
daugiausiai yra švedų. Lie
tuvių priskaitoma apie 300.

Darbai čionai daugiau
siai lentų p jo vykiose. Dar
bininkams už 10 vai. darbo 
dieną mokama po $2. Pra
gyvenimo brangumas neiš- 
pasakomas.

Lietuvių kulturingumas 
labai žemas. LSS. 237 kuo
pa susideda vos iš 4 narių.

sausio 14 d. kuopa nutarė 
veikti, kiek spėkos leidžia, 
kad padidinus kuopą. J. 
Adomavičiui prisidėjus ir 
kuopos nariams sudėjus po 
$5.00 nutarta surengti va
karas.

Vakaras įvyko 18 d. vasa
rio. Scenoje pastatyta du 
veikalu: „Salamono Sap
nas” ir „Kerštinga meilė.’’ 
Atvaidinta gerai. Be vai
dinimo buvo deklamacijų, 
kurias atliko 5 metų am
žiaus V. Grikietis ir 12 metų 
J. Kavaliauskutis. Garbė 
tėvams už vaikučių gražų 
mokinimą. Buvo da ir 3 mo
nologai. Vakaras dvasiniu 
žvilgsniu puikiai pavyko, 
tik publikos iš vietinių musų 
brolių nedaug tebuvo. Rei
kia tarti didelį ačiū Seattles 
lietuviams, kurie skaitlingai 
atsilankė į musų vakarą ir 
tuomi parėmė takomiečių 
L.S.S. kuopelę.

Seattles LSS. 182 kuopos 
sekretorius d. Baltrušaitis 
pasakė trumpą prakalbą, 
ragindamas darbininkus or
ganizuotis, bet prie kuopos 
nei vienas neprisirašė. Li
teratūros musų lietuviams 
nei už dyką negalima įduo 
ti, tas parodo, kaip daug da 
reikia darno, kad musų 
žmones išbudinus iš tam
sos miego. J. J. V.

PITTSBURGH, PA. 
Diskusijos apie moterų lais
vę ir rezoliucija prieš karę*

Vasario 25 d., vakare, So- 
ho Maudynės salėje, 2408 
Fifth avė., Lietuvių Moterų 
Progresyviško Susivieniji
mo 21 kuopa parengė dis
kusijas temoje: „Ar doras 
vyras duoda savo moterei 
laisvę, ar ne?’’ Publikos bu
vo pilna salė ir daugelis da
lyvavo diskusijose.

Užbaigus diskusijas kilo 
iš publikos įnešimas išreikš
ti savo jausmą priešais ka
rę. Po trumpų paaiškini
mų liko vienbalsiai priimta 
sekanti rezoliucija:

„Męs darbininkai, kaip 
čiagimiai, taip ir ateiviai, 
piliečiai ir busimi piliečiai, 
esame priešingi visoms ka
rėms, o ypatingai stojame 
priešais dabar gręsiančių 
Jungtinių Valstybių karę. 
Jau gana žmonių kraujo 
praliejo Europos valdžios, 
ir męs, kurie džiaugiamės 
Amerikos laisvėmis, neno
rime, kad josios laisvi pilie
čiai, darbo žmonės, prieš sa
vo norą, eitų žūti toje be
protiškoje žudynėje. Rei
kalaujame, kad karės klau
simas, ar ji turi būt, ar ne, 
butų leidžiamas per žmonių 
balsavimą.”

Ši rezoliucija pasiųsta ir 
angliškiems 
dienraščiams.

J
I

i

Pittsburgo 
B. 

Daugiau žiurčk ant 7 puslapio.
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Sąjungiečiai ir privatinių laikraščių klausimas
laikraščiai butų ir Sąjungos 
organai, jie vistiek negalė
tų būt vienodos nuomonės, 
nes laikraščio nuomonė vi
suomet beveik priklauso

Gilesnes draugų nuomjnfc 
iš diskusijos delei socialistų 

savitarpių sentikių.

Pereitam "Keleivio’' nu
meryje mes rašėme apie at
silankymą į Bostoną d. Kap
suko ir pasikalbėjimą apie 
privatinius laikraščius, įvy
kusį pėtnvčios vakarą, 23 
kovo. ___

Nedėlioję, 25 kovo, buvo 
antras toks pasikalbėjimas. 
Į šį pasikalbėjimą privažia
vo daug socialistų ir iškitų 
miestų. Žmonių susirinko 
išviso į 200. Dalyvavo ir 
"Laisvės” redaktorius d. 
Pruseika, kuris buvo atva
žiavęs' čionai tą dieną ant 
prakalbų.

Organizatorius Plepys a- 
tidarė posėdį ir paaiškino, 
kad čia yra keturi musų 
sriovės laikraščių redakto
riai ir bus rišomas privati
nių laikraščių klausimas. 
Jisai patarė pirma, duoti 
tiems redaktoriams po 30 
minutų laiko, o paskui dis
kusijose visiems kalbėti po 
5 minutas. Susirinkimas su 
tuo sutiko. Svarstymui pa
statyta du dalyku:

1. Nustatymas bendrų so
cialistų laikraščiams pama
tų;

2. Nustatymas, kokie turi 
būt socialistų laikraščių

. santikiai.
Pirmutinį kalbėt pirmi

ninkas pakvietė "Keleivio’’ 
redkatorių Michelsoną. Jo 
kalbos turinys buvo šitoks:

1. Kalbant apie musų 
spaudos nesutikimus ir no
rint jų išvengti, rišu pir
miausia reikėtų suprasti, 
kas tuos nesutikimus kelia. 
Juos kelia daugiausia tie są
jungiečiai, kurie labai nepa
tenkinti tais socialistų laik
raščiais, kuriuos leidžia pa
vieniai žmonės arba atski
ros bendrovės. Kodėl gi jie 
tais laikraščiais nepatenkin
ti? Todėl, kad jiems rodo
si, jog tie laikraščiai išnau
doja Sąjungą. Jiems rodo
si, kad jeigu ne "Keleivis,” 
ne "Naujienos” ir "Laisvė,” 
tai "Kova” gautų daugiau 
darbų ir daugiau skaityto
jų. Vadinas, to nepasiten
kinimo priežastis yra biz
nis. Sąjungiečiai, kurie at
akuoja privatinius laikraš
čius, žiuri į tuos laikraščius 
ne idėjos, bet biznio žvilgs
niu. Taip žiūrėdami jie vi
sų pirmiausia mato ne laik
raščio turinį, bet materialę 
jo pusę. Jiems pirmoje vie
toje rupi, kam teks laikraš
čio pelnas — Sąjungai, ar 
atskiriems žmonėms? Ši
toks žiūrėjimo punktas yra 
labai klaidingas. Jeigu vi
sados taip žiūrėti, tai musų 
laikraštijoj solidarumo nie
kados nebus. Kad ir nucse- 
kliausis laikraštis butų, kad 
ir kažin kaip jis butų atsi
davęs socializmo judėjimui, 
kad ir šimtą sykių jis butų 
geresnis už "Kovą,” bet jei
gu tik mes žiūrėsime į jį bi
znio žvilgsniu, jis bus mums 
nepageidaujamas, nes ne į 
musų kišenių eina jo pelnas 
(nors kartais jis pelno gali 
ir neturėt). Tai ve kode! 
dabartinė sąjungiečių pozi
cija, kurią jie užėmė linkui 
kitų socialistų laikraščių, 
yra klaidinga. Laikraštis 
yra visų pirmiausia idėjos 
įrankis ir kaipo toks jisai 
privalo mums rūpėti. Mums 
turi būt svarbu ne tai, kas 
tą laikraštį leidžia ir kam 
tenka jo pelnas, bet visų 
pirmiausia tai, kokią idėji
nę naudą jisai neša visuo
menei. Taigi laikraščius rei
kia skirti sulyg idėjos, o ne 
sulyg to, ar jie privatiniai, 
ar organizacijos leidžiami.

met tai jau tikrai risi nuva
žiuotume į "šuntakius.” Bet 
tai da ne viskas. Įvesdami 
tokią tvarką, mes sulaužy
tume vieną svarbiausiųjų 
savo principų. Viso pasau
lio socialistai kovoja už žo
džio ir spaudos laisvę, o są
jungiečiai nori tą laisvę pa
naikinti. Kapitalistų val
džia dagi drovisi mums tą 
la'svę atimti, mes galim ra
šyti ir kuoaštriausia ją kri
tikuoti, o ji suteikia musų 
laikraščiams antros klesos 
teisę ir siuntinėja juos kra- 
sa kaip ir savo laikraščius, 
gi tūli musų socialistai norė
tų savo idėjos spaudai lais
vę aprubežiuoti. Gali būti 
tokių klausimų, kur "Kelei
vio" nuomonė bus daug tei
singesnė negu "Kovos," bet 
jie reikalauja, kad "Kova" 
vadovautų. Taip niekados 
negali būt ir to negalima 
reikalauti.

4. Kad prašalinus iš musų 
spaudos nesutikimus, reikia 
kitokių būdų jieškoti. Rei
kia nustatyti socialistų 
laikraščiams bendrą pama
tą. Tuo pamatu turėtų būt 
klesu kova. Pakol laikraš
tis stovės tais pamatais, 
pakol jisai skelbs, kad pro
letariatas turi vesti kovą už 

I panaikinimą privatinės nuo
savybės ir socializmo įkūni
jimą, patol mes jį skaitysi
me savo draugu. Bet kaip 
tik jisai nuo tų pamatų nus
lys, mes tuojaus jam pasa
kysime, kad jis jau nukry
po nuo socialistiško kelio. 
Bet tam tikslui reikalingas 
koks nors kūnas. Iki šiol 
tokiu kunu buvo socialistų 
laikraščių Sąndora. Pasta
ruoju laiku ji buvo kaip ir 
pairus, bet ją galima butų 

c______________________  vėl atgaivinti. Tokia San-
Sajungos komiteto klausvti dora gali daug teisingiau 
ir nueis kitais keliais — Šą- rišti dienos klausimus, ku- 
jungiečiai sulaikyt jo nega
lės ir padėtas jų triūsas vis
tiek nueis veltui. Vadinas, 
ris tiek ar Sąjunga kontro- 
iuos privatinius laikraš
čius, ar ne, bet jei tik kat
ram jų yra lemta nueiti 
"šuntakiais.’’ tai jis vistiek 
nueis. Negana to, tokia 
kontrolė turėtų da ir kito
kių keblumų. Sąjungos ko
mitetas, kuriam butų paves
ta privatinius laikraščius 
daboti, gali kartais susidė
ti iš tokių žmonių, kurie 
apie laikraščio leidimą ne
turi mažiausio nusimanymo 
ir jų nurodymai gali laik
raštį vesti prie puoli
mo. Tuo tarpu Sąjunga 
materialės paramos tokiam 
laikraščiui neužtikrina. 
Privatinis laikraštis negali 
reikalauti, kad sąjungiečiai 
padengtų jo nedateklių. Ir 
tuomet jam gali prisieiti 
bankrutas. Taigi iš katros 
pusės tik imsime, šita są
jungiečių nuomonė, kad Są
junga turi kontroliuoti pri
vatinius socialistų laikraš
čius, nesiimdama ant savęs 
atsakomybės už tokios kon
trolės pasekmes, neišlaiko 
kritikos.

3. Pastaruoju laiku sąjun- 
giečiuose gimė dar kitokia 
mintis. Reikalaujama, kad 
"Kova’’ vadovautų, o visi ki
ti socialistų laikraščiai ją 
sektų. Tai vėl mintis labai 
klaidinga. Sekti kitą gali 
tiktai tas, kas nemoka savo 
protu vaduotis, kas neturi 
savo nuomonės. Supranta
ma, Sąjungos 
"Kovai" visuomet turi pri- 
gulėt pirmybė. Ji yra ofi
cialus Sąjungos organas ir 
jos pozicija visuomet turi 
bu: oficialė Sąjungos pozici
ja. Vienok kituose dalykuo
se "Kova” gali labai didelių 
klaidų daryti. Ar tuomet ir 
kiti socialistų laikraščiai tu
ri tas klaidas kartoti? Tuo

Žiūrint į laikraščius tik biz
nio žvilgsniu, t. y. taip kaip 
dabar žiuri tūli sąjungie
čiai, tai tarp "Keleivio” ir 
"Kataliko” nėra 
mo, o "Kova" su 
bininku” bus lygus 
nas kitam, nes abudu lei
džiami organizacijų, 
tarpu gi sulyg pakraipos 
tarp tų laikraščių yra di- 
džiausis skirtumas. Tiesa, 
niekas negali to užginčyt, 
kad Sąjungai butų daug ge
riau, jeigu visi socialistų lai
kraščiai prigulėtų jai. Bet 
pakol ji neturi spėkų jų už- 
laikyt, pakol ji vos tiktai 
"Kovą” įstengia leisti, jie 
gali būti ir atskirų žmonių 
ar bendrovių rankose.

2. Sąjungiečiuose dabar 
viešpatauja nuomonė, kad 
privatinius laikraščius tu
rėtų kontroliuoti Sąjunga. 
Jie sako: "Dabar mes rem
sime privatinius laikraščius 
ir platinsime juos, o vieną 
gražią dieną jie ims ir nu
eis kitais keliais. Padėtas: 
musų triūsas tuomet teks 
musų priešams. Kad taip 
neatsitiktų, kad tie laikraš
čiai nenukryptų nuo sočia-1 
lizmo kelio. Sąjunga turi 
paimti juos po savo kontro-1 
le.” Tečiaus kokiu budu Są
junga galėtų tuos laikraš-' 
čius kontroliuoti, sąjungie-į 
čiai nepasako. Jeigu tuomi 
norima pasakyti, kad Są
jungos pastatytas koks nors 
komitetas turėtų daboti; 
privatinių laikraščių pak
raipą, tai tokia kontrolė 
nebūtų da jokia gvarantija, 
kad laikraštis nenuslys nuo 
socializmo pamatų. Jisai 
gali tokiai kontrolei pasi
duoti ir sąjungiečiai jį tuo
met platins, bet jeigu vieną 
gražią dieną jisai atsisakys •

skirtu- 
”Dar- 

vie-

Tuo

I

has brocken off diplomatic 
relations with the German 
Empire and placed the 
people of the United Statės 
in imminent danger of be- 
ing actively dravvn into the 
mad war of Europe.

”We agree that the policy 
of unrestricted and indis- 
criminate submarine war- 
fare recently annouced by 
the German Govemment is 
most ruthless and inhuman, 
būt so is war as a whole, 
and so are all methods ap- 
plied on both sides. War is 
vvholesale murder. War is 
the climax of utter lavriess- 
ness, and it is idle to pratę 
about lavvful or lawless 
methods of warfare.

"The vvorkers of America 
have no ųuarrel with the 
vvorkers of any other coun
try. The German subma
rine warfare does not
threaten our national inte- 
grity or independance or 
any right of fundamentai 
importance to the people. It 
would Strike only those pa- 
rasitic classes that have 
been making huge profits 
by manufacturing instrum- 
ents of death or by taking 
away our food and sel- 
ling it at exorbitant prices 
to the fighting 
of Europe. The 
ers of the United 
have no reason and 
sire to shed their blood for 
the protection and further- 
ance of the unholv profits 
of stock gamblers and capi- 
talists.

"The six million men 
whose corpses are now rot- 
ting unedr the bloody bat- 
tlefields of Europe were 
mostlv vvorking men. If 
the United Statės is drawn 
into war it will be the Ame- 
rican Workers xvhose Ii ves 
will be sacrificed. •

"This mass - meeting, 
thereefore, solemnlv pro- 
tests against America en- 
tering this war with the 
immesurablv greater loss 
involved in blood and trea- 
sure; protests against the 
proposed conscription of 
the youth of America and 
against all other encroach-. 
ment on our traditional 
rights and liberties."

