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Uždrausta prisiartint prie uostu.
ŠAUDYS ANT VIETOS. 
Per 100 vardų prie uostų 
niekam nevalia prieiti.
Washingtono vyriausybei 

įsakius, visas New Yorko 
pajūris nuo pereitos nedė
lios vidurnakčio pastatyta 
po kariška sargyba, kad ne- 
prileidus prie uostų priešin
gu šalių žmonių. Šitą vie
šai paskelbė Justicijos De
partamentas, pasiremdamas 
išleista andai prezidento 
Wilsono proklamacija apie 
priešininkus svetimtaučius. 
Kain tik bus atliekamų ka
reivių, tokia pat sargyba bus 
pastatyta apie kitas jūrių 
ir ežerų prieplaukas.

Kareiviai bus apginkluo
ti užtaisytais šautuvais ir 
turės įsakymą šaudyt visus 
žmones, piliečius ir nepilie- 
čius, kurie tik įneis į uždrau
stus zonus, 100 vardų nuo 
prieplaukų, dokų ir sandė
lių, jeigu tik tokie žmonės 
nebus žinomi specialiems 
privatiniems sargams, ku
riuos šalia kareivių turės 
laikyti prieplaukų savinin
kai.

Tokie kareiviai dėvės mė
lynom uniformom, kad leng
viau juos butų galima ats
kirti nuo kitų militarių spė
kų ir kad tuomi šaudymo 
pavojų primint tokiems 
žmonėms, kurie gali sakyt, 
kad jie nežino sargų.

Sulyg preziddento pro
klamacijos, priešingi sve
timtaučiai jokiu budu nega
li vaikščiot uždraustuose zo- 
nuose, o jeigu jie turi įsikū
rę jau kokį bizni 100 y ardų 
rubežiuose, tai turi išsikrau- 
styt.

Šita sustiprinta apsaugos 
sistema valdžia tikisi už
kirsti kelią priešo suokalbi
ninkams, kurie surengia 
gaisrus ir ekspliozijas prie
plaukose ir sandėliuose.

Apie šios sąvaitės vidurį 
Justicijos Departamentas 
tikisi Įtaisyti tam tikras tai
sykles, sulyg kurių visi Vo
kietijos pavaldiniai, kaip 
suaugę taip ir vaikai, bus 
priversti policijoj užsire
gistruoti ir gauti speciali 
laisnį, be kurio jie visai ne
galės Suvienytose Valstijo
se važinėtis.

Savo pranešime Justicijos 
Departamentas pabriežia, 
kad pajūrio aprubežiavimus 
turi gerai tėmyt kaip vokie
čiai, taip pat ir piliečiai ir 
niekas neprivalo eiti per sar
gybos liniją, jeigu privati
nis sargas jo nepažins, o ka
reivis neduos leidimo. Ki
taip, šaudymo nekaltų žmo
nių pavojus bus neišvengia
mas.

New Yorko uoste kariška 
sargyba pastatyta jau Man- 
hattane, Bronxe, Brookly- 
ne, Jersev City, Hobokene 
ir kitose užlajos prieplauko
se.

Justicijos Departamentas, 
pataria kad uždraustas zo

nas butų paženklintas kokia 
nors linija ir kad tankiai bu
tų pridėta ženklų, kurie ro
dytų, jog priešingiems sve
timtaučiams tenai draudžia-1

’ ma eiti. .Jeigu kartais j>er to
kias uždraustas vietas eitų 

‘gatvekariai arba geležinke
lis, tai vokiečiams nevalia 
bus ant tokio karo sėsti, kad 
ir nesustodami jie norėtų 
pervažiuoti.

Kiekvienas atrastas už
draustam zone bus tuojaus 
areštuojamas ir internuoja
mas rasit iki pasibaigs karė. 
Pirmiaus duoti vokiečiams 
pasportai vaikščiot į prie
plaukas dabar likos atšauk
ti. Šitie aprubežiavimai te- 
čiaus nepaliečia viešų per
važų (public ferries).

G0MPERSAS IR VĖL 
IŠRINKTAS A. F. L. 

PIRMININKU.
Buffalos konvencija vėl 

išrinko atžagareivį Gomper- 
sa Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininku.

Atsidarius 24 lapkričio 
posėdžiui, ant stalo paduota 
65 rezoliucijos. Konvenci
ja priėmė spaustuvių dar-į 
bininkų protesto rezoliuciją 
prieš naują Įstatymą, kuris 
apsunkina laikraščių ir kny-i 

įgų siuntinėjimą.

MAINIERIŲ UNIJA NU
BAUSTA $600,000.

Pereitam "Keleivio” nu- 
j meryje buvom pranešę, Į 
kad anglies t rustas apskun-j 

)dė angliakasių uniją United' 
Mine VVorkes of America.

: reikalaudamas $2,250,000: 
Į ”atlvginimo” už ”nuosto-' 
liūs,” kuriuos kompani-ų 
jos turėjo buk tai nukentė-, 
■d anais metais dėl angliaka- i 
siu streiko Coloradoj.

Dabar gi turim pranešti, 
kad byla jau pasibaigė ir, 
kaip galima buvo iškalno 
jau tikėtis, teismas apkalti
no darbininkų organizaci
ją ir nusprendė, kad anglia
kasiai turi užmokėti kapita
listams $200,000. Sulyg Šer- 
mano įstatymo, anglies trus- 
.as gali reikalauti iš unijos i 
trisyk daugiau, t. y. $600.- 
900. Ir jis to pareikalavo.

Unija apeliuoja. Jeigu ir 
vyriausis šalies teismas šitą 
verdiktą užtvirtintų, tai an
gliakasių organizacija butų 
sunaikinta.

NUSTATĖ KURKIENAI 
KAINAS.

New Yorko valdžia nusta- 
ė kurkienai kainą ant 
Thanksgiving. Jeigu žmo
gus mokės gatavais pinigais 
ir pats parsineš kurkę na- 
to, tai kainą turi būt neau-į 
gštesnė, kaip 37c. svarui už, 
geriausią kurkieną. Pras-; 
čiausia negali parsiduot ! 
brangiau, kaip 28 centai 
svarui.

Chicagoj už geriausią 
kurkieną nustatyta 44 cen
tai svarui.
ANT KUBOSCUKRUS 4c. 

SVARUI.
Kubos cukraus fabrikan- 

’ai apsiėmė pristatyt ant 
L:vų 13,000,000 maišų cuk-j 
raus po 4 ir pusę centų sva
rui. Atvežimas gi cukraus 
įuo Kubos į Suvienytas Val
stijas atsieina nedaugiau, 
Kaip 30 centų už 100 svarų.

carameriIon.®<;a Kam Lietuvių Centralis 
laiko aukas?

Romanoviutė, buvusiojo Ru-; . ~.T“—
sijos caro duktė, |>er prama
nytas vestuves su buvusio 
caro šambeliono sumini pa
bėgo iš Sibiro ir atvažiuoja 
Amerikon.

Buvusi didkunigaikščiutė, 
kuri dabar yra jau 20 metų 
amžiaus, paspruko iš Tobol- 
sko, kur dabar gyvena iš
tremta visa caro šeimyna. 
Iš Tobolsko ji nuvyko į 
Charbiną, Mandžurijon, o 
iš tenai Japonijon, kur ji pa
ėmė garlaivį ir plaukia da
bar į San Francisco arba 
Vancouverą, Kanadon.

Apie Tatjanos pabėgimą 
pranešė New Yorko rusų 
šelpimo komitetui baronas 
Fredrikas, buvęs caro šam- 
belionas. Pabėgimas buvo 
pienuojamas jau senai. Ivan 
Narodny, rusų rašytojas ir 
veikėjas New Yorke dabar 
paaiškino ir kaip ji pabėgo. 
Caro dukterims, jis sako, 
buvo leista išvažiuoti iš To
bolsko, aplankyti savo gi
mines ir pažįstamus, 
čiaus Rusijos rubežių 
žengti buvo uždrausta. Tai
gi kad gavus daugiau lais
vės, buvo sumanyta išleisti 
Tatjaną neva už vyro. Buvo 
surengtos pramanytos ves
tuvės ir ji neva ištekėjo už 
barono Fredriko sūnaus. To
kiu budu ji įgijo daugiau 
liuosybės ir tuo pasinaudo
dama pabėgo.

Tikimasi, kad gruodžio 
pradžioje ji bus jau New- 
Yorke.

te- 
per-

BOMBA UŽMUŠĖ 10 
POLIUM ANŲ.

Milwaukee mieste, italu 
bažnyčioj >>ereitoj savaitėj 
buvo atrasta kažin keno pa
dėta bomba. Tuojaus pra
nešta apie tai policijai ir 

į vienas detektivas buvo nu
siųstas parnešti pragarišką 

į mašiną policijos nuovadom 
I Nuovadoj apie bombą susi- 
j rinko būrys policmanų ir 
įdetektivų ir jiems ją beeg- 
Įzaminuojant įvyko eksplio- 
zija. Septyni detektivai, 3 

'policmanai ir viena moteris, 
kuri buvo atėjus pranešti a- 
pie apvogimą, likos ant vie
tos užmušti ir keliūtas žmo
nių sužeista. Sąrišyie su ta 
bomba likos areštuoti 25 ita
lai.

True translation filed with the post-ntaster at Boston, Mass., on Nov. 
2K, 11*17, as reųuired by the Act ofOetober 6, 1917.

Rusai pjsiule pertraukti musius.
Lawrence’o Lietuviai reika

lauja siųsti jas Rusijon.
1' "Keleiviui” prisiųsta ši
toks lietuvių atsišaukimas 
iš Lavvrence, Mass.:

i ”Mes, Lavvrence’o Lietu
vių šelpimo Fondas, suside

,dantis iš visų vietos draugi- 
Ijų, atsišaukiam i visus Su- 
! vienytų Valstijų miestų ir 
miestelių fondus, kurie Lie
tuvių Dienoje 1 lapkričio, 
1916 metų, rinko nukentė- 
jusiems nuo karės lietu
viams aukas, kad visi šitie 
fondai pareikalautų iš Cen- 
tralio Komiteto, kad surink
tus tuomet pinigus, kurie 
dabar yra laikomi Raudo- 

i nojo Kryžiaus globoje, kuo- 
I greičiausia išsiųstų nuken- 
tėjusiems nuo karės lietu
viams.

"Jeigu negalima pinigų 
siųsti vokiečių užimton Lie
tuvon, tai galima juk išsiųs
ti Lietuvos tremtiniams Ru
sijoj. Mes matom, kad Cen
trą iis Komitetas tuo visai 
nesirūpina. Jis tik paskel
bė, kad negalima pinigų sių
sti žmonėms po Vokietija.

"Bet mes matom,kad žmo
nės siunčia pinigus savo gi
minėms Rusijoj ir pinigai 
nueina. Tai kodelgi Cen
tralis Komitetas negali iš
siųsti tenai aukų?”

"Mes atsišaukiant i visus 
Suvienytų Valstijų lietuvių 
fondus, draugijas ir pavie
nius žmones, kurie Lietuvių 
Dienoje rinko ar aukavo pi
nigus, kad visi pareikalautų 
kuogreičiausia tuos pinigus 
išsiųsti. Nes argi dėlto mes 
juos rinkome, kad jie gulė
tų čionai bankose, kuomet 
tenai seni musų tėvai ir maži 
kūdikiai miršta iš bado? 
Kantgi tos musų aukos bus 
reikalingos, kada žmonės iš
mirs, kada jau nebus ko jo- * - - n

i 
Į

DIDELI RUSIJOS KON
TRAKTAI SULAIKYTI.
Naujos Anglijos čeverykų 

fabrikantai turės daug nuo
stolių dėl Rusijos 

perversmų.
I

Delei Rusijos politiško pa- j 
dėjimo neaiškumo, Ameri
koj likos sulaikyti užsakv-i - - . 
mai ant 1,950,000 porų ha-J 1 _ 
tų, kurie buvo duoti prieš'---- --------
pat Kerenskio valdžios puo
limą. Visi šitie batai turė
jo būt padaryti Naujoj Ali
cijoj.

Štai firmos, kurioms buvo 
duoti užsakymai: Isaac
Prouty Co. Bostone ir Spen- 
eeryje turėjo ant 250,000 
poru užsakvmu; W. and V. 
O. Kimball Haverhillyje ant 
200,000 porų; Churchill Al- 
len Co. Brocktone, 50,000 
porų; Preston Height Shoe 
Co. Brocktone, 200,000 po
rų; Hovt Shoe ('o. Man 
testeryje, N. H., 75,000; 
Weinberg Shoe Co., 2(M>;000 
oorų; Brcvvn Shoe Co. 225,0- 
00 porų ir tt.

KINIETIS PAVOGĖ 
$50,000.

Worcesteryje delektivai 
areštavo Bostono kinietį 
Ang Hen, kuris yra kaltina
mas pavogime $50,(KM). Jisai 
tarnavo pas turtingą kinie
čių daktarą Pang-Sui už vi
rėją. Tas daktaras turėjęs 
prikavojęs savo numuose a- 
jie $200,000, apie ką žinojo 
ir Ang Hen. Daktarui nu
mirus, jisai $50,000 pavogė. 
Pusę tų pinigų jisai išskoli- 
nęs savo giminėms, o liku
sius prauliojo.

I

True translation filed uith the post- 
ma.ter at Boston, .Mass., on Nov. 
^8, 1917, as required bv the Act of
October G, 1917.

DAUG UŽMUŠTA BER
LYNO RIAUŠĖSE.

Socialistai narsiai kovojo 
su policija.

Londone gauta iš Amster
damo bevieliu telegrafu ži
nių, kad užpereitoj nedėlioj 
Berlyne buvo didelės riau
šės.

Žinios sako, kad mušis 
tarp policijos ir minios buvo 
labai atkaklus ir daug žmo
nių buvo užmušta, nes Įx>li- 
cija šaudė.

Sakoma, kad neprigulmin- 
gi socialistai buvo surengę 
demonstraciją. Policija ir 
kariu menė tuojaus buvo pa
šaukta demonstrantus iš
vaikyt. Kilo riaušės, kurio
se policija buvo priversta 
šaudyt iš karabinų ir revol
verių, ant ko demonstracijos 
organizatoriai taipgi atsake 
šūviais ir peiliais. Smulk
menas apie tą atsitikimą 
vokiečių spaudai buvę už
drausta pranešti. Amster
daman neatėjo nei vienas 
laikraštis iš Berlyno.

idžios atsisakys |»aremti de- 
'mokratinės taikos klausimą, 
tai talkininkų liaudįs pa- 

; rems mus priešais savo val- 
įdžias,” atsakė Trockis, 
j "Tarptautinė musų politika 
I remiasi ne ant kapitalistų 
■diplomatijos, l>et ant darbi- 
Į ninku minių pritarimo.”

"Ar mano jūsų valdžia, 
kad prie dabartinių aplinky
bių atskira taika su Vokieti
ja yra galinta?” klausė to
liau korespondentas.

"Mes priešingi atskirai 
taikai su Vokietija. Mes už 
visuotiną taiką su Europos 
valstybėmis.” atsakė Troc
kis.

"Bet ką darytų Rusijos 
valdžia, jei Vokietija atsisa
kytų taikytis? Ar ji tęstų 
Įvarę toliaus?” įdomavo ko
respondentas.

"Mes pasitikim ant vokie
čių armijos ir darbo žmonių, 
kad toliaus tęsti karę nebus 
jau galima.

"Tečiaus-^igu musų atvi
ras ir teisingas pasiūlymas 
taikytis butų atmestas, 
mes apskelbtume Vokietijos 
imperializmui revoliucinę 
karę, mes sumobilizuotume 
visas savo spėkas, konfis
kuotume dideles maisto są- 
pilas ir vestume karę su to
kia energija, kaip vedėm re
voliuciją. Tečiaus mes tu
rim pamato manyti, kad 
musų jiasiulvmas taikytis 
padarys tolimesnį karės ve
dimą visuose frontuose ne
galimu.”

”O kaip dabar šalis žiuri Į 
valdžios |>ermainą?” pa
klausė korespondentas.
Buržuazija dabartinei 
valdžiai priešinga.

"Visa buržuazija eina 
prieš mus,” atsakė Trockis. 
"Didesnė šviesuomenės da
li^ irgi mums priešinga, ar
ba svyru*.ja, laukdama galu- 

i finos persvaros.
"Darbininkų klesa visa 

su mumis. Armija su mu
mis. Kaimiečiai, išskyrus 
tik išnaudotojus, taipgi su 
mumis.

"Kareivių ir darbininkų 
valdžia, tai darbo žmonių 
valdžia, priešinga kapitalis
tams ir žemvaldžiams.”

"Ar tiesa, kad nauja val
džia paskelbs slaptas sutar
tis su sąjungininkais?” 

"Taip," atsakė užsienio 
ministeris.

AREŠTAVO 100 
DARBININKŲ.

Kansas valstijoj aliejaus 
laukuose |>ereitoj sąvaitėj 
areštuota HM) darbininkų, 
kuriuos kaltina prigulėjime 
prie Pasaulio Pramonės 
Darbininkų unijos.

I YRA CUKRAUS, BET 
NEGALI ATVEŽTI.

Laikraščiuose pasirodė 
žinia, kad ant Javos salos, 
netoli Indijos, yra sukrauta 

,500,000,000 svarų cukraus 
Amerikai, bet dėl stokos lai- 

’Jeigu sąjungininkų vai- i vų negalima jį greit atvežL

praneša- 
užsienio 
Trockis

Vokietijos imperializmui pa
skelbs revoliucinę karę, 
jeigu kaizeris nenorėtų 

taikytis.
Iš Petrogrado 

ma, kad Rusijos 
ministeris Leonas
iteikė visoms sąjungininkų 
ambasadoms notą, apskelb
damas pasiūlymą pertrauk
ti karę. Notos turinys toks: 

"Šiuomi turiu už garbę 
pranešti tamstai, p. Amba
sadoriau, kad visuotinas
Rusijos kareivių ir darbi
ninku atstovų kongresas
suorganizavo 26 spalių nau- 
ią valdžią pavidale šalies 
komisionierių tarybos. Vai-, 
ežios galva yra Vladimir 
Iljič Lenin. Užsienio gi rei
kalų vedimas pavesta man 
kaipo užsienio komisijonie- 
riui.

"Atkreipdamas tamstos 
domą į pasiūlymą jjertrauk- 
ti karę ir daryti demokra- 
linę taiką be užgriebimų ir 
bausmių su teisėmis kiek
vienai tautai spręsti apie sa- 

ivo likimą, ką užgyrė visuo
tinas Rusijos kareivių ir 
darbininkų atstovų kongre
sas, aš prašau tamstą skai
tyti šitą dol umentą už for
mali pasiūlymą tuojaus per
traukti karę visuose fron
tuose ir pradėti taikos dery
bas. šitą pasiūlymą auto
ritetinė Rusijos valdžia ad- 

Įresuoja vienkart visoms ka
riaujančių šalių liaudinis ir 

Į jų valdžioms.”
Amerika svarsto 
pasiūlymą.

Rusų pasiūlymas pertrau
kti ant trijų mėnesių karę 
ir pradėti taikos derybas bu
vo įteiktas Amerikos amba- 

i'loriui Francis ir likos pri
siųstas per Stokholmą vals
tybės departamentui. Vals
tybes sekretoriui Lansing 
įteikė šitą dokumentą pre
zidentui VVilsonui.

Pasakęs,kad pasiūlymas y- 
ra svarstomas,” kitokių pa- 

iaiškinimų apie tą notą sek 
I rotorius Lansing reporte
riams nedavė. Tūli diploma
tai Wa«hingtone mano, kad 
i ta pasiūlymą šios šalies 
valdžia neduos jokio atsaky
mo.
Saįimųininkų diplomatai 
aaleis Rusiją.

Iš Kopenhagos 26 lapkri
čio atėjo žinių, kad jeigu 
Rusija pradės atskiras tai
kos derybas su Vokietija, 
tai visi sąjungininkų amba

sadoriai Petrograde parei
kalaus sau pasportų ir tuo
jaus važiuos namo.
Ka Rusija darys, 
jei sąjungininkai 
atsisakys taikytis?

Associated Press atstovas 
buvo nuvykęs pasiteirauti 
pas Trockį.

”Ką Rusijos valdžia da- 
kuri rys, jeigu jos sąjungininkai

i

i

i

Irue translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
28, 1917, as recjuired by the Act of
October 6, 1917.

DIDELĖ ARMIJA ŠNI
PAMS NAIKINTI.

Iš Washingtono praneša
ma, kad šios šalies militare 
vyriausybė organizuos HH),- 
IKIO žmonių armiją kovai su 
Vokietijos šnipais, kurių vi
sokeriopais veikimais buvo 
jau nuo ilgo laiko stropiai 
dabojamas.

Įsakymą tokiai spėkai or
ganizuoti prezidentas Wil 
sonas davė per karės sekre
torių Bakerį.

Sekretorius įsake Milici
jos Reikalų Biurui veikti 
kaipo ce’ntralei organizaci
jai. Biuras likos įgaliotas 
daryti ir vykinti visokius 
pienus priešingų šalių paval
diniams saugot.

Bus sutverta sargyba, ku
ri saugos uždraustus zonus, 
sandėlius, prieplaukas, o la
biausia laivų išplaukimo 
vietas.

Visi vokiečiai turi būt už
registruoti, kas bus antra 
šnipų atidengimo mašineri
jos svarbi pareiga.

Pagrindu šitai šnipų triuš- 
kinimo organizacijai bus 

____  jau susiorganizavusi laisva- 
republikonų vadas, pereito j norių piliečių armija, 
sąvaitėj New Yorke iššoko nuo karės pradžios jau pa- atsisakys tartis apie taiką? 
iš hotelio lango ir ant vietos dėdavo valdžiai tylomis gau- paklausė korespondentas, 
užsimušė.________________ dyt šnipus. ”T~— — ------ ...............

MOTERIS, PAGAUTA SU 
VAIKINU, NUSI

NUODIJO.
Baptistu bažnyčios vargo

ninkas Logan Chicagoj nut
vėrė savo pačią hotelyje už
trakinusią vienam kamba
ryje su tulu Whitcraftu, ku
ris mokinosi pas jį muzikos. 
Laukiant detektivams pakol 
moteris apsivilks (mat buvo 
jau visai nusirengus), ji iš
gėrė nuodų ir turės turbūt 
mirti. Vaikinas areštuotas.

BRYANAS VĖL BUS 
KANDIDATU I PRE

ZIDENTUS.
Amerikiečių laikraščiai 

paskelbė, kad 1920 metais 
demokratas Bryanas vėl 
runys” ant prezidento, tik 

jau šiuo sykiu ne nuo demo
kratų, bet nuo blaivininkui 
(prohibicionalistų) parti-l 
jos.

i

KONGRESMANAS 
NUSIŽUDĖ.

George Pelton l>awrence, 
buvęs kongresmanas ir per 
daugelį metų Massamusetts

i
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D APŽVALGA D
"LIETUVIšKAS LAIVAS.”

Lietuvių biznierių sudary
ta "Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė” išleido jau vieną 
numerį savo organo. Jo 
vardas—"Lietuvos Atstaty
mas,” nors daug geriau tik
tų "Lietuvos Biznierius."

Pirmutiniam to laikraščio 
numery tarp kitako randam 
šitokį raginimą:

"Ar manote, karei pasibai
gus, grįžti Lietuvon?

‘Tenai Jus busite reikalingi, 
labiau reikalingi, negu Ameri
koj. Rengkitės kelionėn iš ank
sto!