Priėmus šitą rezoliuciją, 
patartina atmušti ją ant 
rašomos mašinėlės ir nusių- . • • TTr’i •

nė nekalba. Vienok, toliau nuo jo, redaktoriaus nuomo- 
kalbėdamas, jau ir pats d. nes. ' 
Michelsonas šiek-tiek su- Smelstorių, kurio 
siaurina tą laisvę. Jis pri-‘ 
pažįsta, kad vistiek visi mu
sų laikraščiai turi pripažin
ti klesu kovą ir galutiną 
idealą ‘ 
jei šito bendro principo ir 
galėjo pakakti kuomet tvė
rėsi soc. laikraščių Sandora, 
tai šiandien jo nepakanka. 
Šiandien reikia mums duoti 
aiškus atsakymas į įvairius 
naujus klausimus, ir musų 
paskutinis suvažiavimas tai 
padarė, vienbalsiai priimda
mas principų rezoliuciją. Ar 
privatinių soc. laikraščių 
redaktoriai neprivalo ja va
duotis? Jei jie yra sąjun
giečiai, jie turi pildyti su
važiavimo ir referandumų 
nutarimus, pildyt ir tuo
met, kuomet jų pažiūros 
skiriasi. Socialistų organi
zacijoj mažuma turi pasi
duoti didžiumai. Ypatin
gai tai svarbu prakti
kos veikime, duodant at
sakymą į dienos klausi
mus. Tik organizuotu vei
kimu, tik pripažindami va
dovaujamu Sąjungos Įstai
gų nutarimus mes galė
sime tinkamai vesti kovą su 
savo priešininkais. Ne apie 
’Kovos’ vadovavimą čia ei-: 
na kalba, o apie Pild. Komi
teto vadovavimą, kuris tam 
tikslui yra referendumu 
renkamas. D. Michelsonui 
niekeno nerenkamas ir ne
kontroliuojamas redakto
rius daug labiau galįs būti 
kompetentis, negu sąjungie
čių minios, negu darbininkų 
tūkstančiai. O man tai iš
rodo labai klaidinga ir blė- 
dinga pažiūra. Tos minios 
gali klysti ir kartais netin
kamų žmonių išrinkt į vie
ną ar kitą ištaigą. Bet vis
gi jos daug geresnį atsaky
mą gali duoti į įvairius bė
gamus klausimus, negu at
sitolinę nuo tų minių redak
toriai. Tiktai tuomet musų 
veikimas pasidarys vieno
desnis, kuomet visi soc. laik
raščiai pripažįs Sąjungai 
vadovaujamą rolę. Jei jie 
to nepripažįs, jie nagali būti 
sąjungiečiai, jie nestiprįs 
musų organizacijos ir veiki
mo, o silpnįs jį. Ir kol tai 
bus, neišnyks tarp musų aš
tri polemika."

Trečias iš eilės pakviesta 
kalbėt d. Pruseika. Jisai 
pasisako pradžios šitų dis
kusijų negirdėjęs, visko kas 
čia buvo kalbama nežinąs ir 
ilgai nekalbėsiąs. Jisai nu
rodo, kad čia yra maišoma 
du skirtingi dalykai — pri
vatinių laikraščių klausimas 
ir Socialistų Tarptautinės 
klausimas. ''Privatinių lai
kraščių klausimas pas mus 
yra jau gana senas," sako 
d. Pruseika. "Jisai kilo tuo
met, kada šalia ’Keleirio’ 
gimė ’Laisvė.’ Tuomet bu
vo tokie laikai, kad ir Są
junga silpnai gyvavo ir vi
sus savo laikraščius palai
kyti socialistams buvo gana 
sunku. Tuomet ir pasigir- 

!do balsų, kad tų laikraščių 
yra jau perdaug, kad jie ap- ! 
sunkina sąjungiečius, nes 

norį cenzūrą į- kiekvienas laikraštis prašo
Bet draugai ir drau-’

socializmą. Vienok

Štai mes turime drg. 
nuomonė 

labai skiriasi nuo drg. Kap
suko nuomonės. Ar manot, 
kad jo nuomonė kitokia dėl 
to, kad jis dirba prie priva
tinio laikraščio? Mes žino
me, kad jis redagavo ’Kovą’ 
ir vis jis buvo tos pačios 
nuomonės. Jeigu Sąjunga 
dabar pradėtų leisti kokį 
laikraštį ir drg. Smelstorių 
išrinktų už redaktorių, jis 
vistiek butų tos pat nuomo
nės. Vokietijoj socialistų 
partija turi daugybę lak- 
raščių ir kiekvienas jų nuė
jo savo keliais.” Toliaus d. 
Pruseika sakosi nesutinkąs 
su Michelsono nuomone, 
buk vienas redaktorius ga
lįs teisingiau gyvenimo 
klausimus rišti, negu mi-

PROTESTUOKIM PRIEŠ 
KARĘ.

Kas diena vis aiškiau ir 
aiškiau pradeda apsireikšti 
nesuvaldomas Amerikos ka
pitalistų noras įtraukti šią 
šalį Europos skerdynėm Jų
spauda vis drąsiau ir karš-( 
čiau pradeda agituoti už ka- Į 
rę. Visi jų agentai vienu i 
balsu šaukia: "Stovėkim i 
už prezidentą." Net kata
likų galva kardinolas O’- 
Connell paskelbė, kad visa 
jo armija rtms valdžią, "jei
gu tarp Amerikos ir kitos 
šalies kils karė.”

Kapitalistams reikalinga 
karė, nes jie tuomet turi 
daugiau progos žmones plė
šti. Dabar tik Europa ka- f 
riauja, ir tai jie ant visų 
daiktų pakėlė dvigubą kai
ną; o jeigu Amerika prisi
dėtų prie karės, jie tas kai
nas keturgubai pakeltų. 
Ginklų ir amunicijos fabri
kantams karė taipat reiškia 
aukso laikus. Todėl 
stebėtina, kad tie 
staugia kraujo.

Bet darbininkams 
apart mirties ir baisiausio 
vargo_nieko daugiau neža
da.
yra 
protestus prieš rengiamą 
kapitalistų piktadarystę. 
Tegul visas Amerikos pro
letariatas sušunka galingu 
savo balsu:

ŠALIN KARĖ!
ŠALIN ŽMOGŽUDYSTĖ!
Tiesa, musų protestų ka

pitalistų spauda neskialbia. 
Ji slepia žmonių balsą kaip 
įmanydama. Ji apsilaižy
dama kalba tik apie tuos, 
kurie stoja už karę. Bet to 
nepaisykim. Šaukim mi
tingus ir siųskime protes
tus į Washingtoną. Užver- 
skime jais visą Baltąjį Na
mą.

Tik savo protestuose ne
minėkime lietuvių vardo. 
Jei kur nėra kam parašyti 
protesto rezoliucijos, gali
ma panaudoti šitą gatavą:

. nios.
Ketvirtas

Smelstorius. Jisai užreiškia 
irgi nesutinkąs su Michel
sono nuomone, kad vienas 
žmogus gali būt teisinges- 

jnis, negu minia. Kodėl?
Todėl, kad tas priešinga de
mokratijos principams; to
dėl, kad tas ignoruoja žmo
nių balsą, ir todėl d. Smels- 

i torius grieštai pasmerkia 
. tą nuomonę, kad Sąjungos į- 
staigos turi vadovauti, nes 
tai reikštų taip-pat užgniau
žimą minios balso, ignora
vimas didžiumos nuomonės. 
Tai reikštų įvedimą demo
kratiškoj musų organizaci
joj oligarchiško rėžimo. Tai 
reikštų, ką Pildomasis Ko
mitetas nutars, to kri^ikuot 
jau nevalia, nes to nutarimo 
reikia laikytis. Šitokia 
tvarka kaip tik ir butų min
džiojimu didžiumos nuomo
nės, kurią drg. Kapsukas 
sakosi taip guodojąs. Drg. 
Smelstorius taip-pat stebėsi 
iš d. Kapsuko, kuris dedasi 
tarptautiniu socialistu ir sa
koj "lietuvių kailis” jam vi
sai nerupįs, bet kuomet "Ke
leivis” pasakė, kad protees- 
to rezoliucijose nereikia lie
tuvių vardas minėt, tai d. 
Kapsukas pavadino už tai 
"Keleivį” "socialpatriotu.” 
Ja j jeigu čia galima kam 
nors "social-patrioto” vardą 
suteikti, tai tik ne "Kelei
viui,” bet tiem, kurie nori 
savo tautos vardą garsinti. 
"Keleivio” postaba dėl tos 
rezoliucijos buvo labai vie
toj. Netiesą sako d. Kapsu
kas, kad "Keleivis” pataria 
atsargiau protestuoti, bijo
damas užtraukti ant savęs 
kapitalistų rūstybę. "Kelei
vio” redaktoriai ne fabrikoj 
dirba ir jiems kapitalistų 
rūstybė nebaisi. Jeigu kapi
talistai varys ką iš fabrikos, 
tai ne "Kel." redaktoriai nu
kentės, bet darbininkai, ku
rie tose fabrikose dirba. Ir 
tik darbininkus norėdamas 
apsaugot "Keleivis" patarė 
rašant protesto rezoliucijas 
neminėti lietuvių vardo.

Po drg. Smelstoriaus dar 
trumpai kalbėjo Michelso- 
nas ir Kapsukas. Po tam 
prasidėjo diskusijos, kurio
se dalyvavo ir kiti susirin
kusieji. Dėl stokos vietos 
apie tai nerašysim.

Ajit galo Kapsukas pasiū
lė tam tikrą rezoliuciją, ku
ri po trumpų diskusijų buvo 
priimta 66 balsais prieš 3. 
Michelsonas padavė kitą re
zoliuciją, kuri buvo priimta 
vienbalsiai. Abidvi tos re
zoliucijos tilpo pereitam 
"Keleivio” numeryj.

Šita konferencija padarė 
gana gerą įspūdį ir buvę 
"priešininkai” žymiai su
švelnėjo. Skirstydamiesi 
draugai širdingai spaudė 
sau rankas ir buvo labai ge
ram upe.

kalba drg.

ir ne
rūkai

karė

Todėl musų pareiga 
kelti kuodidžiausius

armies 
work- 
States 
no de-

rie paliečia musų judėjimo 
taktiką, negu Sąjungos įs
taigos. Tegul Sąjungos ko
mitetai ir referendumu bus 
renkami, bet tas da nereiš
kia, kad jie gali būt kom- 
pententiškesni taktikos 
klausime už laikraščių re
daktorius. Daugelyje daly
kų didžiuma visuomet būna 
klaidinga. (Pavyzdžiu gali 
būt kad ir tikėjimas į die- 

Įvus.) Gyvenime gali būt 
tokių klausimų, kuriuose 
vieno žmogaus nuomonė ga
li būt teisingesnė, negu tūk
stančių ir net milionų. To
dėl remtis didžiumos nuo
mone visuomet negalima, 
nes didžiuma paprastai sa
vo nuomonės ir neturi. (Ją 
diktuoja paprastai vado
vai.)

Antras kalbėjo d. Kapsu
kas. "Aš sutinku su ta d. 
Michelsono nuomone,” jis 
sako, "kad vien bizniu va
duotis, rišant musų laik
raščių santikius, negalima, 
ir man kaip tik rupi visų- 
pirma idėjinė pusė. Apie 
tai aš ir kalbėsiu. D. Mi
chelsonas sako, kad visiems 
soc. laikraščiams turinti būt 
laisvė palikta. Jis kalba, 
kad šitoj laisvoj šalyj dargi 
buržuazinė valdžia pripa
žįsta soc. laikraščiams lais
vę, o mes 
vest! Bet a raugai ir arau- sau paramos Tai viena 
ges. kokia organizacija gali priežastis, kuri kelia musų 
gyvout be tos cenzūros, be Spaudoje ginčus. Dabar gi 
disciplinos. Kam tuometkj]us karei ir suirus socia- 
reiketų tos organizacijos, tų tarptautinei, susidarė 
referendumų, tų vadovau-, kita priežastis. Tai yra du 
jamų Sąjungos organų nn- - - - - -
kimų, jei jų nutarimai nie-'^ 
ko nereikštų, jei kiekvienam pet klausimų čia niekas 

butų jr nemaišė. Drg. Pruseika, 
pūna laisvė palikta šiaip ar Vgiiau j diskusijas pribuvęs,

1
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i

i

reikaluose

i

spaudoje ginčus. Dabar gi

skirtingi klausimai ir svar
styti juos reikia skyrium.”

organizacijos nariui, butų jr nemaišė. Drg. Pruseika- 

taip rišti vieną ar kitą klau- klaidingai tai suprato. To- 
simą? Žinoma, teorijos liaus jisai nurodė, kad labai 
klausimais turi būti palikta klysta tie sąjungiečiai, ku- 
risiems organizacijos na- rie mano, kad tik privatiniai 
riams kritikos laisvė. Apie laikraščiai laikosi nevieno- 
jos varžymą niekas pas mus dos nuomonės. "Jeigu tie

PROTEST AGAINST 
WAR.

Resolution adopted by 
(čia parašykit, kiek buvo 
mitinge žmonių) workers 
assembled in Mass-Meeting 
at (čia padėkit salės vardą, 
miestą ir datą).

"By executive decree, the' 
President of our country sti ją Wilsonui.

I

Atsakymas norintiems 
mokytis.

Daug laiškų gaunu su už
klausimais apie mokslą. 
Tiek laiko neturiu, kad kiek
vienam į įvairius klausimus 
atsakyti. Nusprendžiau at
sakyti per laikraštį.'

Iš klausimų matyt, kad 
žmonės mano, jog mokslą 
galima atsiekti visai pigiai 
ir į trumpą laiką gali būti 
”mokytu vyru.”

Vienas klausia: ”Turiu 
$100, ar galima su tiek pini
gų užbaigti daktaro moks
lą?” Toliau: ”mano draugas 
sakė, kad su $100 galima 
mokytis tris metus ir už
baigti daktaro mokslą.”

Su tiek pinigų negalima 
nei pradėti mokytis. Galėsi 
mokytis tik tris mėnesius. 
Ant daktaro gi reikės mo
kytis apie septynis metus ir 
lėšuos apie $3,000.

Kitas rašo turįs $150 ir 
norįs mokytis ”ant advoka
to.” Ir ant advokato reikės 
tiek pinigų ir laiko, kaip ir 
ant daktaro.

Nemanykit, draugai, kad 
mokslas yra taip lengvas 
darbas. Įsipyksta ant tiek, 
kad, rodos, tik mesti ir eiti 
grabių kasti.

Lietuviams darbininkams 
geriausia eiti mokytis į va- *oiqo ‘npy

• •

karines mokyklas. Didmies
čiuose yra amatų mokyklų, 
kuriose galima išmokti šio* 
kio ar tokio amato.

Bemokslis su pora šimtų 
i pradėjęs, pinigus išleidžia, 
I vėl turi eiti kelis metus dirb* 
; ti, kad užsidirbus pinigų ko- 
: kiai nors mokslo šakai baig
ti. Bedirbdamas daug daly- 

i kų pamiršti ir kada pradedi 
į mokytis, turi vėl išnaujo 
pradėt. Reiškia, turėsi vėl 
laiką leisti ir pinigus mokė
ti ant to, ką buvai jau išmo
kęs.