"Mes norime, kad musų su
grįžimas tėvynėn butų umus, 
Įspūdingas ir iškilmingas. To- 
dėlei jau darome sutarti su vie
na laivų kompanija—ir kaip tik 
atsidarys kelias į Lietuvą, pa- 
samdysime visą laivą ir ant to 
laivo keliaus Amerikos Lietu
viai į Lietuvą!...

"Tai bus didelė ir iškilmingi 
kelionė: Mes gabensime nuvar- 
ginton musų tėvynėn naujas 
spėkas. naują galybę, kuri žy
miai prisidės prie Lietuvos at
statymo darbo!

"Kas norite keliauti ant to 
laivo Lietuvon, tai pasiskubin
kite jau dabar užsisakyti vie
tą—juo greičiau užsisakysite, 
tuo geresnę gausite vietą. Vė
liaus užsisakant, galite netekti 
progos keliauti ant Lietuviško 
Laivo.

"Pasiskubinkit užsisakyti 
vietas ant Lietuviško Laivo ir 
prisiųskite rankpinigius Lietu
vos Atstatymo Bendrovei, nu-' 
rodydami, kokioje klesoje ma
note keliauti: pirmoj, antroj ar 
trečioj.”
Nesusipratęs žmogus gali 

iš to suprasti, kad musų do
leriniai patriotai ištiesų jau 
turi savo laivą. Tuo tarpu 
gi jie mano tik pasisamdyti 
jį iš kokios nors žydų kom
panijos. Kodėl tad jie vadi
na jį "Lietuvišku Laivu?" 
Todėl, kad pataikaujant į 
patriotiškus jausmus pa
traukus daugiau žmonių. 
Tai jau yra savo rūšies de
magogija.

Iš kitos to laikraščio vie
tos matyt, kad tai Atstaty
mo Bendrovei tečiaus ne
kaip sekasi. Iki 1 d. spalių 
prie jos prisidėjo tik 170 
žmonių su 318,000. Taigi 
"Lietuvišką Laivą" nusi- 
samdžius, iš tų pinigų nekas 
ir liks. O kur Lietuvos At
statymas?

POLICIJA IR KLE
BONIJA.

Tokiu ant galviu "Laisvė” 
92-ram numeryje rašo:

"Mums praneša, jog Cleve- 
lando kunigas taip sunachalė- 
jo, jog kenkęs net archibeparty- 
vio M. Petrausko koncertui.

"Clevelando kunigas nėra 
tai išimtis švento Jurgio ricie- 
rių eilėse. Klerikalų pasauly 
dedasi kas tai nepaprasto. Koks 
tai nesvietiškas dūkimas prade
da ten viešpatauti. Chicagos 
dienraštis, kuris tūlą laiką bu
vo lyg ir prikandęs savo liežiu- 
vį, vėlei paleido ji, nelyginant 
Raseinių Magdė. Gi Bostono ir 
Brooklyno lapai perdėm užim
ti kryžkare prieš socialistus ir 
laisvamanius.

"žmonės šneka,—ir žmonių 
šneka turi pamato,—kad pasta
raisiais laikais Įeinąs madon 
stabdymas socialistų prakalbų 
yra tai pasekmė bendro darbo 
tarpe ’police-station’o’ ir klebo
nijos,

"Męs jau žinom, kad išardė 
apie 10 prakalbų Lackavanna 
ir Luzeme pavietuose 
kur turėjo kalbėt drg. 
cheisonas. Tai buvo 
klerikalų pastumdėlio 
nauskučio. Kiek vėliau Pitts- 
tone neleido kalbėt Pruseikai, 
o dabar panaši žinia ateina ir 
iš Waterburio, kur sustabdyta 
Smelstoriaus prakalba.

"Žmonės šneka, kad socialis
tai, norėdami rengti prakal-

Penn., 
St. Mi- 
darbas 
Rama-

ims, turės eiti gauti leidimo i 
klebonijas, žinoma, socialistai 
jau senai užmiršo tą taką ir 
neis jo jieškoti.

"Geriausia padarys socialis
tai, perkeldami klausimą i teis
mus. Tuo keliu eina musų Wa- 
terburio draugai. Ir męs nori
me. kad Waterburio draugų by
la butų ponam ’džiodžėm’ toks 
jau drūtas riešutas, kaip ir kun. 
X. Mockaus byla.“
Taip, musų klerikalai A- 

merikoj užėmė Rusijos juo
dašimčių rolę. Bet tas juo
das jų darbas turi ir gerą 
pusę: jis atskleidžia tikrąjį 
jų veidą. Ir neužilgo jie su
silauks to paties likimo, ko
kio šiandien susilaukė Rusi
jos juodašimčiai ir visokie 
"kramolos malšintojai.”

DELEI TURTINGŲ 
SOCIALISTŲ.

Socialistai reikalauja pri
vatinės nuosavybės panaiki
nimo. Todėl socialistu prie
šai. pamatę kur turtingesni

• socialistą, visuomet šaukia:

B1SKLS KAPUCINIšKO 
”MAN ORUMO.”

Amerikos k kų socialistų 
dienraštis "Dz.t.nnik Ludo- 
wy” paduoda iš Varšavos 
kunigų laikraščio "Polak 

į Katoiik” vieno kapucino 
j "davadus” apie katalikų ti
kėjimo "prakilnumą." Tų 
! "davadų" tasai kapucinas 
suranda net 1,111—tai lyg ir 
"Tūkstantis ir viena nak- 
čių." Čia paduodama tiktai 
keliatas jų:

"rande švenčiausia tuomet 
kalbėdavosi su mumis kaip mo
tina su vaikais. Vienam ku
nigui Italijoj Įsakė net vadint’ 
ją Lenkijos karaliene (Krole 
wą Polską) ir apreiškė,jog la
bai myli šitą tautą už jos didelį 
maldingumą. Bet nustojus 
žmonėms tikėti ir melstis, lio
vėsi apsireiškimai kaip ir kito
se šalise. Nuo pereito vienok 
šimtmečio Marija vėl pradėjo 
rodytis. Pačioj Francuzijo.i 
buvo keliatas apsireiškimų. La 
Salette ir Paryžiuje panele 
švenčiausia grasino bausmėmis 
Liurdoj ragino žmones meta- 
voti, Parmėj ramino gyvento
jus laike prusų-franeuzų karės 
Pelevuazoj vėla pranašavo ne
laimes ir liepė melstis. Betc 
da daugelyje vietų rodėsi pavi
dale Motinos sopulingos, kaip 
antai Italijoj po Akvila ir Kas 
telpetrocoje, Prūsuose gi Mar- 
pingene su kūdikėliu Jėzum 
ant rankų, o pas mus Liche- 
niuje ir Gietrzwaldoj apsiver
kusi,lygiai kaip nekalto prasi
dėjimo, ir visur skundėsi ant 
žmonių ištrikimo, visur šau
kė melstis ir metavoti, jeigu 
norim išvengti baisių Dievo 
bausmių, šitie apsireiškimai 
labai sužadino žmonių tikėjimą 
ir atšalusį jų maldingumą, ir 
atkreipė domą i katalikų baž
nyčią.

"Da aiškesnis iš dangaus pa
liudymas ir daugiau pakelian
tis dvasią, tai stigmatizuoti 
žmonės, tai yra tokie žmonės, 
ką gauna ant savo kūno ste
buklingus Kristaus žaizdų žen
klus. Aiškus dalykas, kad tai 
yra didžiausia malonė, kuomet 
Viešpats Jėzus leidžia dūšiai 
kartu su savim kentėti, nes 
pasakė, kad jeigu kartu su juo 
kentėsime, tai kartu busime ir 
palaiminti.”
O šitie "stebuklingi Kris

taus žaizdų ženklai" apsirei
škia ve kaip:

"Liudvika Lato per keliatą 
metų gyveno viena tik komuni
ja ir kartais ant jos kūno at
siverdavo Kristaus žaizdos.”
Kapucinui tas išrodo "ste

buklu." Bet mes čia nieko 
stebuklingo nematome. Jei
gu kokia ten davatka ištik- 
rųjų bandė vienu "Dievo 
kunu” gyventi ir prie to da 
niekad nesiprausdavo, tai 
nieko stebėtino, kad nusil
pusį ir apleistą jos kūną ap
sėdo šunvotės.

Ir visi šito kapucino ”da- 
vadai" apie panelės šven
čiausios "pasirodymus” yra 
tik tušti žodžiai ir neišpasa
kyta kvailystė, tiesiog pro
tiško ligonio klajojimai.
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"Ogi ve. jus taipgi turite 
nuosavybę. Vadinas, jus 
taipgi kapitalistaiI”

Taip dabar atsiliepė "Vie
nybė lietuvninkų” ir apie 
Hillouitą, Amerikos socialis
tų veikėją, kuris dabar buvo 
kandidatu Į New Yorko ma
jorus. Anot "Vienybės L..” 
Hillųuitas yra "kapitalis
tas,” turi aru<»dus pinigų, o 
tečiaus žmonėms jų nepada
lija.

Delei šitos negudrios ”V. 
k” pastabos "Laisvė” sako: 

" ‘Vienyta Lietuvninkų’ net 
tiek nesupranta, kad socialistu 
gali Puti ir turtingas žmogus. 
Ji nepajiegia atskirt asmeniškų 
žmogaus reikalų nuo jo visuo
meniškų Įsitikinimų if visuome
niško veikimo.

“Seniau būdavo, klerikalai 
naudojasi Lile proga, kad papa
sakojus svietui apie Čebelio ar 
Zingerio lobius. Dabar pana
šiai elgiasi ’V. L.’ su Hillųuitu.

“Btbelis visą savo turtą 
paliko partijai, tą-pat padarė ir 
Zingeris. Gal panašiai pasi
elgs ii Hillųuitas.

"(Šioje kapitalistiškoje gady
nėje socialistai anaiptol nerei
kalauja turtų padalinimo ir 
ubagystės stono. Kiek nau
dos butų, jeigu, paveizdan, Hill- 
ouitas išdalintų savo pinigus 
New Yorko žmonėms? Juk. 
veikiausia, ant žmogaus nepa 
reitų nei po centą.

“Kaip matot, lai dalykas vi
sai ne turtų padalinime ir ne 
asmeniškame altruizme. Vi
suomenei nuo to nei per jotą 
nebus lengviau.

“Cenfralis punktas socializ
mo sistemoj yra ne asmens pa
sišventimas. bet pakeitimas pa 
čių pagrindų esamosios tvar
kos i visuomenišką kooperaci
ją. Kuomet pati visuomenė 
kontrolius produkciją, žemę ii 
jos turtus, tuomet pagerės kiek
vieno individualo reikalai, ger
būvis. Ve kame kertinis ak
muo socialistinės filozofijos, 
o visai ne asmens ištirpime bur 
žuazinėj labdarybėje.“

Prie to da reikia pridurti, 
jog socialistai dėlto tik ii 
<ovoia, kad panaikinus pa
saulyje skurdą. Ubagys
tės, kurią klerikalai skaito 
Dievo palaima, socialistai vi
sai nepripažįsta. Jeigu Hill- 
ąuitas šiandien gerai gyve
na, tai tik dėlto, jog jis yra 
Lokiam padėjime, kad jam 
priguli visas jo uždarbis. 
Socialistai gi kaip tik to ii 
reikalauja—reikalauja kiek
vienam žmogui.

LIETUVIAI IR POPIE
ŽIUS.

"Draugas” 
meryje ragina 
duoti popiežiui 
šių.” Girdi:

"Mes, lietuviai, 
džiuojamės, kad prigulime prie 
visuresančios Katalikų Bažny
čios. Nemažiau mes didžiuo
jamės ir pačiu savo šventuoju 
Tėvu, kurs tą Bažnyčią valdo. 
Tatai mes kas metai švento 
Petro skatiko kolektos dienoje 
nepasigailime aukų. Aukuo
jame tiek, kiek kas išgalime. 
Tokiuo savo pasielgimu mes 
išreiškiame šventąjam Tėvui 
pagarbą ir stiprų prie Apašta
liškojo Sosto prisirišimą.

"Šventasis Tė T.s visoumet 
meldžiasi už mus. Melskimės ir 
mes už JĮ. šventasis Tėvas 
globoja visas tautas, šelpia ne
turtėlius ir pavargėlius, rūpi
nasi pasaulio ramybe. Todėl 
ir mes duokime prigulinčias 
Jam aukas. Už tai gausime di
delius nuopelnus.“ 
"Draugas” čia niekus pa

sakoja, 
popiežius negali visas tau
tas ”globoti,” nes ne visos 
tautos jį pripažįsta. Kata
likų visam pasaulyje pris- 
kaitoma tik į 230,000,000

272-ram nu- 
ir lietuvius 
"petragra-

visuomet di-

• mahometonų, 256,000,000 
Konfucijaus pasekėjų ir a- 
pie 400,000,000 budistų. Visi 
šitie miliona.i žmonių neturi 
nieko bendra netik su po
piežium, bet ir Kristaus vi
sai nepripažįsta. Tai čia 
U k didesni tikėjimai už ka
talikų. O kiek da yra ma
žesnių, kurie nepripažįsta 
krikščionybės, nekalbant 
jau apie romišku katalikų 
sektą! Taigi atkartojam: 
"Draugas” niekus kalba, 
kada jis sako, jog popiežius 
"globoja visas tautas.”

Dabar pažiūrėsime, kaip 
popiežius "globoja" katali
kišką Lietuvą. Tas pats Cni- 
cagos "Draugas” pernai ra
šė, kad "šventas tėvas” vi
sai nežino, jog yra ant svie
to Lietuva. Nors kas metai 
Lietuva jam "putra gi “ašių" 
siunčia, bet jis apie ją neži
no. Taigi pasirodo, kad 
"šventas tėvas” tik "petra- 
grašius” mėgsta, bet ne apie 
tautų globojimą rūpinasi. 
Kad taip yra, tai ir vėl pa
tįs kunigai prirodė. Kada 
iie sumanė parengti katali
kų bažnyčiose Lietuvių Die
ną, kad parinkus mirštan
tiems Lietuvos katalikams 
aukų, tai jiems prisėjo kelis 
kartus važinėtis Romon ir 
vaikščioti ant kelių, pokol 
tas gerasis popiežius davė 
leidimą tokią dieną bažny
čiose parengti. Nors per 
didelį vargą leidimą ir davė, 
tečiaus pranešti apie tai 
vyskupams atsisakė ir iš tos 
Lietuvių Dienos išėjo fias
ko.

Tai ve, koks iš popiežiaus 
"labdarys” ir "globėjas!” 
Kada jam reikia petragra- 
šių, tai lietuviai duokit, o 
kada lietuviams reikia pa
galbos, tai jis nenori ir gir
dėt. t

Taigi jo "globa" lietuvių 
tautai taip naudinga ir rei
kalinga, kaip kišeniuje sky
lė.

PROLETARIATO 
DIKTATŪRA.

"Naujienos” aiškina, 
reiškia "proletariato dikta
tūra :”

"Šitas išsireiškimas šiandie 
jau yra gana plačiai žinomas 
žmonėms. Socialistų spaudoje 
jisai yra dažnai vartojamas. 
Bet ne visi teisingai supranta 
jo prasmę.

"Tą terminą (išsireiškimą) 
nukalė Marksas su Engelsu, 
pažymėjimui pilno darbininkų 
kiesos viešpatavimo valstybėje. 
Socializmo mokytojai skelbė, 
kad darbininkai, norėdami Įvy
kini socializmo tvarką, turi už
kariaut valdžią, idant jos pa- 
gelba Įvedus tas reformas, ku
rios pakeis kapitalizmo tvarką 
socialistine.

"Taigi 'proletariato diktatū
ra’ yra eocialės revoliucijos i- 
rankis. Ji skiriama yra tam 
laiko tarpui, kuris bus tarpe 
kapitalizmo ir socializmo. Nes 
mat, socializmas neatsiras stai
gu po darbininku pergalės. Tu
rės būt dar tam tikras persikei
timo (revoliucijos) tarpas, lai
ke kurio darbininkų klesa pra
šalins viena po kitos kapitaliz
mo sistemos Įstaigas ir suorga
nizuos jų vietoje socialistines 
Įstaigas (paims dirbtuves Į 
visuomenės rankas, kitaip sut
varkys mok klas ir tt.) Jeigu 
darbininkų klesa neturėtų visos 
valdžios savo rankose (t. y. 
diktatūros), tai ji negalėtų tų 
dalykų įvykinti. 0 kada dar
bininkų klesa Įvykdins tuos 
dalykus, tai jos diktatūra ne
teks prasmės, nes tada jau bus 
išnykę klesti skirtumai ir val
džia bus ne vienos kokios nors 
kiesos, o visos visuomenės ran
kose.”
Tokios darbininkų val

džios, t y. proletariato dik
tatūros, išpradžios reikala-

ką

via jurnus pa.-j idiuiuB, ioįh icindia-
Visų pirmiausia,' vo Rusijos bolševikai. "Nau

jienos” nurodo, kad toks bol
ševikų reikalavimas buvo 
neapgalvotas, nes proleta
riatas Rusijos visuomenėj 

_ šiandien sudaro mažumą,
tuo tarpu gi 250,000,000 yra o mažumos diktatūra butų!

jau priešingas socializmo 
principams dalykas. Ūki
ninkų klesa Rusijoj yra 
daug skaitlingesnė už pro

letariato klesą ir įvedus pro
letariato diktatūrą tie ūki
ninkai galėtų pasipriešint. 
Todėl "Naujienos” mano, 
kad Rusijoj dabar galima 
įvesti tiktai revoliucinės de
mokratijos diktatūrą, ko
kią rekomendavo bolševikų 
oponentai.

NEAPSAKOMO VERGIŠ
KUMO DVASIA.

Klcrikališkas "Draugas” 
paskelbė savo skaitytojams 
šitokį Chicagos arkivysku
po Mundeleino atsišaukimą:

"ŠVENTOJO TĖVO 
KOLEKTA.

"Uhiragos Arkivyskupo raš
tas.

“Jurgis Viklmas Muadelein 
iš Dievo gailestiagumo ir Apaš
tališkoje Sosto makmės ( hiea- 
gos Arkivyskupas.

"Chicagos Arkivyskupijos 
dvasiški jai ir visiems katali
kam.
"Brangus Mylimieji!

"Vėl atėjo laikas, kuomet 
vyskupijos galva kreipiasi i 
tikinčiuosius reikale savo ir jų
jų tėvo ir viršininko, vietininke 
Jėzaus Kristaus ant žemės, Po- 
pežiaus Benedikto XV. Trečia
sis Sekmadienis lapkričio mene 
šio šių metų tai musų paskirtoji 
diena, kurioje šios Arkivysku
pijos kunigai ir žmonės yra ra
ginami melsties už musų Šven 
tąjį Tėvą ir nešti jam aukas 
kas suteiktų jam pagelbą jc 
reikaluose.paremtų jo daromu.- 
gailestingumo darbus ir sykiu 
parodytų, jogei juomi didžiuo
jasi, gerbia ji delei augščiausios 
valdžios ir ji myli, kaipo save 
gerąjį tėvą. Visame plačiame 
pasaulyje nerastume vietos 
kur katalikas, to vardo vertas 
nesidižiuotų musų šventuoju 
Tėvu. Jis vienas šviesus, ra 
mus ir užuojautos pilnas, stovi 
tarp triukšmo ir baisenybių 
šios draskančios krikščioniją 
karės, šios gadynės ūkanose jis 
vienas šviečia, tartum banguo
jančiose jūrėse žiburys, Į kurį 
su viltimi krypsta nuvargusios 
akys Europos ir Azijos žmonių. 
Jis jiems atrodo tartum antra
sai Kristus.”
Didesnio vergiškumo, di

desnio žmonių pažeminimo 
iurbut niekas jau ir sugal
vot negalėtų.

Kad tai butų nors žmogus 
atsižymėjęs didele išininčia 
ir koks didelis idealistas, 
dabar gi paprastas žmoge
lis, kurio ir vardo niekas ne
žinotų, jeigu ne popiežium 
jis butų, o bet gi dvasiškija 
jį įkelia į padanges kaip kokį 
genijų ir nebežino kaip ji 
tituluoti, kaip jį garbinti. 
Visa tai daroma tuo tikslu, 
kad tamsus žmogus jaustų
si prieš "šventąjį tėvą” to
kia menka dulke, kuri nėra 
verta net po jo pantapliu 
būti.

Tai ve kokio vergiškume 
dvasią dvasiškija skiepija į 
tikinčiųjų minias!

ALEKSA IR KAPSUKAS 
JAU VALDININKAI.
"Kova” gavusi iš Petro

grado žinių, kad V. Kapsu
kas ir žinomas Amerikos 
lietuviams savo raštais Z. 
Aleksa esą išrinkti Petro- 
do miesto durnos nariais.

SUNKUS KLAUSIMAS.
” Vienybė Lietuvninkų” 

turi sunkų klausimą, kurio 
ji jokiu budu negali išrišti. 
Ji atranda, kad prakalbose 
visuomet peikiamas kapita
lizmas ir krikščionis kapita
listai, kaip antai Morganas, 
Rokefeleris ir kiti, tuo tar
pu gi žydų kapitalistų kal
bėtojai nepeikia. "Vienybei 
Lietuvninkų” tas labai ne
patinka ir ji klausia, "kame 
čia priežastis?” Klausia ir 
pati sau atsako:

"čia sunkus klausimas, kurio 
šiuom tarpu trumpoje pastabu 
je neišrisime."

Lietnviški juodašimčiai 
kursto prie pogromą.
Lietuvių klerikalai Ameri

koj virsta jau tikrais juoda
šimčiais. Jų laikraščiai pra
dėjo jau kurstvl tamsias sa
vo minias tiesiog "apvaldyti 
socialistus,” kam šie reika
lauja baigti karę. "Drau
gas” 270-tam numeryje, o 
Darbininkas” 132-ram iš- 

-pauzdine kokio tai chuliga
no straipsnį, kur už prieši- 
aimasį tai beprotiškai žmo
nų skeruynei socialistai ko- 
iojami "išgamomis,” "tara
konais,” "pasiutusiais šuni
mis,” "judesiais,” "kaizerio 
bernais,” "puvėsiais,” niek
šais,” "apuokais,” "piktada
riais” ir tt., o 137-tam "Dar
bininko” numeryje jau pati 
x> laikraščio redakcija šmei
žia socialistus ir sako:

"l^ii visuomenė pati nus
telbia savo triukšmadarius; 
ii tą padaryti gali, tik reikia 
išsijudinti ir pradėti veikti 
ūstematiškai.”

Tai kurstymas "visuome- 
įės” tiesiog prie pogromų. 
Vai tiesiog Rusijos juoda
šimčių agitacija. Tie caro 
aikais irgi šaukdavo savo 
juoduose organuose: "Vi
suomenė turi nustelbti soci
alistus, kurie eina prieš ba- 
.iušką carą,” "visuomenė 
mri suvaldyti žydus,” "vi
suomenė turi numalšinti 
eramolą.” Ir tų kurstymų 
pasekmėj pradėjo kilti sker- 
iynės ir pogromai, kuriais 
jasiblaurėjo visas civilizuo
tas pasaulis.