Ką jums rašo mokyklų 
administracijos, nurodyda
mos, kaip "pigiai” atsieis 
mokslas ir į kokį ”trumpą” 
laiką galima išmokti ant 
"daktaro” ar "advokato,” 
tai neklausykit. Jie rašo ir 
giriasi dėlto, kad gavus tavo 
pinigus. Šiandien mat ir 
mokyklos yra dėl biznio, o jų 

l yra daug ir viena su kita va
ro konkurenciją, tad ir gau
do visokiais budais moki
nius, prižadėdamos negali
mų dalykų, ir giriasi viso
kiais budais.

Manau, kad bus aišku 
tiems, kurie norėjo, nori ar- 
norės mokytis, kain greit 
gali būti ” --v-
"daktaru.” “T.
Ohio Northem

advokatu” arba
J. Kučinskas, 

University,

/ > z' i t



“KELEIVIS"
GERIA L'SIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje:
Metams ............................ $1.75
Pusei metų ...................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuose: 
Metams ............................ $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Mass.

vo civiliškas. Susirinkusieji 
draugai pasilinksminti su
lyg jaunavedės sumanymo 
suaukavo B r. Vargšo šei
mynai $9.50.

Jaunai porai linkėtina 
kuolaimingiausio gyvenimo.

S. J. Pempė.

Kas mums rašoma.
Bažnyčioj ”show.” — Chf- 

cagoj, Apveizdos Dievo baž
nyčioj kun. Kruša su Ma- 
liausku pereitoj savaitėj bu
vo įtaisę "show.” Ant di
džiojo altoriaus užkabino 
Dievui ant galvos maršką ir 
rodė "muving pikčius.” 
Įžangos ėmė po 25c. Žmo
nės buvo pakėlę lermą, kad 
jų pastatytoj bažnyčioj ku
nigai biznį daro. Ypač mo- 
terįs kėlė triukšmą, bet kun. 
Kruša atsivedė policmaną 
su buože, tai žmonės keikda
mi išsiskirstė.

Negeras papratimas. — 
Vasario 25 d. Lavvrence bu
vo L. U. Kliubo prakalbos. 
Kalbėjo distrikto advokatas 
ir kun. S. Mickevičius. Pra
kalbos gerai pavyko, tik ne
geras musų publikos papra
timas, kad nenuoramą išve
dant lauk iš svetainės visi 
sukyla ir kelia bereikalingą 
triukšmą ir suirutę, kuomet 
visai nereikėtų jokios domos 
į tai atkreipti.

Lakštingalos vaikas.

lium st.,Hartford, Conn. 
Prakalbos prasidės 1:30 po 
pietų. Kalbės F. J. Bago- 
čius, miesto majoras Hager- 
ty ir drgas Beeby. High 
School mergaičių choras 
dainuos ir grąjįs orkestrą.

Įžanga: sidabrinė kolekta 
prie durių. Visas pelnas 
skiriamas sušelpimui nuo 
karės nukentėjusių žmonių 
Lietuvoje.

Kviečiami visi atsilanky
ti. L. š. F. Komitetas.

Paj ieškoji mat
PR A NEŠKIT E.

Kas kur patėmytų Kazimierą Gra
žį, mažo ūgio, geltonais plaukais ir 
geltonais dideliais ūsais. Iš prieša
kio kakta pugstai išplikus, apskri
ta us veido i/ dažnai kosti. Kai išsi- 
geria, tai bėdavoja apie pačią. Jis 
gyveno Waterbury, Ct, prapuolė 7 d. 
vasario. Kas praneš tikrą jo antra
šą arba tikrą žinią, gaus atlyginimo 
10 dolerių. (11)

Bronis Gražis
161 Washington avė, Waterbury, Ct.

Pajieškau draugų Jono ir Adomo, Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
ir jų sesers, Juškevičių, visi Vilniaus ba našlės, nuo 25 iki 30 metų am- 

, šiauš, jei našlė — gali būti ir 35 
Meldžiu atsišaukti i metų. Meldžiu atsišaukti tuojaus. 

Aleksa Bieliūnas 
1011 — 19th st, Tworivers, Wis.

gub, Trakų pav, Stakliškių parap, 
Gripiškių kaimo. -- ---i—
ar kas juos žino pranešti.

Chas Ablačinskas
103 W. Indiana avė, St Charles, III. ~~

Pajieško 3 našlaičiai likę po moti
nos mirčiai Juozapo Kupečio, moteris 
jo Marjona Kupetienė po tėvais Rup- 
šiukė mirė ir tų našlaičių nėra kam 
augint. Juozas Kupetis paeina iš 2i-

Supiaustė Dievą. — De
troite pasklydo gandas, buk 
viena lenkė mergina parsi
nešus iš'bažnyčios Dievą ir 
perplovus jį į tris dalis. Da
bar ji pavirstanti į karvę, į 
beždžionę ir į velnią. Tam
sus žmonės tam patikėjo ir 
pulkais pradėjo eit žiūrėt. 
Mergina turėjo kreiptis į po
liciją, kad neleistų žmonių: 
Ištiesų gi nieko panašaus 
nėra. Tai tamsių katalikų 
prasimanymas.

Katalikai bombardavo 
kalbėtojį. — Vasario 10 d. S. 
L. A. 199 kuopa Harshorne, 
Oklahoma, parengė prakal
bas. Kalbėjo C. Shillingas 
iš Dės Moines, Pa. žmonių 
susirinko gana daug. Ka
talikai matomai iškalno su
sitarė išardyt prakalbas. 
Kalbėtojui pradėjus kalbėti 
apie biblijos pasakas, katali
kai sukėlė triukšmą; bėgda
mi iš svetainės paleido apie 
pusę tuzino kiaušinių, bet 
tik svetainę aptaškė. Tiems 
juodašimčiams išsinešdinus 
prakalbos tolesniai gražiai 
tęsėsi.

Aukų lėšoms padengti su
sirinkusieji suaukavo $3.50, 
už ką tariame ačiū.

Ten buvęs.

NEGAUNA Iš SLA. PA
ŠALPOS.

"Keleivio” redakcijon bu
vo atėjęs Mykolas Baubinas 
iš Lawrence, Mass. ir skun
dėsi, kad išsirgęs 3 sąvaites 
ir negalįs gauti iš SLA. pa- 
šelpos, nors jis prie tos or
ganizacijos senai jau prigu
lįs visas mokestis yra užsi
mokėjęs ir nuo daktarų pa
liudijimą turi, jog sirgo.

Skundžiasi, kad pašalpos 
išgavimui kliudo p. R-o "gi
zeliai,” ypač Sekevičius — 
Dagys, kuris yra Lavvrenco 
kuopos pirmininku.

Pajieškau Jono Maro, Suvalkų gub., 
Seinų pav., Veisėjų parap., Radzvi- 
lionų kaimo, taipgi Petro ir Antano 
Jaruševičių iš Stracunų kaimo mel
džiu atsišauktL

Antanas Niedzinskas
411 Southbridge st., Worcester, Mass.

i

Pajieškau brolio Jono šiaulio, Kau- j 
no gub, Šiaulių pav, Baisiogalos pa
rap, Šimoniškių kaimo, gyveno Raci
ne, Wis. Meldžiu atsišaukti ar kas 
žino pranešti.

Juozas šiaulis
168 Main str, Kenosha, Wis.

Pajieškau tetos Jievos Razanaus- 
kiutės, Vilniaus gub., Trakų pav., Pu
nios miesto, gyveno Nashua, N. H., 
taipgi tėvo Žvirbliausko meldžiu at
sišaukti ar kas žino teiksis praneš
ti.

Petras žvirbiauskas
74 Williams avė, Bristol, Conn.

Pajieškau brolio Antano Cimbalo, 
Marduų kaimo; Pijaus Jakubausko, 
Medrasinės kaimo ir Antano Alek
sos Juodupiu kaimo, visi Suvalkų 
gub., taipgi kitų savo pažįstamųjų 
meldžiu atsišaukt.

Jonas Cimbalas (11)
710 Mullin Str., Montreal, Canada.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
Kauno gub., Raudondvario parap., 
Užliedžiu kaimo. Meldžiu atsišaukti 
tuojaus. (10)

Ignas Yasukaitis
27% Cottage st, W. Lynn, Mass.

Parsiduoda Bnčeriė.
Jeigu nori pinigų padaryti 
(prasigyventi), greitai pirk 
šią bučemę, kurioj aš per 
tris metus pinigų pasida
riau ir perku saliuną.

Priežastis pardavimo, 
kaip viršuj miniu, perku sa
liuną—einu į kitokį biznį, 
nes man tam biznije nusibo
do. Atsišaukite (10)

P. STANELIS 
$01 N. 8th ST.,

PHILADELPHIA, PA.

Pajieškau Veronikos Lapinskutės, 
Vilniaus rėdybos, Čobiškių par, Je-1 
honių sod. Ji pabėgo su kitu vyru,

lių sodos, Papilės parap., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Jeigu kas apie jį žino, 
praneškite šiuo adresu:

Antanas Rupšis,
1119 Albany st., Schenectady, N. Y.

Pajiejškau apsivedimui merginos 
ne senesnės per 25 m.

J. P.
1018 N. 7th s t, Springfield, 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, 
gas.

S. B.
1818 Spring st,

Aš esu turtin- 
UO)

Racine, Wis.

REIKALĄ VIMAL

"Keleivis” išgelbėjo. — 
Musų skaitytojas L. C. iš St. 
Louis, Mo., rašo: ”Vasario 
11 d. po pietų man skaitant 
"Keleivį,” kas toks pabarš
kina į duris. Žmonai atida
rius, koks tai svetimtautis 
paklausia mano vardo, ga
vęs atsakymą įeina. Pasako 
norįs su manim pasišnekėti 
duvienu. Žmona išeina ki
tan kambarin, svetimtautis 
pasilikęs su manim pradeda 
man pasakot, kad labai my
lįs savo tautą, taip-pat gai
lisi lietuvių, kurie tiek daug 
dėl karės nukentėjo, bet, sa
ko, man tūlas lietuvis sakė, 
kad tamista visaip niekini ir 
piktžodžiauji musų tautos 
žmones, užtat gali atsakyti 
savo sveikata bei gvvasčia.” 
—Nesuprasdamas ką visa 
tai reiškia, atsakiau, k?d 
esu darbininkas, bet duosiu 
50 dolerių, kad pasakytų, 
kas jam tokių niekų pripa
sakojo. Esmi socialistiško 
laikraščio skaitytoias, o dėl
to pas mane negali būti tau
tiškų neapykantų, ypač link 
pavergtosios tautos.

”Armėno veidas nušvito 
ir jis apreiškė, kad pinigų 
nereikalauja, nes taip pat 
myli teisybę. Užklausęs ar 
rukau, atsiskleidė savo ap- 
siautalą, kad išsiėmus ciga- 
retų, per mano visą kūną 
perbėgo šiurpulys, kada pa
mačiau prie jo šono didelį 
kinžalą. Padaviau jam ran
ką ir draugiškai atsisveiki
nęs išleidau.

"Nuėjus man ant ryt dirb- 
tuvėn ir pradėjus pasakot, 
kaip "Keleivis” man gyvas
tį išgelbėjo, tūlas lietuvys, 
kuris ant manęs turi piktu
mą, pradėjo mane melagiu 
vadinti. Pasakiau, kad jis 
matomai ir pasiuntė armė
ną, kad mane nužudytų. Jis 
gynėsi, bet to paties armė
no, tuo pačiu peiliu jo paties 
stuboj priverstas prie liudi
ninkų prisipažino, kad su
galvojo tokį planą, kad ma
ne nudanginus.”

Kunigo Mockaus prakal
bos.—L. D. L. D. Westville, 
III. surengė kun. Mockui pra 
kalbas. Prakalbos buvo 18 
ir 19 vasario. Pirmą vaka
rą kalbėjo temoje: "Kur yra 
išganymas," antrą — "Ty
rinėjimas knygų.” Publika 
atydžiai klausėsi ir matyt, 
kad prakalba padarė gilų įs
pūdį.

Romos trusto ir kai-kurie 
neprigulmingieji parapijo- 
nįs norėjo pakenkti šių pra
kalbų rengėjams, tuo tiks
lu jie kreipėsi miesto val
džion, kad kun. Mockui ne
leidus kalbėti, bet miesto 
valdžia matyt turėjo dau
giau proto negu prietarų 
vergai.

Kam-kam, bet jau "susi- 
pratusiems" katalikams ne- 
prigulmingiemsiems tai sar
mata. Vytis.

L.D.L.D. kuopos vakaras. 
—St. Clair, Pa. nesanai su
sitvėrusi L.D.L.D. 76 kuopa 
iau turi 30 narių. Vasario 
17d. jau turėjo savo vakarą: 
sulošė veikalėlį ir vakaras 
davė kuopai 30 doL pelno. 
Nors vietos dūšių piemuo ir 
draudžia parapijonus nuo 
pirmeivių parengtų vakarų, 
bet žmonės jau kitaip ma
no.

Kuopa rengiasi įkurti 
gnygyną. Laimingo pasise
kimo. I. P. Smilgas.

Draugas Cikanauskas ap
sivedė. — Binghamptone L. 
S. S. 33 kuopos narys d. Va
lentas Cikanauskas 17 d. va
sario apsivedė su tos pačios 
kuopos nare d. Jieva Pem- 
piute. Susižiedavimas bu

Atpirko sau pačią — Lie
tuvis, J. B., Sioux City, Ia., 
sutarė su p-le V. R. apsives
ti. Vasario 18 d. prasidėjo 
katalikiškos vestuvės. Ger
ta, šokta ir dainuota. Ply
nė žino iš kur į vestuves at
ėjo pirmesnes jaunavedės 
jaunikis. Džiaugsmą paver
tė į ašaras. Prisiverkęs jis 
ir "jaunoji,” jis apreiškė, 
kad savo mylimiausios J. B- 
ai neleidžia vesti. Už su
rengtas vestuves atmoka ir 
nuotaką pasiima. Nors J. 
B. ir nenorėjo sutikti, bet 
kad nuotaka atsisakė tekėt 
už jo, tai galų-gale sutiko 
ir atidavė savo sužieduotinę 
už 150 dolerių.

Mirtos vainikas.

Didelės prakalbos. — L. Š. 
F. Hartfordo skyrius rengia 
11 d. kovo dideles prakalbas 
Majestic Teatre, 174 Asy-

DOROS MOKYTOJAS 
SUGAUTAS PRIE 

PALEISTUVIŲ.
Laikraščiai praneša, kad 

Pittsburghe, po No. 30 Con- 
duetor Way, policija užtiko 
prie juodveidžių prostitučių 
kunigužį F. A. Gouldą. Kai 
policija įsilaužė į paleistu- 
vvstės namus, šitas "doros•7 f

mokytojas" persigandęs už
lindo už juodveidės skry
nios, bet policmanas jį iš te
nai ištraukė. Mat Pittsbur- 
go policija dabar "valo" 
miestą ir naktimis daro ant 
tokių namų "ablavas.”

Apsisaugokit.
Po Bostoną ir So. Bosto

ną vaikščioja du lietuviški 
ubagai. Vienas jų yra ne
regys. Žmonės mums pasa
kojo, kad tie ubagai mėgsta 
ir vogti. Vienoj vietoj pa
vogę laikrodėlį ir pinigų. 
Kitoj gi vietoj jie buvę už
puolę net moterį. Kuomet 
vaikai išbėgo šaukti polici
jos, jie pabėgo. Surinkę pi
nigų jie tuoj aus eina į sa- 
liuną. Abudu esą sveiki ir 
drūti.

AUKOS
MONTELLO, MASS.

Vasario 18 d. vestuvėse d. K. Ge
rulaičio su p-le A. Bačiuliute, Knau- 
čiunui pasakius trumpą plakalbą apie 
politiškų kankinių vargus Sibyro ty
ruose, susirinkusieji svečiai suauka
vo $12.25.