Prie tokių pogromų, prie 
šokių skerdynių veda ir mū
siškių juodašimčių kursty
mai. jeigu pažangioji musų 
visuomenė prieš tuos siundy 
mus tuojaus neužprotes- 
:v.os, jeigu draugijos ir or
ganizacijos kurstytojų kuo- 
ištriausia nepasmerks, tai 
neužilgo mes galėsim susi
laukti kraujo praliejimų.

teisus lietuvių šeimynų pa
dėjimas Anglijoj ir Škotijoj,
Škotijos lietuvių laikraš

tis rašo:
Spalių 29 d. suėjo lygiai 3 

mėnesiai nuo pasirodymo 
Anglų-Rusų sutarties arba 
konvencijos, sulyg kurios 
Rusijos pavaldiniai, nuo 18 
iki 41 metų amžiaus, liko pa
šaukti stoti į I). Britanijos 
ar Rusijos kariumenes. 
Dviejų minėtų valdžių atsto
vams užteko tiktai pasirašy
ti ant sutarimo popieros, o 
Rusijos pavaldiniams kartu 
ir lietuviams atėjo sunkios, 
baisios dienos. Įvairiuose 
Škotijos ir Anglijos mieste
liuose, kur gyvena lietuviai, 
pakilo didelė audra.

Visus tuos 3 mėnesius lie
tuviai nemažai prisirūpino, 
privaikščiojo, prišnekėjo— 
laukė tos audros galo ir su
laukė—išvežė. Spalių 16 d. 
išvažiavo pastaroji didžiau
sia lietuvių partija iš Škoti
jos Rusijon. Kiek šį kartą 
lietuvių išvažiavo išviso, 
kiek šeimynų užlaikytojų- 
vedusių, pasakyti negalima. 
Bet gi bus nemažai. Liku
sieji Škotijoj lietuviai dabar 
jaučiasi kaip po kokios aud
ros.

Po keletą šeimynų apie 30 
vietų Škotijoj paliko bever
kiančių, kitur ir visai daug. 
Yra vietų, kur po 50, 60, 100 
ir arti 200 šeimynų liko be 
tėvų-giobėjų. Apleisdami 
Škotiją, lietuviai turėjo nu
kęsti nemažai vargo, pakel
ti daug nuostolių, palikti ne
tikrame padėjime savo šei
mynas, keliauti patįs neži
nodami kur, i Rusiją ar kur 
kitur, kaip anglų laikraščiai 
rašė, "to undefinite desti- 
nation”—nepaskirton vie
ton ! Čia prisimena nuo ka
rės pabėgėlių kelionė iš Lie
tuvos, kada irgi vežė į nepa

skirtą vietą”... važiavo, va
žiavo, žuvo ir mirė; laidojo 
pakeliais ten motinos savo 
vaikučius, merdėjo, alko ir 
vargo pačios.

Kuomet sulauks vargo ga
lo Lietuvos pabėgėliai, iš
mėtyti tolimiausiuose Rusi
jos kampuose, kuomet besu- 
grįžš, jei bepagrįžš, belais
viai iš Vokietijos; kur nuke
liaus, ko sulauks, kuomet 
vėl susivienys su šeimyno
mis musų broliai lietuviai, 
Škotiją apleidusieji? Kuo
met apstos galinga pasauliu 
audra?

Skaitytoją Pastabos
Aš vis negaliu to užmirš

ti, kad visu keliu iš Vladi
vostoko į Petrogradą d-ras 
šliupas gavo tik dvi bonkas 
alaus, o šnapso nei pauosty t. 
Kiek tai reikėjo iškentėti! 
Ir tai vis dėl tautos labo, 
dėl "Lietuv-Latviškos Res
publikos !” "Lietuv-Latviš
koj” istorijoj tas turėtų būt 
užrašyta aukso raidėmis, o 
int d-ro šliupo paminklo iš
kalta: "Jis keliavo dei tau
tos labo 3,000 varstų be 
snapso ir cigarų ir maukė be 
cukraus arbatą.”

So. Bostono klerikalų or
ganas "Žvirblis” nupiešė 
savo brolį "Garsą" be keli
nių. o "Darbininką” karei
viškoj uniformoj, bet su Ic- 
kaus n ošia. O gal ir ištiesų 
.aip yra. Juk žydelio Mozės 
pasakas klerikalai skaito 
=au Dievo žodžiu, iš žydų 
sostinės Jeruzolimos jie se
mia sau visą dvasišką pasi
stiprinimą. o aplankyti žy
dų žemę Palestiną skaito 
sau už didžiausią garbę, 
žodžiu sakant, musų cibuli- 
zuoti katalikai su žydais taip 
suaugę, kad kartais net 
ninku atskirti, ar žmogus 
matai tikrą Joselį, ar kleri- 
kališko laikraščio redakto- 
ių. Dėlto, turbut, ir "Žvir

blis" nupiešė "Darbininką” 
u izraeliška veidografija.

Klerikalų spaudos suvai
kei atvaizdinti "Darbinin
kas” įdėjo paveikslą, kuris 
perstato kreivanosę mote
riškę su grabnyčia rankoj. 
Išrodo lyg kad butų klerika
lų spaudos šermenis.

Ar girdėjot jus tokią nau
jieną: "Kun. Virmauskas 
su donosčiku Ramanausku- 
čiu aplankė lietuvius karei
vius!” "Draugas" prirašė a- 
pie tai ištisą špaltą. Baisiai 
Įdomus dalykas!

"Sąjungininkai, tai milži
nas, kuris neturi galvos,” 
pasakė vienas amerikonų 
laikraštis. Ir kaip sau no
rit, tas gerai pasakyta.

Balučio vedamoji "Lietu
va,” pastebėjus kad p-lė Ul- 
činskaitė So. Bostone turė
jo paskaitą apie gimdymų 
kontrolę, stebisi, kaip pane
lė gali žinoti apie tokį klau
simą, kuris tik vedusioms 
moterims gali būt žinomas.

Sulyg Balučio organo išei
na, kad jeigu tu Ryme nebu
vai, tai negali žinoti ir kaip 
tenai žmonės vaikščioja: 
ant kojų ar augštyn kojo
mis.

Lietuviai socialistai galė
tų jau nusiųsti Trockiui bi- 
lą, kad atiduotų skolą. Juk 
jis dabar Rusijos ministeris.

Katalikų dvasiškija šau
kia, kad tikintieji žmonės 
duotų popiežiui taip vadina
mų "petragrašių.” Na, ko
dėl gi jie neprašo Dievo?

Prof. Gnaiba.

Nesenai tautininkai gyrė
si, kad ju Yčas likos apšvie- 
tos ministeriu. Žingeidu 
butų žinoti, kokiu "ministe
riu" jis yra dabar?

D-ras Yla.
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MONTELLO, MASS. 
/ Visa eilė prakalbų.

Ijapkričio 14 d. F. J. Bago
čius skaitė paskaitą L. T. N. 
Draugovei temoje: "Popie
žių istorija*’—gana indomi. 
šiuo syk prelegentas jos da 
neužbaigė, ir manoma, kad 
toji paskaita trauksis ilgai.

Lc.pkr. 17 d. vietinis cho
ras surengė prakalbas, kon
certą ir šokius. Kalbėjo 
drg. S. Michelsonas "Kelei
vio’’ redaktorius. Daugįau- 
sia aiškino dailės vertę ir iš 
kur dailė paeina, nurodyda
mas, kaip pati gamta pasi
puošus dailės rūbais, trauk
te traukia ir mus žmones 
mylėti ir mokintis dailės. 
Choras sudainavo kelias dai
neles gana puikiai. Publi
kos buvo susirinkę pusėti
nai.

Tik pastebėtina, kad pra
kalbos ir koncertas regnti 
prie šokių nelabai paranku, 
nes ant šokiu susirenka dau
giausia priaugantis jauni
mas, kuriam daugiau rupi 
kalbėtis, linksmintis ir šokti, 
negu klausytis prakalbos ar
ba koncerto.

Lauk r. 18 d. netikėtai at
silankė čia Dr. Montvidas iš 
Chicagos. Nors išgarsini
mas buvo gana prastas—tik 
keli lapeliai paišiuku rašyti 
pasirodė vakare tos pačios 
dienos, tečiaus žmonių pri
sirinko pilnutėlė svetainė. 
Dr. Montvidas pirmu atve
ju kalbėjo apie Rusijos pra
eitį, prieidamas prie dabar
ties ir revoliucijos nuotikių. 
antrajam gi atvėjij kalbėjo 
apie šį-tą iš socializmo, aiš
kindamas kodėl žmonės ei
na daugiau prie socialstų, 
nes yra tam tikros aplinky
bės, tam tikros priežastįs. 
kurias aiškina socializmas.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $8.57.

H. K. Mažiukas.

PITTSTON, PA.
"Apdraudos savaitė" "Kra
molos malšintoiai" ir kiti 

dalykai.
Tautininkai per savo "ga- 

zietas" giriasi, kad jiems 
čionai apdraudos ir sveika
tos savaitė labai gerai nusi
sekė. Rezultatų tečiaus jie 
nepaduoda. O rezultatai bu
vo štai kokie:

Prirašyta naujų narių—0. 
Parduota knygų už 30c. Per
skaityta paskaitų apie svei
katą 00. Gauta narių su ap
sauga ant sumos 000. Paleis
ta bliuznyjimų ant socialis
tų apie 1,000.

Bet išmokėta S. Gegužiui 
ir "broliui” Sirvydui apie 
septyniasdešimtis dolerių 
už "sugaištą laiką.” Taigi 
S. L. A. nariai gali pasi
džiaugti taip "labai gero
mis pasekmėmis."
Lietuviu Republikonų Kliu- 

bo prakalbos likos sustabdy
tos. Turėjo kalbėt kun. Pet
rošius iš Scranton’o. Mūsiš
kis "kramolos malšintojas” 
Kasakaitis, bijodamas, kad 
nesusitvertų čia nauja para
pija, smarkiai pasidarbavo 
ir paskutinėj minutoj pra
kalbos liko sustabdytos. Kad 
jam tas pasisekė padaryti, 
tai iš džiaugsmo jis net per 
pamokslą 18 d. lapkričio pa
sididžiavo: f’Nejieškokite
skundiki] kitur, aš tas pra
kalbas sustabdžiau." Kliubo 
komitetas, girdi, atėjęs no
rėjo mane įtikinti, kad tas 
bambiza yra tikras kunigas, 
bet jus, katalikai, neklausy
kite, jis nėra jokis kunigas. 
"Bile štominkui uždekit at
bulą kalnierių ir jis bus tok
sai pat kunigas."

Taigi, tiesa pasakei kuni
gėli apie kunigą. Tas pasa
kymas labai tinka ir tamstai 
Kasakaiti. Bile piemeniui 
uždėk atbulą apykaklę ir iš 
jo bus toks pat piemuo kaip 
Kasakaitis.

Bet draugai skaitytojai 
juokų čia nėra. Prakalbų ir 
susirinkimų laisvę "kramo- 
ios malšintojai” jau baigia 
nykti.
Jie turi ginklą savo ranko

je,© mes nieko Bet tegul jie 
siunta. Ateis laikas, kada 
jų siutimui bus padarytas 
galas. Mes tik turime pla
tinti žmonių tarpe tikrus 
darbininkiškus laikraščius 
Kiekvienas skaitytojas turi 
vieną arba daugiau draugu 
ir iki Kalėdų jis turėtų pasi
darbuoti, kad prikalbint ji 
užsirašyti: "Keleivį”, "Lais
ve,” "Naujienas” ar "Kovą.” 
Tik tokiu budu mes tinkamą 
atsakymą duosim juodašim- 
eiams, kurie nori užgniauž
ti kiekvieną šviesos spindulį. 
Kuo mus daugiau persekio
ja, tuo mes turime daugiau 
darbuotis, šviestis ir kitiems 
aiškinti, kas yra musų drau
gai, o kas priešai.

Kunigo giminė.

CLEVELAND, OHIO. 
šeimyniškas vakarėlis.
Lapkričio 11 d. čionai bu

vo surengtas taip vadina
mas "šeimyniškas vakarė
lis.” Svečių susirinko apie 
50 asmenų. Pasilinksmini
mas buvo perpintas prakal
bomis. Pirmas kalbėjo A. 
Dubauskas, primindamas 
susirinkusiems, kad ne visi 
taip laimingi, kaip mes čia 
susirinkusieji, kad ten ana
pus vandenyno badauja ir 
nepanešamą vargą kenčia 
musų broliai, seseris ir arti
mi musų širdžiai, kurie lau
kia iš musų pagalbos. Para
ginimas niekais nenuėjo. 
Susirinkusieji suaukavo nuo 
karės nukentėjusių pašal
pai $11.02. Pinigai pasiųs
ta L. š. Fondo kason. (Au
kavusiųjų vardai tilps Au
kų skyriuje. Red.)

Antras kalbėjo J. Bagdo
nas apie susitvėrimą Cleve- 
lande lietuvių kooperacijos 
draugijos "Biruta,” kad įkū
rus nuosavą duonos kepyk
lą. Tokios draugijos naudin
gumą J. Bagdonas vaizdžiai 
išparodė ir tikimasi, kad 
geras sumanymas liks įvvk- 
dintas ir neš lietuviams nau
dos. Geistina, kad taip bu
tų. Ten buvęs.

SEATTLE, WASH.
Iš musų katalikų gyvenimo.

Nesenai čionai apsivedė 
tūla lietuvaitė su čia augu
siu vokietuku, paimdami ci
vilišką šliubą. Merginos 
motina katalikė—fanatikė, 
persekiojo savo dukterį 
patol, pakol neprivertė ją 
nueiti i bažnvčia,kad senber- 
nis palaimintų. Reikia ži
noti, kad kunigas padaryto 
oas teisėją šliubo negali su
laužyti, nieko kito jis negai 
pridėti, kaip tik paniumėti 
nesuprantama kalba keliatą 
kokių ten žodžių, pakrapvti 
pasenusiu, pilnu mikrobu 
vandeniu ir už tai paimti 
nuo katalikų keletą ar kelio
lika dolerių—tai ir Viskas.

Telefonisčių streikas.
Šiuo laiku čionai streikuo

ja dirbančios prie telefonų 
ir telegrafo merginos, rei
kalaudamos pakėlimo mo- 
kesties ir trumpesnių darbo 
valandų. Iki šiol merginos 
dirbdamos prie telefono ir 
telegrafo gaudavo per pir
mutinius 3 mėn. po $1.00 
už 10 valandų darbo dieną. 
Jos reikalauja už pirmus 3 
mėnesius minimum $1.50 už 
8 valandų darbo dieną, o se
nom darbininkėm po $2.75 
už 8 valandas darbo, ir virš
laikis kad butų skaitomas 
UZ» laiko.

Sustreikavus minėtoms 
darbininkėms tuojaus jų 
vietas užėmė streiklaužiai.

Streikas tęsiasi ir sunku 
pasakyti kaip užsibaigs.

Senas Grinorius.

ELIZABETH, N. J. 
L. Vyčių prakalbos.

Čia vietinis kunigas— 
Džindžius, sužinojęs, jog E- 
lizabethe nekurios progresy- 
vės draugijos,kliubai ir LSS. 
147 kuopa išnešė protesto 
rezoliuciją prieš ėmimą į ka- 
riumenę neturinčių pilietiš
kų popierų Lietuvių, pradė
jo mulkinti savo parapijo- 
ius bažnyčioje, kad busią 
labar visi Elizabetho lietu
viai iš Elizabetho kur nors į 
miškus išvežti ir kad negau
dą darbo fabrikuose. To
lei kad "geibėjus” Eleza- 
betho lietuvius, kunigas su
šaukė visų "šventųjų” 
draugysčių konferenciją, 
<ad išnešti priešingos dva
sios rezoliuciją,jog Elizabe- 
io lietuviai visi sutinka eiti, 
karėn, kad pirma rezoliucija 
išnešta keleto žmonių, kurie 
nori pažemint lietuvių tau- 
:ą. Suorganizavo jis chuli
ganų kuopą, kurios tikslas 
bus šnipinėti ir užpuldinėti 
m t socialistų susirinkimų ir 
prakalbų. Tokiu budu mus 
kunigėlis įsakė vyčiams su
rengti prakalbas ant 18-tos 
dienos lapkričio bažnytinėj 
salėj. Ant plakatų buvo pa
garsinta, kad kalbės kun. 
Kudirka, bet jo vietoj pasi
rodė ant pagrindų žinomas 
dizabethiečiams L. vyčių 
sorkininkas nepraustabur
nis iš Nevvarko Staknevi- 
čius.

Pradėjus jam pasakoti a- 
jie Lietuves savyvaldą, apie 
steigimą ten "lietuviškų fa
brikų,” publika pradėjo ne
rimauti ir atsiliepti su pa
šiepiančiais užklausimais. 
Ant galo, prieina prie Ame
rikos politikos ir išveda taip, 
kad mes, anot jo, ”turime 
būti dėkingi kad mus (lietu
vius) priima Į amerikonišką 
irmiją”... Pradeda keikti 
tuos, kurie išnešė priešini
mosi rezoliuciją ėmime į ka
rę neturinčių pilietiškų po
pierų lietuvių.—Didžiausias 
triukšmas; beveik didesnė 
pusė žmonių sustojo ir pra
dėjo švilp, šaukt, juoktis ir 
varvi nuo pagrindų kalbėto
ją. Už valandos vyčiai parsi
traukė policistus ir kurie 
jiems labiau nepatinka ėmė 
vesti su policija iš salės, tuo
met beveik visa publika,200 
žmonių, išėjo; pasiliko apie 
30 vaikų ir senių, o taip vi
si ir išėjo iš svetainės. Tuo
met Staknevičius, tur-but 
Įsitikinęs, kad čia pasiliko 
pritarianti jo nuomonei, lei
džia nubalsavimui rezoliuci
ją. Per tris sykius šaukė: už 
rezoliuciją pakelkit rankas, 
nei vienas iš publikos neke
lia. Kuomet pasakė, kas 
prieš rezoliuciją, visi ran
kas augštyn iškėlė, tokiu bu
du klerikalų ir vyčių begė
diškos pastangos nuėjo ant 
šuns uodegos!

B. žeibunas.

BEREA, OHIO.
M. Petrausko koncertas 

kolegijos studentams.
Baidwin AVallace College 

mokykla 16 lapkričio suren
gė lietuvių kompozitoriaus 
M. Petrausko koncertą. 
Laukta, bet ant nelaimės tą 
dieną gerb. Petrauskas bu
vo pašauktas New Yorkan, 
koncerte negalėjo dalyvauti. 
Koncertas vis viena suteikė 
lietuviams garbės. Gerb. 
Petrausko paskirti artistai 
—daininkai ir muzikininkai 
>uvo sveikinami karščiau
siais aplodismentais. Kon
certe dalyvavo: p-lė Janso- 
niutė, įspūdingai pagriež- 
dama smuiką; p-ni Greičie- 
nė solistė savo dainavimu 
padarė tiek įspūdžio, kad 
nenutylančiais aplodismen- 
ais buvo iššaukta bent ke
is kartus; prof. Vincas A. 
Greičius taipgi išdidžiai lie
tuvių kalba sudainavo. F.

Rimkus ir A. Rimkus sūdai-į 
navo kelias daineles lietuviš
kai : "Kur bakužė samanota" 
’Tavęs belaukiant" ir vieną 
iri ją italų kalba.

Koncertas padarė Įspūdį. 
Kolegijos prezidentas pa- 
lėkavojo lietuviams, o vice
prezidentas Dr. G rover 
ir kiti sykiu su artistais po 
koncerto išvažiavo Cleve- 
■andan, kur Homstead hote- 
lyje buvo parengta vakarie
nė ir prakalbos. Studentas
J. J. Bagdonas, kuris šiame 
;akare pirmininkavo, pasa
kė prakalbą apie mokslo 
naudingumą. Dr. Grover 
papasakojo apie lietuvius, 
šgirdamas jų pastangas 
mokslo ir kultūros link. Pro
fesorius Dr. Graičius pa
pasakojo apie Valparaiso 
miversitetą. kurį jis užbai
gė kaip muzikos mokinys su 
lagirimu ir ragino lietuvius 
tudentus baigti pradėtus 
mokslus. Taipgi kalbėjo ir 
p-lė Jansoniutė, kuri yra Y. 
M. C. A. muzikos konserva
torijos vedėja ir 
5ia "Clevelando 
žvaigždutė."

Taigi matoma, 
•iai, kuriems ir maldakny
gės nesenai da buvo drau
džiamos skaityt, šiandien 
’au siekia gana augšto kul
tūros laipsnio. Studentas.

LOWELL, MASS. 
Iš musų darbavimosi.

lapkričio 3 d. LSS. 203 
kuopa turėjo balių. Žmonių 
atsilankė pusėtinai, ypatin
gai jaunimas susirinkęs pa
silinksmino smagiai. Kuopai 
paliks keliatas dolerių pel
no.

Lapkričio 4 d. buvo Drau
gystės Saldžiausios širdies 
Jėzaus prakalbos. Kalbėto
jais buvo K. V. Žiurinskas. 
Alalor.u yra girdėti, kad mu
sų katalikai kviečia socialis
tus prakalbas jiems sakyti. 
Draugas Žiurinskas kalbėjo 
apie darbininkus ir apie 
draugystės reikalingumą, 
aiškiai nupiešdamas, kokią 
naudą neša draugijos, ir a- 
pie dabartini darbininkų 
vargingą padėjimą. Prakal
ba matomai žmonėms pati
ko, nes atidžiai klausėsi ir 
prisirašė 2 nauji nariai.

LSS. 203 kuopa neužilgo 
statys scenoje pora veikalų, 
"Kerštinga Meilė” ir "Penk
tas Prisakymas.”
Policija suarštavo Lietuvių 

Ukėsų Kliubą.
Lapkričio 11 d. vakare po- 

suareštavo piliečių 
už pardavinėjimą 

Kaip 
"pagarsėjusį” 

j rašyta” 
kad kazyruoja

vadinama 
vakarinė

kad lietu- licija
Kliubą 
svaiginančių gėrimų, 
iau apie tąt _ _

■kliubą buvo daug 
i Keleivyje,” 1~ J 1 
ir girtuokliauja, tai kliubo 

■ nariai net norėjo korespon
dentus sumušti. Korespon- 
'dentai nutilo, o kliubiečiai 
^magiai sau kazvruodavo ir 
girtuokliaudavo. Bet prilipo 

; liepto galą. Policija užpuo- 
; . ’ las išlaužė Kliubo duris (mat

visgi pasirodo, kad ir mes (]Uris buvo užrakintos) ir at- 
. besilinksminančius

me, kiek galime, prie musų kliubiečius bei pašalinius.
Pas a BandzeviČių, par
davinėjantį svaigalus, rado 
virš §100.00. pinigų. Policija 
surašė visų kliube buvusių
jų vardus, o alų, kuris buvo 
da neišgertas, nugabeno po
licijos nuovadom Kaip gir
dėjau. tai buvo 80 dėžių a- 
iaus ta nedėldienį. Gerai 
traukdavo musų kliubiečiai, 

j jeigu vienam nedėldieniui 
i imdavo po 690 bonkų alaus.
Kažin, ką dabar tie vyrai 

•pasakys? Būdavo vis socia
listus kaltina, kad jiems 

į "neduoda” veikti,dabar tur- 
i būt pradės su policija ka- 
iriauti. Pina vi jos žiedas.

GEORGETOWN. ILL.
Kunigo Mockaus byla.
Nors iš šio miesto musų 

oi rmei viškuose . lai k Paščiuo
se retai kada užtiksi žinių 
apie lietuvių judėjimą, bet j" 

nemiegame, bet prisideda-^do 
1 1 ' 
visuomenės kovos už geres
nę ąteitį.

Šios vietos lietuviai tarpe 
savęs gana pavyzdingame 
sutikime gyvena. Kad dau
guma skaito laikraščius ir 
žino musų visuomenės judė
jimo nuotikius parodo kad 
ir šis faktas, jog čionai su
rinkta aukų kun. Mockaus 
bylai vesti $27.75.

Suprantama, kad aukau
tojai turi žinoti reikalą, ku
ri jie gina, aukaudami sa
vo skatikus. O žinot tokius 
reikalus gali tik tie. kurie 
skaito ir jau išsidirbo savo 
pažiūras link vieno ar kito 
dalyko. Kad musų lietuviai 
progresuoja, tai liudija šis 
faktas, kaip jie gina laisvę 
žodžio.

Aukų Mockaus bylai su
manė parinkti J. Jo
nikas ir Z. Valančius. Perė
jus per lietuvių stubas. pa
sirodė, kad aukauja. Žino
ma, atsirado ir tokių, kurie 
bijosi ir kun. Mockaus var
dą ištarti, bet tokių visgi 
tarpe musų nedaug tėra. 
Aukos gi parodo, kad mūsi
škiai broliai supranta Moc
kaus bylos svarbumą. Au
kaudami jie gina ne Moc
kaus vpatą, bet taiko atsa
kanti smūgį kunigi jos moki
namiems prietarams ir me
lui, o tatai begalo yra svar
bu. Taigi aukavusiems pri
guli pilnai užtarnauta pa
garba už mokslo ir teisybės 
gynimą. (Aukautojų var
dai tilps auku skyriuje. 
Red.)

Darbai.
Darbai čionai šiuo laiku 

eina gerai. Kitokių darbų 
čionai kaip ir nėra, vien an
glių kasyklose. Kasyklose 
darbininkai gerai uždirba, 
kits ir po šimtą dolerių i 2 
savaites paima. Pastaruoju 
laiku angliakasiai čia gavo 
mokesties pakėlimą, tai nė
ra jau tokių, kurie nusiskus-, 
tų ant algos mažumo. Ka- į 
dangi darbininkų visur ne-.

SCHENECTADY, N. Y. 
žingsnis po žingsnio pirmyn. 

Stovintis vanduo pūva, te
kantis gi švarinasi. Tą patį 
galima sakyti ir apie žmo
nes. Smagu yra paminėti, 
kad ne visi schenectadiečiai 
galima prilyginti prie sto
vinčiojo vandens. Išskyrus 
kunigo užmigdintuosius ir 
protiškai numarintuosius, 
schenectadiečiai kruta, juda 
visuotino gyvenimo tekan
čioje upėje, jų susipratimas 
kristalizuojasi, jausmai to
bulinasi ir dvasia stiprėja.

Kad kulturizavimosi dar
bą parėmus, L. A. Kliubas 
18 lapkričio savo susirinki
me nutarė surengti viešas 
diskusijas pradžioje Adven
tų. Diskusijų surengimui 
išrinkta komisija, kurion į- 
nėjo: A. Gudzin, D. Yanu- 
shas ir P. Ramonas. Disku
sijos įvyks, regis, 2 d. gruo
džio.
Broliška pagelha nelaimėje. 

L. A. Kliubas, kad ištie
sus savo brolišką pagelbos 
ranką nelaimingam draugui, 
Zigmontui Masiliūnui, ku
ris guli ligonbutyje, po savo 
susirinkimo tarpe draugų 
parinko aukų, ir surinko 
$12.75. Aukavo: A. Kaspa- 
riunas, A. Narkevičius, A. 
Vaznelis, K. Grinis, J. Stri- 
mėla, J. Bulvičius, D. Kune- 

daug, tai ir su dirbančiais vičius ir J. Smaidzin—po 
apsiėjimas yra žmoniškos- $1.00; J. S. Vaičiūnas, J. 
nis negu būdavo. į Stankevičius, M. Kumetis,

Z. Valančius. P- Vaičiūnas, A. Liutkevičia,

S. Urbonas, S. Bagdonas, 
A. Gudzin ir H. Bareiko— 
po 50e. D. Yanushis 25c. Vi
so 12.75c. Aukavusiems rei
kia tarti ačiū.

J. S. Vaičiūnas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Klerikalam smūgis.

Nedėlioję— lapkričio i 8, 
šv. Jono draugystė buvo su
rengusi prakalbas. Kalbėto
jų buvo net keturi—visi iš 
So. Bostono: Norkus, Ado
mavičius, Jakimavičius ir 
Gudas.

Pradedant programą pir
mininkas pasikundžia, kad 
sergąs ir perstato kalbėtoją 
Norkų, šis tarp kitko pa
sako, kad laike franeuzų re
voliucijos tapo nuversta nuc 
sosto "karalius ir dievas,” 
paaiškina, kad tai buvo pir
mas atsitikimas, jog bažny
čia tajM> atskirta nuo valsty
bės.

Toliaus jis sako, kad musų 
klerikalai neteisingai elgia
si,girdi :”kuomet ’rymiokus* 
oapjovė ’nezaležninką,’ tai 
klerikalų spauda nei žodžio 
neištaria, o kuomet tūlas 
žmogus pasivadinęs ’neza- 
ležninkų’ kunigu parašė lai
šką tūliems, dėkavodamas 
už nakvynę, tai klerikalai 

’.žima po kelias špaltas savo 
laikraščiuose ir daro did
žiausi skandalą.’* Prakalba 
buvo gera. Adomavičius pa
šventė visą savo kaH>ą "kri
tikuoti p. Norkų. Pabai
gęs savo kalbą stvėrėsi už 
kepurės ir spruko per duris. 
Tuomet Norkus prašo pirmi 
linko, kad jis sulaikytų A- 
Jomavičių ir leistų jam at
sakyti į užmetimą. Publiko
je pasidarė užimąs; vieni 
delnais ploja, kiti ką tai kal
ba. Pirmininkas nei iš šio, 
nei iš to daro socialistams 
užmetimą, buk šie kelia triu
kšmą, Norkui neleidžia kal
bėti, tik perstato Jakimavi
čių. Šis tik pradeda kalbą, 
ateina žinia, kad jį šaukia 
prie telefono. Jakimavičius 
išvažiuoja, o pirmininkas 
perstato klerikalų organo 
redaktorių Gudą. Šis pasili
pęs ant pagrindų visu nar
sumu puolasi atakuoti Nor
kaus prakalbą. Tuomet net 
tūli draugystės nariai pra
dėjo šaukti ant Gudo, kad 
šis liautųsi niekinęs, bet sa
kytų prakalbą. Publikos di
džiuma,pasitenkindama kk- 
rikalų užsipuldinėjimais 
pradėjo nerimauti, Guda 
stovi ant pagrindų, nežin? 
ką daryti. Pirmininkas sake 
publikai, kad tie draugystė 
nariai, kurie pradėjo šaukti 
esą girti ir busią nubausti. 
Paskui pasileidęs per svetai
nę pradėjo šaukt: "Progre- 
sistai, galite išeiti!” Publika 
eina laukan ir iš keturių 
šimtų lieka apie trisdešimtis 
ypatų. Gudas pasakęs da 
keletą žodžių, baigia:

"Kadangi tiek mažai teli
ko, tai ir aš nenoriu kalbė 
ti, baigiu”—na ir užbaigi 
savo nevykusią prakalbą 
metęs pasmerkimą socialis
tams, laisvamaniams (prii 
kurių ir pats Gudas juk pri- 
siskaito) ir atskalūnams.

Tūli draugystės nariai 
klausinėja: "Kodėl vis taip 
atsitinka Šv. Jono Dr-stės 
parengtose prakalbose ?”.... 
Ištiesų, dr-tė, kaip ir visos 
kitos pašalpinės dr-stės, ta
me nėra kalta, kad kviečia 
"katalikiškus” kalbėtojus, 
ne^ daugelis musų katalikų 
da negali atskirti kataliko 
nuo klerikalo. Klerikalizmu 
užkrėsta ir Šv. Jono Dr-stės 
valdyba, todėl ji kviečia kle
rikalus kalbėtojus, o kleri
kalų siekiu yra kova prieš 
žmonių susipratimą ir pa
žangą—štai ir visas klausi
mo išrišimas, kodėl tos 
dr-tės parengtos prakalbos 
atneša dr-stei tik blėdį, o ne 
naudą. Uranas.

Kas mums rašom.
AUGUSTA, GA.

Religija ir prostitucija.
Turbut vargiai kur-nors 

kitur dievotesnius žmones 
rasi kaip čionai. Karčemų 
čionai nėra, bet bažnyčių 
kiekvienoj gatvėj ir visose 
jų žmonės svaiginami bibli
jos svaigalais. Visai neste
bėtina, kad žmonių tamsu
mas neišpasakytas.

Greta religijos ir tamsu
mo vienu keliu eina ir gyvu
liškų jausmų pasileidimas. 
Visas miestas paskendęs 
prostitucijos smarvėj. Pasi
baisėtinas procentas jaunų 
merginų voliojasi prostitu
cijos purvuose.

Niekur kitur panašaus 
dalykų stovio man neteko 
pastel>ėt.i kaip čia, Augusta 
mieste. Dalykai eina da 
blogyn, kada prigabenta į 
čia daug armijos.

Tai pavyzdis kapitalistiš
kos tvarkos supuvimo.

A. Stuknis.

DETROIT. MICH. 
Peštynės už rojini obuolį.

lapkričio 16 <L eidamas 
Westminister gatve, netikė
tai išgirstu ”Va-Jėzau, gel
bėkit!!’ Nustebęs, pamatau 
atbėgant nuo Cardoni gat
vės vienais naktiniais marš
kiniais, basomis kojomis, 
sukruvintu veidu, sutaršy
tais plaukais žmogystą,kuri 
Įbėga netrukus netoli lietu
vių bažnyčios krautuvėlėn. 
Žingeidumo vedamas nuei
siu ir aš ton krautuvėlėn, 
kad patyrus kas atsitiko. 
Paklausus kas užpuolė ir 
perskėlė galvą, gaunu atsa
kymą: "Velnias atnešė i 
mano kambarį gaspadinę, 
o tas liuciperius užtikęs pa
siuto....”

Mislinu sau: Nelaimin
gas Adomai, kam gi ėmei 
tą obuolį. Bet ištiesų, jeigu 
ir senis Jehova Adomui ro
juje už obuolį tokią pirtį 
surengė, tai tegu šimts pyp
kių, to uždrausto vaisiaus 
neverta dasilytėti.

Mūsiškį Adomą tuojaus 
atvažiavę dėdės apsupo pak
lode ir nusigabeno nakvi- 
nėn. Tai mat kokių nelai
mių pas mus esama.

Atomas.

East Alton, Ilk Miestukas 
nedidelis, iš viso tik du fab
rikai; viename dirba mai- 
nieriams įrankius, kitame 
amuniciją. Dabar, karės 
metu, kapitalistai pradėjo 
naudotis kiekviena proga, 
įie pradeda imt į mašinša- 
pes vieton vyrų merginas 
ir moka labai mažas algas. 
Ten kur vyras gaudavo $4, 
merginoms moka tik §1.20. 
Nors jaunų vyrų ir laukia 
oas vartus darbo, bet tų ne
priima. Lietuvių čia yra 
tik viena šeimyna ir viena 
pavienė mergina.

P. Kabošius.

Lietuviai žymiai progre
suoja.

Anglų laikraštyje išgirta 
Walter Braun (V. Berenis), 
kuris grajina anglų bene ir 
vra geras muzikas. Kitas 
lietuvys, Kapickas, dirba 
garsiausioj Wilsono foto
grafijų galerijoj. Kapickas 
rodos yra ir gabus veikėjas. 
Ar nevertėtų lietuviams su 
tais vyrais arčiau susipažin
ti. Kadangi V. Berenis yra 
gabus muzikas, tad jam pa
dedant galima butų geriau 
suorganizuoti ir Montellos 
lietuvių beną.

S. Daunoras.
Ale žinot vyrai, kas man 

prisiminė? Kas gavo tuos 
$100, ką buvo pažadėti 
daugiausia surinkusiam 
Lietuvių Dienoj aukų? Gal 
kas praneštų?



i Musu Spauda pasmerkia šnipus Daile ir Liaudis

—Labo ryto, 
—Šarap!* 
—Ko gi tu toks piktas?
—Kaip nepykti, kad tu 

visuomet man meluoji ir se
nesnį už durną laikai.

—Klysti, tėve. Aš netik 
tau, bet ir niekam kitam ne- 
kuomet nemeluoju.

—O ar pereitą sykį tu man 
nesakei, kad žmogui reikia 
lavint savo protą?

—Tai čia juk ne melas.
—Kaipgi tai ne melas! Aš 

kaip durnas paklausiau, tai 
bemazko sprando nenusisu
kau.

—Cha, cha, cha!...
’ Matai, tau dabar juo
kas. o aš kaulų negaliu paju
dint ir baisia sarmatą turiu 
Visa parapija dabar iš ma
nęs juokiasi.

— 1’ai pasakyk gi. kokią 
kvailvstę tu tenai padarei?

—Tu man, vaike, nrimcla 
vai. kad žmogus be išiavinV 
proto niekuo nesiskiria nuc 
arklio. Tas man į galvą la 
bai įsidėjo ir parėjęs name 
aš tuojaus pradėjau miklin 
razumą. Parsinešiau ger 
snapso, išsigėriau. o tuo. ka 
liko, pradėjau iš viršau 
trinti nakauši. Norėjau d 
pas daktara Bielski važiuot 
kad moksliška masažą padu 
rytu, ale atsiminiau, kad i 
bar bėriai tokius masažu 
daro, ir su lektrika išpros' 
na: taigi nuėjau pas italą i 
liepiau padaryt gerą masaž' 
ant tos vietos, kur snieginis 
Kain na.k'ido ji? savo maši 
ną. tai mislinau kad ir plau 
ku-; nuneš. Visą kvoterj tu 
rėiau užmokėt už darbą 
Tu nesijuof !..

—Argi taip žmonės prot> 
lavina?

_ O ką aš. vaike galiu ži 
not? Juk tu man nepasa 
kei.

—Na. o ka tu paskui da 
rei. tėve?

—Pn masažo paiutau 
kad galvoj pradėjo ūžti. S? 
kati, tai iau protas ima veik
ti. Nuėjau pa; zakristijoną 
ant kritikų. Radau tena’’ 
blaivininku susaidė- prezi
dentą. Sče; tlvvos smertė ■ 
susaide? maršalką ir keliatą 
kitų mokytų vyru. Visi jie; 
sėdėjo nrie paintės ir varė 
diskusijas a - nigeris turi j 
dūšia, ar ne. Prisidėjau ir 
aš. Pasisakiau, kad dabar 
aš pradėjau lavint savo pro
tą. todėl galiu juos daug ko 
namokyt. Jie išsižiojo ir 
klauso. Aš išde čiau visus

k: it i knot gana.
Palaukit, mislinu sau: jus 
esat kitrųs, alc ir man bile 
kaip ant stalo nepadėsi. Nu- 

i sprendžiau da daugiau pa- 
i miklini savo protą. Išsigė
riau porą stiklų mostės ir 
išėjęs už durų, kur niekas 
nemato, norėjau atsistot 
porą sykių ant galvos. Die
vuliau tu mano, kaip virtau 
t repais žemyn, tai mislinau. 
kad sudna diena pasidarė. 
Nors tai buvo pereitoj suba- 

■ toj, bet kaulai ir šiandien 
■: Rauda.

—Tai kas gi tau kaltas, 
j tėve, kad tu toks kvailas? 
: Kas gi dėl proto lavinimo 
• stoja ant galvos? Juk gali ir 
T?Jvą taip nusisukti.
—Ir be mažko nenusisukau. 

; >et tai vis tavo kaltė, vaike.
Tei tu nebūtum man tokių 

j lieku, pripasakojęs, aš ne- 
Į mčiau to daręs.

—Tai ne niekai, tėve. Pro- 
j ą lavint reikia, tik netokiu 
j mdu. Reikia skaityt gera? 
<nvgas; reikia galvoti: rei
kia klausyti, ką kalba moky- 
?tni žmonės: reikia daly- 
auti susirinkimuose ir tt.
—Na. jau. vaike, daugiau 

? tavęs neklausysiu. Tu 
ane jau nesykį savo pata- 

imais prigavai, liet dail
iau jau neprigaus!. Eik to 
vo keliais, o aš einu pasii

mt. ba man skauda spran- 
'iŠ.

į

i .IV-. .. I- . --------- , ,—j-, Bažnyčios diktatoriškam
kad ne žmonės dar nieko autoritėtui puolus ir užsto-
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beveik pagoniškais paveiks
lais.

Popiežius Julius II-sai, 
būdamas išdidus ir geras 

'dailės žinovas sėbrauja su 
tepliorium Mikolu Angelu 
kaip su lygiu sau žmogumi, 
nukenčia jo Į kandžias dažnai 
bed'eviškas pastabas bei at
kirtimus. Tai žmonijos 
dvasinio gyvenimo stebuk
las kad Atgimimo dailė savo 
kvėptelėjimu nuputė dešim
čių šimtmečių išauklėtą ir 
sukietintą bažnyčios galybę. 
Bet ar stebuklu atsirado tie 
genijai dailininkai, kurie 
savo veikalų intaka ]>erkei- 
tė bažnytines pažiūras? Ar 
tie dailininkai netikėtinai gi
mė kaipo genijai? Visai ne. 
Kaip jau nurodžiau, jiems 
atsirasti davė pamato eko
nominė-; sąlygos. Prekyba 
davė italų visuomenės dai
lei turtus, o ta praturtėju
sių žmonių klesa savo instin
ktus. savo pageidavimus iš
reiškė gyvenimu, dailės li
meno pavidalu perliejo i gy
venimo irednes. Mieščioni- 
ja niekad neturėjo ascetiš- 
kų idealų, priešingai megia 
liuosybę. linksmybę, gausu
mą. tat kaip greit Įsigalėjo, 
kaip tik pradėjo diktuoti ir 
spręsti apie gyvenimo reika
lus. taip greit ji jierkeitė ir 
pasaulio veidą. Atgimimo 
dailė; intaka iš Italijos pap
lito p > visą Europą. Visur 
kur tik ji pasiekė naikino 
senas formas ir tvėrė nau- 
ias. budino gyvenimai! ta
lentus, patiekdama jų atsi
radimui tinkamas sąlygas.

Bot eikime ir toliaus, kad 
pilnai Įsitikinus, jog ne koks- 
nors idealizmas, ne kokia- 
nors intekmė iš augštvbių, 
bet tik materializmas, tik 
ekonominės sąlygos daro 
gyvenime atmainas ir yra 
\ isokio progreso motoru.

Ant Šiaurinės jūrės kran
to Europoje guli 

i Holandija.

Visų sriovių laikraščiai pik
tinasi išdavikų darbais. 
Lietuvių šnipais, kurie pa

staruoju laiku likos išvilkti 
aikštėn ir prikalti viešai prie 
gėdos stulpo, pasibjaurėjo 
visų musų srovių spauda.

Ką sake “Naujienos.”
Sočialistiškęs "Naujienos 

253-čiam numeryje rašo ši
tuo klausimų sekančiai:

"Kitoje vieloje šiame 
Naujienų' numeryje telpa 
l>e gale įdomus dokumen
tas: Jono Ramanausko
(.lobu J. Roman) laiškas 
Exctcr Boro. Pa., policijos 
viršininkui.

"l ame laiške p. J. Rama
nauskas skundžia polici
jai Si. Michelsoną. 'Kelei
vio' redaktorių, kuris mi
nėtame E\ter Boro mieste 
turėjo laikyt prakalbą so
cialistų sušauktame susi
rinkime.

"Skundikas sako, kad St 
Micheisonas e?ąs po Suv. 
Valstijų teisių departa
mento priežiūra kaipo ‘pa
vojinga? agitatorių?, sė
jantis nepasitenkinimą 
lietuvių darbininkų tarpe. 
Skundikas |>erscrgsti E.xe- 
ter Boro policiją, kad ji 
apsižimėtų ir padarytų 
reikiamus žingsnius prieš 
tą blogybę, kurią St. Mi- 
chelsonas galis padaryti.

"Pagalios, p. -L Rama
nauskas pataria Exeter 
Boro policijos viršininkui 

dėl platesnių informacijų 
apie 'Keleivio' redaktorių 
kreipties i federalį teisių 
(slaptosiom policijos) de
partamentą Bostone. Ta? 
parodo, kad Bostono po
licijai iau vra suteiktos 
visos ‘informacijos’ apie 
St. Michelsoną ir kad su
taikė jas ne kas kitas, kaip 
J. Ramanauskas arba j3 
draugai.

"Dabar, kas gi yra tasai 
skundikas, J. Ramanaus
kas?

"Jisai yra ’Am. Lietuvių 
Rymo-katalikų šv. Juoza
po Darbininkų Sąjungos' 
sekretorius. Taip pažy
mėta ir ant tos blankos. 
ant kurias parašyta minė- 
tasai skundas.

"Kaipo to? Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos’ cen
tro vieta, paduota 242 W. 
Broadway, So. Boston 
Mass., t. y. ta vieta iš ku- 
i ios eina kun. Kemėšio Įs
teigtasis klerikalų laikraš
tis 'Darbininkas.’ šito 
laikraščio redaktorius, p. 
Karosas, yra 'Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos’ (a> - 

kiti vadina.
Sąjungos’)

* ♦

ambonų pilti kibirus pu r-, 
vų ant tautininkų srovės 
už ‘šnipus* ir 'parsidavė
lius,’ kurių ’šnipystės’ nei 
parsidavimo’ dar niekas 
nesusekė? Bijomės, kad 
'Darbininkas’ su 'Draugu' 
ir tą dom sčiką taip pat 
paglostys ir išteisins kaip 
kad darė su Viskontu, su 
Laukaičiu ir su visa jiems 
panašia kompanija.

”Ir kur jau lietuviai nu
ėjo? Ar tai vyriški ir ai
tai krikščioniški kovos bu
dai?”

tininkai, pradėjus aiškėti 
šnipu vardams, pažymėjo.

l

Ė.R A ANGLIES. FA BRI
KOS UŽSIDARO.

Young?towne. Ohio, 
tokos 
idžiausio- plieno fa brikos, 
orios dirbo valdžios dar

ius. Apie 30.000 darbinin- 
ii neteko darbo.

dėl
anglies užsidarė 7

pranesa- 
karalius 
Lenkijos

Laike Neiv o ko rinkl
ių socialistai buvo a ręst u o- 
?ve keliolika demokratų už 
rirkimą bals i. Buvo moka- 
na po ŠIO ir iki $29 už balsą.

"Tėvynės” bendradarbis 
d-ras Bronušas aiškina: ' Jei 
igonis užsimanytų dainuot, 
tai pirma jis turi gaut nuo' 
daktaro pritarimą.”

Ikišiol daktarai tiktai re-, 
vėplus ligoniams rašydavo. 
( dabar jau ir dainuot jiems 
padės... Tik kažin kur yra 
tokie ligoniai, ką sirgdami 

__ ____ dainuoja? Tai turbut SLA. 
ravo faktu; ir prirodžiau, nariai apsirge traukia Lie- 
p?d nigeris nėra žmogus ir tuvos himną iš to džiaugs- 
todėl negali turėt dusios, mo, kad rrie tokios geros 
Bet jie parkui kai ims manėj ūsai dės priguli.

I

ha kaip ją
Juozapinės 
pirmininkas.

"Vadina: i.
Jų organizacija yra skun
diku lizdas. .Ii padeda po
licijai 'malšint kramolą' ly
giai taip, kaip kitąsyk pa
dėdavo ’malšint kramolą' 
Lietuvoje kun. Laukaiti? 
ir kiti kunigai bei jų pase
kėjai."