Aukovo: Jaunavedžiai—K. Gerulai
tis ir A. Gerulaitienė po 50c., A. 
Šimkus, K. Beniulis, A. Bačiulis, F. 
K. Masaitis, A Atkočaitis, J. Pilipaus- 
kas ir A. Stasiukaitis—po $1.00; K 
Styga, S. Kriaučiūnas, F. S. Masai
tis’—po 50c.; J. Metelis, S. Metelienė, 
A. Kielley, J. Šmit, J. Stakna, J. Pet- 
kunas, A. Giedraitis, K. Ruika, F. 
Yurkevičia ir M. Vinkšnartienė—po 
25c. Viso $12.25c.

Aukavusiems tariame ačiū, o jau
navedžiams linkime laimingo gyveni
mo. A. Šimkus.

Pinigus $12.25 prieėmiau ir perduo
siu Politiškų kankinių priežiūrai, kuri 
jau nuo tūlo laiko perėjo į L. S. Są
jungos globą ir todėl ten juos pa- 
siunčiame. J. G. Gegužis.

BINGHAMTON, N. Y.
Vestuvėse d. Cikanausko su d-e 

JievaPempiutė 17 vasario susirinku
sieji svečiai sulyg nuotakos sumany
mo suaukavo Br. Vargšo šeimynai 
$9.50c.

Aukavo L. Cikanauskas $2.00; S. 
J. Pempė, J. Pempiutė-Cikanauskie- 
nė, H. Šukienė, S. Bardzevičius, V. 
Čekanauskas ir J. Grabauskas—po 
$1.00; M. Murauskas ir M. Kasparai- 
tienė—po 50c.; M. Bubąs ir S. Ma- 
razas—po 25c. Viso $9.25.

Aukavusiems ačiū, o jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo. S. J. Pempė.

Pinigų $9.50 priėmiau ir pasiun
čiau kam jie priguli.

J. G. Gegužis.

NORWOOD, MASS.
(Aukos LSS. namui.)

Vestuvėse J. Gribavičiaus su p-le 
Ona Valmute susirinkusieji svečiai 
suaukavo LS. Sąjungos namui $25. 
50c. Aukavo: J. P. Babilas $1.50; J. 
Gribavičius $2.00; S. Navackas $1. 
20c.; D. Veta, D. Valma, J. Valma, 
V. Didžbolis, K. Valma, D. Janužis, 
Jieva Akelaitienė, Ona Janušienė, 
J. Pakarklis, J. Gudaitis, J. Vaite
kūnas ir Alekna — po $1.00; P. 
Kručas, J. Veta, J. Sleinis, P. čia- 
pas, T. Morkevičia, Al. Morkevičie- 
nė, P. L. Veta, J. žemaitis, Roz. Šlei- 
vienė, A. Krubutė, E. Večiutė, Al. 
Rimavičia, A. Vitartas, Pr. Janužis 
ir M. Bulota po 50c.; smulkių aukų 
30c. Viso labo $25. 50.

Varde L.S. Sąjungos aukavusiems 
tariame širdingą ačiū.

J. Pakarklis

Pajieškau pusbrolio Mykolo Šveži- 
ko, prieš 3 metus gyveno Pittsburge. I 
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas 

■ jį žino teiksis pranešti dėl svarbaus 
I reikalo.

Jonas Pučiunas
120 Grand st, Box 31, Brooklyn, N, Y ■

REIKALINGA mergina ar našlė 
mažu kūdikiu namams pridaboti 

’ mane patį apžiūrėti, už ką suteiksiu 
pilną užlaikymą. Platesnių žinių 
kreipkitės šiuo adresu: 

M. P.
P. O. Gen. Dėl. Cleveland, Ohio.

su 
ir

SAUGOKIS 
ŪMOS SLOGOS. 
VARTOK—

CASCARAj^ąUiNlNE

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

Gaunamos bile eptiekoje.

Hotel Sterling j
Lietuviškas Hotelis

Noriu Patarimo.
Kreipiuos į "Keleivio” skaitytojus, 

ar negalėtų man kas pranešti, kokia | 
medega nebijo ugnies. Podėkim, kad I Lietuviškas hotelis 12 pt kap.

Pajieškau pažįstamųjų: Uršulės 
Kartavičiutės-Lazauskienės ir Jono ir 
Juozo Juozapavičių, Suvalkų gub., 
Vilkaviškio parap., taipgi Gertrūdos 
Žemantauskiutės iš Gudelių kaimo, 
meldžiu atsišaukti.

Bronis Kačkauskas
31 Hill avė., Endicott N. Y.

Pajieškau Petro Kazlausko, Kauno 
gu, Ukmergės pav., Svėdasų parap. 

t Narbučių kaimo. Kas apie jį žino 
arba jis pats teiksis atsiliepti.

Ant. Buividas,
116 Silver str, So. Boston, Mass.

girdėjau gyvena New Yorko valsti
joj. Kas apie ją žino meldžiu praneš
ti, gausite atlyginimą.

J. L.
99 Wright st., Gardner, Mass.

Pajieškau pažįstamo J. Zieniaus, 
Suvalkų gub. Skriaudžių parap, Pri- 
bitko kaimo, aš esu iš Skriaudžių. 
Meldžiu atsišaukti ar kas jį žinote 
pranešti.

Joe Chabalis
% Reiser & Boasbery

East Windsor Hill, Conn.

Pajieškau brolio Mikolo Luzecko, 
pirmiau gyveno Sioux City, Iowa, bet 
dabar nežinau „kur. Turiu prie jo 
svarbų reikalą todėl jis pats tegul 
atsišaukia arba kas apie jį žino mel
džiu pranešti šiuo adresu. (11)

Juzefą Lužickiutė
636 Cambridge st, East Cambridge, 

Mass.

Pajieškau Onos Bugailiškaitės. 
Kauno gub., Kupiškio parap., čiada- 
sų sodžiaus. Jos pačios atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

• A. Žilinskiutė
Jur.ction avė., Elmhurs, N. Y.

Pajieškau Stanislovo Sergiuno, My
kolo Butkaus ir kitų savo pažįstamų 
ir giminių. Aš esu Kauno gub., Šiau
lių pav., Žagarės parap., Tarbusų kai
mo.

Stanislovas Jokūbaitis
5330 Vikleff st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Bavars- 
kiuko ir Onos Kišioniukės, Kauno 
gub., Josvainių parap., Plaktinių kai
mo. Meldžiu atsišaukti, ar kas žino 
pranešti. (11)

Ona Baval skaitė
8 Gatės st., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo giminių ir draugų 
Kauno gub, Raseinių pav, Šilalės 
valsčiaus. Meldžiu atsišaukti.

Joe Brinkis 
1327 Sturgus Rd, Seattle, Wash.

Pajieškau pusbrolio Dominiko Pet
riko, Salomėjos Petrikaitės ir Kazi
miero Marzimo, visi Kauno gub., Tel
šių pav., Ilakių parap. Meldžiu atsi
šaukti.

Dominikas Marzimas 
1212 Buttonwood st, Philadelphia, Pa

Pajieškau draugų Jono Stirtos ir 
Jono Vyšniausko, taipgi Juozo Pil
kausko, visi atvažiavo iš Argentinos 
1915 metais, jų pačių atsišaukti ar 
kas juos žino meldžiu pranešti. 

Dominikas Valma
15 Sturtewant Avė., Norwood, Mass.

padėjus ant ugnies ji nedegtų, bet 
suktųsi, o ugnį atėmus vėl liktų to
kia pat, kaip buvo. Kas man apie tai 
praneš per laikraštį ar laišku, tam 
busiu labai dėkingas.

\ Tu buitie
145 Rector st," El’izabeth, N. J.

BL'ČERIS, atsakančiai mokantis 
savo darbą, pajieško darbo Lietuviš
koj bučernėj Pittsburge arba apie- 
linkėse, netoliaus kaip 10 mylių nuo 
miesto, 
cijos

1602

Dėl išlygų ir pilnos informa- 
parašykite: (11)

J. Groton 
Superior, avė., N. S.

Pittsburgh, Pa.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA valgomųjų daiktų 

ir mėsos krautuve labai geroj vietoj. 
Parsiduoda pigiai. Kreipkitės šiuo 
adresu:

206 C St., So Boston, Mass.

FORNIČIAI ANT PARDAVIMO.
Dar nauji, mažai vartoti rakandai 

dviem ruimam ir virtuvei parsiduoda 
labai pigiai, nes savininkė išvažiuoja 
į kitą miestą. (11)

Mrs. Sinkevičienė,
558 Pleasant st, Norwood, Mass.

Lietuviai, kuriems reikalu 
■ yra apsistoti, arba turėti reika- 
; lUS

BRIDGEPORT, CONN.
. apsistokite švariame lietuviška

me Hotelyje. Vieta tikrai puiki
• ir prieinama lietuviams. Čia 
: galima pernakvoti, pavalgyti, 

išsigerti visokių trunku ir paru-
: kyt

Kambariai parsamdomi vienai 
: nakčiai, ant ilgesnio laiko, ar

ba ant visos sąvaites.
HOTEL STERLING 

THOS SAGEVICIUS SAVIN. 
: 4 Crescent are. Cor. Sterling at, 

BRIDGEPORT, CONN.

Aš Alena Kostevska, paštą 
dau visai publikai akyse.

Pajieškau pusbrolių Stepo Kalpoko 
ir Liudviko Kiselio, abudu Kauno 
gub., Zarasų pavieto, pirmas Kvetkų 
parapijos, antras Panemunio parapi
jos. Kas apie juos žino arba jie pa
tįs teiksis atsiliepti.

Antanas Ikamas,
260 Bolton st., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA valgomų daiktų 
krautuvė, parsiduoda už pusę kainos, 
nes savininkas tokiose aplinkybėse, 
kad tur parduot. Platesnių žinių 
klauskite. (10)
77 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Konstanto Ža
limo. Paeina nuo Telšių, Kauno gub. 
Kiek laiko atgal išvažiavo į Mich. 
valst į mainas. Paskutiniu sykiu rašė 
iš Painesdale Mich. Turiu svarbią ži
nią iš Lietuvos. Tegu atsišaukia, ar 
kas jį žino malonėkit pranešt (11) 

S. Darginavičius, 
2305 Kishwaukee st, Rockford, III.

FARMA PARSIDUODA.
208 akrai žemės, 70 akrų dirbamos, 14 
karvių, 3 arkliai, 9 kiaulės, daugybė 
vištų, 17 ruimų namas, didelė banė ir 
visi farmos įrankiai. Kaina $7,800. 
Savininkas serga, todėl moteris nori 
farmą parduoti arba išmainyti ant 
namo mieste. (12)

Kast Antanavičia,
Riverside Farm, Upton, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jono Jauniuno 
ir Jurgio Čiapo, abu Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Alizavos parap., 
Samarsko sodžiaus. Meldžiu atsi
šaukti.

K. Jauniunas 
Calle Valparaiso 94, Bernso,

Rep. Argentina.
(ii)

Pajieškau brolio Kazimiero Matevi- 
čiaus, Kauno gub, Telšių pav, Plun- 

i gės parap, gyveno Brooklyne. Jo pa
ties atsišaukti ar kas jį žino meldžiu 
pranešti.

K. Matevičia 
Peacock, Lake County, Mich.I

Pajieškau pusbrolių šeštokų, Suval
kų gub., Starkų kaimo. Meldžiu at
sišaukti ar juos žinančiųjų pranešti.j 

Kazimieras Leminskis 
210 Main st., Seattle, Wash.

Pajieškau pusseserės Marės Zukle- 
vičiutės po vyru Randauskienės ir 
draugų Jono Stadalninko, Magdale
nos Vaškeliutės, Onos Žemantauskiu- 
tės ir Pranciško Špukausko. Visi Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino pranešti.

Kazimieras Bakunas
4925 N. Cote avė., East Chicago, Ind.

Pajieškau brolio Vincento Zazo, 
Kauno gub, Panevėžio pav, Vabal- 
nikų parap, Katališkių sodžiaus, 1913 
m- gyveno Argentinoj. Turiu svarbų > 
reikalą ir meldžiu atsišaukti ar kas .. 
jį žino meldžiu pranešti. (12) Zlno Pranes^

Antanas Zazas
201 Sanders st, Athol, Mass.

Pajieškau Petro Misevičiaus, Kau
no gub., Šiaulių pav., Baisiogalos pa- 
rap., turiu svarbų reikalą delei laiškų 
iš Lietuvos, meldžiu atsišaukti ar kas

Jonas Ilapikas
98 Spruce st, So. Manchester, Conn.

Pajieškau švogerio Jono Byzio ir 
serers Juzės Byzienės, Suvalkų gub., 
Seinų pav., Serijų parapijos, Pasa- 
reikos sodžiaus. Meldžiu atsišaukti.

Antanas Niedzinskas
471 Southbridge st., Worcester, Mass.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esu ” 
kų 
čių

Fir

Kauno gub., Raseinių pav., Bata- 
valsčiau, Gaurės parap. Gaurai- 
sodos. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Balkus
Tree, Lumber Co, Tu m wa te r, 

Wash.

Pajieškau draugo Jono Rakausko, 
gyveno Philadelphijoje, paskiaus iš 
ten išvažiavo. Kas apie jį žino ma
lonės pranešti arba jis pats teiksis at
sišauktL (12)

A. Barzda
4767 Melrose st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esu Kauno gub, Vilkmencės pav. 
Raguvos parap, Putilišldų kaimo. 
Meldžiu visų atsišaukti.

Dominikas šaknis
Box 34 Kempton, W. Va.

! Pajieškau pusbrolių Petro ir Vin
cento Bernotų, pirmiau gyveno Chi
cago, III. Batakių parap., Raseinių 
pav., Kauno gub. Kas apie juos žino 
malonės pranešti. (12)

Vincenta Dobrovolska
54 tVashington st. Cambridge, Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Dami
jonaičio (Docis), Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., Lestnistvos valse., Žal- 
vederių kaimo, gyveno bene Kanado
je, girdėjau, pasidavęs j Kanados ka- 
riumenę. Taipgi Petro Matijošaičio, 
jeigu kas žinote malonėkite pranešti 
ar patįs atsišaukit.

' John Skeltis
P. O. Box 211, Taylor Springs, III.

PIRMOS KLESOS BARBERNE
Parsiduoda labai pigiai. Barbernė 

6 skutamais krėslais, visi užimti va
karais, 2 — kasdien. Platesnių žinių 
kreipkitės pas (11)

Jonas Kasheta
128 Lawrence st., Lawrence, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Pusnaujai, 3 kambarių ir virtuvės, 

parsiduoda labai pigiai. Matyt gali
ma Kiekvieną vakarą nuo 6. Adresas: 

PETRAS VAZBIS (11) 
119 PINE st, Cambridge, Mass.

ATVIRUTĖS.
Atvirutės arba vaizdeliai, kurie 

perstato New Yorko miesto išvaizdą: 
kaip-tai, puikiausius daržus, augš- 
čiausius budinkus, didžiausius tiltus, 
prakilniausias gatves ir kitas įvaires
nes vietas. Tai yra tikrai puikus 
rinkinėlis atviručių, kuris supažindins 
jumis su tuo milžinu-didžiausiu mie
stu pasaulyje—New Yorku. 18 pui
kių. specialiai parinktų atviručių pri
siusime jums už 25c. (10)

VINCAS VINGILAS,
Gen. Delivery, New York. N. Y.