Ką sako ”Tėv\ nė.”
"Tėvynė," rimtesniųjų 

autininkų mintie; rciškė- 
a. perlaičius šitą "Nau- 
ienų pranešimą ir paminė- 
us jį savo skiltįse, 14-tam 
lumeryje sako:

"Tai taip! Kun. Kemė
šio įsteigtos ir vedamos 
<i rganizaci jos sek retorius. 
žymus katalikų spaudos 
išgarsintas veikėjas yra ne 
daugiau, ne mažiau, kaip 
paprastas špiclius-šnipu- 
kas, denuncijuojąs lietu
viško laikraščio redakto
rių ir kalbėtoją! Ką i tai 
pasakys reverendus Ke
mėšis? Kiek tuo faktu 
pasibjaurės visokie Gudai. 
Bučiai, Kaupai, Karosai ir 

kažkurie kunigai, kurie ne
sidrovėjo per porą mėne
sių iš laikraščių ir net iš

Ką sako "Draugas.” 
Klerikališkas kunigų 

Dragas” 2 ‘1-tam savo nu
meryje. straipsnyje "šnipų 
sielos bjaurumas, ' rašė apie 
šnipus taip:

"Nors ir gyvename dvi
dešimtame šimtmetije, U't 
dar daugelio žmonių dva
sia yra taip menkute, taip 
ištvirkusi ir taip išgveru

si, kad už blizgančio aukso 
šmotelį vergiškai sutinka 
išsižadėti švenčiausių jau
smu. pamina po kojomis 
prakilniausias idėjas ir 
su purvinomis sielomis be
gėdiškai pradeda knisties 
po bjaurius nedorybės 
mėšlynus.

"Tokiai • niekšiškais, ne
naudingais ir negarbin
gais sutvėrimais pirmiau
siai yra Įvairus išgamos 
išdavikai, šnipai, pasalo
mis veiken tieji agentai ir 
tam panašus negerbiamie
ji ponai, kurie po viena ke
pure dažniausia nešioja du 
veidus ir visuomet yra pa
sirengę smaugt' dorus 
žmones.

"Pinigas, melas, veid- 
mainvbė, ir monijimas— 
brangiausieji tų Judošių 
dievai ir prieš juos jie vi
suomet ir visur lenkia sa
vo sprandą.

"Kulvartavimas. išdavy
stė ir pasalinis šnipinėji
mas, tai vienos iš bjauriau
sių piktadarysčių, nes jos 
remiasi ant prigavystės. 
niekšystės ir ant pagiežo 
ir užtai ardyte ardo savi
tarpinio užsitikėjimo ir 
savitarpinės apsaugo? 
principus, l>e ko beveik vi
siškai negalimas joks nau
dingas visuomeniškas gy
venimas.

"Ypač gi šiais laikais 
reikia saugoties nuo šnipų, 
nes jie visuomet darbuo
jasi pasalomis pas juo 
Dievas ant lupų, o velnias 
širdyj, vergiškiausiai par
sidavę už pinigus iie ne 
tenka beveik visų žmogiš
kų jausi ų ir tokiu būdu 
tampa pavojingiausiais 
visuomenės gei būvio prie- - • nsais.
Čia. kaip matot, kalbama 

įpie šnipu , abelnai, visvie- 
ia kokios tauto? jie nebūtų 
r kokiai valdžiai jie nedirb 

j. Kalbant gi apie lietuvių 
m i pus, "I ) raugas” turi ve ką 
įsakyti: -

"Ne viena;, nebagas Iie 
tuvis tų išgamų Įskųstas 
užbaigė kurdų amželį ru
siškame kalėjime arba Si
biro sni guose.palikęs di
džiausiame varge savo 
šeimyną.

"Atgavus spaudą taipgi 
patėmyta, kad kokia tai 
nesurasta, kirmėlė ėda 
mūrų lietuvišką gyveni
mą, stengiasi drumst ir 
ir marinti viešą lietuvių 
veikimą.

"Ypač aiškiai pradėjo
me jausti tos slaptos kir
mėlės ve ikimą karės me
tu.”
"Draugas” pasmerkė net 

ir tuos laikraščius, kurie iš 
vadžios norėjo šnipų skan- 
lalą užglostyt. Apie tai jis 
235-tam savo numeryje ra
šo:

"Kaikurie musų laikraš-

blogo nepadarė Lietuvai, 
kad jie žinomi tik iš geros 
pusės. Vyrai, baisiai žiop- 
liška jūsų šneka!—bene 
manote, kad jau visi kiti 
yra maži vaikai, ir negali 
patys nei kiek aiškiai pro
tauti?! Juk šnipai visuo
met veikia slaptai ir jeigu 
už judošiškus pinigus ug-i 
domu laikraščiuose ir ki
tu: lietuvių SIMPATIJA 
prie vienos arba kitos val
stijos. tai jau yra BIAU-
R1AUSI IŠDAVYSTĖ.”
Niekingiausis šnipų dar

iais yra lame, kad jie veikia 
iš pasalu, slapta ir, kaip 
"Draugas” sako, svarbiau- 
•is ju tikslas v ra:

'Teikti 'kur 
nia. apie lietuvių veikimą 
ir skusti valdžiai patrio
tiškiausius ir 
mus lietuvių laikraščius, 
organizacijas, veikėjus il
tį.’’
Vadinasi, Draugas" čia 

pasmerkia kaiptik tą darbą, 
kurį dirba "klerikalų” orga- 
lizacijos sekretorius.

Tečiaus "Draugas” taip 
merkė šnipų darbą tik pa

loj. pakol visuomenė nežino
ki. kas tie šnipai yra. Bet 
kaip tik išdavikų veidas pa
uškėjo, kaip tik pasirodė, 
kad jie kunigų auklėtiniai, 
ai ir "Draugas” ir kiti kle

rikalų laikraščiai nutilo ir 
augiau apie "šnipų sielos 
įurvinumą" nei vampt.

reikia’ ži-

ne|>a!>erka-

jus "Atgimimo gadynei” pa-, 
baigoje jienkiolikto ir pra
džioje šešiolikto šimtmečių 
Viduržemio jure pasilieka 
naujos dailės pagrindą. Gu
linti ant kranto tos jūrės 
miestai išauga, pagarsėja, 
praturtėja: tokie pa v. mies
tai kaip Genua bei Veneci
ja patampa net kaipi galin
gomis valstybėmis, diktuo
jančiomis Europai komerci
jos sąlygas. Savo reiškimą 
iškeldami. savo komercijai 
Įkuria kolonijas bei atgaivi
na senąsias graikiškas pre
kybos kolonijas. Patogiau
si prekybos žvilgsniu padėji
mą Įgauna Italija, kadangi 
isimušdama toli i jūres ilgu 
kvliu kuone visi pakrašti
niai jos miestai liekasi uos
tais visos Europos laivams. 
Lenktiniuotis tame su 
ia gai galėtų Graikija, bet 
Graikija nuo Europos labai 
nutolinta, gi Italija tai vie
nas didelis Europos uostas. 
Tai iri nuo XVI-to šimtmečio 
Italija pradeda diktuoti 
Europai prekybos sąlygas, 
nustatinėti prekių kainas, 
spręsti apie Įvežimą ir išve
žimą šiokiu ar kitokių išdir
bių. vienu žodžiu liekasi Eu
ropai birža arba rinka.

Šitos tai sąlygos ir padarė 
tatai, kad Italija kultūros 
bei meno žvilgsniu palygi
namai trumpu laiku iškilo, 
išsivystė iki augščausio laip
snio. Jos menas jau savo
tiška-, jau liuosas nuo baž
nyčios diktatūros. Jame 
atspindi graikiškos tradici
jos: paveiksle, stovvloj, ar
chitektūroje pastebiama kū
no, gvvvbės, saulės kultas. 
Apsireiškia talentai, kuriais 
žmonija gėrėsis taip ilgai, 
kaip ilgai ji egzistuos. Tep- 
liorvstės meną apvainikuo
ją savo talentu Mikolas An- to Europoje guli mažutė 
gėlas, Rafaelius: skulptu- valstybė Holandija. Jos 
ra—tas pats Mikolas Ange- smiltynų lygumas drasko 
las; architektūrą—Braman- jūrės bangos, gyventojai to
te: poezija—Petrarka. Dan- dėl veda neatlaidžią kovą su 
te. Negalima išskaitliuoti vi- iure, gindami savo klonius: 

jsų dailės šakų, o ypač visų kasą kanalus, pila pakraš- 
|tų jos darbininkų, kurie ją čiu jūrės pilimus, kad tik ap- 
Į atgaivino, atgimdė, iškėlė ir; saugojus nuo užliejimo sa- 

■ pastatė ant idealo papėdės, vo klonius ir nenustojus sau
les kaip žemės volas nuslin- sos žemės. Vargingu skly- 
kes nuo kalno čiukurio čiuo- pti žemės buvo kadais šių 
damas vis didesniu smar- dienų graži Holandija. Į jos 
kurnu neša su savim viską uostus viduramžių gadynėj 
ką ant savo kelio patiko, taip atplaukdavo negut vien žvė- 
naujos dailės talentai už-'jų valtis. Bet štai 1492 me
daudami sielas ir dvasias, tais Kolumbas netikėtinai 
gimdė naujus talentus, ir atranda Ameriką, tas perkei 
dailė Italijoje susilaukė! čia dalykų stovi" taip, kad 
tūkstančių dailininkų. Kaip nuo Viduržemės jūrės pa- 
galinga buvo Atgimimo dai-!saulinė prekyba persikelia 

Nepraeina
i- o

Kėdė’ klerikalai tyli?
"Naujienos” 258-tam nu-

nervie sako:
’ "Keletas dienų atgal 
'Naujienos.’ o paskui ir ki
ti socialistų laikraščiai, 
paskelbė klerikalų 'veikė
jo’ Jono J. Ramanausko 
laišką, rašytą Exeter Bo
ro, Pa., policijos Viršinin
kui. Tas laiškas aiškiai 
na rodo, kad šv. Juozapo 
Sąjungos sekretorius už- 
siiim? šnipo darbu.

"Kodėl tečiaus apie tą 
dalyką nieko nesako kle
rikalų spauda?
"Visai nesenai 'Draugas’ 

skelbė ilgiausius straips
nius, kuriuose buvo smer
kiama 'juodosios šnipų 
sielos.’ Tokiam laikraš
čiui dabar išpultų dar di
desniu smarkumu pasmer
kti p. J. Ramanauską, nes 
šis sutvėrimas juk daug 
aršiaus pasielgė ir už tuos 
agentus, kurie teikia in
formacijų svetimoms val
džioms apie lietuviu judė
jimą.

"Ramanauskas atlieka 
šnipo ir melagio skundiko 
darbą. Jivai daro ta. ka 
prie caro valdžios daryda
vo Ru?ijos juodašimčiai 
ir ochrankos’ tarnautojai.

"Jį pasmerkt klerikalų 
spauda turėtų juo labiau?, 
kad jisai yra jų 'veikėjas’ 
ir jų organizacijos virši
ninkas. Užtylėdami jo 
šlvkštų darbą ir kęsdami 
jį toliaus savo tarpe, kle
rikalai duos teisės kiek
vienam manyt, kad jie ei
na išvien su šninais ir ’kra- 
molos malšintojais.’

"Tadgi atsiliepkite, po
nuliai! Pasakykite, kokia 
vra jūsų i
Ramanauską ir jo skun- tik pagauna kitos valdžios 
dą?" |šnipą, tuojaus siunčia jį ant
šnipai ir valdžia. kartuvių.
Šnipai gali raminti save ta VT--- 

trintimi, kad jie dirba savo pais trumpos ceremonijos, 
valdžiai. j Bot nemanykit, kad val-

Bet ar yra gi tokių šnipų, džia šaudo šnipus dėlto, kad 
kurie dirbtų prieš savo vai- iie prieš tą valdžią kovoja, 
ižią? Tuk visi caro "ochran- 
nikai" dirbo carui. Kaizerio 
šnipai darbuojasi kaizerio 
naudai.

Šnipas dėlto tik ir yra šni
pas, kad jis slapta dirba sa
vo valdžiai.

galinga buvo Atgimimo dai
’ė parodo faktas, kad pantu-!ant Atiantiko. 

chitekturą. Bažnyčia neno-1

’ė __ ........... ......
šė ji no savim bažnytinę ar-i nei l>enkiosdešimts metų, o 
.-hitoktiira. Bažnyčia neno- Holandijos uostai išsivysto, 
ri paleisti iš i>o savo sparnų išauga ir praturtėja. Atsi-
dailės. nori sekti besiritan- kartoja ir čia ta pati istori- 
čią dailės bangą, bet neisten- ja. kokia buvo su Italijos 
gia. Didžiausioji krikščio- ’
niio’ bažnyčia—toji pagar
sėjusi šv. Petro uola Ro
moje—apie kurią raštas
šventas pasakoja, kad nei 
pragaro vartai nepergalės, 
pasidavė Atgimimo dailės 
siekiams ir ažuot gotiškojo 
:t yliaus, liekasi subudavota 
Atgimimo styliuje. o Siksto 
koplvčią joje išpuošia M iko

nas Angelas ne ascetikų, bet I__________________ _
Nors kiekviena valdžia už- 

nuomonė apie laiko savo šnipus, bet kaip •• 1 • I • 1 » • . v v v •

I

v
------------ . i ............ ...............................—

uostiniais miestais. Mažai 
(žinoma, varginga Holandija 
j Įgauna reikšmes pasaulio 
• valstybių tarjie, įsigalėja ir 
įkuria savo kolonijas ant 
tolimųjų salų, vienu žodžiu, 
tafnpa šiaurės Italija. Ir 
netrukus tame krašte, kur 
nesenai da apart primityvės 
kaimo dailės nebuvo jokio 
meno apsireiškimo, išsivysto 
i n d i v id u a lė—tautinė dailė, 
ypač tepliorvstė Įgauna pa
saulinę garbę. Atsiranda ir 
čir talentingi dailininkai 
Rubens, Rembrandtas, Van- 
dvkas ir kiti, kuriems Eu
ropa neša garbės vainikus. 
Atsirado holandiška mokyk
la. visai skirtinga nuo itališ
kos mokyklos, persisunkus 
savo tėvynės gamta ir dva
sia. išreiškianti vietinį kolo
ritą ir ypatingą ’nolandams 
gyvenimo atsivaizdinimą.

Šitokių pavyzdžių, kad tik 
ekonominės sąlygos, tik ger
būvis gali išvystyt šalies 
dailę, galima butų priversti 
daugvbę. (Toliaus bus.)

i

Ypač karės metu su šni-

Priešingos šalies kareiviai 
taip pat prieš ją kovoja, o 
betgi kada paima juos ne
laisvėn, niekas jų nešaudo. 
Reiškia, ir valdžios akįse 
šnipas yra biaurus žmogus, 
jeigu jį tuojaus šaudo.

. į £
x»
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Easton. Pa.

A. Dubauskas.

APSIVEDIMAI

Y.320 Kifth avė..
(50)

I
Kuri sutiktų imti 

malonės atsišaukti 
prisiusdama savo

Trakų 
kaimo.(50i

Kazimier >
Veiverių 

gyveno

Paiieškau savo vyro Mikolo Ivoš- 
os. jau trečias metas kaip jis mane 

tpicuio, išvažiavo is Passaice, N. J.

žino 
apie

Z. Valančius ir 
J. Jonikas.

Pinigus gavome ir perdavėme juos 
;am jie priguli. "Kel.” Administracija

!
i

Pajieškojimai

Pajieškau Kazimiero Baltausko, 
Kauno gub.. Seredžiaus parap. Jo 

Bronislavas gyvena dabar 
Maskvoj. Turįs svarbų reikalą ir

Vilniaus gub., Smilgių kaimo. Kas a- 
>ic jį žinote malonėkit pranešti arija 
>ats lai atsišau. ia. (49)

Ona Ivoškienė,
. 13 Harrison avė., Harrison, N. J.

New Yorke ar Brooklvne. Jeigu ku
rie lietuviai pažįsta tą vyrą ir 
ką nors apie jį malonėkit man 
jį paaiškinti.

A. Maiisauskien*.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

J. Stalion.
W. M. S. A. Springfield, III. <

Pajieš1 au apsivedimui mergino:; 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų 
'pažiūrų, aš esu doras vaikinas, ne

artųjų svaiginančių gėrimų. Meldžiu 
itsišaukti.

Paiieškau švogeric Vinco Kunicko, brolis
p-ieš 2 metu gyveno Brooklvne. Mel- I*__L..,. ____ _____ , ___ ..
džiu dėl svarbaus reikalo greit atsi- 1 meldžia susirašinėjimo. Laiškas pas 
šaukt'. mane, meldžiu atsišaukti.

172 So. Prospect st, Hniff""*.

sesers Strikauskiutės- 
gyveno Clevelandc. 

pažįstamų Marijonos 
Mari-

J. Z,
5 N. Rose str.

mane, meldžiu atsišaukti.
J. Sholes. | Kazimieras Armonas.

6106 L’tica ave, Clevelsnd, Ohio. 109 Arthur str, Montello, Mass.

Pajieškau brolio Krano šimoliuno. j 
Kauno gub., Panevėžio pav, Pušalo
to valsč. Gailiunų kaimo, gyveno 
L"wrence, Mass. Meldžiu atsišauk
ti.

A. M. Belch (48>
211 W. Crosier str Akron, Ohio.

SL Šimoliunas,
Milės str, Binghamton.N. Y. Vilniaus gub, Traku pav.
 v • ’ --- ----------------  
_ . ..----------- i .

busiu dėkingas. 
Vincas J. Radzevičius,

III Island ave, Rockford, UI.

t

Susitvėrė Moterų Progr 
Susivienijimo Rajonas.

Pereito} nedėlioj Fitch- 
burge buvo Massachusetts 
valstijos lietuvių Progresv- 
viškojo Moterų Susivieniji
mo kuopų konferencija, ku
rioj progresystės nutarė su
tverti rajoną.

Delegačių konferencijoj 
buvo 11. Konferenciją ati
darė Fitchburgo kuopos or
ganizatorė drg. Samulienė. 
Konferencijos pirmininke 
išrinkta Pušiniutė, pagalbi
ninke. Bubliauskienė, raš
tininke F. Zaleskienė. Man
datų peržiūrėti J. Sarapienė 
ir Bubliauskiutė.

Kadangi tai buvo pirma 
rajono konferencija, tai 
pirmiausia tapo išrinkta 
1918 metams rajono valdy
ba. Jos sąstatas toks: Or
ganizatorė, M. Michelsonie- 
nė; raštininkė, Samulienė; 
finansų raštininkė, Bub
liauskienė; iždininkė, J. Sa
rapienė.

Nutarta mokėti po 10 cen
tų i metus rajono iždan. 
Kad padarius iždo pradžią, 
parinkta tarp delegačių ir 
svečių aukų: surinkta $7.20.

Nutarta rengti prakalbas 
organizatorei, kur ji apsi- 
ims kalbėti ir kur bus gali
ma. Duota gale komite
tui rengti maršrutą pasi
taikius progai.

Nutarta rengti So. Bosto
ne balius rajono naudai.

Nutarta pakviesti visas 
aplinkines kuopas prisidėti 
prie rajono.

Konferencijas 
laikyti kas šeši
Sekanti konferencija 
So. Bostone, birželio pra
džioj.

Nutarta siųsti delegatę Į 
Susivienijimo susivažiavi

mą, jeigu jis bus šaukiamas. 
Delegate išrinkta M. Michel- 
sonienc.

Užgirta 13 kp. Įnešimas 
duoti ”Moterų Balsą” prie 
mėnesinių mokesčių.

M. Michelsonienė ir Bub
liauskienė pasakė po trumpą 
P’akabėlę ir progresystės 
išsiskirstė, visos užganėdin
tos ir linksmos, kad pirmoji 
konferencija buvo taip pa
sekminga.

nutarta 
mėnesiai, 

bus

RUSIJOJ ŽMONĖS BE 
RANKŲ IR BE KOJŲ.
Vienas musų skaitytojas 

prisiuntė mums gautą iš 
Petrogrado laišką, kur tarp 
kitako rašoma:

"Kad jus Itjnuži pamaty
tumėt kokie dabar žmonės 
pas mus, tai nusigąstumėt, 
nelietokie, kokius palikai iš
važiuodamas: Jaunuome
nė (vaikinai) daugiausia 
raiši, l>c kojų, be rankų, ap
žėlę nudriskę. Nors uždir
ba daug, liet nieko negalima 
nusipirkti, nes iš niekur nie
ko negali spėti privežti, nes 
keliai užimti karės reika
lams. Bet su laiku tikimas, 
kad viskas susitvarkys.”

K. N.

PAJIKškO Iš EUROPOS.
FAJtEšKO Is EI ROPOS. I Izido

rių . Dirvir.skas. iš Kauno gub.. Ra
seinių pav.. Šimkaičių vai.. Pašaltu- 
nio kaimo, buvo iš namų paimtas Vo
kietijos nelaisvėn. Dabar jis pabėgo 
iš Vokietijos ir yra liolandijojc. I-a' 
atsisaul ia jo seserjs: Marijona. Vik
torija ir Ona Liaudanskytės, ir Vin
ce Dirvinskitė.

2. Vaitiekus Masaitis, iš Kauno gub. 
ir pav.. Seredžių vaisė., Žydinės kai
mo, buvo iš namų paimtas į nelais
vę. iš kur pabėgo ir dabar yra llo- 
landi joje.
Kazimieras, 
sai< iai. 
t lerdamc. 
terdam. Tolhuislaan 33c.

Platesnių informacijų 
reikalauk.Ve Lietuvos 
Bendrovėje šiuo adres:

Lilhuanian Devclopment
Čorporation.

New York, N.

Lai atsišaukia jo broliai 
Kranas ir Antanas Ma- 

Abn tuodu vyru gyicna Ro
jų dviejų adresas Rot- 

Holland. 
apie juos 
Atstatymo

Pajieškau brolio Juozapo ir švoge- 
rio Antano Petroko, pirmiau gyveno 
Jx»ndone. Suvalkų gub.. Skriaudžiu 
parap. kas apie juos žinot malonėkit 
pranešti arba patys lai atsišaukia nes 
turiu svarbu reikalą. (49)

J. Antanavičia.
98 Jolioery su cor. Hamilton 

Montreal, CANADA.

Pajieškau Vinco, Puiilo ir Uli- 
»os Kupranių. Kauno gub., jų pa
čių atsišaukti ar kas apie juos žino 
malonės man pranešti. (49)

M. Strazdas,
709 So. Ircne st., Sioux City, Iowa.

_ Pajieškau pusseserės Kaziunės 
Nevidomskailės-Grigaliunienčs, Kau
no gub., Panevėžio pav., Ti uskavos 
parap., Užvermonių sodžiaus. Jos 
pačios atsišaukti ar kas žino mcld- 
Jžiu pranešti. (50)

Veronika Ne vedom skaitė, 
3132 Salmon str., Pliiladcipliia, Pa.

Paj'eškau pusbrolio Leono ir Kazi- 
nicro Kurjiiiskų iš Žagarės mieste- 
'io, gvvcna bene Chicagoj. Meldžiu 
ių pačių atsišaukai ar kas žino pra
nešti. (48)

K un s t. Kursinskis,
BOX 52, Sunderland, Mass.

Pajieškau Stanislavo Mažučio, 
Kauno gub.. Raseinių pav., šviekšnos 
parap. Stemplių sodos, prieš 12 m. 
atvažiavo Philadelphijon. Meldžiu 
atsišaukti. (48)

Jonas Vituris.
245, Bond str., Eiizabetn, N. J.

Pajieškau Simano Savicko, Vinco 
ir Karoliaus Čiapulių ir Mikolo Kube- 
levičiaus. Visi Suvalkų gub., Kalva
rijos pav.. Alitaus miestelio. Jie pa
lįs arba kas apie juos žino malonės 
pranešti. (48)

Jonas Stankevk-ia.
1320 E. 28-th str Dės Moines, lowa.

Pajieškau pusbrolio Jono Revinsko 
i draugų Kazio Auseviciaus ir Juo- 
.o Judickio, visi Suvalkų gub., Vii- 
aviškio paviet. Jie patįs ar kas juos 
ino malonės atsišaukti.

Kazys Danisevičius,
177 \Viljon st.. AVaterbury, Conn.

Pajieškau seseruno Jurgio Butele- 
ičiaus, taipgi ir kitų savo pažįsta
nt iš Suvalkijos, Panemunės vais
iaus. ypač Juliaus Tančiko meldžiu 
itsišaukti nes turiu svarbų reikalą. 

Mateušas Klisevičius,
30 X 689, Jenkins Ky.

Paješkau brolių: Kazimiero ir Jur- 
rio, taipgi seserų: Liudvinos ir Eiz- 
netos. Arešunų. Kauno gub, Panovė- 
io pav.. Naujamiesčio vaisė., Ber- 
unų sodžiaus. Meldžiu atsišaukti.

Antanas Aresh, (49 >
Kokorno. Colo.

Pajieškau sesers Antaninos Gustai- 
niukės—Matusevičienės. Suvalkų

_vb, Naumiesčio pav.. Griškabūdžio 
aisč. (laivinių kaimo, gyveno Glas- 

rov. Seotlande. Meldžiu atsišaukti.
Petronėlė Gustainiukė-Janulaitienč 

015 Barring avė., Scranton, Pa.

Paj'icškau švogerio Antano Paldavi- 
i'1. Kauno srub, Raseinių pav. Sar- 
ininkų vaisė, Daudčnų sodo.®, gyve- 
io Chicagojc. Jo paties meldžiu at- 
-išaukti ar kas žilio, teiksis praneš
ti.

Domicėlė Paldavičiene-Smith 
JOX 147. Riverton, III.

Pajieškau draugo Vincento Šleč- 
kaus, Kauno gub., Šiaulių pav.. Ak- 
nenės parap,gyveno Brockton. Mass 
lo paties atsišaukti ar kas žino mel- 
Ižiu pranešti.

J. Šimkus.
\Vootiiand Iiotel, Room 27.

E. Millinockct, Mc.

Pajieškau savo vyro pusbrolio Vili
mo Marčulaičio, Kauno gub.. Panevė
žio pav., mano vyras Kazimieras mi
rė. dėl platesnių žinių meldžiu atsi
šaukti.

Neita Šalkauskienė.
Mary str, Seranton, Pa.

Pajieškau savo vyro Vadavo Pū
kino. Kauno gub.. Veprių parap. Nuo
širdžiai meldžiu atsišaukti. Taipgi 
kitų, kurie jį pažįsta meldžiu praneš- 
i man jo adresų. (50)

Paulina Pukienė.
1<)I Oak str, Iavrencc. Mass.

Pajieškau pusbrolio Kclikso .lakin
tos, Suvalkų gub., Lcipoiingio parap, 
Kaziulių sodžiaus, gvveno Hazleton, 
Pennsylvania. Meldžiu atsisaukti..'ir 
kas žino malonės pranešti.

Teofilija Vinckus
13-S Pine st, Eiizabethport, N. J.

Pajieškau 
Lapinskienės, 
Taipgi savo 
Kontrimiutės, Juozapo Kuros, Mari
jonos Smaguriutės ir k',tų meldžiu 
atsišaukti. (50)

Kranas Strikauskis.
107 Penna st., Baltimore, Md.

f
Pajieškau dėdės Jurgio Kadzevičio,

Oniškių 
’ vaisė. Duzmėnų parap. Meldžiu atsi- 

Paji«'škau Juozapo Petrako, Kauno1 šaukti ar kas žino pranešti, už ką 
"idi.. Raseinių pav.. Viduklės parap., 
T-apinėlių kaimo. Turu svarbų rei- 
'•"ią ir meldžiu atsišaukti ar kas a- 
nie jį žino malonės man pranešti.

Ja-ob Leskes. (50)
olltį W. Micv st. Du'uth. Minn.

Pajieškau K. ir R. Matūrų, gyve- 
•’ančiu Amerjt-oje. Turiu svarbų rei- 
’nlą ir meldžiu greit atsišaukti, ar 
kas žino malonės pranešti.

Y. Motuzas.
325 Chateauguay st.

Montrval, Canada.

Pajieškau pusbrolių Martino ir 
Vinco Bernatonių, Vilniaus gub., Tra
kų pav., Jezno parap. Šilinių kaimo, 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino 
meldžiu man pranešti.

Lorence Bemett (48)
2-nd Machine Gun, Co. B. 119 Bata- 
lion Camp Mae.. Arthur Waco, TEX.

Malted 
Milk

HASN3EQUAl
— •• * 

'Ci—is Aula

Senom ir silpnom ypatom.
Nėra nieko taip priiinnaus, už

ganėdinančio sustiprinančio ir už
vaduojančio kasdieninį maistą 
kaip

BORDEN'S 
Malted Milk 

IN THE SOUARC PACKAGC

Išgert garuojančiai šilto prieš 
einant gult bei šalto dienos lai
ku. Jis atbudavoja kūną ir su
stiprina nupuolusias spėkas.

Pi K K PAKELĮ ŠIANDIEN
Parsiduoda visose a pliekose.

I 
I

Address

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk 
Malted Mifk Dept, K 

Borden'ą Condensed Milk Ca. 
New York.

(dėk už 10c. štampų ir gauk inųs 
.ankvedi ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name ...

TIKROS UETOVISZKOS 999 
TREJOi DEVYNERIOS.

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

sią įįtekmęgydvme įvairių ligų. Kaina 
50 centų panelis su prisiuntimu.

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

Reikalauja Agentų. (?)
THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE
343 SO. HALSTED ST,

CH1CAGO, 1LU

Nusipirk mosties.
TAI BCS! GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. RIMKUS
P. O. Bos 36. .Holbrook, M

GEORGETOWN. 1LL. 
Aukos Kun. .M. X. Mockaus bylai. 
J. Jonikui

>er lietuvių 
,un. M. X. 
kukavo; Z. 
i’kas. J. A. 
iendvilienė.
is, T. Pauliukevičia, S. ----------- w_
. Anužis. J. Indziulis, J. Geraitis, .1. 

I. Dombrauskienė, K. Balskus, S. Pet- 
ikas, A. Po’.neckis, P. Bodris, A. Gu- 
taitis, P. Gerdauskas. K. Norvilas, 
\. Venckus ir P. Godauskas—po 
•1.00; J Velikis, V. Stasevičia, L. 
Norbutas, K. Tindzegalskis, Z. Miku- 
is, J. Daiivda. M. Senokas ir K. Va- 
iiiauskis—p«> 50c. S. Bertasis 25c. 
iso S27.75c. Pinigai pasiųsta per 

'Keleivio” administraciją kur.. M. X. 
Hockui.

ir Z. Valančiui perėjus 
stubas surinkta auku 
Mockaus bylai $27.75. 
Valančius $2.00; J. Jo- 
Jonikas, J. Novikas, K. 
M. Makštutis. V. Vaz- 

Sešelsl ii

.f
Pajieškau savo vyro Miko Mali

šausko, apsivedęs pagyveno su m a 
nim du mėnesiu ir prasišalino. Kal
ba žmonės, kad jis su manim apsive
dė antru kartu. Pirmiau jis gyvenęs

Pajieškau Domicėlės Sukauskaitės 
ir Justinos Ježbolaitės, girdėjau j" ■ 

I gyvena Philadelphijo.ic. l'uriu svar 
bų reikalą ir meldžiu jų pačių atsi
šaukti ar kas jas žino pranešti.

J. Brencius,
1347 W. 111-th pi. Cni-ago, Iii.

< LEVELAND. OHIO 
Aukos Lietuvos šelpimo Kondui.
Parengtame "šeimyniškam vakart

yje lapkričio 11 d. susirinkusieji 
.večiai sumetė nuo karės r.ukentėju- 
iųjų pagalbai $ll.t»2c. Aukavo: 
lubauskas. Y. Zalonis, Y. Kalakau 
as -po $1.00; V. Ragažinskas, 

/alatkcvičius, V. Daraškeviėia, 
.utvir.a.;, V. l’aulauskis—po 50c;

Alozis, M. Gruodis, V. Andrušaitis, 
f. Butkus, V. Slavinskas, E. Rudai- 
is, A. Lavinskas, P. Bingelis—po 
15c. Smulkių aukų 12c. viso $7.92c. 
Nuo baliaus liko $3.10 viso labo aukų 
<11.02c. Atėmus 19c. lėšoms (už 
>ersiųntimą: $10.83c. pasiųsta L. Š. 
Zondo kason.

Pajieškau pusbrolių Juliaus ir My
kolo Bačinsl.ų. Vilniaus gub., 
>av.. Punios parap., Palėpių 
Meldžiu atsišau1ti.

Josepb Shereika.
28 Bristol str., Cambridge, Mass,

Pajieškau pusbrolio 
Krušintsko, Suvalkų gub, 
alse. Naudžių kaimo. 

Drooklyne. Meldžiu atsišaukti.
J. Šileika,

I 610 Wall str, Rockford, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
25 metų laisvų pažiūrų ir mylintis 
gražų gyvenimą, 
civilišką šliubą 
su pirmu laišku 
paveikslą. Vyrų meldžiu nerašinėti, 
nes sužinojęs patrauksiu atsakomy
bėn.

Pajieškau apsivedimui merginos,ne 
•enesnės 24 metų, as esu 24 metų, 
su pirmu laišku meldžiu prisiųst sa
vo paveikslą, atsakymą duosiu kiek
vienai. (48)

Kl. Daukšas,
I13<; Korest avė, Lima, Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 27 metų amžiaus. Aš esu 
27 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
pririųst paveiksią. Platesnes žinias 
ir paveiksią suteiksiu.

V. M. (48)
65 E. !02-nd pi.. Roseiand Chicago.Ill.

Reikalingas Barzdaskutis 
gerai mokantis tą darbą, 
kreipkitės laišku: (50)

Antanas Motza, 
718 Marton av., Chester, Pa.

Pai'eškau apsivedimui merginos 
tuo ly iki 27 metu amžiaus, mylin- 
ins grąžų šeimynišką gyvenimą, aš 

'su 26 metų. Su pirmu laišku mel- 
’-:’i nris'osti s3»”o nave'kslėlį. At
sakymą duosiu kiekvienai.

A. A. Purickas.
48 Gold str., Brooklvn. N. Y.

Aš brolis Juozas ir Antanas Rud- 
reika, prašom atsišaukti draugus: 
Kazimierui Pokniui ir Petrui Seniū
nui. Kauno gub.. Vilkmergės apskri
čio. Vabalninku vaisė, (nuvykę iš Ry
gos).
Gorod MO>K\ \ solo Bogorodskoe. 
Maiskaia ui.. No. J. dom Kruglova.

A n tonu Budreiko.

REIKALINGAS MOKY
TOJAS MIŠRIAM CHO
RUI. Galintis mokinti cho
rą, lai tuojaus atsišaukia dėl 
platesnių žinių pas ”Aušros” 
choro sokr. (49)

Stasys Jasiulionis,
30 Hazel st.,

Binghamton, N. Y.

9
!
I 
i
i1

THE MAG1C SHOP.
Pirma* Amerikoj heturys nždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štnlra daiktus. Jti 
nori štokų katalogą, prisiųsk staeip^

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
TNB MACIC SMORą

P. O BOX 309. HOLBROOK. MASS.
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Teisinga žinia.
New Yorke padarius ap- 

■dukciją ant numirusio nuo 
‘išgėrimo trijų stiklų pieno 
: žmogaus, atrasta, kad lavo- 
n o žarnos buvo stiprios kaip 
iškrakmolinti marškinių 
įankovgaliai.

Gerumas pirmenybėj
Pasididžiavimu išdirbėjų kurie yra kaipo ererai žinomi ir pasitikėjimo 

verti vaistai, ir buvo garsinami po vardu

mi

Klaida.
Kunigas Makauskas saky

damas vyčių sušauktame su
sirinkime prakalbą, tarp ki
ta ko kalbėjo:

—Broliai mieli, tie pra
keikti vokiečiai sudegino 
mums visus kaimus ir mies
tus.

Viena vyt ūkė 
sušunka:

—Dzyzuskaiz.
'visus kaimus, tai
ten gužynes laiko?

nustebinta
Vakarinis pasikalbėjimas 

musų panelių.
Ela:—Kaip tu misiini, Ste

la, kuo skiriasi protingas 
nuo kvailo?

Stela:—Tai ve,!—protu.
Ela:—Ale kokiu budu ga

lima tą protą pažinti?
Stela:—Kokiu budu?
Ela:—Taip. Pavyzdžiui 

Juozo aš negaliu suprasti, 
ar jis kvailas, ar pasiutęs.

Stela:—Aišku, kad netur 
proto.

Ela:—Bet kaip į ________ _____________
protingumą ir kvailumą vis- rek, čia aprašo’ kad naujos 
viena tu da nepasakei. mados drapana bus siuvama 

Stela:—Klausyk: parodyk be kišenių, 
kokiame juokų laikraštyje . “ 
pašaipą ir į 
kad tai ant jo parašyta. Jei- šioji, reikės 
gu jis perskaitęs nusijuoks, 
tai žinok, kad iš jo išmin
tingas vyras, jeigu gi...

Ela:—O jeigu nusi 
spiaus?

Stela:—Palauk, čia yra 
sunku pasakyti, ar toks bus 
kvailas ar išmintingas. Nes 
mat pasakyta:

''Pašaipoj visuomet yra 
proto saikas.

"Išmintingas juokias, o 
piktinasi paikas.” Spaiudo 
tas, kas pyksta. Ką dabar 
sakai?

Ela:—Jeigu pašaipa bus 
tokia, kad tu nukirpdama 
savo sijono penkis colius no
ri’ tuomi žmonėms parodyt, 
kad esi penkiais metais jau
nesnė, negu esi.

Steia:—Tpfu. kad tave!.... 
Ir tu man tokius priekaištus 
darai, kada pati savo raukš
les tešla užlipdai.... 
. Ela:-Delei teisingos pa- n'eburreikaiingi'.’

Sudegino 
kur dabar

Turi prirodymus.
—Tamista sakai, kad 

šna su pinigais, kurią radau, 
yra tamstos. Ar turi kokius 
prirodymus.

—Suprantama, štai, kad 
įskylė keliniu kišeniuje. 

Kišeniai.
—Po šimts knipeliu.

ma

Ką I
pažinti toji mada neprasimano. Žiu-

—Hm, kągi darysi.
pasakyk jam. dabar žmogus kelinėse

•V t T • C-’

nešiotės 
galvos kepurėj.

Ką 
ne- 
ant

I New Yorke. •
Bov.ery gatvėj susitinka 

du pažįstamu ir viens jų nu
stebęs sušunka:

—Tu taip puikiai pasirė
dęs? Iš kurgi pas tave tur
tas?

—Je, atsidariau krautuvę, 
bičiuoli.

—Krautuvę!
—Taip. Pritaikiau raktą..

Įkalbėjo.
Apdraudos agentas atėjės 

pas šikštuolevičių pradeda 
pasakoti apie reikalingumą 
apsidrausti:

—Jei tamsta neteksi vie
nos rankos, gausi tūkstantį, 
dolerių: jei neteksi rankos 
ir kojos—gausi du tukustan- 
čiu: o jeigu nusisuksi sau 
sprandą, tai tamstai pinigai

šaipos pyksta kvailiai. Kat- 
ra gi mudviejų dabar išmin- 
ingesnė?

Stela:—Eik gult ir ne
kvaršink man galvos savo 
paikais klausimais.

Ela:—Bet už išmintingą kinimo apie automobiliaus 
atsakymą norėčiau tau ačiū nedateklius nedėsime, nes 
tarti, nes prirodei būdą, skaitytojas iš jo nieko nepa- 
kaip kvailą pažinti. Tik pa- simokytų. Juokų taipgi su
sakyk man da, kaip išmin- naudot negalime. Rašyda- 
tingas žmogus pasielgia, jei mi ką nors, stengkitės daly- 
pašaipa yra perdėm paika? ką išdėstyt kuo aiškiausia.

Stela:—Neatkreipia jo- Iš prisiųsto laiško ištraukas
kios domos ir nieko nesako, sunaudosime. Ačiū.

Ela:—Taigi nėra reikalo 
kalbėti apie raukšlių pipdi- 
nimą. Ačiū.

Redakcijos Atsakymai
Redakcijos atsakymai.
I. K. Matchuliui.— Paaiš-

Į

Severos ♦ ♦ ♦ * *
šeimyniški vaistai

jie visados turėjo didelę vertę savo gerume, vienodume ir medikališką vertę 
toje išdirbystėje.

Kadangi visokie daigtai neperstojančiai eina brangin, paveizdan viso
kios žolės, bonkos ir popiera, tad kyla klausimas: Ką daryt? Saugot gerumą? 
ar Kelti kainą?

Musų užuuočia buvo pirma ir visados palaikyt gerumą, todėl ir nusprę
sta to laikytis. Tokiu budu kaina ant kai-kurių vaistų esam verčiami pakel
ti, kad palaikyt jų gerumą.

Kadangi musų 1918 m. kalendorius buvo atspauzdintas pirm negu galė
jo būt nustatytos kainos, todėl šiuomi paduodame kokia kaina bus dabar.

75 ir $1.50
35 ir GOc. 

............. 85e.

Kaina ant sekančių vaistų 
nuo dabar bus sekanti:

Skilvinis Bitteris .... 
Gothardiškas Aliejus.. 
Gyvasties Balsimas .. 
Gyduolė nuo Inkstų ir

Kepenų........................75c ir $1.25
Gyduolė nuo Rheumatizmo. .$1.25 
Valytojas Kraujo ....................
Gyduolė nuo Viduriavimo.. 
Gyduolė nuo Kirmėlių .... 
Stiprintojas Plaukų .............
Creme Veidinis .......................
Lašai nuo Dantų Skausmo 
Reguiatorius ..............................
Laxotcnas ...................................
Nervo tonas ................. ..
Plotkeiės nuo Peršalimo ir 

Gripo.......................................
Febrcka ........................................
Širdies Stiprintojas .............
Antisepsolius ...........................

31.25
30c.
50c.
G5e. 
35c.
15c. 

$1.25
35c. 

$1.25

30c. 
75c. 

$1.25
35c.

I

Kaina ant sekančių vaistų 
pasilieka ta pati.
Baisumas Plaučiams ....
Pigulkos Kepenims ....

(lydanti Mostis ..................
Aukso Mostis Akims__ _
(lydantis Pleisteris .—
Odinė Mostis ..................
Pomada Plaukams............
Gyduolė nuo Nuospaudų
Proškos Dantims .............
Plotkelžs nuo Galvos Skausmų

I

ir Neuralgijos ............ .. 25c.
Raminanti Lašai ................. .. 25c.
Mostis nuo Kataro.................... 25c.
Antiseptiškcs Toiietin.es

Proškos .............................. .. 25c.
Proškos Kojoms .................... ... 25c.
Gydantis, Odinis Muilas.. .. 25c.
Tab-Lax (dėl užkietėjimo) 10-25c.

.....................  ‘ : toliau reikalausit Severos Vaistų kaip 
'pirmiau ir musų viena pareiga kad padaryt Jums užganėdinimą. Jus 
pasitikėt kad musų vaistai padaro tą, kas yra pažadėta.

Severos Vaistai parsiduoda visose aptiekose. Prašyk jų pilnu vardu kad 
apsisaugot nuo netikrų. Jeigu Jūsų aptiekorius Jums neparduotų Severos 
Va;stų, tad parašykite mums. Pinigus turi prisiųst kartu su užsakymu

Su augšta pagarba Jums

W. F. SEVERĄ CO

Męs esame Įsitikinę, kad Jus ir ant 
kad ir 
galite

❖ CEDAR RAPIDS, I0WA.
«ą»

Piano lekcijas
Duodu piano Lekcijas pradi

niams mokiniams už labai pri
einamas sąlygas. Jeigu norite 
platesnių žinių klauskit apatiš
kai arba per laišką. (?)

Ona Raulinaitis,
229 L Strcet, So. Boston, Mass.

Kalba Lietuviškai, Leudikai.
Rusiškai ir Vokiškai. 

GYDO VISOKIAS LiGAS.
Vaiardos:

N no 8 iki 10 ryta. N>
2 iki 8 diauą. nuo 7
8 vakare.

SS1 HANOVER STREBT, 
BOSTON, MASS.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš- 

i ko didumo, ant 
120 metų auksuo- 
tas su išrašytais 

ar/ dubcltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

važiuojantiems žmonėms, 
reikia visuomet tikras lai-

Rusijoj.
—Nu, tai kaip Ivan Ivano- 

vič,tu už ką: ar už Kerenskį, 
ar už Kornilovą?

—Čiort žino, Fedor Fedo- 
rovič. Viens, sako, dievo sių
stas, kits velnio, bet katras 
tas, o katras anas, kas gali 
įspėti ?

—Man vistiek, kad tik ne
reiktų tos politūros gerti 
vietoje vodkos.

Įdomus aprašymas.
Tūlas laikraštis aprašyda

mas aeroplaną, sako: "Toji 
mašina yra taip sukonstruk- 
tuota, kad puikiai stovi visa-i 
da toj pačioj pozicijoj skrai
dymo laiku, nežiūrint kaip 
staigius ir drąsius krups- 
r.ius darytum.

- RESTORANE.
Svečias:—Ar žinai tams

ta kaip ant dantų 
vištos amži?

Patarnautojas:— 
dantų neturi.

Svečias:—Kąsk 
štai šitos vištienos 
dantis tau pas: 
amžių.

Kask

pažinti

Višta

tamsta, 
ir tavo 

akys apie jos

F. Krasauskis.—Tamstos 
nuomonė teisinga. Žinutė a- 
pie "špukus" yra tik žinutė, 
ne straipsnis. Už žinių tei
singumą neatsakome.

j B. S. Stone, Oph.D. I
. Akių !(• 
SpccijaHstas.

i]

| Jenas A. Katkus I 
i UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ E 

; IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame- 

x rikoje leidžiamus laikraščius, 
Y taipgi ir juos užsiprenumeruoti. 
* Krautuvė atvira nuo 7 
įp iki 12 vidurnakčio, 
ąs Toliaus gyvenantieji 
T keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS
X 2204 Forbes st., Pittsburgh, Pa.

iš ryto

sralit 
(?)

i

5

i

■ 10 m. So. Bostone.

Ill
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. H

i

Vaduojanties 
žirnelio 
Lėšoms 

SUTAUPOMA 9’2c.

CASCARĄ E£QU!NINE
Nuo 20 metu laiko nepakeliama 

kaina šitos gyduolės—25c. už 24 žir
nelius. Kitos nuo šalčio gyduolės 
(žirneliai) 30c. už 21 žirneli. Išskait- 
iiuok ir pamąstysi. kad sutaupi.ni 
P%c., pirkdamas Hills Šalčio gy
duolę, išgydo šaltį į 24 valandas, gri
pą ir 3 dienas.

Pinigai grąžinami jei 
butų kitaip.

24 žirneliai už 25c.
Visose a pliekose.