Km mane išgelbėjo nuo vargina*- 
čių ligų? Salutaras Bittams. Aš 
per praeitus 4 metus buvau voe tih 
gyv*- Aš kentėjau nuo nevinnmo 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tsgslana 
vau valgyti ir suvalgytM maistas su
teikdavo man daug nesmagumo_ at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimaa, 
gurgimas vidurių. Diegliai ■uimdv- 
vo po krutinę, šonuose ir strėnoo*. 
Niekus aš negavau pagalbos dei savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteru ir 8alut*- 
ras, Regulaatria, dėl moterų, p radi 
jąu gerai jausties, gerai valgyti te
dirbti, pasidarė smagu viskas. Puu 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
liu pažint ir palikau laiminga netilti 
dama Salutaras Bitteria. Kaina $10A 
Galima gauti geresniuose saiiuMtoeą 
ir aptiekoae, o kur negalima gauti, 
kreipias pu:

SALUTARAS CHEMICAL IN8T. 
Žolės nuo visokių blogumą.

1709 S. Halsted Bt, TeL Canal Mlt 
P. J. BALTRŪNAS, Prvt

Chicago, 11L
šitą apgarsinimą turėtų paraka* 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir paailir*

Telephone: Greenpoint 2327

MACYS &MARCIN
C. E. BAKSHINSKY 
Real Estatc agentas

Real Sstate agentas. (12 pt. kapl
Turiu ant pardavimo 300 Farmų 

20 tabako auginimui Karmų arba 
vaisiams Farmelių, 30 Namų su Lo
tais; pigiausi kaina $1,000, o b'an 
giausi iki $11,000. Turiu 5 Bučerne 
ir 12 Saliunų po visą Conn. valstiją. 
Daug lotų statymui namams. Vis’ ą 
paduodu ant lengvų išmokėjimų. Pla
tesnių žinių klauskite per laišką ar- 
Oa ypatiškai (12)

C. E. BAKSHINSKY
P. O. Box 128 NEWINGTON, CONN. 

Ofisas:
1045 Main st, HARTFORD, CONN.

Tel. Char 7929.

FURNITURE
TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVE IR IŠLYGOS PIGIOS

PAŽINK SAVO TEISES.
Kieviename teisių reikale kreipki

tės prie manęs. Specialią domą de
du patamaviman Lietuviams. Bylas 
vedu visuose Massachusetts teismuo
se. Laikau perkalbėtojus rusams, 
lenkams ir lietuviams. Kreipkitės 
telefonu ar rašykit sekančiu antrašu: 
JAMES McKEYES, Advok. 
350 Broadway, So. Boston, Mass. 

___________ Tel. South Boston 50212 ir S. B. 600. 
5722 So. 29th st, So. Omaha, Nebr. Jei viena linija užimta, vartokit antrą

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

lietuvaitės, nuo 20 iki 30 metų am
žiaus, neskiriant pažiūrų, aš esu 28 
metų. Su pirmu laišku meldžiu pri- 
siųst savo paveikslą. Pirmajai, kuri 
atsišauks skiriu 10 dol. dovanų.

. Petras linkis

$1.00 Ss
Pri statom į namus visokias 

daiktus į visą apielinkę Jeraey, 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (11)

198-200 6rand Street
tarpe Driggs ir Bedford are. 
BROOKLYN, N. Y.

y
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Įnyt parapijos, ar parapijo- 
: nūs, kad nemoka runyt kle- 
į bono, aš nežinau: ale man 
■ to ir žinot nereikia, ba tai 
‘ nemano biznis, o Džian 
, Bamba yra jau toks žmo- 
’ gus, ką i kitu bizni savo no- 
! sies never kišti. Aš tik tiek 
įgaliu išvirožyt, kad parapi- 
jonai gali išmufyt savo kle- ____
bona enitaim, ba jų yra ponija ūrimacti..

i s i.. -i -* T‘- ~~Į uaug. o klebonas tik vienas - 
su gaspadine, bet boba čia Dievo^žmogus. 
nieko nepagelbės, tik dau-

į giau t rūbelio gali pridarvt „ „
Ai hpė inr laif’ * DeAo žmogui reikia gert ir valgyt?I Al oec JUT lail. . Paraše D-ras A. G-mus. Naudinga

Ale jeigu ir išmufytų, tai * knyga kiekvienam ......................  15c
nereikia nusigąsti, ba rašte | Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės

»

šventam yra parašyta, kad 
žmogus gali gtventi ne vien

i tik porčiapu ir duona, bet 
.................  ; ir kožnu Dievo žodžiu. 0 

tau tegul bus pagarbintas.! jeigu taip, tai kokiems pa-

Gromata Džian Bambai

Pradėdamas savo groma- 
tą, visų pirmiausiai sakau

su tavo atsakvmu ant amžių raliams da tos parapijos rei- 
' ir amen. * Vkia? Baigali, jei aš bučiau

O dabar aš imu į savo bal- kunigas, tai ir saliuno ne- 
tą rankelę aukso plunksnelę runyčiau, tik sėdėčiau sau ir 
ir apznaiminu, kad aš, A. melsčiausi, o Dievas visko 
miesto klebonas, turiu dide- duotų. Ai beč jur laif’ 
lį trobelį ii- prašau tavo ro- i 
dos. Trobelis yra labai di-Į- 
delis, ba biznis pradėjo eit 
ant bom. Mat buvo čionai 
atvažiavęs iš Bostono bago- 
tas bedievių vyskupas, tai 
visi mano parapijonai nuėjo 
jo klausyti, b mano bažnyčia 
liko tuščia 
kaip žemė 
rimą svieto, 
kad aš pats čia durnai pa
dariau, kad neprisiekdinau 
visų parapijonų, kad ant tų 
velniškų prakalbų jie neitų. 
Mat anuočės buvo čionai at
važiavęs toks Mockus su 
velniais, tai tada aš visus 
savo avinus prisiekdinau, 
kad ant bedievių prakalbų 
neitų ir mislinau, kad tos 
prisiekos jiems jau užteks, 
ale kaip dabar pasirodo, tai 
aš turėjau misteiką. Nuo 
tų prakalbų dabar priviso 
bedievių ir jokios rodos aš 
su jais negaliu gauti. Jie 
jau ir mano gaspadinę nori 
subuntavoti. Tie neenatos 
pradėjo rengti diskusijas ir 
visur kalba, kad aš turiu 
jauną gaspadinę. O kas gi 
jiems do biznis? Tegul žiu
ri save ir nekiša savo nosies 
kur nereikia.

• Negana to da, jie nori 
šaukti mane ant diskusijų, 
kad aš prirodyčiau, ar yra 
velnias ir pekla, ar ne. Na, 
kaip aš galiu tokį daiktą 
jiems pasakyti? Pasaky
siu, kad yra, jie tuojaus rei- i 
kalaus prirodyt, o aš to pri- į 
rodyt negaliu ir tuomet jie| 
rašys į savo gazietas, kad 
jie mane sukritikavo. 0 jai 
pasakyčiau, kad velnio ir 
peklos nėra, tada mano biz
nis nueitų visai ant bom. 
Tada žmonės neduotų nei 
ant mišių, nei bažnyčion 
neitų, ba velnio nebijotų. 
Sy!

Jeigu taip eis ir toliaus, 
tai man niekas ir rankon ne
norės pabučiuot. Jau ir da
bar tik davatkos bučiuoja, 
o vyrai tai jau ir ant kriti
kų pradeda su manim eiti. 
Anądien atkišau vienam 
ranką, kad pabučiuotų, tai

Jurs truli,
M r. Džian Bamba.

ir pusta, taip 
prieš sutvė- 
Aš mislinu,

Skundas ant augščiausio 
štabo.

Šlovingiausias lojeri of 
•Junateit steic, ponas Džian 
Bamba!

Mes paduodame tau svar- 
Ibų keisą, kad tu paduotum 
ii augščiausį Keleivijos kor
tą ant augšČiausio štabo už 

į nežmonišką pasielgimą su 
■ biednu Maikio tėvu.

Tu žinai, kad neščėstis 
kožnam žmogui gali atsitik
ti, taip ir Maikio tėvui at
sitiko, kad biednas neteko 
savo koto. Mes vyčiai pro- 

! testuojame ne tik prieš po- 
' listeišiną, kad neišduoda 
uniformos ir šoblės. kas yra 
praivėt properti Maikio tė- 

; vo, bet ir prieš viriausį šta- 
į bą, kad biedną seneli žiemos 
' laiku laiko be overkoto, 
I vienais sudraskytais marš
kiniais.

Mes pinigų jau suauka- 
vome ir radevei atnešime i 
tavo saliuną, tik susimilda
mas patrauk augščiausį šta
bą į kortą už čytinimą mu
sų užsitarnavusio generolo. 
Blyv mi, Džian Bamba, man 
ašaros kai binzai bvra, žiu- 
rint į biedną senelį. Sku
binkis išlošt musų keisą, o 
mes tau gerai užtrytisim.

Vardan visų penkių bub- 
nų vyčių korpuso su di
džiausia pavožone

Juras Guzas.

i
*.**•»** —--------------------,7 —

sanavogan įsižeidė. Sako, 
ką čia man kunigas savo- 
dortiną ranką kiši? Gal 
kažin ką su ja darei, o da-

Vaikino svajonės, 
merginos paveikslėlis:štai,

Ak, kokia jinai graži! 
Koks veidelis, liemenėlis!

Tai radasta, dievaži! 
Negaliu atsigerėti,

Kaip darželio alyva! 
Oi, mokėčiau ją mylėti, 

Jeigu butų ji gyva.
V.

Gyvanašlio svajonės.
Štai, tos karvės paveikslėlis: 

Brr! Net krato, kaip bjauri:
Štai koks snukis, liežuvėlis— 

Tai, jau širšė Įkiri!
Negaliu atsibjaurėti, 

Kaip ricinos alyva!
Ak! Mokėčiau ją minėti, 

Jei ji butų negyva!...

Nuplyšelio svajonės.

v.

bar duodi, man pabučiuot. Nuolatai meldžiu pas Dievą, 
Aš negrinorius. Velyk man Kad sutvertų jis man Jievą,

* *• i • ____u _ ! MarajirvtA sir —! Margarytą, ar Barborą— 
Ir suvestų mus j porą.

------- . Bet,bet,bet,bet,bet,bet! Sauso, 
Ir taip visi ant manęs ^ej pa(S Dievas neišklauso! 

rengiasi ir visuose pakam-, 
pese zurza ir nori mane iš j 
čia išmufyt, taigi aš noriu: 
tavo, Džianai, advais, kaip į 
tu toks smat boi ir žinai 
daug visokių tinksų, gal ga
lėtum man pasakyt, ar jie 
gali mane išmufyt, ar ne.

Daugiau neturiu ko tau 
rašyt ir sakau gudbai.

Tavo frentas,
Klebonas.

pabučiuok j ranką, ba iš 
mano lockos gyveni.

Atsakymas.
Jesary, išrodo raten biz

nis. Ką čia reikia bleimyt, 
ar kleboną, kad nemoka ru-

v.

KNYGOS į 
"KELEIVIO” SPAUDOS į ■■

Amerikos “Macochas” arba kaip kn. 1 
Schmidtas supiaustė merginą Ona 
Autnuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmą kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

— — ■

Sieloą balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popierą ir spauda gražL

. 7oc
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Labai užimantis ir į 
naudingas papasakojimas iš dar

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

turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimas; 2. Lietuvos motenj ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai .................................................. 10c

Sj-.
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TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOF1JOS.
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KELEIVIS.

DUOKIT PASIŪT MUMS

t

Pirk Laikrodėlį?

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERK O- 
TUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAL

( 
(
< 
t:<
<

Užtikrinam. kad Jus sučėd.vait pinigą tr 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mea ima m 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojasa 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

<1

| “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre

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

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

Jas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytojų mainy

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

APTIJEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su 

nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, Savininkas
18 Brcacway, So. Boston.

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresą gyduoles at-

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

* o
siusime.

+ » » t i < į i ■ : t *-w

M. GALLiVAN C0
Užlaiko geriausį

EL1Ų, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ. 
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362-366:žnc s1., Se. Bcstrn.

I. Įvairus Istorijos supratimai.
II. Materijaiiškasis Istorijos supratimas.
III. Išvedimu patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė. *
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

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

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

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

i

50c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų .......................  85c
Ta pati apdaryta......................  50c

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

Kaip senovės žmones persi statydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10>

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

Per skylę ir Panelė šv. Sasnavoj* 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ...........................  10t

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
išinti ant faktų. Kiekvienas gerai 
katalikas, valnamanis privalo ją 
perskaityti...................................... 99»

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 ją perskaity
ti. Su paveikslais........................ 28c

Davatkų gadzinkos. Padidinta p.9*' 
„arinta 6-ta la:da juokingų 
lių, pašiepiančių davatkas ir 
prietarus ................................ .

daina- 
Jdt»»

Anarchizmas. Pagal Proudoao 
slo parašė d-ras Elzbachar, 
Briedžiu Karaliukas ..............

Lągalški žmogžudžiai. Trijų aktą 
tragedija, paimta iš revoliucija* 
laikų .................................................!•*

Alkoholis ir kudikiaL Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, butžaal 
turėtų perskaityti šitą knygutę— 19

Kur musų bočiai gyveno. Tat yra tt- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga tr pa
mokinanti. Parašyta Z. 
kuris daug darbo pašventė tiririK 
mams lietuvių praeities ...........9tt

Reikalaudami knygų kreipki M
kitokiu adresu:

"KELEIVIS,”
255 Broadway,

SO. BOSTON. MASS.
y-: 

-T-X
T

tą laišką numeta arba 
už jj primokėt adresu

J. MATHUS į
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA.
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga, jj 
J. MATHUS 

342 Broadway, So. Boston, Mass. į

Tel.: 2787-J
— - -------- ----

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Na

2 iki 3 dieną, nuo 7 
8 vakare.

121 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

Telephone: Back Bay 4204 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

411 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON. MASS.

(

(

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

Materijalistiškasis istorijon suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
saulije įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygutę. Kalba ląagva 
ir labai aiškus išvedimai............99
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EXTRA!

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

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

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

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

KNYGA PADALINTA J AŠTUONIS Si. YRIUS.

SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

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

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

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

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

"KELEIVIS.” SO. BOSTON, MASS.

AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS? «
KORESPONOENCULMS SKYRHJS K

Anjrlil kalba yra lenifva išmokti, bet šis lengromas gaili ant to š. 
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali išmokti visa t’? 

kalbą liuososa nuo darbo valandose savo namuose, už mažų 
atlyginimą- w

Greičiausią, didžiausią ir pripažinta už gei iausią: Amerikoniš- 
ka mokykla, pasekroingai mokina per krasa anglu kalbos ir grama- t** 
tikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruota, su dauge- 

paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ siunčiame dykai. Rašyk 
platesnių žinių; įdėk kelias markas prisiuntimui katalogo,-

» KLESŲ SKYRIUS
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE, c ienomis ir va- •*» 

karais. Jei nori greitai išmokti Andriu kalba, tai persitikrink apie 
musų mokykla pirma negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia 
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dau- 
riau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir 
HlHGschooles kursus. Dvi mokyklos 731 W. 1«thSt., ir 1741 W. 
47th St. Laiškus adresuokite: AMERICA.N SCHOOLOF LASGlA- ki 
GES. 1741 W. 47th St., Chicago, IIL g

Siutus ir kitokius

čia jums filozofija! 
Aklas tas, kuris nemato, 
Šlubas tas, kuris šlubuoja, 
Nebylys, kas galva krato, 
Nenkantrus, kas aimanuoja; 
Tas netyli, kas daug šneka; 
Tas ne augštas, kas mažiukas; 
Uodega tasai, kas seka, 
O kas šoka, tas ožiukas.

V.

Redakcijos Atsakymai.
V. Jasaičiui. — Jūsų atsi

šaukimą dedame pajieškoji- 
mu skyriuje.

ii'1/
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REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURIT 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BAD>.

MES NUSIUNČ1AME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ; 

užimtose vokiečių vietose Lietuvoje, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visa* pasaulio dalis geriausia gaut pas 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies doku 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČITJS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Ant 
akmens

Gelžkelio latk 
rodis šrubeliu 
užsukamas, vy 
riško didume 
rašytais dubel 
tavais viršais 
ant 20 metų au
ksuotas su iš 
Labai teisingas 

važiuojantiems 
reikia visuomet 

žinoti. Gvarantuota* 
Ypatingas pasiulyji

ypatingai gelžkeliu 
žmonėms, kuriems 
tkros laikas 
ant 20 metų. ---- „ . .
mat. Mes išsiųsime šį laikrodėlį an 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. b 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
jus užmokėtumėt už tokį pat lai kr c 
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėli-.

(?)
EXCELSIOR WATCH CO.

•06 Athenaenm Bldg. CHICAGO. ILL

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21018
20ioocooiowio<cojio<oioioioi(xyyx^
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i IĮĮ REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE- 
įJOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS

T7ERGIJOS 
’ dienos j’au

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 skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

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

Nuo Reumatizmo, Padagos. Neurali- 
cijos, Pergiša’dymo, Apšlubimo, Dantu- 
Sk audėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu r« urna- 
tišku ligų, naudoki 

PAIN*EXPELLER 
kaipo seną ir užtikėtiną draugą Šeimy
nom per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute: galima gauti visose ap- 
tiekose arba paa pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER & CO. 
74—20 Washlnoton Street. N*« Torte.

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
v n •. v • '■•a__ J_________________• • __ T?____ A _ » orašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 

tuojaus apturėsite.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA

1
.S 
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Susideda ti įzatruf gydančiu žoli* ir
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dei 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 j vier.% kvorta čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bcdford Ava., Brooklyn, N. Y.

Kampas North 4-tos Įtatvč*.
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Pajieškojimai iš Lietuvos
Žydų draugija, kuri rūpinasi 

nukentėjusių nuo karės reika
lais Lietuvoje ir kitur, gavo 
daug laiškų iš Lietuvos ir pra
šo mus paskelbti juos, kad žmo
nės galėtų atsiimti. Todėl čio
nai paduodant tų laiškų surašą, 
kas juos rašo ir kam.

1. Jonui Krušui, 4 Harlem st., 
Worcester, Mass., laiškas atsių
stas nuo Agotos Krušienės iš 
Merkynės, Vilniaus gub.

2. E. Saikai, 75 Washbom st., 
New Bedford, Mass., nuo Frano 
Saikos iš Janavos.

3. M. Miežiui, 111 Ames st., 
Montello, Mass., nuo Onos Mie- 
žienės iš Akmenės.

4. Petrui Šimkui, 35 Williams 
st., Fitchburg, Mass., nuo Skat- 
vilio, Kauno gub.

5 Jonui Pratašiui, 150 Millbu- 
ry st., Worcester, Mass., nuo 
Marijonos Baltrušaitienės iš ša
kių.

6. Juozui Miškiniui, Green st., 
Worcester, Mass., nuo Antani
nos Miškinienės iš Rokiškių.

7. V. Mikulskiui, City Hospi- 
tal, Boston, Mass., nuo Mikuls
kienės—Dabikinės.

8. Miss Bronislavai Norkus, 
59 Ward st., Worcester, nuo 
Emilijos Norkus iš Abelių, 
Kauno gub.

9. Antaninai Nasless, 115 
Salėm st., Boston, Mass., nuo 
Viktorijos Nasless iš Alytaus, 
Vilniaus, gub.

10. Onai Grakowskai, 63 Por- 
ter avė., Brockton, Mass., nuo 
Stanislavo Grakovskio iš Tel
šių.

11. Jonui Miduševskiui, 35 
West st., Lynn, Mass., nuo Pet
ro Miduševskio iš Skervynės, 
Gardino gub.

12. Povilui Miskenui, 68 Mar- 
ket st., Brighton, Mass., nuo 
Uršulės Miskėnas iš Atikonių, 
Kauno gub.

13. Kazimieriui Rumbučiui, 
56 Market st., Brighton, Mass., 
nuo Kazimeros Rumbutis iš Sa
lantų.

14. Kazimierui Raksčiui, 45 
School st., Cambridgeport, nuo 
Barboros Bružas iš Siados, 
Kauno gub.

15. Adolfui Babul. Brockton, 
Mass., nuo Vincento Babul iš 
Radumo, Vilniaus gub.

16. Antanui Valantinui, Wor- 
cester, Mass., nuo Juozapo Va
lentino iš Slokiškių.

17. Villiamui Senutai, 45 Eas- 
tem avė., Northampton, nuo 
Onos Senutos iš Butrimonių, 
Vilniaus gub.

18. Edvardui Lukšiui, 5 Ri- 
ver avė., Waltham, Mass., nuo 
Tytaus Lukšio iš Gribenių, Vil
niaus gub.

19. Franui Lichariui, 666 
Millbury st., VVorcester, Mass., 
nuo Juzefos Licharos iš Kozan- 
kos, Gardino gub.

20. Antanui Valantinui, 26 
Water st., Worcester, nuo Juo
zapo Valentino iš Salokiškių.

21. Juozapui Klincevičiui, 15 
Millbury st., Worester, nuo Ro
zalijos Hinocwos iš Wioska Ža
ki.

22. Franui Vainikoniui, 14 
So. Pleasant st., Amherst, Mass. 
nuo Juozapo Povylaičio iš Alek
soto.

61. Antanui Kochowsky, Mill
bury st., Worcester, nuo Tal- 
kowicz iš krėis Swiszlocz.

62 Adomui Klorikaičiui, Wor- 
cester, Mass., nuo Klarekaičio 
iš Karališkių, Vladilavovo.

63. Juozapui Daukontui, 57 
Vine st., Brockton, Mass., nuo 
Daukonto iš Salantų, Kauno g.

64. Kazimierui Dabašynskiui, 
Box 11, Gilbertsville, Mass, nuo 
Mateušo Dabashinskio iš Ra
seinių.

65. Mikolui Dovalgai, So. 
Boston, Mass., nuo Jievos 
Kschewitzka iš Kauno g. Wilk- 
mergės, St. 58.

66. Jonui Chmieliauskui, 48 
Ellery st., Boston, Mass., nuo 
Felikso Mickievien iš Raseinių.

67. J. Smolarui, 274~Bolton 
st., So. Boston, Mass., nuo Kazio 
Sindaračio iš Kauno.

68. E. Mankė, 20 Fenvick st., 
Roxbury, Mass. iš Bialostoko.

69. Onai Meirytei, Box 66. 
West Fitchburg, Mass, nuo Si
mono Meirio iš Roudanių, Kau
no gub.

70. Jonui šuflickiui, 32 Lin- 
coln st., Boston, Mass., nuo 
Agotos Donkowa iš Janavos, 
bei Bialystok.

71. S. Skeberdžiui, 282 Broad- 
way, So. Boston, nuo Kristofo 
Skeberdžio iš Zizonių, Kauno 
gub.

72. Nastazei Zielinskienei, 
Waltham, Mass., nuo Konstan- 
cės Pleką viče iš Ringo venų, 
Kauno.

73. D. Urbonui, Springfield,

Petro Jakubauskio iš Arklaičių.
Jei rasite čionai savo vardu 

laišką ir norėsite jį gauti, atsi
šaukite j "Keleivio” redakciją, 
pažymėdami tą patį numerį, ku- 

‘ ris yra prieš jūsų vardą, pri- 
siųsdami už du centu štampą, o 
laiškas bus jums nusiųstas.

Lietuvos žmonės visgi 
kruta-juda.

Vilniuje išėjo kalendorius 
— "Musų kalendorius’* — 
1917 metams. Jame randa
me gana įdomių žinių apie 
visuomenišką veikimą Lie
tuvoj. Pasirodo, jog veiki
mas Lietuvoj vistik neap- 
miręs. Žmonės vistiek juda- 
kruta, darbuojasi.

Kooperacijos. Vargas pri
vertė Vilniaus lietuvius 
įsteigti dvi kooperacijas, 
kurių viena gyvuoja pačia
me Vilniuje, kita taip vadi
namam šnipišky. Tai Šni- 
piškio kooperacijai sekėsi 
prastai, tai ją perleido len
kams, bet pirmajai koope
racijai, vardu Laimė sekėsi 
gana gerai. Šiuomi laiku 
kooperacija įgijo geresnį 
butą šv. Jono gatvėje.

• Agronomijos ir teisių 
draugija (kurią remia Ame
rikos Lietuvos Šelpimo Fon
das), ligi 1916 m. pavasario 
veikė visoje Lietuvoje vy
riausiai šelpdama moki
nius; 1916 m. pradžioje bu
vo įsteigus maitinimo punk
tus Kuršėnuose ir Papilyje, 
Žemaičiuose, gi Šiauliuose 
vaikų prieglaudą. 1916 m. 
gegužio mėnesį Dr-jos vei
kimas buvo apribotas vien 
Vilniaus miestu. Tuomet D- 
ja įsteigė čia tris savo prie
glaudas mokyklas: 1) Za- 
krete, — ved. Radzevičienė; 
2) Užupyje—vedėja E. Ru- 
cevičienė; 3) Snipiškyje — 
vedėja Sakalauskaitė. Mo
kinių jose 1916 m. buvo apie 
150.

šviesa — tai nauja drau
gija, veikianti Vilniuje, ta- 
čiaus "Musų Kalendoriuje” 
apie ją labai mažai tesiran- 
da žinių.

Lietuvių Mokslo Draugi
ja pereitais metais leido mo
kykloms vadovėlius. Birže
lio mėnesį 1916 m. buvo tos 
draugijos metinis suvažia
vimas.

Vadovėliams leisti sunau-i 
dota apie 8500 rub., iš jų tik 
2318 r. iš tam tikrojo Vado
vėlių fondo; kiti gi pinigai 
pasiskolinta iš vadinamojo
L. M. ir L. D.-D-jų namų 
fondo. Valdybon 1916-1917- 
tiems metams išrinkta: dr. 
J. Basanavičius, M. Bir
žiška, A. Janulaitis, kun. dr.
M. Reinys, A. Smetona, Al. 
Stulginskas, dr. J. Šaulys, 
A. Vileišis ir J. Vileišis. De
lei kelionių sunkumo ten su- 
sirinkiman buvo atvykę tik 
vieni nariai vilniečiai, iš vi
so 27 nariai ir 22 naujai per 
susirinkimą draugijon įsira 
šiušieji, ir šiek tiek svečių.

Ryto gimnazija, kuri 1916 
m. įsisteigė Vilniuje veikia 
direktoriaujant Mykolui 
Biržiškai.

Rankdarbių paroda, ku
rią įsteigė Kaizerio valdžia, 
turi nuolatinį lietuvių sky
rių.

Prie skyriaus įsteigta 
dirbtuvė, kurioje rudenį 
1916 m. darbavosi ligi 30 
nuolatinių darbininkų, au- 
džiusių ten lietuvių juostas. 
Kadangi jų dauguma — zi- 
tininkės, tai ir visą tos dirb
tuvės priežiūrą pavesta zi- 
tininkų pirmininkui kun. 
Pr. Bieliauskui.

Beto parodon pristato 
juostų lietuvių prieglaudų 
vaikai. Lietuvių skyriai pa
rodoje puikiausia sekės ir 
1916 met. Kas mėnuo musų 
juostų ir kitų dirbinių dau
giau kaip už 2000 mar. Vi-j 
so lietuvių skyriaus prižiū
rėtojas — dailininkas A. 
Žmuidzinavičius. "Laisvė.”

Mass, nuo Klemenso Urbono iš 
Papilės, Kauno gub.

23. Mateušui Buniavoniui, 14 
Dorchester st., Worcester, 
Mass., nuo Stanislovo Jurkevi
čiaus iš Vilniaus.

24. Antanui Kayotai, 29 
Lewis st., Hudson, Mass., nuo 
Stanislovo Kayoto iš Vyve dva
ro, Kauno.

25. Feliksui Gatuliui, 225 
4th st., So. Boston, Mass., nuo 
Karminos Gatulis iš Dronsey- 
kių, Kauno.

26. Ignacui Jurgai, Box 22, 
Springfield, Mass., nuo Liudvi- 
sės Jurgo iš Radumo, Gardino 
gub.

27. Bronislavui Jasinskui, 
Box 928, Worcester, Mass., nuo 
Onos Jasienskos iš Filipovo, 
Suvalkų gub.

28. Marijonai Pupsaitei, 43 
W. Tnird st., So. Boston, Mass., 
nuo Justino Pupsio iš Gailaičio.

29. A Mikolaičiui, 304 Cam- 
bridge st., Worcester, nuo Elz
bietos žemaitaitės iš Eglibolio.

30. Antanui Vinskui, 8 High- 
land st., Newton Upper Falls, 
nuo J. Vinskaus iš Leibiškio, 
Kauno.

31. Motiejui Vidauskiui, Ber- 
re, Mass., nuo Motiejaus Vi- 
dauskio iš Rasenių, k. Kielmių.

32 Stanislovui Bortnikui, 
Gillbertsville, Mass., nuo Miko- 
lo Bortniko iš Raseinių.

33. Mr. Verbascheinui, % 
Kaz. Gedraitis, Worcester, nuo 
Alenos Verbascheinas, iš 
Yaschkunų, Kauno gub.

34. Jonui Kauponaičiui, Box 
50, So. Sunbury, Mass., nuo 
Johan Kaponaitis iš Džiugių, 
Kauno gub.

35. Adeliai Bernotaitei, 60 
Market st., Brighton, Mass., nuo 
Onos Bernotienės iš Siadų.

36. Viktorui Savickui, 72 
Bloomingdale Road, Worcester, 
Mass., nuo Agnieškos Kulbo- 
kienės iš Kalvarijos.

37. N. Sprogiui, 7 Newark st., 
Roxbury, Mass., nuo Herminės 
Sprugis iš Mintaujos.

38. Povilui Kovalevičiui, Box 
65, Harding, Mass., nuo Adol- 
finos Kovalevič iš Bialundzių, 
Lydos.

39. Agotai Norkuvienei, 10 
Danforth avė., Pittsfield, nuo 
Frano Norkaus iš Dagenių, 
Kauno gub.

40. Leonui Markovičiui, 611/? 
Sixth st., E. Cambridge, nuo 
Bronilovo Markevičiaus iš Gai-: 
sūnų, Kauno.

41. Franui Kasiuliui, 221 D st. 
So. Boston, nuo Marijonos Gri
gas iš Raudonėnų, Kauno gub.

42. Adomui Rutkovskiui, 114 
A st., So. Boston, nuo Veroni
kos Rutkovski iš Shodžiškių, 
Vilniaus gub.

43. Adomui Aleksunui, 315 
Fourth st., So. Boston, nuo Pet
ronėlės Aleksunas iš Kauno g.

44 Petrui Liutkui, 441Ą Se- 
ccnd st., So. Boston, nuo Mari
jonos Liutkus iš Knygalių, k. 
uanovos.

45 S. Piktunui, 375 Park st., 
Holyoke, nuo Antano Piktuno iš 
Pataaaginės, k. Kielmių. __

46. Juge Kier, Salėm Mass. 
nuo Jutas Mavza Kier iš Pugi- 
nių Kauno gub.

47. Johana Keweische, 26 
West st., Everett, Mass., nuo 
Julia Keweischa iš Spadvvila.

48. Mikolui Klobiui, Stough- 
ton, Mass., nuo Adomo Gri
ciaus iš Rimšių sod., šaulėnų.

49. Jieva Kacinkievicz, 1512 
Pearl st., Philadelphia, iš Kau
na.

50. Baleslovui Kasianovičiui, 
31 Salėm st., Boston, nuo Onos 
Kasianovitz iš Gardino.

51. Paulinai Knyszvnskai, 
Lakeville, Mass. iš Gardino. į
52. M. Gnellai, 356 Washing-j 

ton st., Haverhill, nuo Onos, 
Bokšis iš Szutowitz, Vilniaus 
gub.

53. Agnieškai Vaitkevič, 6 
Dandorf st., Saxonville, nuo Jo
no Lipinsko iš Rokiškio.

54. Mikolui Vovierai, Ferry 
st., Springfield, nuo Biržulos, 
Kauno gub.

55. Juozapui Simonavičiui, 49 
W. 3rd st., So. Boston, nuo Sta
nislavos Simonavič iš Naujokiš- 
kio.

56. Miss Onai Tamulanis, 
Hudson, Mass, nuo Rozalijos 
Tamulanis iš Dauantancy, Vil
niaus, Gub.

57. Marijonai Sokallas, 
Springfield, Mass., nuo Gaspero 
Sokallas iš Juskiškių, Kauno g. į

58. Petrui Ukriniui, 4 Lake- 
views avė., Lowell, nuo Uršulės 
Ukrinis iš Vygontiškių, Telšių.

59. J. Glinskiui. 7 River st., 
Lynn, Mass., nuo Uršulės Glins
kį iš Stepanovo, Vilniaus gub.

60. Veronikai Jakubauskiutei, 
Harvard st., Cambridge, nuo
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KANSAS CITY, KANS. 
Kodėl jiems taip rūpėjo 

aukų rinkimas?
Jau yra žinoma, kad prieš 

Lietuvių dieną visur mūsiš
kė kunigija organizavo sa
vo srovę, kad visą aukų rin
kimą paėmus į savo rankas. 
Visokiais budais stengėsi 
neprileisti kitų srovių, kad 
tik patįs galėtų turėti ant 
surinktų aukų pilną kontro
lę-

Taip buvo ir čionai Kan- 
sas Cityje. Musų dvasiška
sis reikalavo iš miesto val
džios, kad neleistų kunigo 
nenurodytoms ypatoms 
rinkti aukų 1 d. lapkričio. 
Papasakojo, kad tie žmonės, 
kurie be kunigo, leidimo 
rinktų aukas, bus socialis
tai, norinti savo ypatiškai 
ar partijos naudai pasipini
gauti. Tasai musų tėvelis 
kun. A. T., kuris taip skun
dė ir anarchistais bei plėši
kais išvadino sau nepatin
kamus žmones, sutvėrė sa
vo katalikišką komitetą, 
kurin ir man, kaipo gabes
niam parapijonui, teko pa
tekti. Darbavausi, kad tik 
kuodaugiausiai aukų surin
kus, tikėdamas, kad jos eis 
badaujančiųjų musų brolių 
naudai. Surinkta $200.00, 
aš pats surinkau 15 dol., 
mano prakalbose surinkta, 
rodos, 75 dol. Džiaugiausi, 
kad atlikau savo pareigas 
pagal išgalę ir rūpinausi, 
kad aukos negulėtų, o kuo- 
veikiausiai butų atiduotos 
tiems, kuriems mes jas rin
kome. Tas matomai nepa
tiko mūsiškiui tėveliui ir jis 
slapta be jokio prirodymo 
mano netinkamumo mane 
iš komiteto prašalino.

Visas surinktas aukas 
kun. A. T. paėmė. Pinigų 
buvo apie 300 dolerių. Pa
siėmė ir atlikta. Ar pasiun
tė ir per ką ir kaip pasiun
tė — tai ne komiteto bei 
rinkėjų dalykas. Ilgai lauk
ta ir tikėtasi, kad kunigas 
bent bažnyčioje žmonėms 
pasakys, kad suaukautos ir 
surinktos aukos pasiųstos, 
bet veltui. Net pastaram- 
jam parapijos mitinge, kur 
ir kunigas buvo, atsirado 
drąsuolių, kurie užklausė 
kunigo ar išsiuntė aukas. 
Kunigėlis paraudo, bet at
sakė, kad išsiuntė. Parei
kalauta kokios-nors kvitos. 
Kunigas pradėjo išmėtinėt, 
kad juo neužsitiki, kad už
tenka jo vieno žodžio. Bet 
parapijonams matomai vie
no kunigiško žodžio neužte
ko ir sekančiame parapijos 
mitinge kategoriškai parei
kalavo iš kunigo ženklo, kad 
pinigai tikrai yra pasiųsti. 
Pasirodė, kad kunigas jokio 
ženklo neturi. Parapijonįs 
nutarė nemokėt kunigui al
gos, pakol jis surinktų žmo
nių pinigų nepasiųs ir ne- 
priduos parapijai išsiunti
mo kvitos. Pasirodė, kad 
kunigas netik surinktų au
kų neišsiuntė, bet ir pa
rapijos pinigų 100 (jolęrių 
stinga. Vienas jo geriau
sių parapijonų susirinkime 
prie visų žmonių kunigą 
"vagiu” išvadino.

Kunigas matydamas, kad 
žmonės į jį žiuri prastai, va
sario 25 d. paskelbė, kad 
daugiau nebeklebonaus.

Parapijonįs, kurie pas ku
nigėlį turėjo pasidėję pini
gų be jokio ženklo, atsirado 

| negeriausiame padėjime. 
Nėra abejonės, kad savo pi
nigėlių nebematys. Tai mat 
kas tie Romos agentai.

Vienas parapijonų.

Šveicarija, sulyg savo gy
ventojų skaičiaus, išleidžia 
beturčių pašalpai daug dau- 
gaiu, negu kokia nors kita 
šalis.

AKRON, OHIO.
Protestas prieš karę.__

Vasario 10 d. čionai buvo 
Šv. Juozapo dr-tės sureng
tas pasilinksminimo vaka
ras. Kadangi publikos pri
sirinko daug, tai minėtos 
dr-tės pirmininkas R. Gri
galiūnas sulaikė šokius ir 
perstatė drgą M. L. Balčiū
ną pasakyti susirinkusiems 
apie gręsiantį pavojų karės 
Amerikos su Vokietija. Kal
bėtojui dalyką paaiškinus, 
priimta protesto rezoliucija, 
po kuria pasirašė visš 100 
žmonių, šv. Juozapo dr-tė 
atliko šventą ir prakilnų 
žmoniškumo darbą. Geisti
na, kad visuomet ji eitų tie
sos keliu ir remtų darbinin
kišką judėjimą.

Vasario 11 d. susitarta su 
rusų socialistų kuopa, kad 
parengus tarptautinį pro
testo mas-mitingą.

Vasario 23 d. buvo bend
ras įvairių tautų socialistų 
skyrių atstovų susirinki
mas, kad tarties ir bendro
mis spėkomis veikti. Dėl 
pasekmingesnės kovos su 
viešpatujančia klesa, nutar
ta organizuot darbininkus į 
I. W. W. uniją ir darbuoties, 
kad greičiau nuvertus ka
pitalo viešpatavimą.

Juozas Keblaitis.

STOUGHTON, MASS. 
Pasidalijo surinktais 

pinigais.
Vietos vaikinai buvo įkū

rę angliškų šokių mokyklą, 
kuri tvėrė nuo 6 sausio iki 
Užgavėnių. Kai kvietė žmo
nes ant šokių, tai sakė, kad. 
pinigus, jeigu kiek liks, pa
aukaus visuomenės reika
lams, tik nepažymėjo, ko
kiems. Žmonės tečiaus jų 
šokius rėmė ir savo kvo- 
terių nesigailėjo. Šokių se
zonui pasibaibus, liko $23 
pelno. Bet vietoj tuos pini
gus paaukauti visuomenės 
reikalams, musų vaikinai 
susiėję nutarė jais pasida
lyti tarp savęs. Aš norėjau 
užprotestuoti, bet kur 
tau!... Net už plaukų pradė
jo vedžiotis.

Tiesa, teko ir man dalis 
tų pinigų, bet man jų nerei
kia ir aš rekalauju, kad vi
sas pelnas butų paūkautas 
Sąjungos Namui, arba 
Liaudies Namui Stoughto- 
ne. Visuomenė tuos pini
gus sudėjo ir dėtis į savo ki- 
šenius jų negalima. Todėl 
aš ir kviečiu tuos vaikinus, 
kad jie atneštų juos ir ati
duotų Labdarystės Draugi
jai. Vienas iš jūsų.

Sveikata

I
I Vardas Ir pavardė

Miestas

Gatvė ir Noė

DYKAI
ŠITAS BRANGUS 
VADAS I SVEIKATA

• •

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

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

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

AR TAMISTA KENTI
•

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

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

Pristokit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.501 Mndhon & Clinton Sts.. Chici|o. m. .

Brangus Daktarai:—-Meldžiu man tuojaus pasiųsti Tysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią medikališka knygą.

Valstija

7

Tel. Main 5363, Centrai 1623K

F. L .STEVENS
ADVOKATAS,

Gina visokias civiliškas ir krimina- 
liškas provas. Taipgi parduoda 

nejudinamą turtą.

.1126 Williamson Building
* CLEVELAND, OHIO.

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoju už 45 dolerius, 
mažą už 15 doL

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

S. Baracevičius
258 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

I Lietuviai Kriaučiai
Visokiu Vyrama Drabužiu 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprani- 

nsme senus. Į t
Vienintšlė Kriaučių kompanija 

So. Bostoną, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pu mu.
SOUTH BOSTON CU8TOM 

i; ' TAILORING CO. 
278 Broadway, So. Bostoa.

I
’” THE MAGIC SHOP. Į

Pirmas Amerikoj lietuvy* uždėjo magijos I 
dirbtuvę. Dirba visokių štukn daiktus. Jei X 
nori gauti štukų katalogą, prisupk štampą • 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip: g

THK MAGIC SHOP. t
P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS. Į

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 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pinigus ga
lit siųst ir įtampoms. (7)

J. Rimkus
P. O. Box 36. Holbroolc. Mass.
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LIETUVIAI TeMYKITE! BROOKLYN, N. Y.

MVietines Zuuos upATAMSio GALYBE
Kun. Ežerskis, Cicero, 

IIL, lietuvių klebonas, veik 
per kiekvieną nedėldienį ra
gino žmones šelpti nukentė
jusius nuo karės lietuvius, 
bet liepė būt atsargiems, 
kad pinigai nepatektų į 
"blogas rankas.” Jisai lie
pė aukauti katalikų Tautos 
Fondan, tai čia pinigai ne- 
prapulsią. Taigi vienas ka
talikas, K. Montvidas vardu, 
nunešė pas kun. Ežerskį $50 
ir paklausė, ar kunigėlis ga
li šitą auką nusiųsti į Tau
tos Fondą. Kunigas malo
niai apsiėmė tai padaryti. 
"Aš buvau labai užganėdin
tas,” rašo K. Montvidas, 
"kad man, paprastam dar
bininkui, kunigas neatsisa- 
sako patarnauti. Ir čia pat 
aš jam įdariau $50. Kuni
gėlis pažadėjo pasiųsti luo- 
jaus Tautos Fondan. Prie 
tos pat progos aš norėjau 
da užpirkti už savo mi
rusį tėvelį mišias per 
ištisus metus ir už pa
tarnavimą pasiūliau >360, 
kas reiškia po doierį dienai. 
Bet kun. Ežerskis atsakė, 
kad už tokią kainą jis ne
galįs apsiimti.”

Tečiaus už kelių sąvaičių ; 
kun. Ežerskis parašė K. 
Montvidui laišką sakyda
mas, kad jis žinąs kokį ten : 
vienuolyną, kuris labai pi- < 
giai mišias laikąs ir galįs 
atlikti tą ”džiabą” už $400, 
tegul tik Montvidas prisiun
čia kunigui pinigus. Bet K. 
Montvidas nieko į tai neat
sakė ir taip tas pasiliko. 
"Vienok nuo tos dienos,” jis • 
sako, kaip aš įdaviau Ežer- 
skiui 50 dolerių, aš tėmijau, ] 
kada bus pagarsinta laikra- < 
ščiuose mano auka. Bet iš- I 
laukęs apie 8 mėnesius pra- ( 
dėjau teirautis.” ; j

Vėliaus K. Montvidas nu
vyko Valparaisan mokytis. 1 
Susipažinęs su lietuviais : 
moksleiviais, jis papasakojo 
apie tuos $50 ir jiems. Jie 
patarė jam dalyką ištirti. ' 
Jis kreipės į Tautos Fondo 
raštininką ir gavo atsaky
mą, kad jo piningai fondan 
nepriduoti. Teiravosi kitur 
ir vis niekur nėra pažymėta, 
kad kun. Ežerskis butų kam 
nors pridavęs jo $50. 
Tuomet K. Montvidas pasiė
mė su savim kitą vyrą ir nu
važiavo stačiai pas kun. 
Ežerskį ir paklausė, ar jisai 
pasiuntė į katalikų fondą 
tuos $50, ar ne. Kunigas 
atsakęs: ’Taip, aš tuojaus 
pasiunčiau!”

Tuomet K. Montvidas 
dar patyrinėjo, ar kartais jo 
pinigai nėra priskaityti prie 
kitų aukų. Bet visi tyrinė
jimai rodė, kad tų pinigų tė
velis neišsiuntė. ”Viskas 
buvo aišku,” sako Montvi
das. ”Ir jus, broliai, nega
lite sau persistatyti, ką aš 
jaučiau.”

Montvidas pavedė šitą 
reikalą advokatui I. C. Tri
tonui iš Valparaiso, lnd. Ad
vokatas surinkęs visus do
kumentus parašė tėveliui 
Ežerskiui laišką, kad tuo
jaus sugrąžintų tuos $50, 
kitaip trauksiąs kunigą tei
sman. Ir kun. Ežerskis 
tuojaus advokatui pinigus 
atidavė.

Visa tai aprašo 51 nr. 
"Naujienų” pats K. Mont
vidas.

Brightono davatkos 
pradeda „raganauti.”

Iš Brightono mums pra
nešama toks atsitikimas. 
Viena Krasnicko davatka, 
M. O-tė, įsimylėjo į jauną 
laisvą vaikiną ir pasiryžo 
gauti jį sau už vyrą. Bet 
vaikinas davatkos visai ne
žiūrėjo. Davatka sukinasi, 
lenda prie vaikino, tepasi 
miltais veidą, kaip įmany
dama stengias vaikinui įtik
ti, bet tas nežiūri jos ir ga
na. Negalėdama kitaip vy
rą prisivilioti, davatka nu
tarė anądien jį užraganauti. 
Nusikirpo vienoj vietoj sa
vo plaukų, nusipiaustė ran
kų ir kojų nagus, įbriežus 
jirštą įlašino savo kraujo 
ir visą tai sudėjus į „ham- 
gurg steiką’’ iškepė vai
kinui kotlietų. Bet gaspa
dinė visa tai pastebėjo ir 
tuojaus pranešė tam vaiki
nui, kad Marė nori jį „ap
raganauti” ir kad „ham- 
burg steikas” padarytas su 
„burtais.”

„Hamburg steikas’’ buvo 
atiduotas tuomet katinui. 
Bet ir tas nabagas neko
kius pietus turėjo, nes Ma
rės plaukai painiojosi jam 
apie dantis ir liežuvį. Bet 
visgi šitą „hamburg steiką” 
jisai sušveitė. Dabar da
vatka esanti labai persigan- 
dus, kad katinas į ją neįsi
mylėtų...

„Ateities” šėrininkas gavo 
mušt.

„Keleivio” redakcijon bu
vo atėjęs Motiejus Overka 
ir papasakojo šitokį dalyką. 
Kuomet buvo organizuoja
ma „Ateities” bendrovė, ji
sai davė $50 ant šėro, bet 
šėro negavo. Pradėjus „At
eičiai” eiti šėrininkams pri
siėjo da po $10 pridėti nuo 
kiekvieno šėro. Pridėjo ir 
Overka, ir pareikalavo, kad 
išduotų jam šėrą. Board di
rektoriai liepė jam užmokė
ti da už kitą šėrą, tuomet iš
duosiu du šėru ant syk. 
Overka nenorėjo daugiau 
pinigų dėti ir šėro negavo.

Dabar, kuomet „Ateitis” 
perėjo į kitas rankas, Over
ka nuėjo su Jakavoniu pas 
p. Jurgeliuną, buvusį „At
eities” bendrovės preziden
tą, ir griežtai pareikavo, 
kad jam butų išduotas Še
ras už įmokėtus pinigus. 
Jurgeliunas jam atsakęs, 
kad šėro išduot jau negali
ma. Tuomet Overka buvu- 
vusį komitetą išvadinęs 
„vagimis.” Tuo p. Jurgeliu
nas įsižeidęs ir kirtęs Over- 
kai krūtinėn. Smūgis buvęs 
toks smarkus, kad Overka 
parpuolęs augštieninkas ir 
susimušęs galvą. Atsipeikė
jęs Overka norėjęs kirsti p. 
Jurgeliuną, bet tas užbėgęs 
už „baro” ir pradėjęs šaukti 
telefonu policiją. Paskui iš
bėgęs ant gatvės policijos 
jieškoti, bet nesuradęs, tai 
atidaręs storo duris ir išvi
jęs buvusius „Ateities” šė- 
rininkus laukan.

Penkiy aktų drama, parašyta Levo Tolstojaus 
Stato Scėnoje L. S. S. 19 kp.

Subatoj, 10 Kovo-March, 1917
McCADDIN HALL

ant BERRY STSEET, tarpe 2-ros ir 3-ios, BROOKLYNE.
Pradžia 8-tą valandą vakare.

Įžanga: 25c.; 50c.; 75c.; ir £1.100.
L. S. S. A. 19-ta KUOPA.

ŠOKIAI!
Rengia naujai susitvėrus 

Lietuvių Jaunimo Dr-ja, Su- 
batoj, 10 Kovo-March, 1917, 
Lietuvių salėje, 26 Lincoln 
st., Brighton, Mass. Prasi
dės nuo 7:30 vakare.

Grieš J. Markūno orkes
trą. Kviečia Komitetas.

DELEI NEPRIGULMIN- 
GŲ PARAPIJŲ.

Sekančiame „Keleivio” 
numeryje tilps Išnaudotojų 
Priešo ilgas straipsnis apie 
neprigulmingas parapijas. 
Jisai ima šį klausimą visai 
iš kitos pusės ir daro išvedi
mą, kad visviena kokia bus 
parapija, naudos iš jos dar
bininkai neturės.

Tarptautinis agitacijos 
susirinkimas.

Nedėlios vakare, 11 kovo, 
Noru’oode Finų socialistų 
svetainėje po nr. 37 Chapell 
st. bus tarptautinis darbi
ninkų agitacijos susirinki
mas, kame bus rodomi pa
veikslai ir iš Lietuvių gyve
nimo karės metu. Norwoo- 
diečiams patartina nepra
leisti progos, kad pamačius 
paveikslus iš karės Lietuvo
je.

Taipgi bus gražios revo- 
liucijinės iliustruotos dai
nos.

Indomi Bagočiaus paskai
ta bus kovo 8 d. 60-tos kuo
pos svetainėj. Kviečiami vi
si, nes išgirsite ko negirdė
jote.

Cukernikai organizuojasi.
So. Bostono cukernės 

darbininkai sparčiai ėmė 
organizuotis. Yra jau apie 
porą šimtų prisidėjusių prie 
unijos ir tikimasi, kad ne
užilgo neliks nė vieno žmo
gaus, katras neprigulėtų 
prie jos. Net ir anglai ra
šosi, ko anais metais jie vi
sai nenorėjo daryt. Atei
nančio j nedėlioj bus iš New 
Yorko organizatorius ir 2 
vai. po pietų Lietuvių Salėj 
bus didelis mitingas, kur ti
kimasi padėti unijai tikra- 
sai pamatas. Kol kas cu- 
kernįnkams tik neaiškus 
klausimas, ar geriau butų 
prisidėti prie Amerikos 
Darbo Federacijos, ar lai
kytis prie Independent Su- 
gar Workers unijos. Patar
tina laikytis prie pastaro
sios, nes Amerikos Darbo; 
Federacija paskutiniais lai
kais pradeda eiti jau iš ma
dos; ji perdaug jau atžaga- 
reiviška ir šių dienų kovai 
visai neatsako. Ji žinoma 
tiktai tuomi, kad jos virši
ninkai ima riebias algas ir 
geria su kapitalistais šam
paną.

Reikia da pridurti, kad 
prie unijos prisirašyt gali
ma kas vakaras Lietuvių 
Salėje, kur yra tam tyčia 
paskirtas ruimas ir M. Du- 
sevičia prirašinėja.

I
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Generalis darbininkų 
streikas prieš karę.

Kovo 5 d. People’s Temple 
svetainėje įvyko Bostono so
cialistų surengtos prakal
bos. Kalbėjo garsus Ameri
kos darbininkų klesos vado
vas d. Eugene V. Debs. . •

Svetainė grūste žmonių 
prisigrūdo. Pasirodžiusį se
ną darbo žmonių karžygį 
minia pasveikino entuzijas- 
tiškais plojimais ir šauks
mais.

D. Dėbso prakalba pada
rė giliausį įspūdį. Jis už- 
reiškė: „Geriau norėčiau bū
ti pastatytas prie sienos ir 
sušaudytas kaipo išdavikas 
Wall stryto, negu gyvent 
kaipo išdavikas darbo žmo
nių.’’ Jo užreiškimą patvir
tino karštu delnu plojimu 
tūkstančiai žmonių. Toles- 
niai pasakė, kad jeigu turi
me saugot amerikonų gyva
stį ir turtą, tai privalome 
apsaugot gyvastį darbo 
žmonių, kurių kasmet Ame
rikoje žūva po 600 tūkstan
čių delei kapitalistų godu
mo, bet niekad nenešime sa
vo ir savo draugų gyvastį į 
Europos karės nasrus dėl 
Wall stryto interesų.

Po prakalbai likosi vien
balsiai priimta protesto 
prieš karę rezoliucija, ku
rioje užreiškiama, kad jei 
kapitalo reikalus atstovau
janti valdžia įtrauks šalį į 
karę, darbininkų klesa kai
po kraštutinės priemonės 
kovai prieš karę griebsis ge- 
neralio Amerikos darbinin
kų streiko.

L. D. L. D. vis auga.
Kovo 4 d. vakare socialis

tų svetainėj buvo L. Darb. 
Literat. Dr-jos 2 kuopos 
prakalbos. Kalbėjo J. B. 
Smelstorius ir M. Duseika.

Susirinkusieji priėmė pro
testo prieš karę rezoliuciją. 
Prie draugijos prisirašė virš 
tuzino naujų narių.

Kovo 3 d. vakare Dudley 
Opera House Teatre L. S. S. 
71 kuopa vaidino veikalą 
„Valkata.” Atvaidinta pusė
tinai gerai. Kai-kurie ar
tistai lošė be mažiausio už
metimo gerai. Publikos, te
čiaus buvo neperdaugiau- 
siai, bet rengėjams nuosto
lių nebus.

L. S. S. 60-ta kuopa kovo 
24 d. Dudley Opera House 
Teatre vaidins vieną di
džiausių veikalų ”Ant Dug
no.’’ Artistai lavinasi iš visų 
pajiegų, kad padarius kuo- 
didžiausį publikai įspūdį.

Toj pat svetainėj Bal. 21 
d. vaidins veikalą „Erškė
čių Taku.”

Kovo 11 d. 12 vai. išryto 
bus Liet. Darbininkų Lit. 
Dr-jos susirinkimas, 376 
Broadway. Yra daug svar
bių dalykų apsvarstymui.

M. M. Plepis, pirm.

Kryžiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema nuo ink
stų betvarkės. Dėl nuo- 
savaus gero yr"» reikalin
ga, kad i tuK.as slogas 
butų atkreipta didelė doma.
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Socialistų salėj, 376 
Broadway, ateinančio j su- 
batoj prasideda šokių mo
kykla. Šokiai bus laikomi 
kas subatvakaris iki pat 
„Fordžiulajaus.” Yra pa
kviesti geri mokytojai, taip 
kad nemokantieji galės iš
mokt į du vakaru.

Ar uždirbi $20 j savaitę?
Jei ne, tai prisiųsk savo vardų, c 

mes nusiųsim jums paaiškinimus, 
kaip uždirbti daugiau. Naujausio iš
radimo SAULES SV1ESOS LEMPA 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirm*, 
pamatymo. Agentai gaus išmėgini 
mui per 14 dienų DOVANAI. Rašyk 
artiinesnėn vieton. įdėk markes.

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

J. ŽITKUS,
Ruble st., Valparaiso, lnd. 

tVASILIAUSKAS,
S. West. SU ... Rockford, 111 

ESMINSKI,
1611—137th st, Indiana Harbor, lnd.

“KEL." SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Višakiu* pabėgimu*, auskriaodi- 

■u*. pasigarsinimu* iš kokių vis
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašiu* pasigarsini- 
mu*, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsini negu
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodj kiekvienų sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

“Keleivio” Admin.

A. ABAZOR1U8 PBBSlKtUL 
Pranešu visiems sa 

riarns, kad aš perkėliau 
kų taisyme 
Street, šalia

A.
E st..
Geriausias lietuvis šiaučius.

301

iro koatoara- 
i savo čavary- 

krautuvę ant 801 E 
Lietuviškos salia.

(?) 
ABAZOBIUS,

Sa. Boston.

(j.J.Kelley&Co.

4456

1713

1525

Galit užaugint sau plaukus.
M M 
M
J
X 
I-

M. ANDRIUŠIUTE, 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

I

VISOKIE GĖRIMAI
GERIAUSIOS RŪŠIES. i; 

Gardus Alus, Elius, Lageris ; ■ 
Vynai, Konjakai, Degtinė H 

ir Kvepianti Cigarai.

Patarnavimas prielankus ir^ 
teisingas. ’ i

245—247 Broadway
SO. BOSTON, MASS. h
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H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

PASEKMINGAS MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DOVANAI.

Seniems arba jauniems, abiejų lyčių. 324 E street

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbų gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbų į 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 

, duokit pasiūt man.
Tel. S. B. 2134-M

. kampas Broadway 
Ar kenti nuo netekimo plaukų — BOSTON. MASS.

Ar jūsų plaukai pražyla — Ar jūsų 
plaukai nevalus ir limpanti —Ar ken
ti nuo parkų, niežėjimo ar galvos 
išbėrimo —Ar esi nuplikęs arba pra- ! 
dedi plikti?

Jeigu esi kenčiančiu bent nuo vie
nos viršminėtos plaukų ligos, nevil
kink, bet stengkis negerovę prašalint 
tuojaus. Atidėliojimas yra pavojin
gu. Išsirašyk tuojaus musų iliustruo
tų *knygelę:

TEISLBS APIE PLAUKUS 
(parašytų garsaus europiško 

specialisto)
GYDYMAS VELTUI

Mes norime prirodyt jums savo loc- 
nomis lėšomis, kad Calvacura Hair 
Treatment vaistas sulaiko plaukų 
slinkimų, išvalo šašus ir išbėrimų ant 
galvos ir ataugina naujus plaukus. 
Mes pasiųsime jums $1.00 vertės 
Calvacura N 1 vaistų dėžutę sykiu su 
minėta knygute "Teisybė apie Plau
kus,” jei jus prisiusite mums savo 
vardų ir antrašų sykiu su 10c. sidab
ru ar krasos ženkleliais dėl apmokė
jimo pasiuntimo lėšų.

Iškirpk žemiau tilpstantį kuponų ir 
pasiųsk į Union La borą tory, Box 
538, Union, N. Y.

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

Indėk šitų kuponų laiškan ir užad- 
resuok:

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

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs spžktj. 

silpnas, be noro valgyti, arba jei 
,irtk:nimo prietamsos atsakančiai 
nedirba, imk

Severą’* Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) 

Sustiprina jis visą organizmą ir 
prašalina viduriu sukietėjimą. 
Kaina 75c. — aptiekose.

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INISTį IR KEPENŲ)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės i 
50c. ir $1.00.

Kryžiaus skausmas išnyko.
Ponas K. Miliauskas. 11 High- 

land are.. Newton Vpper Falls, 
Mass., praneša mums taip: “Ken
tėjau skausmus kryžiuje ir Jo
nuose. bet skaitydamas jnsu ka- 
1-ndorią. ėmiau vartoti Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau".

i*anojpioĮOĮOoojOjopmcic<cr^^
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10 m. So. Bostone.
399 Broadway,

80. BOSTON, MASS.
'4S

Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

oaomcK*.

*e*=>Mco?ia
■KX*jMeiae>

į j Papuošta daugeliu spalvuitą puikių paveikslų, 
p 223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
H Knygoje trijų rusiu eilės:
? TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausi* eilių knyga lietuvių kaboje. 
Kiekviena* turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

KAINA TIK 75 CENTAL ,
Ta pati knyga drūtai* audimo apdarais — $1.09.

SIELOS BALSAI

p,

:03K?OCįCO

PALINKSMIN8 JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia i siųst “Money Orderiu,"popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

„KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

ir rukštumo skilvyj. Kainos

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

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOVVA.
Įj,’iiHl1illiiiBliill>nilHI!!lll!li!IIHllhHniinilHllllfiliniua

Specialistas vyrų, moterų, vaikų.
Daktaras D. Wasserman, kuris pasekmingai gydo ligas pilvo, Šir

dies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo. Nesveikumus gumbo gydo
me be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi ir slaptingas ligas. 
Mano gydymas yra pasekmingas.

Jeigu kenčiate kokių nors ligų, tuojau klauskite mano rodos, 
kurių suteikiu dykai, tada galėsite eiti ant operacijos.

NenustoMte vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metų pasekminga praktika ir su pagalba 
naujausių išgpdimų medecinos srity, aš galiu jums pagelbėt.

AS GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ilgos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mano 

ofiso įvairioms mašinoms, duoda progų geriausiai išegzaminuoti ligo
nius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurie turi 
didžiausių svarbų gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip nervų 
liga ir kitokių ligų, galite matyti mano ofise naujausios mados 
mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos vietos. Nepraleis
kite tokios progos, bet tuojaus ateikite ir duokit save išegzaminuot ir 
gausite sąžiningų patarimų jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 ARCH ST, ARTI BROAD ST, PHILADELPHIA, PA.
Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 12; nu* 1 — 8 vai. vakare: 
šventadieniais: nuo 10 iki 2 vai. po pietų. Egzaminavimas dykai, 
lloda dykai. Kalbame lietuviškai (1®)
■sąąggag'jiiaisirir Trr _į_U_ riiiTnMMmarnTiriri ird" "irinaiT
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Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

•
Geriausia
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

!
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
25c

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

Per f u mos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c., $1.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Breadway, Ranipas C st. So. Boston, Mass. |