I

i

I

iš praktiškai sutai- 
tam tikslui lekcijų, 
i ir greitai išmokti 

skaitymą, raštą 
gramatiką. Reikalauk paaiš- 

prisitisk iv: 2c markę, 
ir KLESOSE 

dienomis ir va- 
vvni ir mo- 
šioj moky- .

i
- »

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kaikcti, Skaityti, Kasyti Arjlišksi

30
Ka'tM
Lėkei; j

4
Fmrflrfil 
Grasau

ka»
Per laiški: 
sytų ypač 
gali leagv
Anglų kalbą 
ir 
kinimo:

MOKINAME
įvairių mokslų, 
karais. Klesos dvi 
teru. Mokinkitės 
kloj: PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Vi.-ką Aiškinam Lietuviškai.

AMERICAN COLLEGE PREPAR
ATORY SCROOL 

MoerKa* Scko«i «f L»0t«^w)
3103 S. Hafsted St. Chicago, III. i

i

I

? I. u 
ti 
c<

yutsoię 
iyt;
». •
•\U>

K
b

25 ir 50c. 
.... 25c 
.... 25c.

......... 25c.
.... 25c.
.... 50c. 
.........25c. 

.... 25c. 

.... 25c.

Pirkdami
„IN

.ij

v

k.te. kr.ū ; 
tok o put p 

t'.iki.
13.* .. 1

j!

ir Lietuviški Rekordai

MF.S UŽLAIKOME
TUVIŠKUS

VISUS LIE- 
REKORDUS KIEK 

TIK JŲ YRA PADARYTA.
Prisiųsk po 75c. už kožną Rekordą 

parašydamas dainų vardus arba nu
merį, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda- 
mi ar jau turite mašiną, ar ne. įdėk už 4c. šlampa pasiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BROAI)WAY SO. BOSTON, MASS.

* < Ar* S v, te

>4
t'D'ctj't

kiekvienos šeimynas 
;■ pogC.bl !'Uo V'-ek
E... aryrės gy-.c;;..: 
. .. ti iki 3J 
ėi-k ‘4. 
l’i'. ai tik 
gydvcl, 
d. oki;c apgaut 
už pigessę ė'cr. 
S;ą seną tikrą 
p. kclije. k..;;> č. i p- 
bitų ant pr.keiio žc 
,.1.OXOL.’' o d
Tikrasis PAIN-ENP! 
aptiekose. Galite g:::' 
pirkt buteliuką už C5

visnomet tokirtn-
i :;\k;:e. i. '

<ARAS- ir žodis

g?.'.:; te
J.

pavardė.
.1.1 IKI S parduodamas visose 
ir tie.-iog iš mus. Patariame 
nitis. tv.s jaute yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negtt už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

7-4-SO Washington Street, Ncw York

KARĖ, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai

kus, giminaitis ar draugas randasi kovos 
lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 

rupinusiu. o tas trukdo reguliariškam 
valgiui bei VALGIO VlRšKlNLMUl

Karė yra priežastimi valgio produktų 
pabrangimo, cielko paprastai žmonės 

bei darbininkai turi permainyti jiems 
priprastus valgius, kitais arba sumažinti 

jų sunaudojamą laiką.
Tas viskas prisideda prie išsivystymo
Įvairių viduriu bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 

a) ba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

BROOKLYN, N. Y.

Visi COLUMolA Gramafonai

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

E.KCELSIOR VV'ATCH CO.
906 Athenaeum Blog. CHICAGO. H.L

Rusijos 
Paveikslas
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kcvoiiucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 

. vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa- 
' veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Gaiite suvyniot 25c. 

laiške

I

I

_________
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AR NORI. K AD MERGINOS •]
MYICTU?

Jeigu taip, tai nusipirk

$)ĮKREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes < 
kendžių gardumas priverčia ją j 
jus mylėt. Re alaukit visur ir 
visados Lawncy’a C r ėst Ken-b 
džių. Jeigu negali gaut kitur/ 
tai prisiųsk mums dolerį, o
paūši viena svarą geriausių
Amerikoj išdrbtų ken.džių. 1 

Geriausias agentas Bostone,

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAT,

- SOUTH BOSTON. MASS «

■’

i
I

i popierą ir pasiųst prastame 
užrašydami aiškiai adresu.

„KELEIVIS” 
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

i

^.^rxt«3BTF<iw^

•«

Kelias » Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

iaacaa(tl*iic»aa«a*asB:reoMa*«i(BagtaaascMoatae«a«3M«raaB:caaaaiaaa«aaaaam«aitMM*

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.

lilerariij
Ar Esi Kankinamas

Kožaas vyras turi pareikalauti uir.u 
laiku vieną iš tų Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurio mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis pEimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikaH.škų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai r.aikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu neri 
būti vyras tarp vyrų—stiprus, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodas
kelią.

Sifilisų arba Užnv.odijlznų Kraujo, 
Triperių, Fulavūnų. Nnsilpiiėjiian Gy
vybės, Užkrečiamais Lagais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių. Kcgruc- 
muluvimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų. Pilvo, 
Juknų, Pūsles ir Inkštu Ligemes?.

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; snrugusi pilvą; atsirsugčjimns; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus: 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visos sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuiiudys. prikius 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoj kalbci teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yrą kratrtovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog t: knyga yra absoliutiškai už dyką, užmok^m pačią. Ant kon- 
vertos n:e::i paduotas n:e il’ciliškas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok .sava" vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

U DR. J. Rl’SSFL PRICE CO.. 1^.202 Moditoo & Ciiotoa St>.. Cbica<o. III.
Godot įnašai:—Aš esu i:/interesuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasinlynhuui ir norėčiau 

gauti vieną iš tn knygą. i::i:ii laiku.

Vardas ir pavarde...............................................................................................................................................

Adresas....................................................................................................................................................................
#4

Stcjtas

Toiietin.es
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VISUOMENE REIKALAŪ- protokolas.
JA VISUOTINO SEIMO. Teisyliės J ieškotojų konfe-

---------- i renciios. laikytos lankr.

Povyk
Gedemino m lar-

Rochesteric lietuvių 
rezoliucija.

Mes, Rochesterio lietuviai, 
3 spalių susirinkime, laiky
tame šv. Jurgio parapijos 
svetainėj, kur buvo atsto
vaujamos visos vietos drau
gijos—šv. Petro ir 
D-ja, D. L. K.
D-ja, šv. Jurgio D-ja, 
naičių Marijos I)-ja, Lietu
vių Politiškas Kliubas, Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų D-ja. 
Panos Marijos I)-ja. TMD. 
52 kp., SLA. 69 kp., SLRKA. 
103 kp., LSS. 7 kp., Tautos 
Fondo 24 skyrius, Moterų 
Prog. Susivienijimo 26 kp.. 
šv. Cicilijos Choras, Aido 
choras, Kanklių Benas, Liet. 
Darb. Literatūros D-jos 50 
kuopa, Sandaros 21 kp.— 
priėmėm sekančią rezoliuci- 
j4-

L Kadangi tarp Amerikos 
lietuvių prasidėjo nesutiki
mai, kurie gali turėti pra
gaištingu mums pasekmių 
kaip dabar taip ir ateityje

2. Kadangi tūli veikėja 
jau kelis sykius bandė šaukti 
visuotiną Amerikos lietuvių 
seimą, kad bendrai apsvars
čius Lietuvos laisvės klausi- 
mato, kaip tik tarp-srovinė 
dabojamas.

3. Kadangi tarp Amerikos 
lietuvių srovių dabar einr 
didžiausi vaidai ir nėra vii 
t;es, kad tie, kurie pasivadi 
r.o srovių vadais, kada nors 
susipras ir tą pragaištingą 
darbą pames;

4. Kadangi tiems vaidam; 
užbaigti kitokių būdų nesi 
mato, kaip tik tarp srovine 
Taryba, kuri galėtų visų A- 
merikos lietuvių vardu kal
bėti ir juos atstovauti;

5. Kadangi srovinis pasis 
kirstymas trukdo taipgi au 
kų rinkimo darbą, kenki; 
Lietuvos laisvės reikalui, ne 
ša i mušti gyvenimą nepa 
geidaujamą suirutę ir (lemo 
ralizuoja liaudį;

Tad nutarta:
(a) —Kreiptis į visas A 

merikos lietuvių kolonija 
su paraginimu, kad jos rei 
kalautų kuogreičiausū 

šaukti visuotiną Ameri
kos lietuvių Seimą.

(b) —Paraginti, kad kiek 
viena kolonija prie pirmo: 
progos sušauktų vietos drat 
gijų susirinkimą ir aptar 
tų, kur ir kada toks seimą1 
parankiau butų šaukti.

(c) —Rochesterio koloni 
ja nuo savęs rekomenduoji 
Clevelandą, Pittsburghą ar 
ba Detroitą, nes šie miestą 
yra beveik viduryje visų A 
merikos lietuvių kolonijų.

(d) —Laiką suvažiavimu 
mes skiriame gruodžio mė 
nesi.

Įgaliotiniai:
A. Ziminskas, Pirm.
St. Klimaitis, I sekr.

VI. Pikunas, II sekr

Bostoniečiai pritaria Seimo 
sumanymui.

So. Bostono ukėsai išrinko 
jau savo delegatus.

So. Bostono Ukėsų Drau
gija 18 d. lapkričio susirin
kime išrinko Mikolą Vienį. 
Motiejų Žiobą ir J. P. Tuini- 
lą ir pavedė jiems sušaukti 
visų vietos ir Bostono apie- 
linkės draugijų atstovus ir 
suorganizuoti komitetą, ku
ris rūpintųsi visuotino A- 
merikos lietuvių Seimo rei
kalais ir ruoštų rinkimams 
dirva. Taigi draugijos teik
sis išrinkti po 3 atstovus ir 
pranešti apie tai žemiaus pa
duotu adresu. Greitu laiku 
manoma jau šaukti tokių 
draugijų įgaliotinių susirin
kimas Bostone. Delega
tams nuskirti draugijos gali 
šaukti neprastų susirinki
mų.

rencijos, laikytos lapkr. 
4d„ 19-7, Chicago, IIL

Konferenciją atidarė drg. 
A. Ripkevičia, 5 kp. sekreto- 
• sus. Konferencijon delega
tų pribuvo 16. Pirmininku 
vienbalsiai tapo išrinktas 
Julius Mickevičius, raštinin
ku—A. Ripkevičius.

Priimta sekamas dienot- 
varkis:

1 > Centro sutvarkymas.
2) Permainymas organi

zacijos vardo.
3) Atgaivinimas senų 

tvėrimas naujų skyrių.
4) Organo klausimas.
5) Įsigijimas mašinos : 

dymui paveikslų.
6) Agitacijos reikalai.

Nutarimai.
a) Kadangi dabartinis 

centro sekretorius ir organi
zatorius, d. K. Butkus, savo 
aeveiklumu leido nekurioms 
Teisybės Jieškotojų kuo
joms pakrikti, dargi atsisa
ko pildyti tebegyvuojančių 
kuopų reikalavimus,

Tai vienbalsiai nuspręsta 
šrinkti laikiną centralę val- 
lybą, kuri rūpintųsi agitavi- 
nu senųjų kuopų ir sutvar
kymu kitų centro reikalų.

Susitvarkius, centro rei
kalams vesti bus išrinkta 
ientralė valdyba referendu
mu.

Laikina centro valdyba iš
rinkta iš sekamų asmenų: 
jirm. J. Jankauskas, rašt. J 
Mickevičius, iždin. S. Vait
kus.

b) Nuspręsta, kad organi
zacijos vardas turi būti pa
keistas vietoj Teisybės Jieš
kotojų— Lietuvių Laisva
manių Susivienijimas Ame- 
•ikoj ir gyvuot po Rationa- 
ist Association of North 
America čarteriu. Mat p< 
plataus apkalbėjimo virš- 
: inėto klausimo prieita prie 
švedimo, kad pasivadini- 
ras ”T. J.” yra ne popule- 
’iškas, nereiškiąs pilnai or
ganizacijos tikslo, taigi lie- 
uviškai visuomenei nesu- 
jrantamas.

c) Organo klausimas ir 
itgaivinimas senų bei tveri- 
nas naujų kuopų pavestas 
uolaikinei centralei valdy

bai.
d) Reikale pasekminges- 

įių agitacijos varymo būdų 
nuspręsta nupirkti mašina 
paveikslams rodyti. Tam 
•eikalui tuoj sumesta $185.

e) Nutarta, kad agitacijos 
komitetas butų renkamas iš 
kiekvienos kuopos, po tris 
įarius, kurie turėtų veikti 
Jin d i sutartyj Chicagoj ii 
įpielinkėse.

Pirm. Julius Mickevičius. 
Sekret. A. Rupkevičia.

1681 Milwaukee avė.
P. S. Draugai, norintis 

.verti naujas Lietuvių Lais
vamanių kuopas bei atgai
vinti senąsias, tuo reikalu 
meldžiame kreipties 
rentralio raštininko; 
suteiks informacijų ir 
Tverusioms kuopoms 
oins čarteri. 
i L. L. S., L 
sekamai:

Julius Mickevičius, 
1505 N. Paulina st., 

Chicago, III.

Nokturna.
šviesus mėnuli erdve plaukiąs, 
Ko taip slapstais tarpe tamsiu, 
Bėgančių juodų debesių, 

:Kor skubies nieko nelaukiąs?

Ko taip nedraugiškas... umus 
Ir užsimąstęs taip giliai, 
Traukies vis tolumon bailiai, 
Susirūpinęs., neramus.

Gal kur nakties tamsumoj 
matai,

Kaip meilužiai lupas spaudžia; 
Dar pirmąją meilę audžia....
Nenori jų trugdyt tatai?

new YORKE Nėra 
DRUSKOS NEI 

CUKRAUS.
Nexv Yorke pereitoj savai

tėj pritruko netik cukraus, 
bet ir druskos. Kaip tik pa
sklydo gandas,kad tų reik
menų jau nėra, nioterįs da 
daugiau suskato jų jieškoti 
ir jeigu kokioj krautuvėj da 
buvo, tuojaus išpirko. Bos
tone senai jau negalima cuk
raus gauti.

ir

10-

prie
jisai 
susi- 

paru- 
Kreipiantiems 

reikia adresuoti

J. P. Tuinila,
822 V/ashington st., 

Boston, Mass.

Ar gal karės laukan skubi 
Teutonams, ar Slavams padėt, 
šią baisiąją karę laimėt— 
Tai kelionė tau taip svarbi?

Ar iš skausmo slėpi veidą, 
Matydams ant karės lauko, 
Kaip jurioj lavanai plauko 
Ir kareiviai kraujuos braido...

Kaip kaimai ir miestai dega, 
Durnai Į padanges kila, 
Žuvusiųjų kūnai svyla, 
Katrie gyvi... kaž-kur bėga?

Kaip aukso dievnamiai griūva,
Kur žmonės dievui maldas pynė, 
Dabar virsta i skiedryną
Arba i degėsiu krūvą ’

Gal slepi veidą iš gėdos, 
Kada kareiviai Įnirtę... 
Doriškai supuvę... girti, 
Mergaites nakvynėn vedas.

0 gal tu Marsui užvydi 
Kad valdo tą baisią žaimę ? 
3et slėpdamas ta j i geismą 
Jauti savyje skaimsą didi.

Sai skubi per erdvės bervbę, 
Negaišindams brangaus laiko, 
Tu neši pasauliui Taiką, 
Meilę, vienybę brolybę?....

šviesus mėnuli erdve plaukiąs 
Ko taip slapstais tarpe tamsių, 
Bėgančių juodų debesių.
Kur skubies... nieko nelaukiąs?

Kainas Jr.

Nauji Rastai
Vokiečių kareivio karės 

atsiminimai. Iš anglų kal
bos vertė L. Laisvietis, išlei
do „Laisvė,” Brooklyn, N. Y. 
Skaitymo 176 puslapiai, kai
na nepažymėta.

Monarchija ir Respublika, 
oarašė J. Krikščiūnas, išlei
do Lietuvos Sočialistų-Liau- 
lininkų partija, spauzdinta 
Rygoj. Kaina 20 kap.

Visuotinis, Lygus, Bepar
eis ir Slaptas Balsavimas, 
jarašė J. Krikščiūnas, išlei
do Lietuvos Socialistų-Liau- 
dininkų Partija, spauzdinta 
Hęlsingforse (Suomijoj). 
Kaina nepažymėta.

Lietuvos Sociaiistų-Liau- 
iininkų Partijos Programa, 
išleista partijos lėšomis Pet
rograde.

Kanklės. Mėnesinis Muzi
kos Leidinys. Šiuo kartu 
uit syk išėjo 4 sąsiuviniai. 
Sąsiuvinys No. 6,7 ir 8 išlei
stas už spalio, lapkričio ir 
gruodžio mėnesius; jame 
telpa „Rudens Lapai,’’ balsui 
r pianui; kaina $1.00.
Sąsiuvinys No. 9 už sausio 

mėnesi. Jame telpa „Daina 
be žodžių,’’ No. 2, dviem 
smuikom ir pianui (trio). 
Kaina 60c.

Sąsiuvinys No. 10 už Va
sario mėnesių. Jame telpa 
„Jausk ir mylėk,” balsui ir 
pianui. Kaina 40c.

Sąsiuvinys No. 11 už Kovo 
mėnesi. Šitam leidiny telpa 
„Klumpakojis,” lietuviškas 
šokis—pianui.

Visi Šitie veikalai Miko 
Petrausko kompozicijos, iš
leisti Liet. Muzikos konseva- 
torijos, So. Boston, Mass.

Amerika Esperantisto— 
tokiu vardu pradėjo eiti 
West Newton (šalia Bosto
no) Amerikos Esperantistų 
Draugijos organas, spausdi
namas Esperanto ir anglų 
kalbomis. Kaina metams I , 1 • • • /Y

2 PAČIOS, 14 VAIKŲ, 
VYRAS KALĖJIME.

Dėl gyvenimo brangumo, 
italas Bifalco New Yorke 
papuolė kalėjiman. Mat jis 
turėjo dvi pačias ir 14 vaikų, 
bet iki šiol užlaikė kiekvieną 
skyrium ir vieną apie kitą 
jodvi nieko nežinojo. Te
čiaus pragyvenimui pabran
gus italas nebegalėjo dviejų 
šeimynų skyrium užlaikyti 
ir nutarė suvesti jas į krū
vą. Suvestos i krūvą dvi 
moteris pakėlė skandalą ir 
Bifalco likos areštuotas. Jis 
pasakė policijai turįs da ir $1, atskiram numeriui 10c. 
trečią pačią, bet nežinąs kur Laikraštėlis knygutės for- 
ji dabar gyvenanti. moję, eina kas mėnuo.mojo, eina kas mėnuo.

SUSIORGANIZAVO ANG
LIES PARDAVINĖTOJAI.

Lapkričio 20 d. Philadel- 
phijoj buvo suvažiavę vie
nuolikos valstijų anglies 
pardavinėtojų. Dabar gali
ma laukti anglies pabrangi
mo.
—
Draugijų reikalai

u e y

o.

eet

S.

KAINA 3U. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Me.

ŽMOGAUS ISSIVYSTYMAS
KAIP IR 11 KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ IS BEŽDŽIONĖS, NEKURIE SAKO, 
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

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

ŠALTUMAS NEŠA 
SKAUSMUS.

Persuki .ius numalšinsite savo 
kūno ne - r.u/u t.h vartodami Sloano 
Linimer.tą. Parankus vartojimui ir 
greit suteikia pagalbą. Švaresnis ne
gu limpantis pleisteris bei mostis, 
odos negadina.

Nuo reumatišką skausmą. neu
ralgijos, diegliu, strėnų skaidėjimo, 
raumenų susiingimo, užsidrėskimo ir 
tt., Sloano Linimentą turėk po ranka.

LIETUVIU MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA.

Pittshurgh. Pa.
Pirm Povilas Kavaliackas, 

2218 Tu-tin Street, 
Vice-Pirm. Juozas Maskeliūnas,

2025 Coluall Street, 
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street, 
Pin. Sekr. Jonas Urlakis,

2034 Saiisbury Stre't S. 
ičasierius Karalius Varašius.

AU Nation Ba ik S. 
Kasos globėjai: Jonas Katkus, 

2264 Eorbes Sti 
ir Aleks Vestertas, 135 Moul’.rie Sš.

GRAND RAP1DS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirm. J. Ees2sparis, 

1026 Quarry Avė
Vice-Pirm. J. Žegunas, 

1311 Scribner Avė. N.
Prot. rašt. D. V. Graišutis, 

1309 Broadxvay avė
Fin. rašt. K. S. Jakimavičius. 

1520 Quarry Avė.
Iždininkas M. Žiūra, 

1253 Davis Avė
Organo prižiūrėtojas: K. S. Jaki- 

navičius, 1520 Quarry avė. Su viso
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prie 
.aldybos virš nurodytais adresais.

LIET. DARĖ. BR. PAš. DR-STĖ 
Courtnėy, Pa.

Valdybos adresai: 
D. Lekavičius—pirm.

BOK 138, Courtney, 
J. Bagaila—pirm pag.,

Courtney, 
Ant. Bročinskis—Fin. rašt.,

P. O. BOX 327, Courtney, 
Jonas Stanislovaitis, prot. rašt.,

P. O. BOX 176 Courtney, 
it Bernotovičia—kasier..

P. O. BOX 28, Courtney. 
Visi nariai.kurie gyvena 

nalonėkitc prisiųst visas 
mokestis, kad nenustoti 
lalpos.

N.

N.

N. W.

N W.

Pa.

fa

TĖMYK1T: Vyrus ir 
merginas mukinam Bar
beno amato. Išmokus 
parupinam vietą. Rei
kalaukit informaciją, 
šmuikštis, (50)

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL.
439—3-rd avė., P1TTSBI RGH, PA

W.

KĄ IŠRASTI?
Tai yra lietuviška knygutė nau
jai išleista kurioje yra apie 400 
išradymu, kurie gali būti reika
lingi, likos išleistu ant naudoji
mo ir ilsi naudos LIETUVIŠKŲ 
IŠRADĖJU. Iš tos knygutės da- 
sižinosite. koki pelną išradimai- 
jau atnešė ir dar gali atnešti.

•Jeigu manai apie išradimus, ra
šyk uar šiandien Lietuviškai,rei
kalaudamas knygutės, kurią iš
siusime DYKAI.

AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OI FICES Ine.

256 Broaduay. (KS) New York,

R

j

Pa.1.

Pa. ■

Pa. 
toliau, 

užvilktas 
iesų ir pa-

ST. CHARLES. 1I.L.
D.L.K. Vytauto Dr-stės Valdyba. 

Pirmininkas—-A. Šilkaitis, 
P. O. BOK 48, St Cha ries, : 

"'agelbininkas—A. Urpu’.is.
58—2nd St., St. Charles, : 

Prot. Rašt.—K. Tamašiunas.
73 W Illinois St., St. Charles, : 

Purto Rašt.—P. Valentas,
579 W. 6th St., St. .Charles, 

Kasierius—T. Eidrugevičia,

LIETUVI U NEPK1G ULMING AS 
KLU BAS CHICAGO. ILL.
VALDYBOS ADRESAI:

L Krišėiokas—pirmininkas.
1906 So. Union avė.. Chicago, 

Petras Keniutis- prot. raštininkas,
3238 So. Halsted st.. Chicago. III. 

Jonas Vainauskas —Vice pirmininkas 
291g Union avė., Chicago, 111. 

Antanas Staniulis —Finan. rašt
3220 Wallace str., Chicago, III. 

Jonas Staniulis —Iždininkas,
5237 Prineeton avė.. Chicago, III. 

Jonas Jaugminas —Kasos globėjas, 
930—W, 35 str, Chicago, 111. 

<az. Mikolaitis—organ. priž.
3347 Emerald avė.. Chicago, III.

III.

III.

Visokis* Vyrams Drabužius t 
Siovame ant Užsakymo 

lžvaione, sutaisome ir išprosl- d 
name senos.

VierdntJiė Kriaučių kompanija ! 
So. Bostone, kur visame duoda << 
gera ir gražų darbą ei pritina- t

' l PASlUDiNK PAS MUS SiUTĄ {
M O NEŠIOSI IR DŽIAUG3IESL j.

— Zi — ——Z — ’_ J 2—a. '.i

>! gera sietą, išvalyt arba suprasit, .
[f

''x>ėl, karia norit nasisiudint4Į

kreipkitės pas mus.
•iOLTH BOSTON CUSTCM 

TAILORING CO.
27S Brc&dv.ay. S&. Boston.

MOTERŲ IR MERGINŲ
ŽINIAI.

FARMERIŲ IŠMINTIS
Kiekvicns ūkininkas su

pranta, kad jeigu jis neišva
lys dirvos iš varpučio ir pi
ktžolių neturės gražaus der
liaus. Tą patį galimą pasa
kyti ir apie žmogaus sveika
tą. Jeigu neišvalysi virški
nimo organus, negali tikė- 
ties geros sveikatos. Trine
rio Amerikon iškas Karčio
jo Vyno E!ixeris yra geriau
sias pagelbininkas, koki ga-! 
Ii gauti. Jis išvalo jūsų skil
vį, atgaivina apetitą, palen
gvina maisto virškinimą ir 
prašalina visus blogumus 
paeinančius nuo vidurių už-< 
kietėjimo, galvos skaudėji-j 
mo ir abelno apsilpnėjimo. 
Visose aptiekose gaunamas.) 
Tai vaistas nesulyginamos 
vertės. Trinerio Linimen- 
tas yra vienu pasekmingiau- j 
šių vaistų nuo reumatizmo,' 
neuralgijos, strėnų gėlimo, 
nikstelėjimų ir tt Niekad 
neapgauna vilties. Gauna
mas visose aptiekose. Jos. 
Triner, Mfg Chemist. 1333— 
1343 So. Ashland avė., 

Chicago, III.
1 (Apgarsinimas)t

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. . 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO UETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

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

KAINA 35c.
AUDIMO APDARAIS Me.

Viršminėtos knygos gaunamo* “Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresų užrašyk it tapi:

KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.

IUSIIFIEJI, lEKtlSII. lEBŽTEHIHI IUIM0 TUREiTI (TU IK MOTERES

įgauna Stipruma, Tvir
tuma, Ir Sveikata.

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

Nuga-Tone
Padara Tirštą, Rauduoną Kraują,

Nervus ir Tvirtus Vy rus ir Moteres.
Tie svarbus gyduolei. Nuga-Tone, išmeta nuodas iš kūno ir padara 

jįjį stiprų ir sveikų. Pripilsią kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga- • one duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes iusu gruomulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna garu pilvo, nesveikumo kepenų, užketejimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grolnj, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina širdy, priduoda 
veiklumo keyx-n<>ms ir padara viduriavimo liuosą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis. silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje, ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą. i< g 
jausies keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuoti
kad sugrąžis sveikatą ir busite užganėdinti, arba mes sugražisrr.a pinigus. G varanti ja 
yra jdeta j kožna pundui;. Pilnas vieno mėnesi gydymas tik $1.00. ar ant šešių m-r..•• ių 
už $5.00 Siuskiete sava pūsteliavimo šendena ir atjaukite savą pirmutini sveikatą, 
stiprumą ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrų kaip ir dėl moterių.

Stiprus, Nuolatinius

III.

I!!.

Atidariau naują vietą Bostone. 
SIUVU VISOKIUS KUBUS 

pagal vėliausią madą— 
GRAŽIAI IR PIGIAI

Taipgi galima gaut ir gatavų. 
M. M. ANDREWS 

i Andriušiutė)
Boylston Slreet. BOSTON.

(tarpe VVashington ir Tremont sts.)
H

Nauja plunksnų lavos tik $6 50
Naujų plunksnų paduškos $1.25 

už porą.. Pilnas didumas ir pil
nas sunkumas gvarantuojamas. 
Visos naujos, čystos sanitariškos 
plunksnos. Geriausias 8 ancų 
neperlendamas įpiląs. Reikalauk 
naujo kataliogo. (49)

SOUTHERN FEATHER 
PILLOV CO.

Dept L. 167. Grecnsboro, N. C.

’Akušerka
Pabaigusi kur*ą U orant Medkal 

Colirge, Ikrftimo.c. Md.

Pasekmingai atlieka tavo darbą prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rudas ir 
pagalbą invairiosc moterų ligose. • 

F. Stropiene, 6 Lirh» st

2)
*

i

2)

SIUSKIT TA KUPONĄ
PRICE LABORATORIES, L-101, CHICAGO. ILL.

įdedu čionai S............................ ir meldžiu prisiųsti........................ mčoesio gydymo,
gyduolių Nuga-Tone.

VARDAS IR PAVARDE

ADRESAS

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

§ s

tz- <z- »/ t/Mz
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Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam, kad Jus sučėdvsit pinigu 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai sr overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IšVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIGIAI IR GERAI. 
IR IšPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ KUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21015 1 I

2 “ ’ Mj.c S Jis pasitarnaus ->um> v
šventai gins Jūsų reikalus.

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

t
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kad
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visai publikai akyse.
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Ypatingai geros šios gyduolės:
i

i
i

i

i

da- 226 Broadway, Kampas c st. So. Bosti.. 1a». ]
i

1 
c

\ lt d*, 
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Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausia 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

tarpe Driggs ir Bedford avė.

BROOKLYN, N. Y.

/t

IKRU LIETI VISKĄ KRAU
JINĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

nnn 
vra 

T***- .
laMi 

centai.

Į kurios tik pasaulyje 
f I priimtos ir yra 
A ] vartojamos.

25e
50c
25c
50c
20c
2.8c

1.00
1.00
50c

at- 
i ir

Nu<> prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mestis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..................
Vaikų ramintojas ..................
Nuo suirimo nervų .............
Bebro lašai ...........................
Nuo saulės nudegimo ....
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ..................................... 75c
Kraujo Valytojas ................. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.0')
Nuo Reumatizmo ............ $1.00

GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas
kiekvienas 
duoles. 
gyduolių 
gų. o žinomų vardu

Vietinės Žinios

Telephone: Bark Bay 1200 

DAKTARAS 

l'r. Matulaitis 
G Y IMI VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO t KINIUS.

((( 251

į

gvduolių nuo kosulio, 
geidžia įgyti tik geras gy- 

Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
. išmėgintų laiku ir pasekmin-

Severa’s Cold and 
Grip Tablets
(Scveros Plotkele^ 
Peršalimo ir Gripo) 
ž t ne mos tuomi 
gali peršaliu 
trumpu laiku.

h-

PI IKIAI si A LIETI lįsk \ BAR 
ZDASKĮ TYKI. A, So. Bostone. ’lc. 
-kutam barzda.' ir keipam plauku... 
\ eidų sušvclninam su elektriška ma
sina. Taipgi užlaikom ir maudynę 
'U puikiom prietaisom, kur galima 
gerai išsimaudyt. (49)

J. Kaziukonis Bariu- is,
-21 W. Broadivay, So. Bo ton, Mass.

D. L. K. VYTAUTO BENO 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname grujįt ant visokiu ins 
•.limentų, kurie norite pasimokyti 
kreipkitės. (48)

339 Broaduay. So. Baston. Mass. 
M. Grubbi'. Di rektorius.

$1.00
Pristatom j namus visokius 

daiktus į visų apielinkę Jersey. 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklynų, Maspeth ir 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokėst (?)

193-200 Grand Street

Telepliune: Greenpoint 2372

MACYS BROS.

Gyduoles sutaisome j 
ir prisiunčiame 

visokias,

■

*4

ii

>!> 
!!!

Broadnay. tarpe C ir D Sts.(į) 
SO. BOSTON, MASS.
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KELKI V IS

Vėl apvogė "Keleivio” ofisą.
Pereitoj nedėlioj vėl likos 

apvogtas ”Keleivios” ofisas. 
Komai įsilaužė per priešaki
nes duris pačiam vidurdie
nyje, pareinant iš bažnyčios. 
Petrui Valukoniui. kuris tu
ri "Keleivio” ofise auksinių 
daiktų skyrių, pavogė viso
kių dalykų už $350 su vir
šum. Iš "Keleivio” kasos pa
ėmė apie 12 dolerių variniais 
centais. Ant rytojaus betgi 
du vagiu likos sugautu. Ar 
pavogtus daiktus galima bus 
surasti, kol kas da nežinia. 
Tuo tarpu pas vagišius ; 
rasta tik du laikrodėliu 
keliatas retežėlių.

: Canibi idgcaus majoras pa
rūpino daugiau cukraus.
Cambridgeaus majoras 

W. D. Rocksvood paskelbė, 
kad jis vėl užpirko 1200 sva
rų cukraus. Majoras Rock- 
wood jau antru kartu nupir
ko 1200 svarų cukraus, kad 
pristačius jo toms šeimy
noms, kurios būtinai reika- 
laiuja ir negali kitur nusi
pirkti. Tas cukrus būna 
pristatomas jier policijos 
tarpininkystę. Motinos, žin- 
dinančios kūdikius, priva
lo kreipties policijon ar 
miesto valdžion, suteikda
mos žinias apie savo šeimy
nos padėjimą. Cukrus dali
namas tik neturtingom šei
mynom.

’s 
Balsam 
for Lungs

r. w. Kdo. 
dncj ii Chrstvr 
W. Va., p.uncvi 
mums rašydama-: 
**Patariu kukt <• 
nam. kad pirkti 
tiktai Sevei<*'Gv 
duries nes )•»■» 
yra gero', o ' 
patingai S 

1* ’ 
tu k” 

gciesnio n ė r a 
Mano \ .nkai 
tėjo kosti!p 
ntuiic daugi 
šoktų g\< 
bet perniek 
Plikome ' 
Kabamo P 
čia>n% tai k
nustojo po kc'iŲ 
priėiu:mų

4

Areštavo 10 darbininkų 
einant per geležinkelį.
Pareinant iš darbo pereitą 

panedėli ant geležinkelio li
kos sulaikyta ir areštuota 
10 darbininkų, tų tarpe drg. 
Gribė ir keliatas kitų lietu
vių. Suimtųjų tarpe buvo ii 
viena moteris. Darbininkai 
vaikščiojo per tą geležinkeli 
visuomet, bet dabai- mat i- 
sakyta, kad prie geležinke
lių ir prieplaukų nieko arti 
neleisti. ’

Sulaikytus darbininkus 
nugabeno policijon, išrėdė 
visus, iškrėtė, iščiupinėjo 
drapanas, turbut jieškojo 
"bombų.” Nors nieko nera
do, tečaus uždarė kalė j i man 
ir laikė pakol neuždėjo kau
cijos. Reikėjo užsidėt po 
$27. Ant rytojaus buvo tei
smas.

Viens darbininkų užmuštas 
du sužeisti.

Lever Bros. muilo fabri- 
koje, prie Broadway, Cam
bridgeuj besikeliant elevato 
riui iš apačios su 500 svari 
cemento, elevatorius nuo 
ketvertų lubų krito žemyn 
Elevatoriuje buvo tris dar
bininkai: Rafaelo Digiano 
Enicci Prince ir James Vin- 
ga. Digiano likos užmuštas 
Prince ir Vinga—sužeisti. 
Pirmi du matomai italai 
trečiasis gi bene lietuvis. Jis 
gyveno po nr. 61 Endicoti 
st Bostone. Likosi nuga
bentas Relief Hospital Ii 
gonbutin. Apie jo ir Prin 
ėeo pasveikimą abejojama. 
; Nelaimė atsitiko iš prie
žasties perdidelio sunkumo 
užkrauto ant elevatoriaus 
Virvės neatlaikė ir elevato
rius nutrukęs krito žemėn.

Cigarninkai rengiasi 
streikuot.

Cigarninkų unija, turinti 
2500 narių, žada pamesti 
darbą visose cigarų dirbtu
vėse, kontroliuojamuose Ci- 
gar Manuffacturers Ass’n 
firmos. Streikas bus apšau
ktas šią seredą, jeigu firma 
neišpildys darbininkų reika
lavimo. Reikalauja pakė
limo algos apie 5 nuošim
čius.

Minia reikalaudama cuk
raus išmušė Jangą.

Anandien Dorchestery,Ne- 
ponset gatvėj susirinkusi 
žmonių minia ties krautu
ve netoli Mill gatvės kam
po, padarė gręsiančią de- 
ronstraciją. Mat kas toks 
buvo pasakęs, kad sąkrovo- 
je yra paslėpta cukraus. 
Žmonės susirinko, kad gau
ti jo, o kada savininkas gy
nėsi, kad nėra cukraus, mi
nia išmušė krautuvės langą. 
•Policijai prisiėjo pasidar
buoti, kol demonstraciją iš- 
krikdė.

15,000,000 svarų cukraus.
Massachusetts valstijos 

maisto komitetas praneša, 
kad Bostonan atplaukia lai
vas su 15 milionų svarų cuk
raus. 5 milionai bus pasių
sta į kitus miestus, o 10 mili
onų svarų lieka Bostonui.

Nepritaria Bostono majoro 
'urley sumanymui įsteigt 

cukraus marketaus.
Maisto 

H. B. 
kad negalima leisti 
mieste taip 
tų cukraus 
ui rinkų.” 
kad plačiai

administratorius 
Endicott paskelbė, 

steigt i 
vadinamų ”vie- 
ir kitų reikme- 

Jis nurodo, 
miniai susirin- 

:us Į tokias turgavietes ne
galima butų užlaikyt tvar
ios, besigrudimas ir stip- 
esnių stumdvinas šalin silp- 
tesniųjų sukeltų tik riau 
es ir nieko gero iš tokio; 

miesto valdžios patarnavi
mo neišeitų. Jis reikalau- 
a. kad miesto valdžia supir- 

kusi maistą pardavinėtų pa
prastom valgomųjų daiktų 
krautuvėm ir kad tos par- 
davotų nustatyta kaina 
žmonėms.

Stoka cukraus, sako, ne- 
nasibaigs bent iki 15 gruod
žio.

Kaip ten nebūtų, tečiaus 
•>u p. Endicotto nuomone 
nevisai galima sutikti. Mie
sto valdžia, jeigu nori žmo
nėms patarnauti, gali ir bu
tus surasti, kaip užlaiky- 
i tvarką ”rinkose.” Kas y- 
a galiniu Cambridgeuj, ko
lei negali būt galima Bosto- 
įe?

(Severus Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai "ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilnų vardų reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nno imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severas Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimų, taipgi sirguliavimn-. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties tnfluenzos. uždegimo pleuros, irau 
km mojančio krui»o. užkimimo arba uždegimo dttsaiin 
šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems

Kain-2Se ir SO centų -vieur aptieksso 

Sev'-rr** ^e»myni4crv; Gyd’i dės paribį*”.-
> G»’r a»4iekn^c. Visuomet t**iRal viku< 
v ir na^akvkit pilną gylunlė*
L ign arti negalima gauti, tai itisisaki 
siųs tiesiog

W. F. SFVEAA CO 
Ccdar Rapids, lovų

>
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Ka “U. S. Protected 
Reiškia Jums
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”1 . S. Prolected” reiškia, kad 
l . S. Robo avalinės užlaiko kojas 
sausai, šiltai ir patogiai, šiltas 
stiprus ir patogus avalas jausis 
geriau jūsų kojoms, ilgiau nešio
sis ir sutaupys jums pinigą. ”U. 
S. Protected’’ yra tikra apsauga 
jūsų kojoms ir kišeniui.

U. S. Robo Avalines
Dorotuos visokių staibi 

kiekvienam lauko darbui. Kiek
viena pora duos didelį patarnavi
mą ir padaugins darbą. Ant kiek
vienos poros yra.”U. S.” antspau
du, ženklas didžiausio robo iš
dirbėjo pasaulyje. Tai yra tavo 
ajisauga.

Parsiduoda visur. Jūsų 
kratitiiv įlinkas turi ko tik jus 
norite, arba jis gali jums gauti.

United Statės Rubber Company
Ncw York
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dinamitas sudraskė į šmo
tus du žmones.

Pereitą sąvaitę miesto 
sandėly j netoli Winthrop 
ratvės, Medforde sprogo di
namitas; ekspliozija sudras
kė i šmotus du darbininku: 
Mark Stanter, 58 metų, ir 
James Miller. 69 metų. 
voremanas John H. Mc Mul- 
in likosi sužeistas, jo abi 
lankos nuo kūno nutrauk
tos. Be to jis turi daug ki
tų žaizdų ir vargiai pagis.

Evoliucija ir revoliucija.
Tokioj temoj ateinantį 

ketvergo vakarą S. Michel
sonas skaitys referatą LSS. 
60-tos kuopos susirinkime. 
Referatas bus labai Įdomus 
ir pamokinantis. Nei vie
nas darbininkas neturėtų 
praleisti progos šitą refera
tą išgirsti. Kviečiami visi. 
Pradžia bus 7:30 vakare, 
lietuvių socialistų svetainėj, 
>76 Broadway.

Rengimo Komisija-

Moterų susirinkimas.
Gruodžio 4 d. bus LMPS. 

!3-tos kuopos susirinkimas. 
Visos narės teiksis susirink
ti, nes bus renkama nauja 
musų organizacijos valdyba. 
Susirinkimas atsidarys 7:30 
valandą vakare, lietuvių so
cialistų svetainėj. 376 Bro- 
advvay. Komitetas.

Bostone bus prakalbos.
Gruodžio 2 d. Bostone bus 

prakalbos po No. 193 Hano- 
ver st. Prakalbas rengia 
LSS. J62 kuopa, kalbės drg. 
Smelstorius. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Viskas eina augštyn.
Viskam, kas tik gyveni

me yra reikalingu, bebrang- 
stant, ir čeverykų šveitikai 
paskelbė, kad nusveitimas 
čeverykų, ką buvo 5c., 
bar jau bus 10c.

I

BOSTONO DARBININKŲ 
TARYBOS VIEŠAS 

Susirinkimas.
Bostono Darbininkų Ta- 
ba ( The Workmen’s 

viešą susi-
Ą
’ouncil) laikys

rinkimą 2 dieną gruodžio, 
pradedant 3 vai. po pietų 

! Dudley Opera House sve
tainėje. po nr. 113 Dudley 
st.. Bostone. Prakalbas sa
kys Ella Reeve Bloor, orga
nizatorė kepurninkų unijos, 
kuri buvo Am. Darbo Fede- 

! racijos suvažiavime Buffa- 
ioj ir parsivežė daug Įdomių 
iš to suvažiavimo žinių. An
tras kalbės cigarmeikerių 
unijos vadovas -John -J. Bal
iam. pagarsėjęs prakalbi- 
ninkas. Darbininkams ver
ta kuoskaitiiangiausiai susi
rinkti. Įžanga visiems dy- 

: kai.

Susirinkimas. Suvienytų 
Kmitetų visų So. Bostono 
Draugysčių. Visi, kurie iš
rinkti esat nuo Draugysčių 
komitetai, apsigynimui nuo 
valkatų So. Bostone, malo
nėkite pribūti susirinkiman 
nedėlioję Gruodžio 2 dieną, 
1917, f> valandą vakare Lie
tuvių Labdarystės Salėje.

Pirmininkas .L Galinis.
Rašt. P. Vaiukonis.

Įsitaisykit nepaprastą 
skrybėlę.

Gruodžio 1 d. St. George 
Hali svetainėje po No. 2 
Centrai skvėr. Cambridge-* 
uj bus nepaprastas skrybėlių 
balius. Už ypatingą skry
bėlę paskirta puiki dovana. 
Be to galima bus matyt tik
rą skrybėlių parodą.

LDLI). Susirinkimas.
Gruodžio 2 d.. 7 vai. vaka

re po No. 376 Broadwav bus 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros D-jos susirinkimas. 
Privalo susirinkti visi na
riai.

Debatai socialistų 
su klerikalus.

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau- 
los knygutė. .Joje aprašyti tie pa 

1 Lovveliio debatai. kuriuose 
"kolegijos stu- 

socialistų buvo taip senius 
j visus avo ”forni- 

turėjo bėgti iš svetainės.
Knygute turi 45 pusiajiius gryno 

i skaitymo ir labai parankaus forma- 
■ to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
| geriausi klerikalų argumentai prie> 
socializmų, visa jų išmintis, visas ių 
■’mokslas’’, ir ten pat seka socialistų 
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visų jų "mokslų-- i skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi
rūpinti, kad tos knygutės kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio-- redakci
joj. kaina tik l‘>c.

Suvyniok 10e i popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. Norintiems daugiau 
imt duodame nuošimtį.

"KELEIVIS”
255 BROADVVAY, SO. BOSTON. 

MASS.

4š, Alena Kostovska, pasire 
dau

Geriausis Kriaučius Bostone
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

mane išgelbėjo nuo varginan 
Sal itaras Bitteris.

Kas
čių ligų? Sal itaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimt 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pageibos dėl savo 
sveikatos. Bet. kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria. dėl moterų, pradė
jau gerai iausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
jam- Salutara Bittcria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

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

Chicago. III.
Šita apgarsir imą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt

J. BEKŽELIOMS & CO. 
t Hay markei S<|. kampas Croas Str 
arba 28 Chandlcr St. netoli Castle S<| 

BOSTON. MASS.

\ aland'i':
Nuo 1 iki 3 dienų. 

Nuo 7 iki 9 vai vakare.

119 BOYLSTON STR.
Snitc 119. 420 ir 121.

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON. MASS (i«

N ir.-1 
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L1E1T VYS DENTISTAS. jįj
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų.)))

Nuo 2 iki 9 vak.

NEDALIOMIS
iki 1 v. po pietų.

Ofisas ’’Keleivio” name.
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DAKTARAS
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MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams istrt BOLĘ. 

bežiūrint Bolė iš rankų pražūna ir 
niekas negal suprasti kur ji dingo.

Paskui pats priėjęs prie žmogaus iš
trauki tų bolę iš jo nosies. Prisiųski-1 
te 25c. gausite ta l«ol<- ir katalio-1
gą- (51)

The Magic Shop.
1M)X 3lt9. Holbrook, .Mass.

! APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia

i Sutaisom Receptus, su di- 
; džiausią atyda. nežiūrint ar iš
> Lietuvos atvežti ar amerikoniš- 
į ki. Gyduolių galite gauti, ko- 
; kias tik pasaulyje vartoja, taip-
> fi visados randasi lietuvis ap- 
• tiekorius.

Į EDVaRO DALY, Savininkas
18 Brjadway, So. Boston.
Galite reikalauti ir per laiš- 

1 kus, o mes per ekspresų gyduo- 
j les atsiųsime. 
oooioiomoioi^^

SAUGIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.
KAP1TALIS ................................  $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNA R.—PREZIDENTAS

D1V1DENTUS
Už padėtus mus p Bankoje pinigos nuo 
5 Lapkričio, šių mėty, bus mokama po

2 procento
už padėtus Taupinimo skyriuje. 

Pinigus į Banką galite prisiėst ir per laišką.

Geriausia
Lietuviška

AptlCkd irapielinkėj

Tikra Lietuviška Trajanka 
Mosits ir skysčiai nuo niežų 
Gyduol. pataisymui apetito 
Gyti, suvalninimui vidurių 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............. J.o.’)
Gyilu. 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 .... 1<>, 15 ir 25c
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

Perfumos visokių gėlių. 25c.. 5Oc.» 75c.. $1.00. $2.W) 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.

VISOK/US RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarų.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS




