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Kaizeriai dirba 2,003 bitareju
Vokiečių artilerijos 
pajiegos padidinta.

Nuo to laiko, kaip 1914 
metų pabaigoje judamoji 
karė pasibaigė, o visuose 
Europos frontuose prasidė
jo kova apkasuose, kariau
jančios armijos pripažįsta, 
kad prie tokių kovos būdų 
artilerija lošia daug dides
nę rolę, negu pėstininkija.

Karei prasidedant, Vokie
tijos lauko artilerios pajie
gos susidėjo iš 642 batarėjų. 
Dabar gi jos susideda iš 
2,000 batarėjų mažiausia.

Karės pradžioje batarėjon 
eidavc» po 6 kanuoles, dabar- 
gi batarėja susideda iš 4 
kanuolių.

Iš to matome, kad karės 
pradžioje vokiečių armija 
turėjo tik 3,852 lauko kanuo
lių, dabar gi kaizeriui dirba 
jau nemažiau, kaip 8,000 ka
nuolių. Be to da vokiečių 3- 
colių kanuolės likos žymiai 
pagerintos ir daug toliau 
muša.

Vokiečiai paėmė
6,000 anglų.

Iš Berlyno atėjo per Lon
doną žinia, kad į dvi dienas, 
nuo pėtnyčios iki nedėliai, 
vokiečiai paėmė Cambrai 
apielinkėj 6,000 anglų ir 100 
jų kanuolių. Šitą žinią pas
kelbė vokiečių generalis šta
bas.

Jankiai pakirpo ploščius 
braidžiot po purvyną.

Associated Press praneša, 
kad Amerikos kareivių uni
formą Francuzijoj prisieina 
mainyti. Kareiviai paduoda 
dirbtuvėn savo ploščius, o 
atgal gauna jau švarkus. 
Nauji švarkai nesiekia ke
lių, kuomet Amerikoj siūti 
ploščiai muša net per kul
nus. Trumpinti viršutinius 
drabužius prisieina dėlto, 
kad karės fronte, ypač ap
kasuose, didelis purvynas. 
Braidžiojant po purvyną, il
gi ploščiai apskrenta ir ap
sunkina kareivių judėjimą.
Vokietija turi 
maisto gana.

Vokietijos maisto regulia
vimo pirmininkas von Wal- 
dow pranešė parliamentui. 
kad ateinantiems metams 
Vokietija turi pakankamai 
maisto. Valdžia turi savo 
žinioje jau 1,000,550 tonų 
grudų, kuomet pereitais me
tais turėjo vos tik 890,000 
tonų. Bulvės taipgi užde
rėjo neblogai—galima sa
kyt visai gerai—prikasta 
34,500,000 tonų. Prie tvar
kaus maisto išdalinimo, Vo
kietija gali būt aprūpinta 
visiems metams.
J mėnesj anglai 
neteko 120,679 vyrų.

Paskelbtas Londone ka
rės nuostolių surašąs paro
do, kad per lapkričio mėnesį 
Anglijos armija neteko 
120,679 vyrų. Užmušta 26,- 
026 žmonės, sužeista 85,406, 
prapuolė 5,879.

Liepos mėnesyje Anglijos 
nuostoliai buvo 71,899, rug
pjūčio 60,373, rugsėjo 105,- 
430, spalių 83,558.

True transiatioi: filed wilh the post- 
niaster at Boston, Mass., on Deceinbei 
5, 1917, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

NELAIKYKI!' SPROGS
TANČIŲ MEDEGŲ.

Bausmė: $5.000 ir metai 
kalėjimo.

Wasliington.—Nuo 15 lap
kričio Suvienytose Valstijo
se įnėjo galėn toks įstaty
mas, kad jeigu bus atrasta 
pas kokį nors žmogų sprog
stančių medegų, kuris netu
ri iš federalės valdžios leidi
mo, parodančio kokiam tik
slui tie sprogdiniai jo yra 
vartojami, tai toks žmogus 
tuojaus bus areštuotas ir nu
baustas $5,000 arba uždary
tas metams kalėjimam Jei
gu aplinkybės leis, tai toks 
žmogus gali būt nubaustas 
$5,000 ir prie to da metams 
kalėjiman pasodintas.

Tokia yra pamatinė mintis 
kariško įstatymo, kurį buvo 
išleidęs paskutinis kongre
sas, o vidaus reikalų depar
tamentas pavedė kasyklų 
biurui Įvesti dabar galėn.

Įstatymas reikalauja, kad 
kiekvienas, kas tik vartoja 
sprogstančią medegą, turėtų 
leidimą (laisnį). Tokių me
degų išdirbėjas, inportuoto- 
jas ar eksportuotojas turi 
turėt išsiėmęs iš Bureau of 
Minės Washingtone leidimą. 
Sprogstančių medegų par
davėjas ir pirkėjas taipgi 
turi turėt leidimus, kuriuos 
duos pavietų klerkai arba 
vietos urėdninkai, kurie yra 
valdžios Įgalioti siekdinti 
žmones. Kiekvienam pavie
te bus mažiausia vienas kler
kas, kuris duos tokius leidi
mus, o jeigu pavietas didelis, 
tai šalia jo bus da ir tam tik
rų agentų.

Jeigu valstija turi savo 
Įstatymą, reikalaujanti pa
našių leidimų, tai valstijos 
urėdninkai, Įgalioti leidi
mams duoti, bus paskirti ir 
federalės valdžios agentais 
leidimams duoti. Tečiaus fe
deralės valdžios leidimas ne- 
paliuosuos žmogaus nuo rei
kalo turėti valstijos leidimą.

Toki leidimą gali gauti 
vien tik Suvienytų Valstijų 
piliečiai arba draugiškų Su
vienytoms Valstijoms šalių 
valdiniai.

Kontraktoriai, kasyklų 
kompanijos, akmenų skaldy
tojai ir kiti, kurių darbinin
kams reikia vartoti daug 
'progstančių medegų, dabar 
gali duoti tų medegų vien 
tik tokiems darbininkams, 
kurie turės leidimą, vadina
mą "formano leidimu’’ (for- 
man's license).

Išiimdamas leidimą, dina
mito pirkėjas turi aiškiai 
nurodyti, kokiam tikslui tas 
^progdinvs bus vartojamas 
ir turės duoti apyskaitą, 
kiek kur jo išvartojo, o liku
sį sugrąžinti.

Stropiai šitą Įstatymą da
bodama, valdžia tikisi, kad 
blėdingi žmonės negalės gau
ti sprogstančių medegų ir 
tuomi bus padarytas galas 
visokių dinamituotojų suo
kalbiams.

Užmušta jau 12,50,000 
franeuzų.- •

VVashingtono valstijos 
kongresmanas Johnson, ku
ris dabar tik sugrįžo iš 
Prancūzijos, praneša, jog iš 
7,000,000'franeuzų armijos 
1,250,0000 kareivių likos jau 
užmušta ir kita tiek sunkiai 
sužeista. Šitas skaitlines 
Johnson sakosi gavęs iš vie
no franeuzų generolo.
Pataikė į amerikonų 
amunicijos vežimą.

Iš Prancūzijos praneša
ma, kad vokiečių šovinys pa
taikė į amerikonų amunici
jos vežimą ir visas vežimas! 
ekspliodavo. Du ameriko
nai likos užmušti, o penki 
sunkiai sužeisti.
Turkai atakuoja 
anglus Palestinoj.

Iš Londono pranešama, 
kad sustiprintos turkų armi
jos pradėjo atakuoti anglų 
pozicijas Jeruzolimo šiaur
vakariuose, tečiaus anglai 
užpuolimą atrėmė su dide
liais nuostoliais. Oficialia 
anglų pranešimas sako: 
”Turkai užpuolė musų lini
jas Beit-uret-Tata ir Bir-el 
Buri apielinkėse. Jie įsiver-Į 
žė į musų pozicijas, bet die-j 
nai brėkštant buvo išvaryti, 
palikdami musų rankose 200 
nelaisvių.”
Vadina italus 
vandalais.

”Rheinische Westfalische 
Zeitung” išspauzdino iš Ber
lyno žinią, kurioj italai va
dinami vandalais, nes trauk
damiesi nuo vokiečių armi
jos sunaikino daug dailės 
tvarinių. Žinia sako, kad 
vokiačiai darė viską, kas tik 
buvo galima, kad dailę išgel
bėjus nuo sunaikinimo.
Iš išmatų daro 
amuniciją. ,

Iš Washingtono praneša
ma, kad anglai naudoja net 
virtuvės išmetąs svaidymui 
šovinių į vokiečius. Sako
ma, kad iš riebalų, kuriuos 
pirma versdavo laukan, da
bar anglai padaro i metus 
tiek glycerino, kad užtenka 
padarymui 17,000.000 ka
nuolės šūvius. Kas mėnuo 
iš išmatų padaroma $400,000 
vertės produktų.

Suhmarinai paskandino
29 laivus.

Iš Londono pranešama, 
kad per pereitą sąvaitę vo
kiečių submarinai ir minos 
paskandino 14 Anglijos lai
vų po 1,600 ir daugiau tonų 
Įtalpos ir 7 laivus mažiau 
kaip po 1,600 tonų.

Italų laivynas neteko per 
sąvaitę laiko keturių laivų.

Francuzams vokiečių sub
marinai taipgi 4 laivus pas
kandino. Išviso į sąvaitę 
laiko sunaikinta 29 laivai su 
tavorais.
EKSPLIOZIJA ANT LAI
VO SUŽEIDĖ 7 ŽMONES.

Wilmington, Del.-Pereitoj 
subatoj čionai įvyko ant ne
didelio laivo gazolino eks- 
pliozija, sužeizdama 7 darbi
ninkus.

True translatioi. filed with the post- 
master at Bostoi , Ma .. <.i iJeceniber 
5, 1917, as re< iii eu by the Act of
October 6, 1917.

Pasmerkia Bisbee, Ariz. 
Streikierių iš trėmimą.
Specialė prezidento \Vilso- 

no komisija, kuri tyrinėjo 
ištrėmimą iš Bisbee. Ariz.,1 

1 streikuojančių vario kasėjų, 
jau užbaigė savo darbą ir 
išdavė raportą. Tame ra- 
porte komisija aštriai pa
smerkia šerifą, kuris apgin
klavęs 2,000 "piliečių” ištrė
mė iš miestelio 1,186 darbi-! 
ninkus vien užtai, kad jie! 
prigulėjo prie IWW. unijos: 
ir reikalavo iš kasyklų kom
panijos daugiau algos, šito 
kį darbą Wilsono komisija 
vadina tiesiog "nelegališku.” j

Tyrinėjimas parodė, kad 
ištrėmimą sugalvojo "keli 
piliečiai,” patįs kasyklų 
kompanijų viršininkai. Nors 
streikieriai užsilaikė ramiai 
ir jokios prievartos nevarto
jo, juos tečiaus varu suėmė, 
sugrudo į galviju vagonus ir 
išvežę iš tos valstijos palei
do tyruose su šeimynomis ir 
mažais kūdikiais l>e maisto, 
i>e prieglaudos ir rakandų.

Komisija praneša, kad ši
tas masinis žmonių ištrėmi
mas daug pakenkė rinkti
nam kariumenės ėmimui ir 
pataria pavesti šilą reikalą 
generaliam prokurorui Gre
go ry.

Ji taipgi atranda, kad ši
to sumanymo vadovai buvo 
paėmę i savo rankas vietos 
Bell Telephone Co. ofisą ir 
bandė Įvesti ant tarpvalstiji- 
,iio telefono ir telegrafo lini
jų cenzūrą, kad neišleidus 
pasaulin jokių žinių apie 
streikierių deportavimą. Ši- 
rą reikalą komisija patarė 
pavesti tarpvalstijinės ko
mercijos komisijai.

Abudu komisijos patari
mu Wilsonas priėmęs.

Komisija nurodo, kad ši-; 
toks teisių uzurpavimas ir; 
žmonių deportavimas šukė-’; 
ė net kaikurių sąjungininkų 
žmonėse pasipiktinimą. Tą 
nežmonišką darbininkų per
sekiojimą Amerikoj labai aš
triai kritikavo Rusijos žmo
nės.

ŽUVO DU ŽMONĖS.
Woodlande, Me.. St. Croix 

i)opieros dirbtuvėj sugriuvo 
stirtas medžių ir užmušė 2 
darbininku.

<000 SKERDYKLĄ DAR
BININKŲ RENGIASI 

STREIKAN.
Amerikos skerdyklų dar

bininkai, kurių yra apie 
50,000, dabar balsuoja klau
simą, streikuot, ar nestrei- 
kuot, jeigu kapitalistai neiš- 
pildys jų reikalavimo. Bal
savimo pasekmės bus žino
mos už 10 dienų. Tuo tarpu 
tarpe unijos atstovų ir kom
panijų agentų eina derybos 
dėl darbininkų reikalavimų.

RIAUŠĖS ST. PA t L 
MIESTE.

St. Paul mieste. Minneso- 
toj, jiereitoj nedėlioj minia 
žmonių pradėjo vaikščiot 
gatvėmis, stabdyt karus, 
daužyt jų langus ir varyt ša
lin visus konduktorius ir mo- 
tormanus. Vienas tarnau
tojas norėjo pasipriešint, tai 
likos sužeistas. Kodėl mi
nia taip elgiasi, anglų laik
raščiai nesako, tik pažymi, 
kad minia susidėjo iš unijos 
šalininkų.

True translation filed with the post- 
master :.t Boston, Mass., on Decenilu-r 
5, 1917, as required by the Act of
October «, 1917.

MAISTO KONTROLĖ 
ITALIJOJ.

Italijoj dabar 
duodama žmogui 1 
mėnesiui, arba 
imant vieną septintadalĮ to, 
ką gauna žmogus Suvienyto
se Valstijose.

Saldainių (kendžių) išdir- 
bystė Italijoj uždrausta ir 
didelė bausmė uždėta už 
pardavinėjimą cukerkų ar
ba malto cukraus piragai- 
čiams (keikams).

Kiaušinių pardavinėjimas 
aprubežiuotas ir pirmybę 
turi tik ligoniai ir žadinan
čios motinos.

Dvi dienas sąvaitėje už
drausta pardavinėti visuo
menei ir restoranams švie
žią mėsą.

Valgomųjų daiktų parda
vinėtojai turi turėt išstatę 
savo prekių kainas.

Vietoj mėsos raginama 
\algyt žuvį ir daug sūdytos 
žuvies vartojama fronte.

Šerti kiaulėms kukurū
zus likos veik visiškai už
drausta.

Moteliai, restoranai, val
gomieji karai ir kitokios val- 
gydinimo vietos kas diena tu 
ri pristatyt policijai savo 
valgių su rašus.

Daugiausia Italijoj jaučia
ma anglies stoka, o paskui 
kviečių.

cukraus 
svarą 

aplamai

LIETUVOJ BADAS.
Per Amsterdamą pereitoj 

nedėlioj atėjo žinių, kad Lie
tuvoj badas. Lenkų atsto
vas Sayda vokiečių Reichsta 
go posėdžiui pranešė, kad 
Lietuvos gyventojams stin
ga maisto ir dėl tos priežas
ties žmonės labai miršta. 
Lenkų atstovas, žinoma, kal
bėjo tik apie savo tautos 
žmones. Jis aiškino, kad 
lenkai Lietuvoje daug dau
giau kenčia po vokiečių val
džia, negu jie kentėjo po bu
vusia rusų priespauda. Bet 
jeigu lenkai miršta iš bado, 
tai savaimi suprantama, kad 
nekitaip yra ir su lietuviais.

SUFRAGISTĖS SKUN
DŽIA VALDŽIĄ.

Kariaujančios Amerikos 
moteris užvedė prieš val
džią astuonias bylas, reika
laudamos kartu $400,CeO at 
lyginimo už nuostolius, Blė
di ir Įžeidimą, kokių valdžia 
pridariusi sufragistėnis jas 
areštuodama ir sodindama 
kalėjiman. Astuonios su- 
fragistės reikalauja |m> $50,- 
000 atlyginimo. Jos kaltina 
valdžią už mušimą, nelegali 
areštavimą ir neteUėią lai
kymą jų kalėjime. Vis tai 
vra turtingos ir "augštos 
kilmės” moteris, kurios buvo 
suvažiavusios iš visų Ameri
kos kraštų Į AVashingtona 
reikalauti, kad Wilsonas ir 
kongresas pripažintų mote
rims balsavimo teisę. los 
pradėjo rengti tenai demon
stracijas ir už tai buvo areš
tuotos.

DETROITE NĖRA 
ANGLIŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
Detroitas baigia jau šalt. 
Šaltis žemiau zero, o anglių 
ir malkų mieste beveik nėra.

! True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on December 
•j, 1917, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Vokieti ja su Rusija pertrauke kare.
pus tai, kas yra aiški tiesa. 

"Mes niekados neleisime 
iškraipyti savo principų vi
suotinai taikai,” sakė Troc
kis. ”Mes pastatysime savo 
priešininkams tokių klausi
mų, kad dviprasmių atsaky
mų jie negalės mums duoti. 
Kiekvienas žodis pasakytas 
musų ar jų bus užrašytas ir 
išsiuntinėtas bevieliu tele
grafu visoms pasaulio tau
toms, kurios teis musų de
rybas.

"Darbininkų įtekmės 
spaudžiamos, Vokietijos ir 
Austrijos valdžios likos pri
spirtos prie sienos ir sutiko 
taikytis.

"Bukit užtikrinti draugai, 
kad prokuroras Rusijos re
voliucinės delegacijos asme
nyje kalbės griausmingu 
apkaltinimu prieš visų im
perialistų diplomatiją.
Mums vistiek pat, kaip są
jungininkų ir priešininko 
imperialistai mus vaišins. 
Vis viena ką jie nedarys, 
mes vėsimo savo neprigul- 
mingą klesinę politiką to
liaus.”
Reikalauja, kad Anglija 
paleistų internuotus 
Rusijos žmones. •

Kalbėdamas apie sulaiky
tus Anglijoj Rusijos žmo
nes, Trockis pasakė prane
šęs Anglijos konsuliui, kad 
jeigu Anglija tuojaus jų ne- 
paliuosuos, tai "revoliucinė 
Rusijas ras būdų pastatyti 
Į tokį pat padėjimą revoliu
cijos priešus anglus, kurie 
gyvena Rusijoj.”

"Musų sąjungininkai ir 
priešininkai turi sykį ant 
ant visados suprasti,” sako 
Trockis, "kad carų, Keren- 
skių ir Miliukovų dienos jau 
pasibaigė ir kad kiekviei as 
Rusijos pilietis, visviena ar 
jis politiškas emigrantas, ar 
revoliucinis kareivis Fran
cuzijoj, yra po revoliucinės 
Rusijos valdžios apsauga.” 

Trockio kalba buvo sveiki
nama ilgais delnų plojimais.

MŪŠIAI SUSTOJO PEREI
TOJ NEDĖLIOJ.

I

I

Rumunija taipgi esanti ga
tava padėti ginklą.

Londone gauta iš Berlyno 
ir Amsterdamo žinių, kad 
tūlose rusų-vokiečių fronto 
vietose karė likos jau per
traukta. Nuo Pripečio iki 
Lipos rusų armija ir vyriau
sybė nutarė padėti ginklą.

Berlynas sako, kad mūšiai 
sustojo pereitoj nedėlioj po 
pietų ir tuoj prasidėjo pasi
tarimas dėl kariumenės ju
dėjimo ir orlaivių veikimo. 
Nutarta, kad jeigu katra pu
sė norėtų vėl pradėti mu
škis, tai turi apie tai pas
kelbti už 48 valandų iš kal
no. Dabar rusų ir vokiečių 
kareiviai vakarų ir šiaurės 
frontuose broliuojasi.

Sakoma, kad Bulgarija 
taipgi formališkai jau suti
ko tartis su Rusija apie ka
rės baigimą ir taiką. Bulga-i 
rijos premjeras Rodoslavov 
pranešė savo parliamentui, 
kad derybos prasidės kartu 
su Bulgarijos talkininkėmis. 
Rumunija atsišaukia
Į Berlyną.

Berlynas paskelbė žinią, 
kad Rumuni jos valdžia taip
gi nori padėti ginklą. Ji at
sišaukusi i Berlyną ir Vieną 
klausdama, kokiomis išly
gomis teutonų valdžios su
tiktų pertraukti karę ir pra
dėti taikos derybas.

Kokią poziciją šitose de
rybose užims Turkija, žinios 
nieko nesako. Turkų daly
vavimas yra svarbus daly
kas, nes Įvykus taikai tarp 
Rusijos ir Turkijos, visa 
-ultono armija butų paliuo- 
suota iš Kaukazo fronto.
Ką sako vokiečiai 
apie Lietuvą.
Vokiečių kancleris kunigai 

kštis George von Hertling 
pranešė anądien, kad taikos 
derybos prasidės tuojaus, 
kaip tik Rusija paskirs ir 
Įgalios savo atstovus. "Aš 
trokšto ir turiu vilti,’’ jis sa
kė, "kad tas Įvyktų kuogrei- 
eiausia ir atneštu mums tai
ką.” . . j

Apie Lietuvą, Ix?nkiją ir 
Latviją Hertlingas pasakė 
štai ką:

"Mes pripažįstam jųjų 
gyventojams teisę spręsti 
apie savo reikalus patiems. 
Mes tikimės, kad jie suda- 

vald- 
prie

I

i

rys sau konstitucinę 
žios formą, pritaikytą 
vietos sąlygų.”
Teutonų valdžios 
orispirto-- prie sienos, 
sake Trockis.

Leonas Trockis, Rusijos 
užsienio ministeris, sakyda
mas pereitoj pėtnvčioj Dar
bininkų ir Kareivių Tary
boj prakalbą, pranešė, kad 
Austro-Vengrija taipgi pri
ėmė rusu pasiūlymą baigti 
karę. .Jis pasakė, kad nedė
lioj riHU atstovai dalyvaus 
l» onferencijoj su vokiečiais, 
tečiaus jie bus ant sargybos 
Rusijos revoliucijos reikalų, 
nes buržuazijos diplomatija 
visuomet buvo mitri dalykų! 
painiojime, taip kad paslė-i

4 ŽMONĖS ŽUVO EKS-
PLIOZIJOJ.

Kanadoj, Trentono mies
telyje, Ontario provincijoj, 
išlėkė i padanges chemikalų 
dirbtuvė. Ekspliozijoj žuvo 
1 darbininkai.

ATSIDARĖ KONGRESAS.
Praėjusi panedėli, 3 gruo

džio, po pietų atsidarė 65-tas 
kongresas. Paskyręs reika
lingas komisijas, sesija li
kos uždaryta pagerbimui 
buvusių dviejų savo narių— 
Illinojaus kongresmano 
Martino, kuris kongresui iš
siskirsčius andai mirė, ir 
Wisconsino senatoriui Has- 
tingui, kuris medžiojant an
tis likos andai nušautas.

- - . trr.

REIKALINGAS ZECERIS
Butų gerai kad mokėtų 

kiek nors ant Linotype sta
tyt. Gali atsisaukt ir norin
tis mokytis, bei tur mokėt 
lietuvišką statrašą.

"Keleivio" Admin.



KELEIVIS.
visas pasaulis žinos, kas bus,Vadinas, bus1

I

tą tvarką, kurią dvasiškiją 
uoliausia gina. Nes kasgi 
palaiko .prostituciją, jeigu

tai 
už- 

"be-

įstaigos. Tokie dalykai, tai 
kapitalistiškos tvarkos žie-

("bedievių” ir ne socialistų

1

ū APŽVALGA D
"Jeigu jau jūsų smegenys vi

sai supuvo ir jus jau nebeatme
nate ką per amžius veikiate, 
tat pasiskaitykite savo knygas 
ir giesmes, kurias ir Lietuvos 
žmones vertėte kas nedėldienis 
vieton pasilsio giedoti:

” ’Apieravosime tą dalį Ra- 
žančiaus š. už ciecorių krikščio
nišką ir už visus monarkus. po
nus, senatorius krikščioniškus, 
o lajausiai už nionarką poną 
musų su visais ponais, kunigai
kščiais. etmonais prašydami 
tarp anų sutikimo meilės, stip
rybės ir galybės ant pergalėji
mo visų neprietelių.' "

Taigi mūsiškiai klerika
lai iš "Darbininko,” "Drau
go” ir "Garso” abazų susi
laukė nemenko priešininko 
"Atgimimo" pavidale. Da
bar jis sakosi pradėsiąs ei
ti jau kas sąvaite, tai da tan
kiau galės užpilti Romos 
t raštui karštų taukų už apy
kaklės.

kaltas, jei Rusija ir vėl neteks 
laisvės, prieš kurią eina soci
alistai.

"Socialistams rupi ne lais
vė. bet žmonių vergija.

"Dabar socialistai Rusijon 
vė, bet žmonių vergija.

"Ve ko jie džiaugiasi."

Kaip matot, šitas kunigų 
laikraštis aiškiai sako, kad' 
socialistai nori panaikinti 
laisvę ir sugrąžinti caro val
džią.

Tai jau netik begėdžių, bet 
tiesiog idiotų blevyzgos.

Iš tos desperacijos, kad 
Rusijoj likos nuveikti ”kra- 
molos malšintojai,” musų 
klerikalai pradėjo eiti net iš- 
proto. Jie mat žino, kad 
puolus buržuazijos klesai, 
Rusijoj nebus vietos ir juo
dajai jų armijai, kuri buvo 
uoliausia "kramolos malšin
toja” ir didžiausia buržuazi
jos rėmėja. Trumpai sa
kant, klerikalai jaučia savo 
galą ir dėlto jie taip siunta.

Keli žodžiai kun. Vanagui

nepritariame 
vertės to- 

nes žmonės 
ir matyti. 

Bet

PRADĖJO KOVĄ SU 
"ROMOS TRUSTU "

Lietuvių katalikų tauti
nės bažnyčios organas "At
gimimas" 2-ram savo nume
ryje jau smarkiai akėja 
"Romos trusto” kunigus. 
Pasirodžius pirmutiniam 
"Atgimimo” numeriui, tų 
"Romos agentų" organai 
"Draugas,” "Garsas” ir 
"Darbininkas” šoko jį šmei
žti ir kolioti. Antram "At
gimimo” numeryje vyskupas 
Mickevičius liepia tiems ne
praustaburniams užsičiaup
ti ir sako:

"Jeigu jus nemokate rimtai 
polemizuoti, jeigu jus pavydi
te lietinių tautos žmonėms ap- 
švietos ir gerbūvio, tai nusto
kite nešvariai koliojęsi ir pra- 
vardžiavęsi, nes kitaip aš bu
siu priverstas skelbti jūsų, ku
nigėliai. biaurius, kenksmin
gus dorai ir tikybai darbus.”
Toliaus, "Atgimimo" ap

žvalgoj rašoma:
"Rymiškas 'Draugas’ 267 nu

meryje patalpino nufotogra
fuotą kun. S. K. Bužynsko lai
šką, pasak 'Draugo’ rašytą iš 
Chicagos vienam Spring Va- 
lley ’es lietuviui.

"Visas laiško Įdomumas yra 
tame, kad jame yra begalės 
gramatiškų klaidų, gi 'Drau
gas’ uždėjęs didžiausi antgalvi 
—’Nežaležninkų Bambizos Ko
medijos’—teškina apie tas 'ko
medijas’ po kelias špaltas ke
liuose savo dienraščio nume
riuose. Daugiausia 'Draugas' 
remias ant šio neaiškaus saki
nio: 'Tolesnei aš jumis duosiu 
patarme savo kūniška.’ Išro
do, kad 'Draugo' štabas užmir
šta sakinius šventose Marijos 
giesmėse apie ‘asablyvus my- 
lasnykus'. Gi ’bezgramotnų’ 
laiškų 'Draugas’ gali pakanka
mai prisižiūrėti iš savo palai
kytoju—kunigų.

”Mes visiškai 
ir nepriduodame 
kiems laiškams,
patįs turi protauti 
su kuom turi reikalus. 
'Draugo’ vienpusiškumas mus 
visgi stebina: juk visiškai ne
senai Rymiškos parapijos pa- 
rapi jonas Lawrenee papjovė 
L. T. K. B. parapijoną, bet tą 
liūdną faktą 'Draugas’ tik taip 
numurkė (užmiršo, kaip Ežer- 
skis svetimus pinigus savo ki- 
šeniuje), bet apie privatiniams 
žmonėms rašytą kokio tai Bu
žynsko laišką jis rašo tiek 
daug, kad rodos koks Rymiškas 
Macochas kirviu užkapojo sa
vo brolį, kad jo pačia pasinau
doti, ar koks jų 'bonifratras’ 
Smith papjovė savo gaspadinę.

”Ech, jus vienakiai žmonės!”
So. Bostono "Darbinin- 

krs" pradėjo aimanuoti,kad 
"Atgimimas" busiąs naujas 
"tautos engėjas.” Per ilgus 
metus Lietuvos "kūną ėdė 
rusai, lenkai ir vokiečiai," 
bet tai buvęs da menknie
kis, nes Lietuva tik materia
liškai nuo to kentėjusi; "At
gimimas" gi "užnuodisiąs 
lietuvių sielą” ir "nuslopin
siąs dvasią.”

Bet vysk. Mickevičiaus 
laikraštis tuojaus atrėžia, 
kad niekas lietuvių dvasios 
taip neslopino, kaip tie pa
tįs kunigai, nes—

"Juk dar visai nesenai Lietu
voje viešpatavo toki laikai, kad 
atnešus į krikštą kūdikį kuni
gas būtinai užrašydavo vardą 
lenkiškai, iškraipė pavardes; 
nepriėmė lietuvių išpažinties, 
jeigu jie nemokėjo lenkiškai. 
Tarnaujantieji Rymo trustui 
Lietuvos kunigai Lietuvos kai
mietį neskaitydavo žmogumi, 
bet puotaudami su musų protė
vių baudžiauninkų ėdikais jie 
musų motinas ir seseris ant 
šunų su lenkais ir totoriais 
mainydavo. Ir dabar jie drįs
ta per savo šlamštus vadinties 
lietuvių tautos gynėjais ir var. 
gdienių paliuosuotojais.

"tėveli” už išžaginimą.
_______________ Clevelande katalikų kuni- 

daL O kas dėl vagystės, tai gas N. Eleming buvo areš- 
ant jos juk remiasi visa da- tuotas už girtumą, atsilan- 
bartinė sistema. Juk milio- kymą i nedorybės namus ir 
nieriai negalėtu būt mL’io- sukėlimą riaušių. Kalėjime 
nieriais, jeigu’ draugijos jis prie kaitės prisipažino ir 
tvarka neleistų vogti darbi- buvo nubaustas, 
ninku uždarbį.____________ j St. Louis, Mo.,

Taigi tamsta darai kardi- kun.
; klaidas, kaltinda-.merginą Mary Rayn;

Šiame "Keleivio” numery
je telpa Uticos-Binghamto- 
no lietuvių katalikų kun. 
Vanago korespondencija iš 
Bighamtono.

Pripažindami visiems žo
džio laisvę, mes mielai duo
dam savo laikraštyje vietos 
ir kunigo balsui, nors su dva
siški ja, kaipo įstaiga, mes ir 
nesutinkame.

Turime pasakyti, jog 
mums labai smagu, kad atsi- 
ado nors vienas katalikų 

kunigas, kuris turėjo pakan
kamai drąsos pasakyti savo 
žodį j)er "Keleivio” skiltis, 
kurio kiti kunigai ištolo bi
josi.

Tečiaus talpindami kuni
go Vanago korespondenciją 
mes norime pasakyti jam 
kelintą žodžių, už kuriuos, 
tikimės, jisai nepyks. Mes 
norime jam paaiškinti, ko 
jis, matomai, nežino.

Taigi, gerbiamas tėveli, 
teikis pasiklausyti:

Tamsta sakai, kad "viso
kie tamsybės apaštalai iš
tvirkino” lietuvius ir dėlto 
tie lietuviai "pameta save 
tėvų tikėjimą ir nustoja do
ros.” Tamsta, kun. Vanage 
padarai čionai porą stambių 
klaidų. Visų pirma tamsta 
klysti tame, kad "neprausta
burniai" griauja tikėjimą 
Tikėjimas griūva dėlto, kad 
jis jau atgyveno savo am
žių. Jis buvo pritaikytas 
prie viduramžių gyvenime 
sąlygų ir tik tuomet buvo 
reikalingas, kuomet viešpa
tavo tos sąlygos. Katalikų 
bažnyčia buvo feodalizme 
gadynės įstaiga ir tik tuo
met jos galybė buvo augš- 
čiausia pakilus, kuomet ant 
augščiausio laipsnio stovėjo 
feodalizmas. Puolus feoda
lizmui ir baudžiavai, puolė 
ir katalikų bažnyčios galybė 
Feodalizmo rietą užėmė ka
pitalizmas. Bažnyčia, norė
dama išlikti "gyva," turėję 
taikytis prie naujos draugi
jos tvarkos. Ji pradėję 
skelbti privatinės kapitalis
tų nuosavybės šventumą ii 
remti buržuazinę tvarką 
Bet kapitalizmo amžius ir- 
^i jau baigiasi. Jis jau per
augo ir pradėjo skersti pats 
save. Šitoj savžudystėj 
dalvauja ir bažnyčia. Iš ki
tos vėl pusės mes matom jau 
naujos kiesos kilimą. -Ant 
gyvenimo arenos išeina pro
letariatas. Puola atgyvenu
si savo amžių kapitalistinė 
tvarka, o kartu su ja leidžia- 
i žemyn ir jos rėmėja baž

nyčia bei tikėjimas. Taigi ne 
"velnių kupčius”Mockus ir 
ne "nepraustaburniai” čia 
kalti, bet paprastas evoliuci
jos įstatymas: kas atgyve
no savo amžių arba neatsa
ko naujiems gyvenimo rei
kalavimams, tas turi mirti. 
Šitą tamsta, kun. Vanage, 
turi gerai įsitėmyt ir supras
ti.

Kita tamstos klaida yra ta
me, kad be tikėjimo žmonės 
nustoja "doros." Tamsta 
sakai, kad moteris lošia 
"šlykščiausius” teatrus, "ro
dydamos sarmatlyvas savo 
kūno vietas jaunuomenei ir 
vaikams." kad "jaunuomenė 
miršta nuo paleistuvystės," 
"moteris pameta vyras,” 
"draugas apvagia draugą” 
ii tt.

Svaidydamas šitokiais kal
tinimais į "laisvamanius” ir 
"lietuvių bedievius," tamsta 
taikai, žinoma, į socialistus. 
Bet nepataikai. Pasmerkda
mas "šlykščiausius teatras," 
vagystes ir kitokius dalykus, 

jfmo vriausybė maitina per tamsta kaip tik pasmerki ši-

_j partijos ir 
žmonės, kurie skelbs socia
lizmą, bet socialistų nebus. 
Ar galima didesne kvailystę 
pasakyti?

Tie žmonės vis nepajiegia 
suprasti, kad prie socializ
mo veda ne socialistai, bet 
pati dabartinė -sistema. So
cialistai tiktai studijuoja ši
tą evoliucijos bėgį ir aiškina 
darbininkams, kad jie eitų 
su evoliucija, o no prieš ją. katalikų

P. J. Gleason suviliojo 
. I Pe

nias'jos kūdikis pavadinta 
John Gleason, antras—Ri- 
chard Gleason Rayn. Ište
kėjus merginai už vyro, ku
nigas vėl ją paviliojo ir sve
timoteriavo. Vyskupas 
Kenrick užtai atėmė jam ku
nigystę.

Green Point, N. Y., katali
kų kunigas Lane pasisavino 
$174,000 bažnyčios pinigu.

Brooklvno katalikų vysku
pas Loughlin anais metais 
buvo patrauktas teisman už 
apsukimą Green Pointo pa
rapijos ant $200,000. Kada 
parapijonai jį apskundė, jis 
grasino jiems ekskomunika- 
vimu; darė kliūčių teismui, 
priešinosi įstatymams.

Louisvillėj, Ky., katalikų 
kun. John Mongin buvo a- 
reštuotas ir kaltinamas už 
paleistuvavimą, ’ lankymą 
nedorybės namų, girtumą ir 
muštynes. Suimtas jis me
lavo. Nubaustas.

Bay City, Mich., katalikų 
kun. Szklarzyk buvo areš
tuotas už sumušimą vargom 
ninko Richards, kuris mirė 
nuo žaizdų. Beto da tas 
"doros mokytojas” buvo ap
skųstas ant $10.000 už šmei
žimą žmogaus per pamokslą. 
Teismas ji nuteisė.

Foxton Falls, Kanadoj, 
katalikų kunigas Sentenac 
apšmeižė per pamokslą d-rą 
Desgrobois; buvo apskųstas 
ir nubaustas $1,000.

Pagarsėjęs katalikų kole
gijos "profesorius” kun. 
Thomas Waldron išžagino 7 
metų savo mokinę Hattie 
Carr. Buvo areštuotas ir nu
baustas 5 metams New Yor
ko valstijos kalėjimam

Chicagoj tėvelis Jelickis 
buvo patrauktas teisman už 
įžeidimą merginų.

Toledo, Ohio, tėvelis Kole- 
sinskis buvo kaltinamas už 
išžaginimą 11 metų mergai
tės.

Už pasisavinimą parapi
jos pinigų buvo apskųstas 
kun. Mačinskis, kun. G. W. 
Michanovskis, kun. Kesals- 
kis, kun. Juodišius ir ištisa 
eilė kitų.

Galėtume da tris, syk tiek 
prirašyt. Atsiminkit, kad 
čionai da nėra "geriausia" 
atsižymėjusių kun. Maco- 
cho, Schmidto ir kitų. Bet 
užteks jau ir tų, kad supra
tus, kiek tikėjimas turi ben
dra su dora.

Visi paminėti čionai "dva
siški tėveliai” ir jų darbeliai 
buvo nagrinėjami teismuose 
ir yra tenai užrekorduoti. 
Juo? surinko ir savo skilti— 
se atspausdino einas New- 
Yorke "Truth Seeker." Vi
sa tų "dusių ganytojų" lita
nija dabar išleista jau atski
roj knygoj "Crimes of Pre- 
achers." Knyga turi 230 
puslapių ir pilna panašiu da
lykų.

Tai kaipgi, kun. Vanage, 
kur, daugiau nedorybės ir 
ištvirkimo: tarp "bedievių, 
ar tarp Dievo tarnų?

nališkas 
irias "bedievius” už tokius 
dalykus, už kuriuos kalta 
draugijos sistema. Patartu
me tamstai pastudijuot nors 
elementarinę sociologiją.

Kaip visi kunigai, taip ir 
■amsta aiškini, kad žmonės 
letekę tikėjimo ištvirksta. 
Pabėga pati nuo vyro, tai 
jau "bedievybė” kalta; 
muša kas žmogų—vėl 
bėriams” bėda: pavagia kas 
pinigų—jus ir vėl "be
dievius” garbinai.

Bet mes tamstai pasakysi
me į ausį, kad šitokių apsi
reiškimų kur kas daugiau 
.arpe tikinčiųjų žmonių. 
Eik pažiūrėkite į kalėjimus. 
;uskaitykit visus kriminalis
tus, o pamatysite, kad soci- 
distų tenai beveik nėra. Be
keik visi piktadariai, tai vis 
umigų ir bažnyčios aukleti- 
liai. Štai ir anądien Law- 
renc-e vienas katalikas susi
ginčijęs dėl tikėjimo papjo
vė žmogų. O kas pas lietu
vius daugiau geria, daugiau 
mušasi? Visi žino, kad ne 
"bedieviai," bet tikintieji. 
Pačios nuo vyrų bėga irgi 
ne”bedievių," bet tų, kat
ruos kunigai surišo ir palai
mino.

Mes galim pasakyti tam
pai, kn. Vanage, da ir dau
giau. Mes turime truputį 
šinių ir apie pačių "dvasiš
kų tėvelių” darbelius. Taigi 
įasiklausykit, kaip augštai 
ų dora pakilus:

Montreale, Kanadoj, kata- 
ikų kun. Joseph Charbert 
šžagino 15 metų mergaitę, 
Josephine Beucamp.

St. Louis, Mo., katalikų 
lūšių ganytojas Contois pa- 
;ėgo su parapijos pinigais.

Montgomery, Mo., katali
kų doros mokytojas kun. 
John Daly suviliojo merginą 
Lizzie McDonald.

Morrisone, III., katalikų 
<up. John Daly nužudė savo 
kūdikį, kurį jam dovanojo 
o "sesuo" O’Connell.

Big Rapids, Mich., katali
kų kun. buvo teisiamas už 
įvetimoterystę su savo gas- 
ladine.
Chicagoj katalikų kun. 

Forham buvo atsidūręs tei
sman už pasisavinimą para
pijos pinigų.

Maysviilėj, La., katalikų 
dvasiškas tėvelis Guy likos 
išvytas iš miesto už sodomiš- 
ką gyvenimą ir negirdėtą 
piktadarystę.

Baltimorėj katalikų kuni
gas Eojda buvo atsidūręs 
teisman už suviliojimą ir 
nemorališką gyvenimą su 
tūla A. Lieman.

Cinc-innatti, Ohio, katali
kų arcivyskupas Purcell bu
vo kaltinamas už vagystę ir 
pasisavinimą $4,000,000, 
kuriuos jo "riernieji” buvo 
pas jį pasidėję; jis prisipaži
no. Dėl jo žuvo 137 žmon-'s.

Saginaw, Mich., katalikų 
kunigas Vanderborn likos 
peršautas už paviiiojimą W. 
Čolfordo pačios. Jis buvo 
nutvertas svetimoteriau
jant.

Denver, Colo., katalikų 
kunigas .John C. Abern likos 
ištremtas iš miesto už nemo- 
raiišką užpuldinėjimą mote
rų ir nedorą gyvenimą.

New Yorke katalikų kuni
gas Andrew Canary buvo a- 
reštuotas už girtumą ir va
gyste.

Mason City, III., katalikų 
kunigo Thos. Dugano jau
na gaspadinė apskundė savo

MATO LAIKRAŠTINI 
MONOPOLĮ. .

"Naujienos” pastebi, kad 
Lietuvių Socialistų Sąjungoj 
prasidėjo agitacija už paė
mimą organizacijos mono- 
polin visų socialistiškų laik
raščių. Du laikraščiu Są
junga jau turi; dabar nori
ma nupirkti trečią. Tuomet 
liktų tiktai 2 socialistų laik
raščiai ne organizacijos 
kontrolėj.

Musų idėjos dienraštis to
kiam pienui nepritaria. -Ji
sai sako:

”Mums mažiausia rupi, ar 
Sąjungos bosų ir jos pritarėjų 
planai jvvks, ar ne. Mes nede
dame daug svarbos ant to, kas 
yra laikraščio savininkas; laik
raščio vertę nustato jo turinys, 
o ne nuosavybės forma, kurią 
jisai reprezentuoja. Bet tos 
pastangos padėt visa socialistų 
spaudą po Sąjungos kontrole 
turi vieną labai nepageidauja
mą pusę.

”Tos pastangos daroma aiš
kiu tikslu, kad Sąjunga Įgytu 
galios per savo eentralinės Įs
taigas diktuoti socialistinių 
laikraščių pakraipą ir jų re
dakcijų politiką. Sąjungos 
centras ir jo šalininkai norėtų, 
kad visi socialitiniai laikraščiai 
rašytų taip, kaip tas centras 
palieps, ir tokioje dvasioje bu
tų vedami, kokią jisai užgirs.”

Ar tas butų socializmo ju
dėjimui sveika? "Naujie
nos" sako, kad ne, ir štai 
delko:

”Jeigu šitas jų noras Įvyk
tų, tai lietuvių socialistų judė
jimui butų padaryta didelė 
skriauda.

"Labai klaidinga yra įsivaiz- 
dint. kad socializmo judėjime 
turi gyvavimų teisę tiktai ko- 
kios-nors vienos rūšies idėjos 
Jame apsireiškia didžiausis i- 
dejų Įvairumas, ir tarpe tų i- 
vairių idėjų eina niekuomet ne
pasiliaujančioji kova, šita ko
va yra vienu svarbiausiųjų so
cializmo progreso priežasčių, 
ir sustabdyt ją—reikštų atimt 
iš socializmo gyvybę.

”Bet ir kaip sustabdyti ją? 
Net katalikų bažnyčia, kuri tu
ri 'neklaidingą’ popiežių, nu
statanti visas jos dogmas, ne
išvengia minčių susikirtimų, 
nors jai, kaipo atgyvenusiai 
savo laiką organizacijai ir ko
vojančiai vien už mirties va
landos atitolinimą.—tie susi
kirtimai yra be galo pavojin
gas dalykas. Sociaiistai-gi ne
turi 'neklaidingu popiežių’ ir 
jokių dogmų neori pažįsta; 
prieš jokius minties kontrole
rius jie nenusilenktų. Ir jie 
yra ne smunkanti, o nuolatos 
augnsti jiega. Jie rengiasi už
kariaut pasaulį, ne tiktai kad 
padėjus jam naujus ekonomi
nius pamatus, o ir kad - pasta
čius ant tų pamatų naujų idė
jų rūmą. Kaipgi jie galėtų at
likti šitą milžinišką darbą, jei
gu jie protautų, ne kaip laisvi 
žmonės, o pagal kokių-nors 
viršininkų diktatūrą?!”

PATĮS SAU PRIEŠINGI.
Klerikalai prie kiekvienos 

progos šaukia, kad jie stovį 
jž Lietuvos neprigulmybę. 
Tuo tikslu jie sakosi ir ma
sažistą Bielski užlaiką Wa- 
shingtone; tuo tikslu jie ir 
Bartušką išsiuntę Europon. 
Jie būtinai nori nepriklauso
mos Lietuvos.

Kol Rusijos valdžia buvo 
buržuazijos rankose, ji to
kios neprigulmybės Rusijoj 
gyvenančioms tautoms pri
pažint nenorėjo. Bet štai 
Rusijos proletariatas socia
listams vadovaujant buržu
azijos valdžią sugriauja ir 
paskelbia, kad visos Rusijos 
tautos turi teisę spręsti apie 
savo reikalus pačios: jos ga
li net atsiskirti ir steigti ne- 
oriklausomas valstybes. Kai 
kurios tautos, pavyzdžiui 
Kaukazo, taip ir padarė. 
Bet ar žinot, kaip į tai atsi- 
iepė musų klerikalai? Jie 
pasipriešino tam. "Drau
gas” 281-mam numeryje sa
ko:

"Bet šiandien Leninas su 
Trockio Petrograde carauja. 
Nesigailima žmonių kraujo, 
žudoma kas kur papuolė. Tuo 
pačiu laiku didžiulė Rusijos 
valstybė skaldoma į dalis. At- 
skirios tautos atsimeta ir Įstei
gia sau neprigulmingas savo 
šalis.

"Šiandien savaimi pasitvir
tina žinios, kad Leninas, kuris 
po rusų revoliucijos sugrįžo 
iš Šveicarijos per Vokietiją 
Rusijon, tikrai yra Vokietijos 
agentas.”

Vadinasi, kas pripažįsta 
tautoms nepriklausomybę^ 
tas yra "caras" (nes jis "ca
rauja"), tas yra "žmonių 
žudytojas," tas "skaldo di
džiulę Rusijos valstybę Į da
lis," tas yra "Vokietijos kai
zerio agentas."

Tai ve kaip klerikalų or
ganas šmeižia tuos žmones, 
kurie nesipriešina mažųjų 
tautų, taigi ir Lietuvos lai
svei. Ir tuo pačiu tarpu tas, 
atsiprašant laikraštis reika
lauja Lietuvai nepriklauso:- 
mybės.

Išrodo, kad pildosi žmonių 
patarlė: "ką Dievas nori 
pražudyt, tam pirma atima 
protą.”

Iš KAILIO NERIASI.
Klerikalai neriasi iš kailio, 

tiesiog dūksta, kad Rusijoj 
socialistai nuveikė buržuazi
ją ir nutarė baigti tos bur
žuazijos pradėtą žmonių 

. skerdynę. Tik pasiklausy- 
kit, kaip 273-čiam numeryje 
"Draugas" rašo:

"Neišpasakytas džiaugsmas 
pagavo musų socialistus, kuo
met rusų socialistų radikalai 
apvaldė Petrogradą ir dabar 
tenai skerdžia nekaltus gyven
tojus. Džiaugiasi jie iš skur
do, kaip kituomet pagonis val
dovai krikščionių žudynėmis. 
Didelis jiems džiaugsmas, kad 
socialistai Rusijoje varo pra
gaištingą šaliai darbą.

"Rusijos apšviestunija su 
susipratusių kareivių ir darbo 
žmonių pagelba sugriovė buvu
sių autokratų carų sostą ir tuc 
bud u šaliai davė visuotiną lais
vę. Tokiomis pervesmėinis, ro
dos, socialistai turėjo būt pil
nai patenkinti. Juk jie sako
si esą didžiausi laisvės šalinio-^ 
kai. Bet taip nebuvo. Socia
listai po tos revoliucijos tie 
siog pašėlo už tai. kodėl be jų 
žinios sugriauta sostas, pra
vesta revoliucija, pagaminta 
plačiosios Rusijos gyvento
jams laisvė.”
Vadinasi, socialistai Rusi

jos revoliucijoj nedalyvavo. 
Carą nuvertė turbut kuni
gai. Tas parodo, kiek pas 
musų klerikalus logikos ir 
doros, jeigu jie nesigėdi ra
šyti tokių dalykų savo spau
doje.

Bet tai da neviskas. Tas 
murzinas klerikalų organas 
da šlykščiau pliovoja. Gir
di:

”Ir pakėlė jie kontr-revoliu- 
ciją Petrograde, šitą sostinę 
paėmė savo rankosna ir pasis
kelbė Rusijos valdovais. Laiki
na vyriausybė, kurioj didžiu
ma buvo pakenčiami socialis
tai, suiro, visoj šalyj pakilo ne
girdėta anarchija, žmonių 
skerdynės.

"žinomas daiktas, socialistai 
radikalai turėdami sostinę nie
ko nelaimėjo ir nelaimės. Bet 
kol-kas jie ten turi viršų ir 
skerdžia gyventojus. Pabėgė
liai iš Petrogrado ir iš kitur, 
kur socialistai radikalai šeimi
ninkauja, pasakoja, kad carų 
autokratų valdymas yra men
kniekis sulyginus su socialistų 
žiaurumu. Visi tvirtina, kad 
šita socialistų kontr-revoliuci- 
ja veikiausiai Rusijai išnaujo 
sugrąžins caratą.

"Ve ko musu socialistai kri- 
kštauja ir džiaugiasi. Jie 
džiaugiasi, kad tenai iškovotai 
laisvei užduodama paskutinis 
smūgis. Jie ako, kad jei šalies 
valdymas neturi tekti jiems, 
socialistams, tai tegu galas ima 
ir laisvę, tegu Rusijai išnaujo 
bus sugrąžintas sostas.

”Bet jie pasidžiaugs kitaip, 
kuomet įvyks jų troškimai.

”Ne tik mes, lietuviai, bet

I
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SVARSTO, KO PATĮS 

NESUPRANTA.
Labai juokinga, kuomet 

socializmo priešininkai pra
deda "aiškint" socializmą, 
kurio jie visai nesupranta. 
Kada tik jie pradeda apie ji 
kalbėti, jie nupasakoja vis 
kitokią pasaką, štai, kleri- 
kališkas "Garsas” išskaitė 
buržuaziniaffie "Current O- 
pinion,” kad neužilgo socia
lizmo judėjimas "atsiskirs 
nuo socialistų partijos,” iri 
jis jau gatavas tikėti, kad iš- 
tikrųjų taip gali būti. Soci
alistų programą "pasisa
vins kitos partijos," o socia
listai, savo programo nete
kę, žinosią, turės išnykti.

SUFRAGISTĘ MAITINA 
PER NOSĮ.

Sufragistę Luciją Burns, 
kuri Washingtono kalėjime 
apskelbė bado streiką, kalė-

nosį. Ji prisiekė nesiduoti 
maitint per burną, kaip mai
tinamos kitos badaujančios 
sufragistės. Sufragisčių ne kapitalistiška sistema? 
partija gavo pranešimą, j Visokios burleskos ir kaba- 
kad Lucijos Burns celėj gir- \ retai, kur moterįs rodo ”sar- 
dėjosi sunki kova, kuomet matlyvas dalis kūno,” irgi ne 
ją maitino. ("bedievių” ir ne socialistų

Kastai yra doleris.
Kapitalistai sako: Doleris 

brangesnis už visą ką; už jį 
galima atpirkti: sveikatą, 
gyvastį ir protą.

Kunigai sako: Doleris tai 
dangaus karalystė.

Teisėjai, advokatai ir ki
tokie sako: Doleris didesnis 
už teisybę.

Bet darbininkai sako: Do
leris tai vergystė, kuri verta 
nušluoti nuo žemės paviršio.

L. St-as. 1
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MONTELLO, MASS. 
Klerikalų prakalbos.

Lapkričio 25 d. čionai bu
vo „Marijos Vaikų” sureng
tos „prakalbos.” „Kalbėto- 
jum” buvo „Džekis” Knei- 
žys iš So. Bostono.

Pirmiausiai choras sugie
dojo „Kas nor panai Marijai 
tarnauti, ir jos milasnyku 
būti,” o paskui kunigo gaspa 
dinė perstatė apie milasny- 
kus kalbėti vietini kleboną. 
Tečiaus tas pradėjo pasako
ti apie spauzdinamasias ma
šinas, kas jas išrado. Nu ir 
prirodė, kad „drukuojamą” 
mašiną išrado vokietys, tai 
gal už tatai klerikalai taip 
labai tuos vokiečius dabar 
ir keikia. Klebonas neuž
miršo ir socialistų bei jų lai
kraščių pagarsimi.

Antras pasirodė daug 
smarkesniu keikūnu. Knei- 
žys visokiais spaudoje ne
leistinais purvinais epitetais 
apdovanojo visus už tą ne
praustaburni daugiau išma
nančius žmones. Išniekin
damas „cicilikus” ir jų 
„šlamštus,” išgyrė katali
kus, kad jie mokyčiausi, tik 
ant galų-galo užreiškė, kad 
jie visi perdaug kvaili... Gir
di, paimkime sau. ateina 
„cicilikas” su savo šlamštais, 
pasako, kad tai katalikiški 
laikraščiai ir katalikai būda
mi mažai apsišvietę, užsira
šo, skaito ir nežino ar laik
raštis katalikiškas ar cici- 
li kiška s. Iš to matyti, kaip 
da mažiau apsišvietęs Knei- 
žys prieštarauja pats savo 
kvailam supratimui, kokia 
musų visuomenės dalis yra 
apsviesčiausia.

Žinoma, iš tokio ignoran- 
to nuoseklumo veltui reika
lauti. Tiek tik reikia paste
bėti, kad tie jo niekinami 
katalikai, kurie skaito „Ke
leivį,” moka atskirti kleri- 
kališkų lapų nekrikščioniš
kumą ir „Keleivio” raštų 
teisingumą. Štai dėl ko tie 
niekinami katalikai „Dar
bininko” redakcijai atsa
kė, kad „Keleivį” skaito'ka
talikišku laikraščiu, nes jų 
supratimu katalikystė yra 
doros reiškėją, o „Keleivy
je” doros ir tiesos gynimą 
tik ir randama, ko visai ne
rasi klerikalų lapuose.

Kas „Keleivį” skaito, tai 
nėra abejonės, kad tokie 
žmonės klerikalams jau žu
vę. Dėlto ir tas minimas 
šmeižikas niekindamas „Ke
leivi” 
„Keleivį

pasakė, kad kurie 
_____ c” skaito, tie yra 
žmogžudžiai.” Mat neneša 

kunigams gausių aukų, ne
šeria tų dykaduonių ir jų 
riebių gaspadinių, tai kaip
gi—juk jiems prisieis mirt 
iš bado, arba eiti dirbtuvėn, 
kad sau duoną pelnius. Tik 
„Keleivio” skaitytojai nie
kad niekur nepapildė tokių 
žmogžudysčių kaip kunigai 
Macochas, Richesonas, 
Šmitas ir daugelis jiems pa
našių, kurie „Keleivio”. ne
skaitė. Pasakyk Kneižiuk, 
ar ne „Darbininko” skaity
tojas Lavvrence nesenai pa
skerdė kitą kataliką už tai, 
kad anas protaut pradėjo? 
Aš visgi indomauju ką to
kiam Kneižiukui pasakys 
kun. Tarnas Žilinskas, kuris 
yra „Keleivio” skaitytojum. 
Ar jis prisiims sau „žmog
žudžio” vardą, kokiu Knei- 
žius visus „Keleivio” skaity
tojus tituluoja? Jeigu kle- 
rikališki raštai tik to Knei- 
žių išmokino, kad būti tokiu 
nežineliu ir nepraustaburniu 
šmeižiku, tai aišku kad ne
daug garbės jiems galima 
pripažinti. Be to reikia pa
sakyti. kad tas gaivalas čia 
pat mokino doresnius už sa
ve katalikus mušti kitaip 
protaujančius žmones.

Kaip ten nebūtų, musų 
visuomenės pareiga tokiems 
pogromų kurstytojams pa-

•r

rodyti, kad šalyj yra Įstaty
mai.

žvirbklogijos studentas.

MIDDLEBORO, MASS.
Katalikiškoji dora.

Tūlas mūsiškis katalikas 
klerikalų „Darbininke” ra
šo apie tūlą moteriškę, M. S. 
kuri apsivogusi ir išva- 
linęs ją žemiausios doros 
nupuolele, primeta „raudo- 
jiemsiems,” suprask, socia
listams. Tokio apsivalymui 
budo musų katalikus išmoki
no „doros mokytojai,” dva
siški tėveliai per savo laik
raščius. Pakol asmuo da
vatkos liežiuviu plėšia garbę 
doriems žmoniems, pakol 
meldžiasi ir kad ir neteisin
gai Įgytais pinigais dalinasi 
•u bažnyčia, patol toks as
muo pas klerikalus yra augš- 
iiausiu doros pavyzdžiu, 
geriausiu kataliku. Taip 
lygiai buvo ir čionai su ta M. 
Š. Bet kada jos vagystė pa
viešėjo, tai musų katalikai 
gėdindamiesi, vargšę išpur
vina, kiek tik jų katalikiško
ji sąžinė jiems leidžia, ir tą 
savo išmatą primeta socia
listams.

Begėdžiai' 
kada ir kur 
orie socialistų 
Kada ji buvo „ 
drauge? Jus to negalite pa
daryti ir begėdiškai meluo
jate. Jus niekinate prasi
kaltusią ypatą, kada jos kal
tė likosi žinoma, pasmer- 
kiat kaipo plėšikę svetimo 
turto, pris^aitydami ją prie 
nekaltų žmonių. Taigi ar
gi nesate patįs aršesniais, 
oasibiaurėtinesniais plėši
kais svetimo turto—varde 
garbės? Jus plėšiate savo 
artimo šlovę ir ramia sąži
nė tatai per dienų dienas da
rote. Jeigu tik tokia kata
likiškoji dora, tai iai ji pra
smenga ant visados.

Pypkorius.

NASHUA, N. H.
Lapkričio 22 d. turėjo čio

nai įvykti LSS. 192 kuopos 
surengtos Dr. A. Montvido 
prakalbos, bet tam prane
šus, kad pribūti negali, šiaip 
taip gauta d. St. Michelso- 
nas, „Keleivio” redaktorius. 
Drgo. Michelsono, nors 
trumpa, bet buvo puiki pra
kalba ir prie kuopos prisi
rašė 4 nauji nariai, už ką ta
riame d. Michelsonui širdin
gą ačiū, kad išgelbėjo kuo
pą nuo lėšų.

Lapkričio 25 d. buvo tos 
pačios kuo]X)S parengtos 
prakalbos. Kalbėjo d. Z. M. 
Puišiutė. Drgės Puišiutės 
prakalba padarė puikų Įspū
di. ?yu1:u lėšoms padengti 
surinkta $5.86c. už ką auka
vusiems reikia tart ačiū.

Be to reikia paminėti, kad 
jau ir pas mus atsirado "do
nose! kų.” Įskundė jauną 
kalbėtoją policijai, kuri no
rėjo kalbėtoją areštuoti, bet 
dalykams paaiškėjus, musų 
šnipai tiek laimėjo, kaip Za- 
blackas ant muilo.

LSS. kuopa turi jau 46 na
rius ir netrukus turės jų da 
daugiau, o musų priešai iš
davikai pasiliks su Kaino 
dėme ant kaktos. Veltus jų 
noras išnaikinti socialistus, 
kada gyvenimas juos daugi
na.

CLEVELAND, OHIO. 
Teisinasi begėdišką darbą 

padarę.
„Keleivyje” jau buvo pra

nešta musų visuomenei apie 
kunigo Halaburdos atsineši- 
mą link rengiamo čionai g. 
M. Petrauskui koncerto. Da
bar „Darbininke” tūlas Ha
laburdos klapčiukas Saka
lauskas bando išteisinti tėve- 
■i, buk tas nevadinęs gerb. 
Petrauską valkata ir rengia
mam koncertui nekenkė, ne
są pats Halaburda dailę my
lįs. Tik ir begėdžiu reikia 
būti, kad šitaip dagi prieš 
visuomenę pasakoti. Pole
mizuoti su tokiais elemen
tais butų perprasta. Paduo
siu visuomenei vien 
kurie nušvies tikrą 
kių klerikalų veidą, 
suomenė lai apie juos spren
džia.

Gavęs nuo g. kom. Pet
rausko Įgaliojimą rengti 
jam koncertą, atsišaukiau i 
vyčių kuopą. Vyčiai savo 
susirinkime buvo nubalsavę 
prisidėti prie rengimo, bei 
kada pasiklausė Halaburdos, 
ar tasai pavelija, šis „dai
lės mylėtojas” pareikalavo, 
kad visas koncerto pelnas 
butų . skiriamas bažnyčiai, 
kitaip vyčių armijai uždrau
dė koncerto rengime daly
vauti. Negana da to, tasai 
„trijų pėdų milžinas” 11 d. 
lapkričio visaip išnieki
no gerb. M. Petrauską ir jo 
koncerto rengėjus. Ir to da 
neužteko tam „dailės mylė
tojui”—pašventė jis ir antrą 
visą savo pamokslą apie tą 
rengiamąjį koncertą. Jis 
dėjo visas savo pastangas, 
kad suardžius ir pakenkus 
koncertui. Kada atėjau ne
toli bažnyčios su koncerto 
pagarsinimais, špitoininkai 
užpuolė mane kaip žvėrįs, 
grūmodami kaulų išnarsty- 
mu, o Halaburda ant vietos 
iš manęs atimtus plakatus 
sudraskė. Tai vadinasi dai
lę mylįs ir koncerto rengi
mui nebuvo priešingas. Aha, 
ve, Sakalauskas betei Ginda
mas už begėdišką darbą, pa
sako, kad priešingas buvo 
dėlto, kad aš vienas koncer
tą rengiau. Faktai pasilie
ka faktais, kad kviečiau 
draugijas. Darbininkų Li
teratūros Draugija, Mirtos 
choras, Tėvynės M. Draugi
ja ir "Varpas” pakvietimą 
priėmė ir gelbėjo man kon
certą surengti. Taigi ne 
viena ypata koncertą rengė. 
Kad tame rengime dau
giausiai darbavausi, tai to 
neskaitau sau pažeminimu 
arba nusidėjimu, kaip Saka
lauskas kad nori. Už tatai 
špitoininkai ir kaulus man 
išnarstyt norėjo. Ir gal bu
tų tai padarę, jeigu ant ma
no laimės nebūtų atsiradus 
tarpe katalikų viena išmin
tingesnė ir gražesnės širdies 
mergina, kuri matydama 
mane užpultą užstojo ir pra
dėjo juodašimčius kolioti. 
Tie begėdžiai žmonės savo in 
irtime atvėso, pradėjo nie
kinti ir pravardžiuoti tą 
merginą, o man tuo tarpu 
pasisekė pabėgti. Tai ve 
kaip link M. Petrausko kon
certo atsinešė mūsiškiai 
klerikalai.

Negeriau elgėsi ir musų 
”tautos kultūros kėlikai”— 
tautiečiai, tikriau sakant 
klerikalų čebatlaižiai su p. 
Jokubynu priešakyje. Tie 
smuklėse mitingus darė ir 
protestus kėlė, kam aš kon
certą rengiąs.

Nežiūrint, kad koncerto 
pagarsinimai buvo sudras
kyti ; nežiūrint kad visos pa- 
tamsės galybės stengėsi ken
kti, koncertas įvyko ir nusi
sekė ant tų tamsos apuokų 
nelaimės geriau, negu ga
lima buvo minėtose aplinky- 

J. K. Buch. bėse laukti.

Prirodykite 
minėta ypata 

priklausė? 
raudonųjų”

ELIZABETH, N. J.
Socialistų spėkos auga, 

klerikalų puola.
Lapkričio 25 d. čionai buvo 

LSS. 147 kuopos parengtos 
orakalboš, kad išaiškinus ko 
nori katalikų vadovai. An
glų kalba kalbėjo d. G. Tei- 
mer, „The Issue” redakto
rius, lietuvių kalboj pasakė 
prakalbą d. J. Jukelis.

Nors buvo visai menkai 
šios prakalbos išgarsintos, 
tečiaus publikos susirinko 
tiek, kad kaip tik svetainėn 
tilpo. Atėjo ir ištikimiausi 
kunigui vyčiai pasiklausyti, 
ką socialistai apie jų vado
vus pasakys. Ir reikia pas
tebėti, kad klausėsi taip aty- 
džiai, kad publikoje kapinė 
tyla viešpatavo, prakalbos 
visus žavėjo. Renkant aukų 
lėšoms padengti surinkta 
22 doleriu su centais. Vie
nuolika dolerių iš tų pini
gų pasiųsta Politiškų kanki
nių Šelpimo Fondan. „The 
Issue” užsiprenumeravo 
13 ypatų. Literatūros iš
parduota daug. Daugelis 
padavė vardus, kad arti
miausiame kuopos susirinki
me prisirašyti prie socialis
tų. Vadinas, socialistų spė
kos auga.

Dabar pažvelgkime į kle
rikalus. 18 d. lapkričio bu
vo klerikalų parengtos pra
kalbos ir jų kalbėtojas pra
dėjo niekinti socialistus, tai 
patįs vyčiai sukilę nuvarė 
lauk nuo pagrindų šmeižiką. 
Vyčių kuopa iki tų prakalbų 
turėjo 5 narius, po prakal
bų likosi tik 3. Da kiek lai
ko ir neliks nei vieno. Tau
tiečių, kurie spietėsi apie 
SLA. kuopą ir ėdė socialis
tus—liko tik 3. Taigi griež
tų savo klesinių priešų čio
nai turime organizuotų tik 
6. Gi socialistų kuopa turi 
80 narių ir netrukus bus vi
sa šimtinė.

^■1 -■
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faktus, 
musiš- 
ir vi-

Nekalbėsiu apie tai, kad' 
tie patįs priešai nors ir ne su 
tikslu paremti bei daile pasi
gerėti—tatai ne jų purvinai 
delai—atsilankė ir padaugi
no publiką. Nors Sakalaus
kas ir mėgini nevykusiai pa
sidžiaugti, kad žmonių buvo 
mažai, arba kad daugelis 
grįžo atgal, tasai jo melas 
yra žiopliausia, nes grižo tie, 
kuriems nesinorėjo statiems 
už 50 centų stovėti svetai
nėj. Tikietų gi parduota 
600 ypatų. Gryno pelno 
koncertas davė du šimtu su- 
viršum. (Žmau tatai, nes 
pats atskaitą vedžiau.)

Turiu tarti širdingai ačiū 
vardan gerb. Kompozito- 
iaus Petrausko toms orga

nizacijoms, kurios pagelbė
jo rengime ir tiems gerų no
rų žmonėms, kurie atsilankė 
i koncertą. Tas nusiseki- 
.nas yra skaudžiausiu smū
giu klerikalams ir jų čebat- 
laižiams, kurie savo kovą 
orieš koncertą taip laimėjo, 
kaip anglai Dardaneliuose.

Tadas Rimkus.

NORWOU1>, MASS.
L. D. L. D. prakalbos ir 

koncertas.
Lapkričio 18 d. čionai bu

vo LDLD. vietinės kuopos 
surengtos prakalbos ir kon
certas. Kalbėjo d. Smelsto- 
rius, vaizdžiai ir aiškiai iš
aiškinęs reikšmę ir reikalin
gumą LDL. Draugijos. Po 
to kalbėjo apie darbininkiš
ko judėjimo laimėjimus ir 
darbininkų galybės augimą, 
išparodydamas ypač kleri
kalų veidmainystę ir juodus 
darbus, kad tam darbinin
kiškam judėjimui kelią už
stojus. Jo pilna revoliucinės 
dvasios kalba Į susirinkusią 
publiką padarė giliausių į- 
spudžiii. Publika buvo pa
tenkinta.

Po prakalbai buvo kon
certėlis, kuris taipgi gerai 
pavyko. Mažos mergaitės, 
išmokintos dr-gės Misevičie
nės sudainavo pora revoliu
cijos giesmių. Buvo dekla
macijų ii- monologų.

Nors tą pat dieną klerika
lai irgi parengė savo kon
certą su prakalbomis, ap
vaikščiodami savo spaudos 
savaitę, tečiaus į LDLD. su
šauktą viešą susirinkimą 
publikos atsilankė gana 
daug, o klerikalams Monte- 

,llos bučeriui bekalbant susi- 
■ rinkusieji pradėjo vaikščiot 
ir pupkes rūkyt, tai ir buce-

rasta 11 doelrių pinigų, kap
šiukas, britva ir peiliukas 
sudėta i skrybėlę ir pakabin
ta ant medžio. Taipgi ir 
švarkas buvo pakabintas ir 
lavonas vienmarškinis pa
kartas kabojo. Nusižudy
mo priežastis irgi nežinoma. 
Velionis buvo jau ištautėjęs. 
Mėgdavo tik bibliją skaityti, 
bet šiaip buvo geras vaiki
nas.

Norintieji platesnių žinių 
apie tą nelaimingą šeimyną, 
lai kreipiasi žemiau paduo
tu antrašu.

Adomas Vilūnas (ar Vi- 
kunas. Red.) Paėjo iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Raza- 
limo valsčiaus.

John Brangaitis. 
BOX252, Cainbrook, Pa.

MlNERStILLE, PA.
Lietuvių i toopera t y v ė 

bendrovė.
Galų-gale ir minersvilie- 

čiai lietuviai pragyvenimo 
brangumo spiriami pradeda 
galvoti kokiu budu sau pasi- < . . .
lengvinus. Mintis apie stei-;r.ys užbaigė savo_ prakalbą 
girną kooperatyvės bendro- pirma negu mane. Sako pa
ves valgomų daiktų krautu-j sėkmių klerikalams jokių 
vei Įsteigti pradeda jau apsi- nebuvo. Tai mat, vargšai, 
reikšti ir kristalizuotis. mano pirmeiviams pakenkti, 
Tik reikia padarvt viena tik- o čia patiems pnsema skylėn 

- ‘ - no-.lįsti.
kunu. i Tą pat dieną buvo ir len- 
vyktų kų sušauktas viešas susirin- 
rodos kimas su tikslu rekrutuoti 

j „legionius.” 
y vės ben- Lenkai be armijos, kai vai-

rą žingsni, kad žmonių 
rus pavertus gyvu 
ir geistina, kad tas 
kuoveikiausiai. Jau 
užtektinai apsišvietėm, kad jaunus vyrus i 
supratus kooperat, ... ,
drovės naudingumą ir vieto- kas be „cackos” apseiti ne- 
je privatinių biznių steigti gali, 
bendrąjį. Jeigu turime žmo
nių privatiniams bizniams 
vesti, tai turime jų užtekti
nai tinkamų ir kooperacijos 
verteivystei. Tik pagalvoki
te, minersvilieeiai.

Svaigalai.
butų mėginti 

visas nelaimes ir 
kokias atneša 

svaigalai, nes jų 

knygas. Paminėsiu čia vie
ną nelemtą atsitikimą, 
priežasties svaigalo.

Lapkričio 1 d. čionai buvo 
SLA. 13 kuopos parengtas 
balius. Linksmintasi iki 1 
valandai nakties. Kadangi 
čia paprastai svetainės būna 
virš karčemos, tai daugelis 
vyrų su merginom po šokių 
suėjo apačion. Nu ir su
prantama pavydo ir keršto 
jausmai po alkoholiaus Įtek
me išaugo, pakilo ir sprogo. 
Kilo smarkiausia revoliuci
ja. Prisiėjo angelam sar
gam su žvakėm liepsnojan
čias galvas gesinti ir gaben
ti Į šaltąją kad per naktį at
vedimus karštus narsumus. 
Ant rytojaus buvo teismas 
ir karžygiai nežiūrint kas 
kaltas, kas nekaltas turėjo 
užsimokėti už nakvynę, dė
džių patarnavimą ir teisėjo 
„klapatą.” Sakau, alkoho
lis pabrango, bet geriau butų 
kad jis paliktų nenuperka
mu, o žmonėms daug bran
gaus skatiko kišeniuose atli
ktų.

Lapkričio 15 dienos vidur-, 
naktyj J. Spūdžio smuklėje’ 
buvo antra revoliucija. 
Sindaras likosi baisiai ap-j26 lapkričio prisiuntus dra- 
muštas. Žmonės pasigėrę, bužių sklypelius, motina pa- 
paprastai žvėrimis palieka, žino, kad tai jos vaiko. Ne- 
Tatai liudija, kad ir tas fak- laimingas vaikinas buvo da 
tas, jog Sindarni jo priešas vos 18 metus baigiąs. Jo 
nukando rankos pirštą, va- mirites priežastis, tai pas- 
dinas dantimis kai šunes ė- laptis. Jei jį butų kas nu- 
dasi. į žudęs, tai visgi butų bent

Senas Singelis. pinigus paėmęs, gi dabar at-

1

Veitui
skaitliuoti 
blogybes, 
žmonėms 
nesurašvtum i didžiausias _ v e-į

I lb j

Ištikrųjų tų keistų 
žmonių vaikiškumu tik ir 
stebėties reikia. Virtuzas 
Padarevvskis irgi pasiliovė 
piano stygas daužęs, užsima
nė „szabelką brząkac”—ge
nerolu likti, taigi jis per sa
vo feltfėbelius ir organizuo
ja Amerikos lenkų armiją. 
Tečiaus čionai nekaip jiems 
nusisekė. Tokių, kurie 
•neštų darbo Įrankį ir pasi
imtų durtuvą, tik keturis te
rado. žemaitukas.

CAIRNBROOK, PA. 
Nelaimingoji šeimyna.
Pereitų metų 18 d. vasario 

patiko nelaimė Adomą Vilū
ną, gyvenusi su savo šeimy
na netoli nuo čionai kaime
ly j, vadinamam Hooversvi- 
lle. Jis gerai užsigėręs ėjo 
namo ir traukinys užbėgęs 
sumalė nelaimingąjį ant vie
tos. Paliko pati su 8 vai
kais. Du jų jau sykiu su tė
vu dirbo kasyklose, todėl 
tėvui žuvus tie sūnus užlai
kė nelaimingą motiną ir 
jaunesniuosius. Apie gegu
žės mėnesi šių metų jaunes
nysis tų vaikų, pasakė moti
nai, kad važiuosiąs kur to- 
liaus geresnio darbo jieško- 
tų. Išvažiavo ir iki šiol jo
kios žinios apie ji nebuvo, 
bet štai dabar 11 lapkričio 
anglų laikraščiuose pasiro
dė žinia, kad girioje Conor- 
sville, Pa. apielinkėje atras
ta kabanti jauną žmogų, bet 
nežinoma kas jis per vienas 
buvo. Mat jau tik kaulai 
odoj kabojo. Vyresnysis 
brolis nuvažiavo pažiūrėti, 
ar nepažins atrastame savo 

T į žu vusį broli, bet rado jau 
į palaidotą. Tik graboriui

STOUGHTON, MASS. 
Socialistų kuopos vakaras.

Spalio 27 d. LSS 86-tos 
kuopa turėjo savo vakarą. 
Buvo koncertas ir balius.

Publikos susirinko gana 
daug ir vakaras visais at
žvilgiais gerai nusisekė. 
Prieš koncertą d. Vinkšnai- 
tienė pasakė gražią prakal- 
bėlę. Vinkšnaičių Juliutė 
sudeklamavo kelias gražias 
eiles. Deklamacija publi
kai taip patiko, kad garsiais 
delnų plojimais iššaukė jau
ną deklamatorę kelis kartus. 
Dialogas „Kapitalistas ir 
Šmėkla” taipgi gerai suloš
ta. Atliko d. Kricheris ir d. 
Januškevičiūtė. Buvo pa
kviestos dainuoti d-gės V. 
Putvinskaitė ir M. Deržins- 
kiutė, bet nežinia dėl ko sa
vo pasižadėjimo neišpildė.

Po koncerto buvo šokiai. 
Vakaras kuopai davė pelno 

$12.40c.
F* r ji k 1

Spalių 28 d. LSS 86 kuopa 
turėjo prakalbas. Kalbėjo 
d. V. Žiurinskas. Pertauko- 
je deklamavo J. Vinkšnaičiu- 
tė. Prie kuopos prisirašė 2 
nauji nariai.

Lapkričio 11 d. buvo tos 
pačios socialistų kuopos su
rengtos prakalbos. Kalbė
jo d-gė Z. M. Puišiutė. -Jos 
prakalbos klausyties susi
rinko labai daug publikos. 
Prie LSS. 86-tos kuopos pri
sirašė 7 nauji nariai. Be to 
susitvėrė L. M. P. S. kuopa 
iš 14 narių. Taigi pasekmės 
buvo labai geros.

Naujai kuopai linkėtina 
kuopuikiausios kloties. Lin
ksma, kad lietuviai darbinin
kai progresuoja. Tai ženk- 

jų susipratimo.
Šilingėlis.

Socialistas.

ias

LEVVJSTON, ME. 
Giriasi nepagirtinais 

dalykais.
Daugiau apsišvietusieji 

žmonės gėdijasi tokių kleri- 
kališkų organizacijų, kaip 
tai vyčių armija ar šv. Juo
zapo sąjunga. Tečiaus pas 
mus randasi tūlas „akademi
jos studentas’’ P. J-nas, ku
ris socialistus ir laisvama
nius bei pirmeiviškas orga
nizacijas žemina ir niekina 
visokiais budais, o tankiai 
pasigiria, kad esąs „žy
miausias vyčių armijos ge
nerolas” ir šv. Juozapo są
jungos pirmininkas. Man 
rodos, kad nėra ko girties. 
Juk vyčių generolu ar šv. 
Juozapo sąjungos pirminin 
ku būti tai tiek pat garbės, 
kiek Lietuvoje sodžiaus ker
džium: skirtumas tik tame, 
kad kerdžius už smarkų 
triubos putįmą ir botago 
pliauškinimą gauna sūrį, gi 
vyčių generolas už niekini
mą socialistų ir laisvamanių 
bei jų organizacijų negauna 
nei nuo davatkų bulvinio 
medaliaus. Taigi ar girtis ir 
didžiuotis yra iš ko. Varg
šas, tas musų klerikalas. Ne
apykanta jam visai atėmė 
protą.

BINGHAMTON, N. Y.
Per kelis paskutinius me

tus visokie tamsybės apaš
talai, ant galo nepraustabur
nis velniu kuDČius Mockus fc X
taip ištvirkino tos vietos lie
tuvius, jog daugumas pame
tė savo tikėjimą ir nustojo 
visai doros. Moteris šlykš
čiausius teatrus lošia, vie
šai rodydamos savo kūno 
sarmatlyvas vietas jaunuo
menei ir vaikams. Jaunuo
menė baigia savo gyvenimą 
su užkrėstomis ligomis li- 
gonbučiuose dei paleistuvy
stės, moteris savo vyrus pa
meta,draugas draugą šim
tais dol. apvagia. Šiomis die
nomis kuopa iš tų ištvirkėlių 
bedievių lietuvių išplėšė ke
lis karus su rūbais, valgiais, 
medega ant kelių tūkstan
čių. Nekuriuos daiktus ant 
farmų išgabeno, kitus paslė
pė, o daugumą daiktų sura
do paslėpta pas keliatą lie
tuvių laisvamanių. Jau. val
džia pagavo keliatą tų išdy
kėlių, kitigi spėjo pabėgti 
kitur. Liūdnos naujienos 
musų tautai.

Kun. P. Vanagas. 
DETROIT, MICH.

Nelaimingas atsitikimas.
Sekmadienyj 18 d. lapkri

čio apie 11 vai. nakties 
„Grand Trunk” pasažieri- 
niui traukiniui perbėgant 
Reniff str., gatve žaibo grei
tumu atbėgo Fordo automo
bilius su keturiais lietuviais 
ir smogė į antrą nuo garve
žio vagoną. To smūgio 
smarkumu, sako, Fordo pa- 
sažieriai buvo išmesti apie 
5-6 pėdas į augštį. Pasek
mės buvo tokios, kad šoferis 
likos užmuštas ant vietos, 
antras numirė į trečią dieną, 
trečias gal mirs ligonbutyj, 
o ketvirtam irgi dantįs iš
iminėta. Jis taipgi guli li
gonbutyj. Reikia pastebėti, 
kad tas, kuris „runijo” For
dą, buvo gerai prisipumpa- 
vęs rojaus rašalo, kurį dau
gumas lietuvių laiko už 
švenčiausi daiktą. Detroite 
trumpu laiku buvo keli ne
laimingi atsitikimai vis per 
girtuoklystę. O vis yra 
žmonių, kurie sako, kad gė
rimas nekenkia.

Atomas.

■M

Jaunikaitis.

Telegramos skelbia, kad 
Kynuose vėl kilc revoliucija. 
Hu-Nan provincijoj revoliu- 
eijonieriai eina ant Han- 
Kau miesto.

•<jĘjį
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X Klerikalai tyčiojasi iš žmonių nelaimes

—Šiandien tu, tėve, išro- naikinti, o ne įvesti ją. 
dai labai susirūpinęs. Ar ne
gavai kur lupt ant katalikiš
kų krikštynų? 
. —Kas, vaike, gali atsivo- 
žyt lupt vyčių generolą?

—Tai kogi tu taip nusi
minęs?

—Man markatna, vaike, 
kad svietas labai ištvirkęs, 
štai gazietos rašo, kad Ame
rikoj socialistai gavo daug 
balsų; kai kur jie net sumu
šė demokratus su republiko- 
nais ir išrinko savo majo
rus. Senam kontre socialis
tai jau. visą valdžią paėmė į 
savo rankas ir daro savo 
zok(mns7-Tas parodo, vaike, 
kad neužilgo socialistai vi
są svietą užvaldys.

—Tai ko tu.bijaisi, tėve?
—O kaipgi nebijotis? Juk 

socialistai yra bedieviai. Jie 
padarys zokoną, kad nėra 
dūšios, ir gyvenk tuomet lyg 
koks šuva. Koks gali bm 
gyvenimas l>e dūšios? .

—Nenugąstauk. 
Socialistams tavo dūšia 
sai nerupi.

—Tai kas jiems rupi?
—Jiems rupi įvesti tokią 

tvarką, kad niekas negalėti 
žmogaus skriausti: kad dar
bininkų niekas negalėtų iš 
naudoti savo naudai; kac 
visi butų pavalgę, apsirėdę 
ir laimingi.

—Ką tu, vaike, mane čū 
f ulini! Ar aš neskaičiau, kac 
francuzų socialistai draskė 
iš katalikų krūtinių ši r- 
dis ir darė iš jų porkčapsus?

—Gal pasakytum, kada 
toks balius buvo?

—Ogi per francuzų riva 
liuciją. 
■ —O kur apie tai skaitei 
tėve ?

—"Drauge."
—Tai tu, tėve, skaitei me- 

lą.
—Kaip tai melą? Tą rašo 

pats mokyčiausias musų ku
nigas Maiiauskas, o jis, Mai
ke, žino visas metodologijas 
Jis nemeluos.

—Aš tau sakau, tėve, kad 
tai melas, ir prieto da žiop
las melas.

—Kodėlgi tu sakai, vaike, 
kad melas?

—Todėl, kad tuose laikuo
se, kuomet Erancuzijoj buvo 
revoliucija, socialistų da ne
buvo.

—Bet aš žinau, kad socia
listai vistiek negeri žmonės. 
Jeigu jie paims valdžią į sa
vo rankas, tai ant svieto bus 
didžiausia vergija. O aš, 
vaike, nenoriu būt vergas. 
Aš esu demokratas ir noriu 
būt fry sitizen.

—Klysti, tėve. Socialistai 
nori vergiją pasaulyje pa-

teve
vi

—Ką tu čia man kalbi. Ar 
aš neskaitau gazietose, kaip 
dabar elgiasi Rusijos socia
listai. Kaip tik paėmė val
džią į savo rankas, tuojaus 
uždarė visas gazietas, kat
ros jiems nepatiko. Taigi 
pasirodo, kad prie socialistų 
valdžios žmogus ir savo mis- 
lies negali išvirozyt. Argi 
tai ne vergija?

—Ne, tėve, socialistai ne
uždarė nei vieno laikraščio, 
kuris stovėjo už žmonių lai- 

Isvę. Uždaryti likos tik juo
dašimčių organai, kurie bu
vo priešingi darbininkų val- 

Idžiai ir norėjo grąžinti bur
žuazijos viešpatavimą. Tai
gi tų atžagareiviškų laikraš
čių uždarymas kaip tik ir 

i parodu, dak socialistai gina 
i darbininkų laisvę.

—Na jau tu. Maike. socia
listų man negirk. Ve. jusų 
generolas Šliupas rašo, kad 
Rusijoj dabar snapso nei pa
uostyt žmogus negali gaut. 
D kokia man gali būt laisvė, 
kada nėra snapso? Ateis 
’abar Kalėdos, užgims svie- 
o Išganytojas, o geras kata- 
ikas neturės kuo nei pasi- 
inksmint.- Tokios laisvės, 
aike, aš nenoriu.
—Bet čia juk ne socialis- 

ai kalti.
—Bet jeigu socialistams 

aip rupi laisvė, kaip tu ša
jai, tai nuvertė carą jie ga- 
ėjo vėl monopolką įvesti, 
tet jie neįvedė ir nemislina 
vesti. Tas, vaike, parodo, 
tad jie nori žmones pavergt.

—Kalbi, tėve, kaip tikras 
legtinės vergas. Kurgi tu 
okį daiktą girdėjai, kad 
girtuokliavimas butų žmo- 
lėms laisvė? Juk tu pats ži
lai. kad girtas būdams ir ka- 
ėjiman greičiau papulsi, ir 
aisvės nesuprasi.

—Tai tu sakai, kad prie 
socializmo snapso nebus?

—Aš tau nesvkį aiškinau, 
tėve, kad socializmo laikuo
se tvarką ves patįs žmones. 
Nuo jų tuomet viskas ir pri
gulės. Jeigu jie nutars, kad 
butų gėrimų, tai bus; jeigu 
nutars kad nereikia, tai ne
bus. Tu pirma sakei, kad 
tikėjimą panaikins. Bet tą 
natį reikia pasakyti ir apie 
tikėjimą, ką pasakiau apie 
gėrimus. Jeigu žmonės no
rės tikėti, niekas jiems nega
lės uždrausti, o jeigu neno-' 
rėš, niekas negalės juos prie 
to priversti. Socializmas, 
mat, reiškia tokią tvarką, 
kur žmonės turės pilną lais
vę.

—Na, tai einam, vaike, aš 
tau užfundysiu.

—Ačiū, tėve, aš negeriu.

I

I

Taip \ artinamoje "maldo
je viešpaties," t. y. "tėve mu
sų." gludi maža, tečiaus įdo
mi f vazelė: kaip danguj— 
taip ir ant žemės, šitie keli 
žodžiai, gerai juos supran
tant. nušviečia, manding, vi
są dangaus padėjimą. Jie, 
pasako.kad kaip yra danguj, 
tai taip jau ir ant žemės, ar
ba antraip sakant, kaip yra 
ant žemės—taip yra ir dan
guj.

šiandien gyvenimas ant 
žemės, kaip žinome, nedaug 
vertas Čia kalbu apie dar
bo žmones. Darbo sąlygos 
nepakenčiamos. Valandos 
p r a 1 e i d ž i a m os va rgrt ien ių 
žmonių prie sunkaus darbu 
fabrike, nevertos žmoniško 
gyvenimo. Valandos, pra
leidžiamos tų pačių skurdžių 
ankštoj, nešvarioj, tvankioj 
grinčioj. nėra vertos žmoniš
ko ervvenimo. Valandos, 
praleidžiamos darbo žmonių 
neva pasilinksminimui, pa
silsiu:. karčiamoj, kur ap
svaiginama jo kūnas: bažny
čioj, kur nuodijama jo pro
tas—nėra vertos žmoniško 
gyvenime.

Gamtos grožybių ir svei
katos šaltiniai taipgi nepri
einami darbininkams. Saulės 
spinduliai negali įsiveržti di- 
džiausian fabrikan,kur nuo 
pat ryto iki vakaro minios 
žmonių dirba-prakaituoja. 
•Jie neprieina ir prie vargo 
lindynių. Jie negali parodyti 
savo skaistumo darbo žmo
nėms, nes kur darbininkai 
gyvena, ten turčiams }>elną 
nešanti fabrikai, durnai ir 
dulkės užtemdo net saulę. 
Lyg juodas, žiaurus debesys 
uždengia-atplėšia nuo bied- 
nųjų šeimynų skaičius jos 
spindulius. Net tyro oro 
darbininkai negali gauti sa
vo krūtinėms atgaivinti. 
Turčių godumas neleidžia 
darbininku šeimyninių -gy
venti ten. kur oras sveikas, 
kur gamtos grožybėmis ga- 
ima gėrėtis. Ne. Darbi
ninkų šeimynos turi gyven
ai ten. kur dirbtuvės, kur du
rnai. suodžiai, trukių ir gat- 
vekarių bildėjimas, kur ta
rytum dangus su žeme mai
šosi. Net ir vanduo, kuris 
vra svarbiausiu žmogaus 
gyvybės ir sveikatos palai
kytoju. nepasiekia minių pil
name savo tyrume. Žaliuo
jantis medžiai, kvepiančios 
kvietkos nelinksmina darbi
ninkų. negaivina šitų pasau
lio milžinų, kurie išbudavo- 
ja miestus, nutiesia geležin-
kelius, padirba laivus, pasta
to mokyklas ir bažnyčias. Ši
tie brangus žmonės—darbi
ninkai—gyvena kur plikos 
gatvės, kur sulužę, sukniu
bę namai, kur net medeliai 
negali žaliuoti: tečiaus dar
bo žmogus tenai turi gyvent!

Bet tai da ne viskas. Rei
kia atsiminti da karės lau
kus...

Ar šitokiu gyvenimu ver
ta gyventi? Ar jis vertas 
branginti ?

Bet jeigu "kaip danguj— 
taip ir ant žemės," tai reiš
kia, kad ir danguj yra vis
kas taip, kaip ir čia. Gyve
nimas ten toks pat, kaip ir 

Į čia. Ten darbininkai taip- 
nat dirba-prakaituoja, jų 
šeimynos skursta; jie yra iš
naudojami, skriaudžiami. 
I en ponai lėbauja, kaip ir 
čia; jiems nieko netrūksta. 
Ten vedamos ir karės. Dar
bo žmnės neša ant savo pe
čių baisiausiąją karės naštą.

Matome dabar, kad ir dan
guj gy venimas nieko never
tas.

Kam tad branginti tokį 
dangaus gyvenimą? F 
prašyti dangaus karaliaus 
(dievo), kad jis priimtų mus 
dangun ? Kam melsti dan
gaus ministerių (šventųjų), 
kad jie pagelbėtų dangun į- 
sprukti? Kam?! Juk ten 
darbininkui žmogui tas pats

■ - -------------------
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Pereiam "Keleivio” nu

meryje buvo jau rašyta, kad 
Anglijos ir Škotijos lietuvių 
šeimynos, kurių vyrus vald
žia išgabeno Rusijon, dabar 
atsidūrė dideliam varge. 

'Motelis eina prašyti pašal
pos, bet negauna, o nemokė- 
danios anglų kalinis būna ir 
pajuokiamos, čionai mes 
paduodant keliūtą ištraukų 
iš klerikališkojo "Išeivių 
Draugo,” iš kurių skaityto
jas matys, kad ir kunigų lai
kraštis tyčiojasi iš žmonių 
nelaimės. Klerikalų orga
nas netik tyčiojasi, bet vie
tomis tiesiog kolioja las ne
laimingas moteris, kad jos 
perdaug lenda pašalpos, kad 
nežino kur kreiptis. Vienoj 
vietoj jisai nesigėdi net pa
sakyti, kad moterįs pirma 
pravalgytų savo geresnes 
drapanas ir šliubinius žie
dus parduotų, o tik tuomet 
galėtų prašyt pašalpos.

Taigi klausykit, ką rašo 
Škotijos kunigai 45-tani "I- 
šeivių Draugo" numeryje:

KUR PROTAS?
Policmanas varo "socialistą" 

pas kunigą.
Policmanas kai kam auto

ritetas! Berods, jis autorite
tu turi būti savo "džiabo" 
srity j.: nuvesti girtą ar pra
sikaltėli i šaltąją, apraminti 
triukšmadarį, priversti pil
dyti valdžios įsakymus etc. 
Parodo jis kelią paklausus, 
daboja tvarką. Bet šiaip 
jau iš policmano nėra ko lau
kti, nes jis pats beveik visa
dos mažamokslis, mažaži- 
nis žmogus. Ką jis gali pa
sakyti: kur ir kaip rusai 
duos ar kiti kam pašalpas? 
Kur lietuvius išvežė? Ar 
Archangelskas neužšalęs? 
iškur tą viską policmanui ži
noti? jr

Het į'štaiAnla ''apsišvietu
si" lietuvė nuvyko į policijos 
stotį ir užpuolė jiolicmanų 
Jaustis kaip bus su pašalpa. 

Policmanas nusikratimui 
oasako:—Eik pas Eather 
Norbuto. To gana, vergšė 
šviesuolė supranta, buk Ea- 
theris jau nešios pašalpas ir 
dalys savo ranka. Tuojau ke- 
ia prieš policmaną "protes
tą”:—Aš, šaukia, nenoriu, 
kad Eather Norbut dalintų, 
aš esu "šošijalis,' aš noriu, 
kad man konsulis į stubą at
neštu.— "Never mind.atrėžė 
policnionas, socialiste ar ne. 
au į stubą atneš Eather 
Norbut, o konsulas gyvena 
toli." Kita, nesvietiško plo
čio boba, sėdėjusi čia pat ant 
suolo pašokusi prasižioja už 
Iraugę užtarti, policmanas 
oriėjęs sodina ją atgalios: 
"Keep, girdi, steady savo 
nlaČia sėdynę ant to siauro 
molo!” Pajuoktos moterė
lės išeina iš "policstaišės” ir 
kožnam ką pasitinka apsa
ko, kaip policija pati liepia 
eiti pas Eather Norbut, su
sitarus laiko ranką ir kaip 
Fatheris nešios per stubas 
pašalpas dėl šeimynų.
Policmanas siūlo kamarą.
Kita moteris rūpestingai 

bet karštai užpuolė policma- 
nų klaustis kaip bus su stu- 
bomis: ar reikės mokėti, ar 
ne. Policmanas: kaip nori:

l

skurdas, alkis, ašaros... kaip 
> ir čia. Juk "malda viešpa
ties" aiškiai sako: "kaip dan
guj—taip ir ant žemės."

O vienokgi kiek triūso, 
kiek prakaito ir sveikatos 
darbininkai padeda bebuda- 

j vodami bažnyčias. Kiek 
sunkiai uždirbtų skatikų su- 

Kam kiša kunigams. Kiek pri
vargsta poterius kalbėdami, 
ant kelių beklupčiodami be
drebėdami dėl baimės praga
ro ir velnio? Ir vis ūžtą 
dangų, kur viskas taip kaip 
ant žemės.

Margeris.

nori mokėk, nori ne, ne musų1 kiauliškesnis, kas prasigru- 
biznis. Moteris:—Kaip ne1 do-prasimušė pirmiau, tas 
jusų? Jus išvežei vyrus, j lig ir pirmesnis. Štai j tūlą 
jus turite aprūpinti mumis 
kad nemestų iš stubų. Po- 
I km a nas: Kai užmokėsit, 
nemes. Moteris.—O jei ne
mokėsim? Policmanas:—
kį numeri tamstelei paves
ti ?..Gal tuoj kraustysis?—

Vėl, apsijuokintas savęs, 
policmanas ne vienam papa
sakos kokie tai ”polai" kvai
li, ateina į {Miliciją kvaterų 
prašyti!

Kol pravalgysi žiedus 
ir šilke dresę.

Kita moteris pamiršo, kad 
kas pašalpų jieško—tas turi 
nuduoti ubagą. Ypač, kuo
met pašalinis ne valdžios 
atlyginimas, bet link •ilmuž- 
na. atlyginimų rusų valdžia 
neduoda Britanijoj niekam. 
Almužną duoda visur anglų 
"parish." Duoda nelygiai, 
sulig nuožiūros. Ir žiuri 
tankiausiai į išvaizda—ap
siaustą. Poniškai pasirė
džiusiom negi siūlys šilingą- 
kitą. jam duotų saują sva
rų jei turėtų, o kad svarų 
duoti neturi, neduoda nieke, 
štai minėtoji mama pribuvo 
į Parish Office prašyti pa
šalpų išsipuošusi lig i vestu
ves. aukso žiedais apsimaus- 
čiusi, šlamančiais šilkais ap
sirėdžiusi. Pastebėjo tą o- 
ffice.—"Kuomet jau praval- 
gysi, sako, tuos žiedus ir tą 
dresę, tuokart ateik: gausi 
pašalpą. Bet ne pirmiau." 
Norėtum, kad visi gautų 
nors šilko dresę ir aukso žie
dus nešioja. Moteriškei ir- 
?i dresės bei auksas pritinka 
ouikiai. Labai butų gerai 
kad kožna moteris išgalėtų 
auksu ir šilku pasipuošti! 
Aukso žiedas ir šilko dresė 
įevisados rodo tuščią širdį, 
lerai. bet atminkit, moteris, 

einąte prašyti pašalpų, o’ šel- 
piamia tik tie, ką neturi duo
nos, o ne aukso—šilko.

Nė aukso, nė šilko dabar 
nepirk: jei turi nusipirkusi 
iš senesnių laimingesnių lai
kų, laikyk sau sveika, tik 
kuomet eini į parish pašalpų 
—palik namie! Parish ži
no, kad prie aukso ir šilko 
Įali būti bėda ir reikalas, tik 
>e tų reikalai išrodo kur kas 
didesniais!

Lietuviai rėdosi gerai; ki
tas angliakasys iš apsiausto 
nesiskiria nuo inteligento ar 
bagočiaus. Už tą visi lietu
vius giria, ir mes nepapeik- 
•ime. Bet tuokart, kada yra 
tam savo pinigų. Dabar, pa
vyzdžiui. rusų konsulis p. 
Denham nurodo, bene pri
reiks vienam kitam duoti pa
šalpas ne pinigais tik tikie- 
tais į krautuvę: kad kartais 
pinigai, nebūtų pragerti ar... 
už juos nebūtų perkama au
ksiniai retežiai, žiedai etc. 
Girdi: ateina lietuvis prašyt 
•š manęs pašalpų, o apsiren
gęs kur kas turtingiau už 
mane patį!

Laikyk "beną”!...
Kartais lietuvių "gruba- 

auskumas" bei storžievišku
mas apsireiškia svetimtau
čių akyse net peraiškiai. Tai 
atėjusi į office reikalavimas, 
užsipuolimas ant tarnų, sa- 
vytarpiai ginčai ir varžimasi 
už pirmą vietą, nemokėjimas 
užsilaikyti rimtai, su pagar
ba sau ir kitiems. Atėję į 
office kožnas grudžiasi, 
stumdosi, nenurimsta, nori 
užbėgti kitiems už akių. An
glai pratę užlaikyti eilę. A- 
tėjo pirmiau—aprūpintas 
pirmiau. Atėjo į krautuvę 
driskis pirm karaliaus—dri
skis pirm karaliaus gaus 
patarnavimą: karalius pa
lauks. Tą ir lietuviai turėtų 
užlaikyti. Sulig beno: iš ei
lės!

Dabar elgiamasi pas lie
tuvius kitaip: kas stipresnis,

lki 10 šilingų į dieną. Bet 
kas atlygins: kompanija, 
|x>licmanas, konsulis? Ru
sų valdžia —Ali right, sako, 
nu važiuosit i Rusiją prie tos 
valdžios, ten jums atlygins. 
—Bet musų "nutarta”....— 
Never mind, kad "nutarta!” 
Taip iki šiai dienai laukiame

parish office prisigrūdo lie
tuvės, apšaukė visus, aprė
kė. apsistumdė, apsilojojo 
kits kitą, prišnekėjo niekų 
tarnaitei: išvaryta visos be 
pašalpos, pagrūmota polici- .
jai priduoti už triukšmo kė- tu 10 šilingų, lauksim iki 
Įima. Ateina skiainnesnė s\ieto pabaigos.
lietuvė, ją žmoniškai užkal- "Nutarta" pasisemti pinigų. 
L?_ ____ " .. -
antgalo ir pašalpą suteikia
bina, pasodina, paklausinėja, 
antgalo ir pašalpą suteikia 
didesnę. Lietuvių gerai sa-| 
koma,: nuolankesnis veršis 
dvi karvi žinda! pridėsim:! 
pasišiaušėlį ir viena nuspar- 
dys!
Reikalaujame ar prašome

Du skirtingu dalyku. Kai 
ko galime reikalauti: to kas 
mums priklauso. Bet kaiko 
tik prašyti galime, lankiai 
nors mums priklauso, visgi 
tegalini prašyti. Arba nors 
kitam priklauso—galim rei
kalauti svetimų pinigų. Rei
kalauti tada galime, kuomet 
galim priversti reikalavimą 
išpildyti, taip tarus, kuomet 
turim gana spėkų ir "parsi- 
vertus atimti.’’ Kada sylos 
nėra, kada atimti negalim, 
tai tegalime prašyti ir prašy
ti nužemintai, nuolankiai.

Pas mus, ypač "socialis
tų" agitatorių mada, kuri 
kožno žmogaus puikybei la
bai patinka: kam malonu 
prašyti, maldauti nusižemi
nimus, ar nemaloniau reika
lauti? Tik toji mada nevi- 
sad pelninga, kartais išsta
to "reikalautojus" ant juoko 
it kokius neprotingus durne
lius. pasiputusius kalakutus. 
Reikalavimų mada, sakėme 
ypač platinama "socialistų" 
rėksnių. Berods, reikalauti 
bile durnelis pajiegs, tik 
svarba gauti kas reikalauja- 
•wa. Čia visas kriukis: pra
šymai p&s- mus visur ge
riau sekasi negu reikalavi
mai: kas prašo-tas daugiau 
paprastai pelui ja, negu kas 
neturėdamas spėkų "reika
lauja."

Reikalavome daug ko: 
kad karė nustotų, kad lietu
vių nejudintų, kad šeimynas 
aprūpintų ir išvežtų Rusi
jon, kad užmokėtų už nuo
stolius. Bet iš tų "reikala
vimų" nė vienas neišpildyta.

Nutarta.
Rėksniai visad stengiasi 

kuoplačiau pragarsėti, to
dėl tempia kiek gali visus 
prie visokių balsavimų, rei
kalavimų. nutarimų. Kar
tais reikalas tikras, tuokart 
ir be rėksnių "nutarimų” 
viskas padaroma. Bet kar
tais nutarimas: tai, taip ta
rus, tuščias šūvis į mėnulį, 
mažų vaikų zr.bova. Antai 
susirinkę "socialistai" nu
balsavo ir dauguma balsų 
nutarė, kad Dievo nėra. Ir, 
vadinas, nėra! Vis vien, 
kad nutartumėm nuo dan
gaus mėnulį nutraukti, pasi- 
kabinimui salėj vietoj lem
pos: kas iš tokio nutarimo, 
ar jis gelbėtų, ar nebūtų 
kvaila? Dabar ypač daug 
tokių "nutarimų" daroma.

Lankashire angliaka
siams pranešta, kad reikės 
išvažiuoti subatoj 13 spalių. 
Nuo seredos mažai kas bė
jo darban. Subatoj neišve
žė, antradienio 16 spalių. 
Lietuviai "socialistų” prikal
bėti susirinko, pasikarščia
vo, paprotestavo: suvedžio
ta, negerai. kas to nežino? 
Na ir "nutarta" kad butų 
visiems nedirbusiems per tas 
dienas atmokėta atlyginimo 
Tai prašys, kad aš išmesčiau 
ir aš išmesiu. Moteris (įpy
kusi): 
Jus turite mums stubas duo
ti! Policmanas: (juokais , r___
rodydamas šaltosios karna- pos iš valdžios, kuri atėmė 
raitės): Well. čia mes turi- joms globėjus ir maitinto- 
me hotelį, užteks ruimo, ko- jus.

Never aš mokėti!

Susirinko keletas moterė
lių apsvarstyti savo tikrai 
apverktiną padėjimą. Kas 
bus, kaip? Štai išlenda agi
tatorė, "Ežio" Liežiuvaus- 
kienė. "apsišvietusi” iš už- 
pečkio. Na, moterėlės, sesu
tės balandėlės, štai pinigų 
krūva, tik semkime. Para
pijinė Draugija turi £300, 
"Pašalpinė" virš £250, Blai
vybės," "Sąjungos"’ irgi tu
ri. Nutarkime pasidalyti ir 
bus gerai. Kodėl netutarti? 
Nutarta penkiais ar šešiais 
balsais.

Nularius prie kunigo vie
nas būrelis, kitur kitas: 
męs nutarėm, męs nepra 
šom, męs reikalaujame! Ati- 
duokš! Kunigas dėl vienų 
atsako: štiš pupelės nuo gru
dų ne jums skirtų. Dėl kitų 
atsako: kam iš manęs "rei
kalaujate? Aš pinigų ne
turiu, bet turi Clydesdale 
bankierius, o ten banke pini
gų krūvos, ne šimtai, desėt- 
kai tūkstančių svarų. Ei
kit bankieriaus prašykit. Jei 
to nenutarėte—nutarkit ir 
"reikalaukit." Kodėl neina
te ten?"—Kad ten ne musų 
ninigai, ir ne mums skirti.— 
Taip, ir čia ką turi draugi
jos—nėra jusų ir ne jums 
skirti.—Bet męs nutarėm....
—Gerai kad nutarėt, laukit 
kol dabar nutarimai įvyks, 
gi man duokit ramybę.

Eina moterėlės, paklausu- 
sios priskuvienių, susierzi
nusios, piktos ant kunigėlio 
ir viso svieto. Kitos stro- 
šniai kunigą užbaugina:— 
A taip! tai mums nėra pini
gų? tai męs eisim į ’šmidę" 
(pas "socialistus")!—Na ir 
keliaukit sveikos, gal ten ra- 
dt visą kampą pristovėtą 
"aukso." O mums sulig pa
tarlės: boba iš vežimo—veži
mui lengviau.

Kvnai dar smarkiau gąz- 
din: jei neduosi man ko pra
šau—lai pasismaugsiu tau 
ant zlasties! Nebūkim Kinie
čiais !
"Nutarta" kad kepti balan

džiai patįs atlėktų.
Kitas rėksnių įkvėptas 

"nutarimas" dar kvailesnis. 
Susirinkusios "apsišvietu- 
sios” pastatė klausimą: kaip 
butų geriau, ar dėl pačių ei
ti pasiimti pašalpas, ar lauk
ti kol kas į stubą atneš. Pra
dėta "diskusijos." Viena sa
ko:—gerai butų, kad konsu
lis apnešiotų pats. Kita pa
taiso: konsulis neatneš, ne
papenės, bet į pačta kad at
siųstų. Trečia pritaria: dar 
vaikštinėk į pačtą ir ten gru- 
skis, stovėk, verčiau kad pač
torius į stubą atneštų. Na 
ir nutarė: kad pačtorius į 
stubą atneštų. Dabar tesi
džiaugia ir telaukia pačto- 
riaus.. .Jug "nutarta."

Bet 1 Jausimas paliko klau
simu: iškur pačtorius ims, 
kas jam duos ? Nutarti, kad 
pačtorius" pašalpas atneš

tų į stubą kožnai, tai vis vie 
na nutarti nukabinti nuo 
dangaus mėnulį. Nutark 
kad šiandien turi būti paga- 
da. bet kas iš to, jei lietus vi- 
svien merkia...

♦ ♦ »
Tai ve, kaip kunigų laik

raštis tyčiojas ir niekina tas 
nelaimingas lietuvių šeimy
nas, reikalaujančias pašal-
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VISOKIOS ŽINIOS
UŽBĖRĖ KASYKLOJ 

18 MA1N1ER1Ų.
Christopher. III.—Pereitoj 

sąvaitėj čia buvo didelė ne
laimė. Ben Coal Corpora- 
tion kasykloj ištiko eksplio- 
zija ir 600 |>ėdų gilumoj už
bėrė 18 angliakasių. Toj ka
sykloj paprastai dirba 700 
darbininkų, bet po Thanks- 
giving Day ne visi atėjo 
dirbt, todėl tik 18 likos už
berta; kitaip katastrofa bu
tu buvus daug baisesnė.

30 KARVIŲ KRITO NUO 
UŽNUODYTO PAŠARO.
Bėgiu dviejų paskutinių 

sąvaičių New Jersev valsti
joj pas farmerius krito 30 
karvių nuo užnuodyto paša
ro, atgabento iš vakarų. 
Tyrinėjimas parodė, kad pa- 
šaran buvo primaišyta ar
šeniko. Manoma, kad tai 
šnipų darbas. Eina tardy
mas.

IŠDAVĖ "ŽMOGŽUDŽIŲ 
TRUSTĄ.”

Nevv Yorko policija suė
mė italą Daniello, kuris ge
rai užkurtas išdavė visą taip 
vadinamą "žmogžudžių tru- 
stą.” Šita piktadarių šaika 
susideda iš kazirninkų ir ki
tokių gemblerių ir ilgą laiką 
siautė italų apgyventam dis- 
irikte. Daniello pasakęs po
licijai, kad šita gauja nužu
dė jau 33 žmones. Išleista 
17 varantų piktadariams a- 
reštuoti.

KAIP BUVO VAROMA 
AGITACIJA Už 

MITCHELĮ.
Pasirodo, kad kapitalistai 

net tarp kareivių varė agi
taciją, kad balsuotų už mi- 
litaristą Mitchelį i New Yor
ko majorus. Vienas karei
vis iš Gordono kempės 
mums rašo:

’Trieš rinkimus 
kampėj buvo 
agentų, kurie 
kareivius iš 
kad balsuotų 
Buvo Įtaisyti 
pikčiai’ ir rodė jo paveikslą. 
Sakė, jeigu Mitchelis bus 
išrinktas Nevv Yorko majo
ru, tai visiems Nevv Yorko 
kareiviams bus duotas spe- 
cialis traukinis parvažiuot 
ant Kalėdų. Amerikonai to
dėl labai nudžiugo ir balsa
vo už MitchelĮ. Bet kada 
ant rytojaus pamatė laik
raščiuose, jog Mitchelis su
muštas, nusiminė.”

____  musų 
atsiradę daug 
kalbino visu? 
New Yorko, 
už Mitchelį. 
net ’muving

PLĖŠIKAI PAGRIEBĖ 
$10,000.

Clevelande pereitoj sąvai
tėj likos apiplėštas Van 
Dorn Iron VVorks Co. per- 
dėtinis, kuris turėjo darbi
ninkų algoms $10,000. Tris 
ginkluoti plėšikai žėrė jam 
i akis raudonų pipirų, pa
griebė pinigus ir įšokę j au
tomobilių pabėgo.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Denver, Colo.—Du užden

gtais veidais plėšikai inėjo 
• čionai italų bankon, buvu

siems tenai pašaliniams 
žmonėms liepė sustot prie 
sienos, paskui surišo du ban
ko tarnautoju ir pagriebę 
$1,500 pinigų pabėgo auto- 
mobiliuje.

E335O.

Columbia «
Daugelis kitokiu madų, ku
rios yra nuo $18 augtšyn.

Perkant Grafonolas ar rekor
dus tėmykite ši vaizdos žen
klą. — tai yra geros rųšies 

tavoro ženklas.

Grafonola
and Columbia Recotds.

LAI MIKAS PETRAUSKAS DAINUOJA 
JUSU NAMUOSE

Vi*>| 5
Pajieškau brolio Juozapo ir švoge

rio Antano Petruko, pirmiau gyveno 
Londone, Suvalkų gub.. Skriaudžių 
parap. kas apie juos žinot malonėkit 
pranešti arba patys lai atsišaukia nes 
turiu svarbų reikalą. (49)

J. Antanavičių.
98 Jolicaerv st., cor. Hamilton 

Montreal. CANADA.

Paješkau brolių: Kazimiero ir Jur
gio, taipgi seserų: l.iudvinos ir Elz
bietos, Arešunų, Kauno gub., Panevė
žio pav.. Naujamiesčio vaisė., Ber- 
unų sodžiaus. Meldžiu atsišaukti.

Antanas Aresh, (49)
Kor.OUlU, Colo.

Pajieškau savo vyro Mikolo Ivoš- 
'<os, jau trečias metas kaip jis mane 
įpleido, išvažiavo is Passaice, N. J.

“KELEIVIS”
GER1AUS1S DARBO ŽMONIŲ 

LA1KRAAT1S. 
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje: _
į Metams .............................. I1.7B

Pusei metų ....................... 1
Kanadoj ir L’žrubežiuooe:

Metams ...........   12.21
Pusei metų ....................... 1-2®

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

“KELEIVIS"
255 Brnad w a v. So. Bontoa. M—.

I 
t 
v

Linksminkis Balsais ir
Artistu Būdamas Namie

77MZAAVO MIKAS

Jeigu norit praleisti liuosą 
laiką linksmai, klausant sa
vo tėvynės dainą. Įdainuotų 
visiems žinomo dainiaus ir 
kompozitoriaus Miko Pet
rausko, turit nusipirkt se
kančius rekordus: 
10 celiniai rekordai. 75 c.

PETRĄ U S K.. 1.8. Te h o ru s
su okompan. orkestrus.

E2392.

E2393.

E2394.

E2348.

E3349-

E2358.

E2356. LIETUVA, TĖVYNĖ MUSŲ.
TYKIAI TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA. 

E2357. BIRUTĖ.
KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS. 
SUKELKIME KOVĄ.
DARBININKŲ MARSELIETE.
KO LIŪDIT SVETELIAI. 
SVEIKI BROLIAI DAINININKAI. 
JOJAU DIENĄ.
SAULELE RAUDONĄ.
UŽ ŠILINGĖLĮ.
ŠIŲ NAKCIALY.
SUKTINIS.
VALIA. VALUŽE.
KUR TAS ŠALTINĖLIS.
PRIRODINO SENI ŽMONĖS. 
NAUJOJI GADYNĖ.
DAINIUS.

ilniaus gub., Smilgių kaimo. Kas a- 
ie ji žinote malonėkit pranešti arba 
ats lai atsišaukia. (49)

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

Įvairiausias dainas ir muziką šokiams suteiks Jums vien tik Co
lumbijos rekordai. Columbijos rekordus galite gauti pas rekordų 

pardavėjus kiekviename mieste. COLUMBIJOS REKORDUS GA
LIMA GRAJINTI ANT VISŲ GRAJINAMŲ MAŠINŲ. — Rei
kalaukit naują iliustruotą Columbijos Lietuviškų Rekordų Katalogą. 

Jeigu neturi jusų pardavėjas, rašykit pas mus sekančiu adresu:

Graphophone Company \
Intemational Record Department & '

102 Wert 38th Street ’

VĖL KRUVINA TIKĖJI
MO AUKA.

Da neataušo nekalto žmo
gaus kraujas, kurį vienas 
karštas katalikas praliejo 
lėl tikėjimo Lawrence, kaip 
anglų laikraščiai praneša 
įpie kitą tikėjimo auką.
Kasia Zawadska, 27 fana

tikė lenkė mergina, prisi
klausiusi Patersone per mi
dijas pamokslų, gavo proto 
;umišimą ir papiovė savo 
šeimininkų Strzeskių 7 metų 
Minų ir norėjo papjauti da 
mergaitę.

Paimta kalėjiman ir ap
kaltinta žmogžudystėje, šita 
nelaiminga piktadarė atsi
gėrė nuodų, perplėšė gerklę 
ir už valandos pati mirė.

"The Paterson Moming 
Call,” kurio iškarpa mums 
prisiuntė drg. J. Kaunickas, 
rašo: ”The giri had atten- 
ded a Polish mission ant was 
deeply religious"—"Belie- 
ved she was afflieted with 
mania due to religious con- 
victious,” kas lietuviškai rei
škia : Šita mergina aplankė 
lenkų misijas ir buvo giliai 
tikinti. Manoma, kad nuo 
tikėjimo jai pamišo protas.

Tai ve, prie ko veda žmo
nes misijos ir karštas tikėji
mas.

' gulėti patiems darbinin
kams, reikalauja, kad visa 
geležinkelių industrija ir jos 
vedimas butų atiduota į dar
bininkų rankas.

1

OLANDIJOS MOTERIS 
LAIMĖJO BALSAVIMO 

TEISĘ.
Olandijos karalienė užgy- 

rė bilių, kuriuo Olandijoj į- 
>'cdamas visuotinas ir pro- 
jorcionalis balsavimas. Tai- 
;i ir moteris galės tenai bal
suoti.

PASIRĖDĖ OFICIE- 
RIUM—GAVO KA

LĖJIMO.
Bangor. Me.—Tūlas 

iaskis, neprigulėdamas prie 
kariumenės, pasirėdė oficie- 
riaus uniforma, už ką likos 
areštuotas ir nuteistas už
mokėti $1,000 bausmės. Ka
dangi pinigų Laskis neturė
jo, tai ji pasodino kalėjiman.

Pajieškojimai
Pajieškau sesers Veronikos Pužiu- 

niutės-Bartkevičienės ir jos vyro 
Stanislovo, prieš metus gyveno Ak
ron, Ohio. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu jų pačių atsišaukti ar kas ži
no teiksis pranešti. (51)

M. Pužinas, 
1168 Dalias Rd. N. E.

Cleveland, Ohio.

Pajieškau savo vyro Stanislavo 
Telmonto, kuris kovo mėnesyje šių 
metų išvažiavo, palikdamas mane vie
ną. Sakėsi važiuojąs Chicagon pas

t

Pajieškau pusseserės Onos Pavo- 
1 lutės, (ištekėjusi) gyveno Wilkes- 
Barre, Pa. Jos pačios atsišaukti ar 
kas žino meldižu pranešti.

Juozas Davidaviėius
1955 Florida avė., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Juozo Galdiko 
Kauno gub., Telšių pav., Kretingos 
valsč., gyveno Chicagoj. Jo paties at
sišaukti ar kas žino meldžiu pranešti. 

Wm Goldick
Co. L. 59 U. S. lnfantrv, Can>p Gren 

Charlotte, N. C.

Pajieškau Vinco, Povilo ir Uli- 
os Kupranių, Kaunu gub., jų pa- 
ių atsišaukti ar kas apie juos žino 
nalonės man pranešti. (49)

M. Strazdas,
09 So. Irene st., Sioux City, Iowa.

Pajieškau K. ir R. Matuzų, gyve- 
ančių Amerikoje. Turiu svarbų rei- 
alą ir meldžiu greit atsišaukti, ar 
as žino malonės pranešti.

Y. Motuzas, (50)
325 Chateauguay st..

Montreal, Canada.

Pajieškau Juozapo Petrako, Kauno 
ub., Raseinių pav.. Viduklės parap.. 
rapineiių kaimo. Turiu svarbų rei- 
aią ir meldžiu atsišaukti ar kas a- 
,ie jį žino malones man pranešti.

Jacob Leskes, (50)
>ll’/2 W. Micy st. Duluth, Minn

Pajieškau savo vyro Vadavo Pu- 
ino. Kauno gub.. Veprių parap. Nuo- 

■ rdžiai meldžiu atsišaukti. 'Taipgi 
itų, kurie jį pažįsta meldžiu praneš- 
i man jo adresą. (50)

Paulina Pukienė,
01 Oak str., l.awrence, Mass.

Pajieškau pusseserės Kaziunės 
(evidoinskaitės-Grigaliunienės, Kau- 
o gub., Panevėžio pav., Truskavos 
>arap., Užvermonių sodžiaus. Jos 
■aėios atsišaukti ar kas žino įneld- 
•ziu pranešti. (50»

Veronika Ne vedom skaitė,
132 Salmon str., Philadeiphia, Pa.

Pajieškau draugės Marijonos Dro- 
inantaitūs, taipgi Tado Dramanto, 
įbuilu Kauno gub., Raseinių pav., An- 
irijavo valsč.. Kietrimų Kaimo. Jų pa
jų atsišaukti ar kas žino meldžiu pra- 
lešti.

A lėk. J. Galiackas,
;23O Lo.ve avė, Chicago, III.

A. A. KAZYS JVODGU1MS
Persiskvrė su šiuo pasauliu 16 lap

kričio, š. m. , pergyvenęs 48 metu* 
amžiaus. Paėjo iš Kauno gub., Alek- 
sandravos pav., Papilės parap., Snia- 
1 iečių kaimo. Lietuvoje liko žmona, 
su trim: vaikais. Palaidotas 18 lapkr. 
Paliko biskį pinigų, kurie karei pasi
baigus bus pasiųsti jo žmonai. Gimi
nės platesnių žinių gal kreipties.

G. G. Stein, 
BON 554, Aberdeen, Wash.

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

Antanas Motza,
718 Marton a v., Chester, Pa.

REIKALINGAS MOKY
TOJAS MIŠRIAM CHO- 
:<UI. Galintis mokinti cho- 
•ą, lai tuojaus atsišaukia dėl 
platesnių žinių pas "Aušros’* 
?horo sokr. (49J£

Stasys Jasiulionis,
30 Hazel st.,

Binghamton, N. Y.

•«

Puiki Kalėdų Dovana!
Gerhardo Hauptmanno 

Penkių Aktų Pasakos Drama 

PASKENDUSIS
VARPAS

Lietuvių kalbon dailiai išvertė 
A. L a 1 i a

Tai vienas iš dailiausių lietuvių 
kalboje veikalų Skaitai ir aori. 
Kas dar neturite šios knygos, 
pasiskubinkite įsigyti, nes greit 
gali pritrukti. Kaina 50 centų. 

. Gauti galima adresuojant taip: 
J. Sirutis.

1840 S. Halsted St. Chicago. III.

|:j HASNOEQUAL

Visokio amžiaus žmonėm.
Kūdikių penėjimas kada atsakan
tis maistas reikalingas. Augan
tiems vaikiščiams bei mergaitėms.

BORDEN*S 
Matted Mfflg 

IN THE SQUARK PACKAGK
Suteikia sveikatų ir stiprumą. Mo
kyklų lankantiems vaikams ir mer
gaitėms. Nusilpnėjusioms ypa- 
toms ir seneliams naudingas mai
stas kunui ir nervams.

PIRK PAKELĮ ŠIANDIEN
Parsiduoda visose aptiekose.

Pajieškau pusseserės Polonijos Ru- 
taičiutės, Kauno gub., Patbiržęs pa
rap., Pažvalsio sodos. Meldžiu jos 
pačios atsišaukti, ar kas žino malo
nės pranešti. (50)

Solomėja Budrinaitė
1 Dyer avė So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Vinco Burdu
lio, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Janaukos kaimo, gyveno Detroit.Mich. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu kas 
žino pranešti.

Terese Burduliutė,
273 Schovnmaker avė., Monessen, Pa.

AI*SIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvaitės, ne senesnės 27 metų, ap- 
sipažinusios su anglų kalba ir raštu. 
Xš turiu gerą biznį ir reikalinga man 
aagelbininkč gyvenime. Norinčios 

, urėt gražų gyvenimą malonės atsi
sukti. Platesnes žinias ir atsakymų 
luošiu kiekvienai.

J. M. Rogers (2-8)
124 N. 10 th st., Philadeiphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui vaikino lai- 
■ivų pažiūrų, sutinkančio imti civilišką 
šliubą. ne jaunesnio 25 ir nesenesnio 
15 metų, aš esu 35 metų, turiu savo 
krautuvę. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą. Platesnes 
’jnias suteiksiu

Leonora Mikalaičiutė, (50) 
<21 Bank st., Vv'aterbury, Conn.

Pajieškau pusseserių Magdės ir 
Marės Levonavičių, Vilniaus gub.. 
Trakų pav., Jezno valsčiaus, Sabuvos 
kaimo. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu kas žino pranešti.

Ona Yudickienė
1736 Baumont avė., Scranton, Pa.

Pajieškau savo tėvų Jono ir Rožės 
Račkauskų, taipgi sesers J ievos, Su
valkų gub., Kalvarijos pavieto, Pane- 
muninkų kaimo. Meldžiu jų pačių at
sišaukti ar kas apie juos žir.o praneš
ti

Pranas Račkauskas
BOX 21, . Connerton, Pa

Pajieškau švogerio Juozo Katkaus- 
ko, gyveno Pittston, Pa. Jo paties 
atsišaukti ar kas žino meldžiu man 
pranešti.

Bronislovas Kabašinskas
BOK 35. Souble, Mich.

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk 
Malted Milk Dept., K 

Borden’s Condensed Milk Co.
New York.

{dėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedį ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name....................................................

Address ................................................

Pajieškau apsivedimui merginos ne
jau nesnūs 25 ir ne senesnės 35 metų, 
aš esu 37 metų, dirbu kasyklose ir 
gerai uždirbu. Meldžiu atsišaukti 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką. 

Petras Pugmis
Florence Hotei, Butte, Mont.

PRAŠO $50,000,000 FAR
MERIAMS.

Taip vadinamos National 
Non-Partison Lygos pirmi
ninkas kreipėsi Į Wilsoną su 
prašymu, kad tas patartų 
kongresui paskirti $50,000,- 
000 nupirkimui farmeriams 
pašaro ir sėklų ateinan
čiam pavasariui. Dėl javų 
neužderėjimo šiaurvakarių 
farmeriams tokia pagalba 
esanti būtinai reikalinga, 

respublikoj, --------------*

savo švogerį Rudaitį. Jokios žinios 
nuo to laiko apie jį neturiu. Jo pa
ties, jei gyvas, meldžiu atsišauktiar 
kas žino teiksis pranešti. (51)

Tobelė Telmontienė
461 Darien st., Philadeiphia. Pa.

Pajieškau Vadavo Pusčiaus ir Jur
gio Rivydo iš Raudėnų parap. Turiu 
svarbų reikalą meldžiu atsišaukti. 

A. Lukošius
678 Pleasant str E. Veyniout, Mass.

nKROS LIETU VISZKOS 999 
TREJOS OEVYRERIOS.

EXI RA!

irk Laikrodėlį?
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Yra tik dabar pargaben
tos iš Rusijos ir sudėtos 
pagal 
cepta.
žiu 27 
vaisių.

Pajieškau Petronės Silvestraviėiu- 
kės-Ažunčienės, ir. jos sesers Mari
jonos Burveikienės, pirma jos gyveno 
Springfield, Ohio, taipgi kitų savo pa
žįstamų ir giminiu meldžiu atsišaukti. 

Vilimas Silvestravičius.
jOg E Market st., Mahanoy, Gitų, Pa.

Dr. Gruning re- 
Susideda iš švie- 

gatunkų šaknų ir 
turinčių didžiau

sių įįtekmęgydyme įvairių ligų. Kaina 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

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

Reikalauja Agentų. (?)
THE LITHUANRN MAIL ORDER HOUSE 

3343 SO. HALSTED ST,
CHICAGO. ILL.

DIDELI STREIKAI 
ARGENTINOJ.

Argentinos

I
j
I
I ------------------ _„r---------------

Iš Dvesburff, Tenn., pra- pietų Amerikoj, eina didelė .Kadangi tarp visų tautų religija uvcsuuig, ienų., |» ” •»’ . užima svarbią vietą ir kadangi sian-
nešama, kad pereitos nede-|Klesų kova. Aliejaus laukų ;dien viso pasaulio akis atkreiptos į 

lios vakarą minia baltveid-;darbininkai pareikalavo pri- 
žiu ant viešo pleciaus sude-į pažinimo unijos; Hy— 
irino ant laužo juodveidį Li-.tams atsisakius darbininkų 
goną Scottą. ĮJ'

MINIA SUDEGINO 
JUODVEIDJ.

Iš Dvesburg, Tenn.,

baltveid-'darbininkai pareikalavo pri-:d“žiaJą Europos karę kuri yra reii- t — - - i- Z<jos pasekme, tai būtinai kiekvienas
J KapitallS-; lietuvis turi perskaityti.

* - - - NAUJĄ KNYGĄ

[reikalavimą pripažinti, dar- KASTAI YRA
Šitą juodveidj policija bu-.bmmkai apskelbė streiką. RFI rpji

vo areštavus Jacksono mies ' Pačioj Argentinos sosti- , IvEJuKllaJA. 
te už užpuolimą ant baltvei-'nėj Buenos Aires streikuoja jos auiradiMas *™jos^&se'nuo 

dės moteriškės ir atgabeno geležinkelio ir skerdyklų Pat pirmpradinio žmogaus iki musų 
jj automobiliuje j Deysbur- darbininkai. Geležinkelie- Ski„s
gą. Minia.čionai apsupo po-čių draugijos, pasiremda- knygos. Reikalaujant kataiiogo ar 
liciją, atėmė kalinį ir nulin- mos tuo socializmo principu, įatsako reįk,aM» pnsi’,8ti’

*• » čiavo. |kad darbo įrankiai turi pri- n Atiaatk št.,' s*. Boston, m«m.

Pajieškau draugo Juozapo Kara
liaus Kauno gub., Vilkmergės pav.. 
Vadoklių parap.. Karalių kaimo. Jis 
pats išvažiavo iš Chicagos ir jokios 
žinios apie jį nėra. Kas žinote malo
nėkit pranešti, nes tūrių tvarbų rei
kalų.

Wm. Gritėnas
3405 So Union avė Chicago, III.

Pajieškau draugo Justino Ivanausko 
Kauno gub., prieš 5 mėnesius gyveno 
St. Clair, Pa. Turiu svarbų reikalų ir 
meldžiu atsišaukti.

A. Bružas..
S Portei st Waterburv, Conn.

Pajieškau švogerio Juozo Zemkos. 
jis šį pavasarį išvažiavo j mainas ir 
nuo to laiko apie jį jokios žinios netu
riu. Jis pats, jei gyvas, malonės at
sišaukti. ar kas žino teiksis pranešti.

J. Tomley,
___________ _____________________________ 1113 Kellar st., Detroit, Mich. 

Pajieškau pusbrolio Antano Bum-
blausko, Kauno gub.. Teisių _ pav..

I ir kitų genčių Ti^pazi tamų meldžiu pav.. Punios para) 
atsišaukti. <1-S> Meldžiu atsišaukti.

į ., _ Uršulė Mažiuknaitė.
I 14 Dearborn st., NASHl'A, N. H.

Pajieškau Antano Navalinsko, se 
sers Paulinos ir draugu, gvveno Pitts
burgh, Pa. Meldžiu atsišaukti.

P. Nevalinskas.
<10 Oliver avė.. Aurora, III.

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

Perkant laikrodėlį, lenciūgą 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
11.00 ; savaitę, kol išmokėsi su
derėta sumą.

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patirimas ne
reikalingas. Kaucija galima ui- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po 120.00 
į savaitę. Kreipkitės.

P. VALUKONIS,
155 Broadsay, So. Boston. Mana.

(
1

Pajieškau pusbrolio
ir My-_______ ,___ Pajieškau pusbrolių Juliaus

Varnių’vaišč^ 'Redeku -odos. Taipgi kol" Bačinskų. Vilniaus gub.. Trakų
-- ’i----- Punios parap.. Palėpių kaimo.

Joseph Shereika,
1 28 Bristo! str.,

(50)

Cambridge, Mass.

DRAUGAI. SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVI.”

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. RIMKUS
P. O. Box 36. .Hoibrook, Maaa.

J 
•»
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Laiškas Kunigo Gromuios 
konfrantui kunigui prolotui 

Cibu k u i.
Brangus kunige Cibuke!
Kaip Dievą ir savo gas- 

padinę myli, pasakyk man 
tikrą teisybę, ar kunigas Va
nagas kartais neperėjo į ko
kį bambizą, jeigu šitokį špo
są mums vierniems Rymo 
kunigams iškirto? Kad ji 
kur vanagas pagriebtą. Sa
kau, tau brangus Cibukėli. 
kad mane ko pavalius ne nu
trenkė perskaičius Keleivyj 
jo tokią korespondenciją. 
šmeižti bedievius mes kuni
gai tegalime tik iš amboną 
ir per musu katalikiškas ga- 
zietas, o ne per tokį „Ke
leivį.” Klausyk broli,

timesnę pažintį tu lojeriu 
Džian Bamba, pasiteirauk 
su juo kaip mes galėtume 
tą Vanagą sugauti, kad jis 
nekrėstu musų.—atsiprašau 
—vapsų lizdo, ir kuogrei- 

ičiausiai man pranešk, nes 
man dabar nėra nei valandė
lės ramybės. Aš da maniau 
kaip nors atsikratyti savo 
nusidėvėjusios brigydos— 
tu žinai deiko—bet dabar 
stačiai užmigt negaliu. Mat 
viena bėda da ne bėda, bet 
dvi—tris žmogų kad apsė
da, tai nors imk ir pasikark.

Laukiu tavo suraminimo, 
lai Viešpats Dievas palaimi
na.

Tavo viet nas konfratras. 
Kun. Grcmula.

Atsakymas:
Buk ramus kunige Grc- 

mula. Laišką tavo perda
viau lojeriui Džinu Bambai.

DAINUOK.
Dainuok—kol turi spėkos, 
Kovok—kiek neša jiegos, 
Pripildyk sielą geismą— 
Dėl laisvės, mokslo ir tiesu

L. Studentas,

Nauji Raštai
Kultūros Istorija, trijose 

knygose, su daugeliu paveik
slų, surengė J. A. Chmieliau- 
skas, išleido Tėvynės Mylė
tojų Draugija. Tai bus tur
būt vienas geriausią, o po 

; Kudirkos raštų ir stambiau
sių TMD. leidiniu. Techni
kos žvilgsniu Kultūros Isto- 

nieko 
galėjo 

ypač

, pa-i 
sakysiu tau į ausį, kad tąsi 
Vanagas privirė mums ko
šės tiek, kad ir visi mes jos1 
neišvalgvsime. Ar matai, 
ką tas "Keleivis” prikalė 
mums prie kaktos. O tu su- 
tvertojau! Katalikai pa
matę liausis mums tikėję ir 
musų biznis visai nueis ant 
bomo.... Turime daryt ko- 
kią-nors rodą, kad tą Vana
gą vanagas paimtų, bo jis ir 
kitusyk gal padaryt tokią 
kiaulystę ir tas nelabas Ke
leivis gali ikišti nosį da ir į 
mano ar tavo kleboniją. Tik 
pamislyk, mielas, koks pa
vojus mums gresia. Štai ir 
šiandien išryto atėjo bažny
čion švariai pasirodžiusi 
jauna leidukė, kad išsipa
sakojus savo griekelius. Nu 
ir žinai klausant visokių pa
slaptingų dalykėlių, kad ir 
man kažkas negero ant šir- Redakcijos Atsakymai 
dies pasidarė, dėlto norėda-' _______
mas greičiau užbaigti, palie
piau ateit jai išrišimo gauti 
į kleboniją. Nors ir laukė 
da kokie du tuzinai davatkų 
spavednės, bet tu žinai tas 
nuobradas, pikta ir klausy- 
ties jų to amžino kartojimo 
apie ližuvavimą, tai aš nu
duodamas galvos skaudėji
mą išsprukau iš spaviedny- 
čios. Bet vos tik parėjau kle- 
bonijon, kaip štai kva- 
raba parneša mano Brigy- 
dą. Suodė bestija ir pakė
lė iš pavydo tokį skandalą, 
kad vos-ne vos numaldavau 
įbrukęs jai rankon šimtinę, 
kad tik tam bludui Keleiviui 
nepraneštų. Pamyslyk, mu
žikai jau ir be to aukų ma
žai duoda, o jeigu viską suži
notų, tai ir visai atsisa
kytų man aukų nešti. Taigi 
matai, mano brangusis, kad 
kiekvienas mes turime kir
miną, kuris paėda mums šir- nai apnnKU 
dužę. Sakau tau, tikra bėda vėliavomis apskelbia 
mums su tomis bobomis, be 
^nubo gyvenant. Nė tu kai- jums paveikslą, 
lį iškarsi, kaip kiti vyrai, nė 
tuščiom raganos ant stryto 
neišvarysi. Jei neišrausi.gy-! 
vatei liežiuvio, tai tave visai 
sunaikinti gali. Tūli kvailiai1 
kaltina nelaimingą mučelni-, 
ką kun. Macochą ar kunigą 
Šmidtą ar kitus tokius, o aš 
sakau, kad tai tikri mučel- 
ninkai, kuriems vieta tik po 
dešinei Dievo tėvo, kuris, 
gerai žino, ką reiškia mote-' 
riška pagunda, jeigu sunui 
parinko už motiną nekaltą 
panelę. Matai, kokiame 
padėjime mes esame ir 
štai koks ten Vanagas per 
savo straipsnį net nepasislė
pęs pasako bedieviams į a- r 
kis, kad jie nedori. Tai pa-j.

rijai taipgi negalima 
užmesti. Tik kalba 
būt truputį geresnė 
nevykusi tautu vardą termi
nologija: chaldėjai. assirie- 
čiai, sirijonai ir tt. Jeigu 
jau sakoma "assiriečiai”, tai 
reikėtų sakyt ir „syriečiai,” 
o jeigu jau vartoti galūnę 
"jonai,” tai vartoti ją abiem 
tautom, tuomet butu jau 
nors vienodumas. Tečiaus 
kaip viena, taip ir kita šitą 
formą yra nevykusios. Daug 
geriau rašyti: ehaldai, sirai, 
asirai ir tt.

•jeigu
• u

I 
t

KRAUTUVĖ

(«

li»l< metams yra priduotas visur aptiekenams kad j 
dalintų jį dovanai. Paprašyk būtinai vieną ir de

PAKTAI APIE TĄ KALENDORIŲ:

Jame teina daugelis interesingų straipsnių, 
juokų, teisingų patarimų.

is vadinasi Kelias į Sveikatą, todėl, kad j 
aug vertingų apie sveika-.* s nurodymų.
rae telpa vis: reikalingiatvieji kalen'kvrišk 

rodymai kurių negalima rast kituose

Tai yra vertinga knygutė.
Jis duodasi visai dykai.

Nepasivėluokite. Gauk sau vieną iš anksto. Jeigu nėra 
aptiekos Jųsų apiehnkėj. arba jeigu Jūsų aptiekorius ne
gali arba nenori Jums duoti, rašyk tiesiog. Męs prisiusi
me Jums vieną. Jeigu Jus pris;ųsite vardas ir 
•JuSų draugų, męs gi pasiųsime jiems vieną dykai.

Atydai!
1 žlISINGI Radio’ite nakties ir die- 
rto*: l.aikrcdžiai yra daromi vien tik 
iicbcr. H. Ingersoli 
rėk 1 irmos varda 
t. iii Jierblato.
Teisinu-i Ra^iolitc
a tą-vū.s: nepadarius .

nančiui turintis tikrų radium 
Hivo <h~,’:l:a metų ar daugiau.

rs< ii višnu s savo Kva-uncij;- išlaiko. Jie 
vra 'iriausi :aikr<;džiai pas;..J;.Je.

Radii lite Modeliai S2.25 iki $5.50
Mideliai SI

PAIN-EKPEU.’SR
tai kiekvienos šeimynos ge iam*:s č.-ar.;.:• s. .kn^
tikra: pageib: nuo visokių kc. •-e.i::>.ų >: sxau»:..ų............

L', -.rtinės gyvenimo Isnky.H-s t ..-.verte, pa
branginti iki 35 centų nta<^ buteliuką >ki 05

P.b M tikėkite, knd gosite v’srla tą senai išban’ytą 
gv i. dę tok o pat y- :. : i” 1 ■ :-;'x , .*
d. ūkite rp-rati* sukla ‘.uotais va.stais, parutio<.;.m-'s 
už pigesnę ė e::ią.
Šią seną t krą gyduolę gaus te vi 
pakelije, kaip čia parodyta. 1 rk. a: 
betų ant p..krio : 
„LOXO1..” o —,'i
Tikrasis PA t N-EX f 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog » mn<. J 
pirkt buteliuką vž ( - ei

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. R2CHTER & CO.
74-SO VVasbington Street, New York

zct: :uas
mt -ų l

I.E

.met tokiame
j’lrk.’.’.r.n žinrėkite. kad 
„INKARAS” ir žodis 

pavardė.
RIS pifihiodatTias visoje 

ri nns. Patariame 
, nes jame jra gyduolių

Bro. Pcržiu- 
INGERSOLL

tikrai «a-odo iai- 
. švie* ■>—-užtikri- 

as spindulys

Akiu
| Specijalisi

KARE IR LIGOS!

Dykai!
:>2 metus buvo musų papročiu išteisti 
draugų naudai šioje šalyje, kurių o.ika-

10 ra. So. Bostone.
399 Brcadvzay, 

SO. BOSTON, MASS

Tol.: 2787-J.

Dr. fiavid ’Oos’n
Kalba Lietuviškai, 

Rusiškai ir Voki
GYDO VISOKIAS lAfiAs.

Valandoa:
Nno 8 iki 10 ryte. Nt

2 iki 3 dieną, nuo 7
S vakare.

BANOVER STRZ3T.
BOSTON. MASS.

----------------------- .

L anie •Lai. (' 
akai.

Ant 2 I 
akmens

Gelžkeiio laikro
dis šriubeiiu už
sukamas, vvris- 

- m a <)^,jrn0’ ant
20 metų auksuo- 

**’ tas su išrašytais 
du’oe l tavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

važiuojantiems žmonėms, 
reikia visuomet tikras lai-

J. Roziahi.—Kas turi pir
mąsias popieras, tas ima
mas kariumenėn kaip ir pil
nas pilietis. Prie kokios Lie
sos valdžia tokį priskaito, 
tai priguli nuo daugelio ap
linkybių. Jeigu jis nevedęs 
ir nieko neužlaiko, jis bus 
pirmoj klesoj ir pirma bus 
šaukiamas; jeigu jis turi 
šeimyną, kurią užlaiko savo 
uždarbiu, tai jis bus priskai- 
tytas prie 4-tos klesos, kuri 
gali būt pašaukta tiktai di
deliam reikale. Apie visa 
tai buvo plačiai rašyta 47-m 
"Keleivio” numeryje.

I

Rusijos Revoliucijos 
Paveikslas.
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

Laisvę. Pa- 
i atrodo, 

o mes prisiusime 
Galite suvyniot 25c. 

i popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

„KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass.

lietimas vapsų lizdo. Dėlto 
mielasai Cibukėli, tu turi ar-'

Plaučius
Nusilpnina 

STIPRUS PERŠALIMAS. |

CASCARA CHININE
o r . .- *** r
Serą šeimyniška gyduolė—žirnelių 

pavidale—saugi, tikra ir priimni. Nė
ra svaigalo, negadina burnoj skonto. 
Išgydo šalt; į 24 valandas, gripą j 3 
dienas. Pinigai grąžinami jei nepa- 
,gelbėtų. Žiūrėk kad butų, dėžutė 
raudonu viršeliu

S'J p‘ .H’H Pa"

Vlj|p|lM 21 žirneliai už 25c.
Visose aptiekose.

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

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

rupiausiu, o tas trukdo reguliariškam 
valgiui bei VALGIO \ lllšKlNiAILl

Karė yra priežastimi valgio produktų 
pabrangimo, deiko paprastai žmonės 

bei darbininkai turi permainyti jiems 
priprastus valgius, kitais arba sumažinti 

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

arba 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 COLUMBIA Gramafonai !
Iir Lietuviški

gaunami
PUVIMO ir ZELBOKO

i

(f?

J

4

i
D
Ji
-■
Ji

ęl

skus, iš praktiškai šutai- 
tam tikslui lekcijų, 

• greitai išmokti 
skaitymą. raštą 
Reikalauk paaiS- 

sk u,', -c markę, 
ir KLESOSE 

dienotais ir va
Klest'S dėl vytai ir mo- 

Mokinkitės šioj mokv- 
PASEK.MS UŽTIKRINTA. 

Lietuviškai.

KREST KENDŽIŲ. i 
o ji niekad nepamirš jus, nes iį 
kendžių gardumas priverčia ją •; 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Jx»wney’s Crest Ken- i 
d/ių. Jeigu negali gaut kitur, • 
tai prisiųsk mums dolerį, o - 
gausi vieną svarą geriausių ; 
Amerikoj išdirbtų kendžių. j 

Geriausias agentas Bostone, •
K. ŠIDLAUSKAS

226 BROADWAT, 
K SOUTH BOSTON. MASS
'«• — . ..IR.'1.-, ■

30
Lekai;

4
Pisfiitli 
GrJMtl

k ji
Per ia
sytų ypač 
gali lengvai ir 
Anglų kalbą, 
ir gramatiką, 
k nir.io; prisi'

MOKINAME
įvairių moksl i, 
karais, 
torų, 
kloj; 
Viską Aiškinam

ANEKKAN COLLEGE PRETA1 
ATORY SCHOOL

Sd«l »f
3103 & Hatsted St. Chicago, III.

AR NORI, KAD MERGINOS*) 
mylėtų r n:

Jeigu taip, tai nusipirk )į

i

Svarbus pranešimas! Kaip Jus žinote, buvo neatbutin 
kalas permainyti kainas ant kai-kunų Severos Vaisi 
Kalendorius, visur, buvo atspanzdincas pirmiau negu L 
statytos kainos, todėl, nekurtos kainos, kurios yra išspauzdin- 
tes jame, yra dabartiniu laiku negeros. Todėl atkreipiame Jū
sų atvdą Į tai ir norime patarti, tad -Jus pareikaiautun-.et nuo 
musų vėliausių kainų.

W. F. Severą Co
Cedar Rapids, Iowa.

Jonas A Katkus
UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame- jjė 

rikoje leidžiamus laikraščius, į 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
į keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS
2201 Forbes st., Pittsburgh, Pa. j 

-h-4-hh. 3

iš lyto r

galit - 
(?) t

i!
M i!

PE2 LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Lalšiti, Štai r, t i, Lasyti

gelžkeliu 
kuriems 
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tu. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siusime 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- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

ENCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Blog. CHICAGO. TLL

K(

MĘS UŽLAIKOME VISUS LIE
TUVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.

Primušk 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. štampą prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
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LIETUVIŲ “GLOBOS” PRANEŠIMAS APIE
MAŽOSIOS LIETUVOS BELAISVIUS.

šiomis dienomis Lietuvos lėšų stokos 1915 m. rugsėjo
■

K. Šidlauskas gavo 
rogrado oficiali 
pranešimą apie

Šiomis dienomis Lietuvos lėšų stokos 1915 m. rugsėjo (prie Kaspijos jūrių).
Šelpimo Fondo iždininkas p. mėnesi uždengė. į Aplankyta, Yra apie 150

Šiems visiems reikalams belaisvių. Organizacijos ne
leidžiama 1200 rub. Reikėtų: bėra. Klimatas labai blogas. 

1) Saratovo mieste Įsteigti Didelis nuošimtis išmiręs ir 
dar dvi mokyklas dėl vaikų, pabėgusiųjų.

Reikėtų:
1) Parvežti visus belais

vius i sveikesnę vietą—Sa
ratovą ar Saratovo guberni- 
jon.
Tam reikėtų iškarto l,000r. 
VIII. Irkutsko gubernija 

(Ba’aaganskas.)
Aplankyta. Yra apie 100 

belaisvių, daugiausia senu
kų ir senukių. Organizaci
jos nėra.

Reikėtų:
1) Piniginei ir k. pagalbai 

kas mėnuo 200 rub.

iš Pet- i 
"Globos" 
Mažosios 

Lietuvos belaisvių padėjimą. 
"Globa” yra šelpimo drau

gija, kuri buvo Įkurta dar 
vokiečiams Lietuvos neužė
mus. Kada buvusioji caro 
valdžia išvežė iš Mažosios 
i Prūsų) Lietuvos 12,009 nie
kuo neprasikaltusių senelių, 
moterų su vaikais ir net li
gonių, o taipgi išbugdė Sibi
ran keletą tūkstančių lietu
vių Vokietijos pavaldinių ir 
iš Didžiosios Lietuvos, ir ka
da visi tie žmonės atsidūrė 
didžiausiam varge, Lietuvos 
veikėjai pradėjo rūpintis jų 
likimu ir tam tikslui buvo 
Įkurta "Lietuvių Globa."
Nors caro valdžios varžoma 

ir pinigu neturėdama, "Glo
ba" slapta siuntinėjo savo 
delegatus Į tremtinių vietas 
ir tyrinėjo jų gyvenimą. 
Daugiausia darbavosi so
cialdemokratų veikėjai inži
nierius Kairys ir Keinys.

Tremtinių gyvenimą tyri
nėdami ir jų registraciją da
rydami, "Lietuviu Globos" 
atstovai surado daug šeimy
nų pasimetusių ir iškrikdy- 
tų ir padėjo tokiems žmo
nėms suvažiuoti krūvon.

Veikdama jau per tris su 
viršum metus, "Lietuvių 
Globa” nemaža jau ašarų ne
laimingiems tremtiniam? 
nušluostė. Pavyzdžiui, As
trachanės gubernijoj, km 
dėl bado ir skurdo lietuvė: 
motinos išmirė, paliko apie 
20 vaikų našlaičių. "Lietu
vių Globa" parvežė tuos naš
laičius i Saratovą ir priglau
dė savo prieglaudoj.

Bet išplėsti savo veikimą 
kiek reikėtų "Globa" negali 
nes neturi pinigų. Didžiau
sia parama, kokią ji gauna, 
tai iš Amerikos Lietuvių Šel
pimo Fondo.

Štai ką dabar "Lietuvių 
Globa" veikia ir kas reikėtų 
dar nuveikti:
I. Simbirsko (ant Volgos)

"Globa.”
Šitas "Globos" skyrius tu

ri savo priežiūroj 1500 lietu
vių ir 1000 šiaip Maž. Lietu
vos belaisvių. Jų tarpe apie 
300 lietuvių vaikų mokyklos 
amžiaus, 
dą vaikams. 
30 našlaičių. 
60. Užlaiko senelių ir 
nių prieglaudą dėl 50 žm 
Kitiems teikiama medeginė 
pagalba darbu ir pinigais 
Tam. išleidžiama apie 400r 
Į mėnesi. Teikiama 
juridistiška ir 
galba. Iš viso 
2000 rub. Į mėneši. 
linga:

1) Įsteigti dar 4 mokyklas 
kiekvienai po 700 r., 2800r

2) Dvi prieglaudi de! sene
lių ir ligonių po 500r., lOOOr.

3) Vienkartinėms pašal
poms pinigais, darbu
ir kit-kuo,................. lOOOr.

4) Senosioms Įstaigoms
užlaikyti..................... 2000r.

Viso reikia kas mėn.;..6,800r.
II. Saratovo (ant Volgos)

"Globa."
Šitas skyrius po savo glo

ba pačiam Saratovo mieste 
turi 600 lietuvių, o sodžiuo
se išmėtyta 400. Dar apie 
500 šiaip AT. Lietuvos pilie
čių. Jų tarpe 250 vaikų mo
kyklos amžiaus. Užlaiko 
mokyklą dėl vaikų, prieglau
da dėl 25 visiškų našlaičių. 
Mokyklą lanko 50 vaikų. 
Prieglaudoje yra 25 vaikai. 
Užlaiko prieglaudą dėl mo
terų su vaikais ir ligonių, 
dėl 100 žmonių. Teikia juri
dinę, medicinos ir pagalbą 
darbu.' Pagalba pinigais pa
skutiniais mėnesiais dėl pi
nigų stokos neišduodama.

Turėjo dar mokyklą Kami
šine (Sarat. gub.), l>et dėl

Užlaiko priegliąu
Prieglaudojt 
Mokykloje— 

iigo

taipg 
kitokia pa- 
išleidžiama 

0 reika-

Atseitų........................   1500r.
2) Prieglaudą dėl 50 sene

lių ir ligonių. 600r.
3) Vienkartinėms pašal

poms pinigais ir k. 500r.
1) Kamišino vaikams mo

kyklą Įsteigti. 700r.
5) Dėl 50 senelių ir ligo

nių prieglaudą Kamišine 
Įsteigti. . 500r.
. 6) Senosioms Įstaigoms 
užlaikyti 1200r.
Viso kas mėnuo . . 5,(MX)rub.

Be to surankioti iš kaimų 
ligonius ir moteris su vai
kais Į Saratovą ar Kamišiną, 
kad vienus patalpinus prie
glaudose, o vaikus mokyk- 
’osna, ant syk l,200r.
III. Alatiriaus (Simbirsko

gub.) "Globa."
Čia "Globa" pačių lietuvių 

belaisvių vedama. Turi sa
ro globoj 150 lietuvių ir 25 
kitokių Maž. Lietuvos pilie
čių. Užlaiko dvi mokyklėli 
dėl 30 vaikų. Mokinama pa- 
žiu belaisvių naminiu būdu. 
Šiaip išduodama nedidelės 
pašalpos pinigais. Visam 
šleidžiama apie 150 rabi.

Reikėtų:
1) įtaisyti reguleriškesnę

nokvkla, - 400r.
2) Prieglauda dėl 40 sene

ly ir ligonių, 400r.
3) Kitokiai pagalbai, 200r. 

vriso kas mėnuo lOOOr.
IV. Samaros gubernija.
Samaros gubernija buvo 

įpiankvta "Globos" delega- 
ų kelis syk. Įstaigų nėra, 
įteigiama, žmonės labai iš
mėtyti po kaimus. Pačiam 
Samaros mieste tėra apie 
>0 lietuvių, šiaip visoje gu
bernijoje 2,000 lietuvių ir 
1,000 kitų Maž. Lietuvos 
nliečių. Vaikų didelis nuo
šimtis išmiręs.
Reikėtų:
1) Surinkti, sugrupuoti 

enelius, ligonius ir moteris 
u vaikais Į tam tikrus punk- 
us, kad butų galima tiks- 
iau juos globoti.
Tam vienkart reik 3,000r.
Beto reik Įtaisyt:
1) Tris prieglaudas dėl

■ 50 senelių. l,500r.
2) Keturias mokyklas dėl 

?C0 vaikų
3) Vienkartinėms 

)oms pinigais ir k.k.
Viso kas mėnuo

V. UTos gubernija.
Apvažiuota ir ištirta. Or

ganizacijos nėra. žmonės 
šmėtyti po kaimus. Yra a- 
jie 300 belaisvių.

Reikėtų:
1) Sutraukti senelius, li

gonius ir moteris su vaikais 
i tam tikrą punktą.

Tam reikia iškart 900r.
Be to reikėtų:
1) Įsteigti mokyklą dėl 40

vaikų 600r.
2) Prieglaudą dėl 50 sene

lių ir ligonių 500r.
3) Pagalbai pinigais ir kit-

kuom 350r.
Viso kas mėnuo l,450r.
VI. Orenhurgo gubernija.
Aplankyta. Organizaci

jos nėra. Belaisvių apie 200. 
[šmėtyti po visus guberni
jos užkampius. Sunkiai pri
einami. Labai kenčia dėl 
prasto klimato ir kitų sąly
gą

Reikėtų:
1) Surankioti belaisvius Į 

vieną punktą.
Tam vienkart reikėtų 1,000
Be to reikėtų:
1) Įsteigti mokyklą dėl 40

vaikų 600r.
2) Įsteigti prieglaudą dėl 

senukų ir ligonių 50 žm. 500r’sosė aptiekose.
3) Pagalbai pinigais ir'Mfg. Chemist,

k:t kuom 150r.*So. Ashland avė.
Viso kas mėnuo l,250r.| 

VII. Astrachanės gubernija;

i

3,000r. 
pašal- 
l,500r.
6,000r.

IX.
Be to neištirta, neapva

žiuota Archangelsko, Viat- 
kos, Vologdos ir kitos guber
nijos, kame yra belaisvių.

Tam reikėtų 2.000 rub. 
(Toliaus bus.)

Gerbiamoji "Keleivio’’ Re
dakcija!

Tikiuos, kad suteiksite 
?avo laikraštyje vietos šiam 
mano klausimui ir taipgi ti
kiuos. kad rasis tarp gerbia
mųjų "Keleivio" skaitytojų, 
žinovų, kurie mano klausi
mą malonės paaiškinti.

Aš norėčiau žinoti, kaip 
užlaikyti naminius papar
čius, angliškai vadinamus 
Fern, kad jie butų gražus ir 
augtų. Apie tai aš teiravau
si Įvairių žmonių, bet gavau 
vis priešingų viens kitam pa
tarimų. Vieni nurodo, kad 
paparčiai nemyli tankaus ir 
lidelio laistymo: kiti, prie
šingai, nurodo, kad reikia 
vazoną merkti Į vandeni, 
taip kad vanduo apsemtų 
šaknis, ir vandenyje laikyti 
20 minutų iki pusės valandos 
du ar tris kartus i savaitę. 
Kiti sako, kad papartis ne
myli saulės; da kiti pataria 
laikyt prie lango, kur dau
giausia saulės. Nekurie pa
taria arbatos liekanas piki 
ant paparčio šaknų, 
ga "Žinynas

I

-------- *»••—Anksti 3 gruo
džio rytą iš valstijos kalėji-l 
mo čia pabėgo 13 kaliniu. 
Už sukėlimą anądien triuk
šmo kalėjime tie 13 kalinių 
buvo užrak} ti Į pavienes ce
les. Nežinia kokiu budu jie 
tečiaus iš šit n celių išsilaužė, 
paskui išpiovė kelia< plieno 
duris ir dasigavo Į vedanti Į 
kiemą karid >rių. 'čia jie su
mušė du sargu, kurie norėjo 
jiems kelią pastoti, ir perlipę 
jier 15 pėdų augščio sieną 
leidosi bėgti. Sargai bok
štuose pamatę bėgančius 
kalinius prasiėjo šaudyt, bet 
kadangi buvo dar tamsu, tai 
nei vienam turbūt nepataikė. 
’ Turbut jokiam kalėjime 
nėra tiek daug skandalų, 
kaip Jolieto.

i

I
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KIEKVIENUOSE

Sloano Linimentas turi savo vieta 
gyduolių sandelyj kaipo pagalba nuo 
skausmų ir gėlimu.

Greit Įsigeria be įtrininto ir numal- 
na skausmą.

Švaresnis ir pasektu i ngesnis negu 
pleisteris ar mostis. negadina odos.

Nuo reumatiznu. neuralgijos, gėli
mo, užsidrėskimo bei nikstelėjimu 
vartok Sloano Linimentą. Gaunamas 
visose aptiekose pc 25c, 59c. ir $1.00.

N IMTOSE
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 Visokias Vyrams Drabužlas

Siuvame ant Užsakymo 
'.švaione, antaisnree ir Upresi- 

same senu.

Vieniutilė Kriaučių kompanija 
, Sc. BvSU/ac, kui 
į gerą ir gražų darbą už pridst 
! nu kainą
; PASIŪDINK PAS MUS bžUY.- 

O NEŠIOSI IR D'žiAliGSSESl tj Todėl, kuris norit pasiEiudhr 

i
i

____ , kurie norit ptsfsfridnr
; gerą siutą, išvalyt arba suy.ro cit 

kreipkitės pas n u 3.

8GUTH BOSTON
TAILORING

278 Breadw&y.

CB8TOM 
CO.

so. Kasrot

TĖMYK1T! Vyrus ir
merginas mokina m Bar- 
bėrio amato. Išmokus į 
parapinėm vietą. • Rei- 
kalaukit informacijų.
šmulkšlis. (50) X

GLOBĖ BARRER SCHOOL. 
439—3-rd avė., P1TTSBI KG H, PA.
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Telephone: Greenpoi.it 2372

MACYS B ROS.
F«U8E CO.

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IK IŠLYGOS PIGIOS

<;

(
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_ _____  
p. -;r

-■ - N --i-ESi

tik ant 
savaites

. visokius. . J
Šou. h ir Centrą 
Maspeth ir kitur 
ir iš toiiau, k»-s 

(?) 

198-200 ORSd Street
tarpe Driggs ir Bedford avė.

BROOKLYN, N. Y.

—■©

$1.00
Pristatom į namus 

daiktus į visą apielinkę 
NevvYork, 
Brookiyną, 
Atvažiuokit 
užsimokės.

<
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Padaru Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus,
Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Motercs.

Tie svarbus gyduolei, Nuga-Tone, jšmeta nuodas iš kūno ir padaru 
jjjj stiprų ir sveikų. IMpilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, ru s jusu gruomulvaimas bus svarbom stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, ttžketfijimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų l>ei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina širdę, priduria 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo Kuosą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje. ne turis 
UĮKtitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą 1h i nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą. jog 
jaustos kcip nauju žmogum. IVipildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

■IŠIMIEJI, IEIYIŠII, 

įgauna Stipruma, Tvir 
tuma, ir Sveikata.

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
Jigorr.es, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne
galėto mirguoti, neturite giaro 
apetito; jeign tusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją. nepriimną kvapią ir silpnus 
nervus; jeigu jaustate visai 
nuvargis ir jeigu jusu protiškos 
ir kūniškos paiiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nųga-Tone— 
tą Stebuklingą Kraujo Valy
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuoti 
kad sugrąžis sveikatą ir busite užganėdinti. arba m<»> sugražisma pinigus. Gvuruntija 
yra jdeta į kcžr.ą pundui:. Pilnas vieno mėnesi gydymas tik S!. 00, ar ant šeši t; mėnesių 
už $5.00 Siųski.-te savą pastvliavimo šendena ir atšaukite savą pirmutini sveikatą, 
stiprumą ir spickas. Nuga-Tone yra taipjau naudingus dėl vyrų kaip ir dėl moterių.

SIUSKIT TA KUPONĄ
PRICE LABORATORIES, L-IOI, CHICAOO. ILL.

įdedu čionai S.................................ir meldžiu prisiųsti............................. mėnesio gydymo,
gyduolių Nuya-Tone.

VARDAS IR PAVARDE ........................................................................................................................

ADRESAS......................................................................................................................................................

“T■uiimiiirffwi|iih i ■>

KĄ IŠRASTI?
Tai vra lietuviška knygutė nau
jai išleista kurioje yra apie 400 
išradymu, kurie gali būti reika
lingi, likos išleista ant naudoji- 
u> ir de! naudos IJETUVlšKŲ 
IŠRADĖJU. Iš tos Knygutės da- 
sižinosite, kokį pelną išradimai- 
jau atnešė ir dar gali atnešti.

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

AMERIUAN EUROPEAN 
PATENT OEF1CES Ine.

1256 Broad*ay, (KS) New York,

-
■
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MOTERŲ IR MERGINŲ 
ŽINIAI.

DYKAI! DYKAI! DYKAI!

LAIKRODIS
Tai kas nors nepaprasto 

Nustebinant’s laikrodis, naujo 
išradimo, apie kurį da nesi gir
dėjęs. Laikrodis yra naujausiu 
išradimu laikrodžių srytyje. A- 
pie jo prakcingumą kalba že
miau paduotas aprašymas: 11 
Kodo valandas ir minu tas kaip 
ir paprastas laikrodis; 2) pada

is geriausio metalo 
gali būt ugnyj ir ne-

ir gali išlaikyt per visą 
gyvenimą; 3) užsukti rei- 

tik vieną sykį į 8 dienas; 4) 
Laiką laiko geriau negu koks- 
nors kitas laikrodis ir nesuvėli
na nei minutės; 5) Gvarantuotas 
Sveria 10 svarų: 7) Turi skam-

Kiek
kokj laikrodi pirktum, visgi geresnio už .šitą negausi.

•

Atidariau naują vietą Bostone. 
SIUVU VISOKIUS RUBUS 

pagal vėliausia madą— 
GRAŽIAI IR PIGIAI

Taipgi galima gaut ir gatavų. 
M. AL ANDREWS 

f Andriušiutė)
H Roykton Street, BOSTON.
(tarpe IVashington ir Tremont sts.)

25 metams; 6)
būtį, kuris taip smarkiai skambina, kad ir kie
čiausiai miegantį prikelia iš miego ir išvelka iš 
lovos, kad jį nutildytą; 8) Nakties tamsoj nerei
kia kelties, žiebt degtukų, kad pamačius koks 
laikas, vien tik paspaust knypkut; ir visas laik
rodis apšviečia elektros šviesa. 9) Gali kartu 
šviesti ir skambinti; Gali būti kaipo kambarinis 
bei ofisinis varpelis dėl pašaukimo geistinos ypa- 
tos; 11) Turi egzaminuojamą lemputę dėl išty
rimo akies, burnos, ausies, gerklės, nosies ir 
dant»- 12) Turi elektros bateriją labai pasek
mingą gydymui nervišką ligų; 13.) Turi savyje 
nesudegamąją bankinę spintelę dviems perskyri
mais: vienas pinigams, antras brangmenims su
dėti: Bankas aprūpintas slaptingomis durelė
mis, kurias gal atidaryti tik žinanti paslaptį ypa- 
ta. Kombinacijos numeris užsistato. Su kiek
vienu laikrodžiu pasiaučiame pilnas informacijas, 

naudos ir parankumo gali turėti iš tokio laikrodžio.. ------- šiKny- 
kad 
ge-

nurodo, 
iš kamino suodžiai yra 
ras maistas gėlėms.

Kurie žinote apie papar
čių ir šiaip gėlių auginimą, 
bukit malonus pranešti i 
"Keleivi,” iš ko galės pasi- 
naudotidaug žmonių, ku
rie tuomi žingeidauja.

Barbora Viznienė.

M

Naaju phinksnu Įstos tu $S.5O
Naują plunksnų paduškos $1.25 

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

SOUTHERN FEATHER 
PILL0V, CO. 

Dept L. 167. Greensboro. N. C. į

1

Dabar
Nedaro _ _ _ __ _
toks laikrodis privalo rastis kiekvienoj stuboj, nes jis yra netik reikalingu bet 
ir pagražinančiu namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepa
tiktą. Baterija tame laikrodyje gali užtekti keliems metams, o paskui la
bai lengva įdėt naują. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausiai, mes gi dėl 
i’t daugybes per trumpą laiką pardavinėsime tik po $9.85. Laikrodis yra tik
rai tokis, kaip aprašytas. Jei jums nepatiktų, grąžiname pinigus. DY
KAI. VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam šitą geležinį gražu laikrodėlį 
priedo, kad užsisakys pas mus aprašytą naujo išdirbimo laikrodį. Laikrodė
lis yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes stipriais lukštais ir tvirtais 
viduriais, laiką laiko teisingai. Parduodamas po $4.00 ir brangiau, o pas 
mus jį gausi DYKAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi tuoiaus stebuklingą 
naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkt sau bei kam nors dovanų Ka
lėdoms, tai prisiųsk mums rankpinigių tik 50c, o mes tuoj išsiųsime laikro
di su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktas. Norėdamas pasinaudo
ti proga, rašyk neatidėliodamas.

RAKTAS PRIE LAI
MĖJIMO.

Ypatingas Amerikos gy
venimas reikalauja tvirto 
pamato, daugiausiai prigu
linčio nuo skilvio. Sveikas 
skilvis reiškia pasisekimą, 
blogas skilvis veda prie nu
siminimo ir beviltingo gyve
nimo. Vaistas, kuris visuo
met užlaikys jūsų skilvi ge
ram stovyje, yra Trinerio 
Amerikoniškas Karčiojo 
Vyno Elixeris. Jis susideda 
iš gydančiųjų karčiųjų žo
lių ir naturalio raudonojo 
vyno, veikia, ant skilvio pa
sekmingai. Trinerio Ame
rikoniškas Karčiojo Vyno 
Elixeris prašalina visas blo
gybes paeinančias nuo vidu
rių užkietėjimo, nevirškini
mo, nevirškinimo, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo, 
bemiegės ir tt. Gaunamas 
visose aptiekose. Jei reu
matizmas, neuralgija, kūni
škas ar protiškas apsilpnėji- 
mas vargina, Trinerio Lini- 
mentas visuomet suteiks tik
rą pagelbą. Gaunamas vi-

, ' . Jos Triner,
3) Pagalbai pinigais_ irįMfg. Chemist, 1333-1343

Chicago, III,
(Apgarsinimas)

i
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ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Eukit tvirtus, 
sveiki. Užsigančdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą 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. Priauokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Fishleigh & Co^ B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, III.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

i
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PRACTICAL SALES COMPANY,
708 Ncrth Mav St., Dept. 36. Chicago, III.

Mes užtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 

KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IŠVADOM

I
n f

NAUJIENA! NAUJIENA! NAUJIENA!

Revolveris Automatiškame Peilyje.
Štai čia ma

tai naujai už- 
patentuoą ste
bėtiną p«ilį, 
kokio nesi da 
matęs nei gir
dėjęs apie pa- 
naš-ą. Tai 
naujausio iš
radimo peilis, 

k kuriame yra 
■ reguleriškas t. 
b y. 22 kalibro 
’ revolveris. Iii 

to peilio gali 
šaut aštriomis 
kuiipkomis ir 
šmotais. Pei
lis labai gra
žiai padary- 

kaip ir paprastątas, mažos formos, dėlto gali nešiotis brusloto kišeniuje, 
lenktinį. Turi dvi gelažti. geriausio plieno. Gali reikalauti dėl apgynimo 
savęs nuo užpuoliku ir išgelbėt save nuo apiplėšimo, žaidulių ar mirties. Ge- 
lažtis atsidaro automatiškai, paspaudžius knypkutį. Aparatas šūviams 
randasi gelažtėj, storai nikeliuotas, gvarantuojamas ant 20 metų. Pasiųn- 
čiame rašytą gveranciją kartu su peiliu. Sis stebėtinas peilis gali būt va' • 
tojamas ne vien kaipo peilis, bet ir kaipo revolveris. Ar manai, kad tai nėra 
naujiena? Peilyje 22 kalibro revolveris! Padarytas taip, kad matant nieks 
nepamano, kad tai revolveris, paprastai palaiko už paprastą lenktinį peilį. 
Tai labai interesineas ir svkiu naudingas išradimas.

KĄ REIŠKIA TAU TURĖTI TOKI PEILI? U gali naudoti kaipo pa
prastą peilį drožimui ar pjaustymui o reikalji esant dėl apsigynimo panau
doti kaipo revolverį prieš užpuolikus. Ncdyvai. kad mes parduodame jų 
ZZ____Z. ‘ ............... .. . Vartoti šita pei
lį. labai paranku, o be to mes pasiunčiame ir visus paaiškinimus. Kaina ši
to naujo išradimo tik $4.95. Negali to peilio nusipirkti kur nors kitur, vien 
tik pai mus. Nesiųsk pinisrų. vien tik aiškų teisinirą savo antrašą ir 20c. pa
siuntimo lėšoms o likusius užmokėsit aplaikęs peilį. Jei gyveni Canadoj ar ki
tur užsienyje, pasiąsk pinigus* sykiu su užsakymu. Rašyk tuojaus, nes greit 
išparduosime.

DEFENDER POCKET KNIFE CO.
Zi t t ! !'rrr.tTUrrO~VVlry 1757 W. SUPERIOR ST., (Dept. 315), chicago, ill»

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIGIA1 IR GERAI.
IR IŠPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W. BR0ADWAY,
S0. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Roston—21015

*

ih
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šimtais kasdien, nes kas pirko šitą peilį, nesigaili ji pirkęs.

Greenpoi.it
Jigorr.es


Vietinės Žinios
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on December 
5, 1917. as requirel by the Act of 
October 6, 1917.

PRIEŠINGŲ ŠALIŲ PA
VALDINIŲ ŽINIAI.

Prie to South Bostone.
Miesto triobos (praperty) 

gazaunių triobos Cow Pas- 
ture lauke, ir Pumping Sta- 
tionas taipgi apsupti draus
mės linija, artyn prie jų1 
priešingų šalių pavaldiniams 
neleistina prieiti.

Socialistų kandidatas į gu
bernatorius gavo 16,608 

balsus.
Galutinai suskaičius ir 

pertikrinus šiuose pereituo
se rinkiniuose paduotų bal
sų skaitlines, pasirodo, kad 
socialistų kandidatas į Mas- 
sachusetts gubernatorius d. 
McCarty gavo viso 16,608 
balsus, arba daugiau negu 
i procentą visų paduotų 
šiuose rinkiniuose balsų, kas 
socialistų partijai duoda 
teisę nuo šiol būti politikos 
lartija, galinčia statyti savo 
kandidatus ant balioto tu
viu pat budu kaip republiko- 
.ių bei demokratų partijos. 
Iki šio! Massachusetts valsti
joj socialistai tų teisių da 
neturėjo, vadinasi, šių metų 
almėjimas yra dideliu soci- 
ilistų laimėjimu. Kiti soci
alistų kandidatai gavo virš 
no 2,000 balsų.

Be to reikia pasakyti, kad 
;ocialistams priguli ir tie 
’243 balsai atiduoti už Soci- 

’.list Labor partijos kandi- 
latą. Tokiu budu socialistų

I

->

s

GYDUOLES NUO KOSULIO 
Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia įgyti tik geras gy
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin
gų. o žinomų vardu 

Severą ’s 
Balsam 
for Lungs

p. w dzicj iš W. Va..
mum> 
^Patariu 
nam. ___ .
tiktai Severos G>* 
duoles.
yra ger. 
patingai 
Ralsanta-' 
čiams. 
geresniu 
Mano 
rėjo kosulį. neši
nome daugv’l x 
šokių gydu- >ų. 
bet perniek, kai 
pirkome bcvcio 
Balsatno P I a u • 
ciaais. tai k > 
nustojo po kc.ių 
priėmimų

Koi<*- 
t'hcster 

_  pi an< -a

__ kiek. ie-
ka<i pirkta

ne. )
O*. O
I P I a 
uz ku 

nėra 
vatka: <"

įSeieros Baisamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai "ko nors nuo šalčio**. Papratimas pasakyti 
pilu? vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių- 
Pastaraisiais 37 metais Severos Baisamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimus. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties ’nfluenzos. uždegimo pleuros, trau- 
kučiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaun'.os. 
šita gyduolė yra gera kaip v.-ikams. taip ir suaugusiems.

S«v*ra’s Cold ind 
Crip Tablets
(Severe P’otkr'e^ 
Peršalimo ir Gripo) 
žinomos tuomi. kad 
gali peršalima 
trumpu laiku.

nuo 
yra 

P**-- 
labai

centai.

Kain.-RSc ir <0 centų —visur aptickosc
Severo* ^eimvnišlcos Gyf’nnlėe parc’:-‘1'' 

■ i>ur aptiekose. Visuomet reikalaukit 
veros" ir pasakykit pilną gyluole^ vit 
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius 
mus tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Codar Rąpids, Iowj

"Moterų Dirva" sustojo.
Katalikių moterų orga

nas "Moterų Dirva" sustojo šina 
ėjus. Pasirodo, kad ir pą-Į-u 
lįs katalikai nenori katali
kiškų raštų skaityt. Buvu
si "M. D." redaktorė ir ad
ministratorė praneša, kad 
dabar jos adresas bus: 14 
Commonwelth avė., Wor- 

>alsų skaitlinė siekia 21.861 j cester, Mass.
balso. Mažiausiai balsų 
tavo blaivininkų kandidatas 
^\vrence, nes tik 4265.

daly; 
avė

Griežtai uždrausta pereiti 
užbriežtą zoną.

Nuo šio pereito panedėlio 
inėjo galion valdžios pada- 
vadijimas griežtai uždrau
džiantis kariaujančių prieš 
šią šalį kraštų pavaldiniams 
būti arčiau kaip per 100 var
dų nuo užbriežto zono tose 
miesto dalyse, kurios stovi 
arti uostų, tiltų ar kanalų. 
Zonų juostos pavandeniais 
pažymėtos sekančiai:

South Bostone.
Pradedant nuo Farragut 

kelio Marine Parke ir einant 
First st., gatve vakarų link 
iki West First st. priejung- 
mio (junction’o),iš čia šiau
rių link iki Dorchester avė. 
paskui Dorchester avenut 
gatve iki Dorchester avė til 
to (Federal st. Bridge), ii 
čia palei Fort Point kanai? 
iki Northern avė. tilto.

Roxbury ir pakraščiais.
Pradedant ant South Ba\ 

avė; ir Cummings st. gatvit 
kertės einant South Ba\ 
avė. vakarų link iki Atkin 
son st, Atkinson gatve, So 
uthampton ir Massachusett 
gatvėmis iki Albany st., nu: 
Čia šiaurių link iki Dover st 
gatvės.
. Tolesniai nuo Congress st 
iki Atlantic avė., per At 
lantic avė, Commercial ii 
Gauseway gatvės šiaurva 
karų link iki Warren Bridg« 
tilto.

Charlestowne.
Pradedant pietinėj 

Water st ir Warren
gatvių kertėj ir einant Wa 
ter st. iki Navy Y ardo i 
čia per Navy Yardą iki Chel 
sea ir Medford gatvių prie 
jungmio, paskui einant šiau 
rių link iki N. Mead st., ii 
čia pradedant nuo Ruther 
ford gat.. Chapman gatve 
iki Austin ir Front gatvių 
paskui išilgai Front gatvė 
iki Warren avė., pietiniu pa 
kraščiu kanalo iki pietvaka 
rikio kranto Miller’s upės, i. 
nuo čia iki Austin gatvės.
Tarp Cambridge, Somer- 

ville ir Bostono.
Pradedant nuo Prison Po 

įnt tilto, einant palei Unitee 
Statės prieplauką šiaurva 
karų link išilgai šiaurini 
Miller’s upės kranto, iš či< 
pietrytų link išilgai pietryti 
nio Miller’s’ upės kranto ik 
Prison Point tilto.

East Bostone.
Pradedant nuo Chelsea st 

tilto per Chelsea Creek, ei 
nant pietų link išilgai Chel 
sea gatvės iki Eagle gatvės 
paskui vakarų link Eagh 
gatve iki Glendon gatvės 
paskui šiaurių link Glendor 
gatve iki Condor gatvės 
nuo čia vakarų link Condoi 
gatve iki Border gatvės; pa 
skui pietų link Border gat 
ve iki Sumner gatvės: iš čia 
pietvakarų link Sumner gat
ve iki Bremen st., iš čia Bre- 
men gatve šiaurrytų link iki 
Neputune Road, Neputune 
keliu pietrytų link iki Or- 
leans gatvės, paskui Orleans 
gatve pietvakarų link iki 
Marginai st., iš čia Marginai 
gatve pietrytų ir rytų link i- 
ki Jeffries gatvės.

I)orch esteryje.
Pradedant nuo Freeport 

ir 'New Haven geležinkelio 
priejungmio einant rytų 
link Freeport gatve iki Te- 
hean st- priejungmio, paskui 
Tenean gatve rytų link iki 
Water gatvės; iš čia Water 

.g^tve iki Taylor gatvės; 
Taylor gatve iki Neponset 
avė., iš Čia Neponset avė gat- 
ve iki pajūrio.

Duona atpigo.
Ward Baking Co. firma 

įaskelbė. kad tos firmos ke
pamoji ir parduodamoji 
luona liekasi atpiginta. 15 
*entų kepalėlis nuo šiol par- 
luodamas po 13 centų. Gi 
10 centų kepalėlis—po 9c. 

Taip . vadinama ”War 
3read” duona dabar po 8 
•entus.

Kadangi šita firma yra 
gana didelė, tai jos nutari- 
nas atpiginti duoną tuojaus 
>adaro efektą ir ant kitų 
luonkepių, kurie turės pa- 
ekti Ward Baking Co. tir
uos pavyzdį ir savo parduo- 
lama duona taipgi atpigin
ti.

Atgabeno 8.968.420 svarų 
cukraus Bostonan.

Nuo 20 d. spalių pirmas 
garlaivis -atplaukė iš Loui- 
•ianos Bostonan, atgabenda- 
nas 8 milionus, 968 tuks- 
ančius ir 420 svarų cuk- 
*aus. Tečiaus cukrus visgi 
įeatpinga ir vis jo ”nėra.”

?rakalbos ir trįs mitingai!
Gruodžio 2 d. Lietuvių 

svetainėj atsibuvo ''Gabijos 
horo” parengtos prakal

bos. Kalbėjo Kirdiejus, 
Norkūnas ir Ivaškevičia- 
Visi bandė aiškinti svarbu- 
ną dailės, kas žinoma, kaipo 
mtros klesos kalbėtojams, 
nelabai sekėsi.

Taip pat reikia pastebėti, 
tad kaipo tautiški kalbėto
jai perdaug suam’oritą lietu
višką kalbą vartojo, pavei- 
sdan, vieton lekcijos—”lesi- 
įai,” vietoj inkvėpimo—"in
spiracija,” ”binzai, bomai,” 
ir kitoki "tarptautiškumai." 
Taip-pat visi tris kalbėtojai 
jai perdaug garbino Pet
rauską, iššalies beklausant 
šrodė net ”too cheap.” Tik 
pirmininkas St. Mockus, ga- 
iima sakyti, buvo savo vie
toj. "Gabijos” choras pa
dainavo 4 dainas. Publikos 
buvo pilna svetainė.

Da vienas pastebėtinas 
dalykas, tai tas, kad choris
tės lyg ”grinorkos” visos su 
skribelėms, o viena net su 
storu viršutiniu apsiauta- 
lu dainavo.

Tą pat dieną buvo DLK 
Vytauto Draugystės susi
rinkimas, o vakare Lietu
vių Biznierių ir Bomų ko
miteto susirinkimai.

J. P. Raulinaitis.

Pereitoj nedėlioj 
uth Stationo likos 
;as tūlas O’Reilly. 
jam elevatoriaus, 
atėmė iš jo $995.

1 '•

». pasistoros.

spau-

Šitas ženklas yra jūsų apsauga. [ _
Žiūrėk, kad jis butų ant kožnos poros savo krautuvninką, o jei jis neturi, tai 
robinių batu, kokius tik pirksi. pasistotos.

C 
c
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PI IKIAUSIA LIETI VlšKA BAR 
'.DASKl’TYKLA. So. Bostone, 
-kutam barzdas ir ke:; 
Veidą stišvelninam

Taipgi užlaikėm
i puikiom p'ietaisom,

! gerai išsimaudyt.
J. Kaziukonis Barbei is.

Į 224 W. Broadvvay, So. Bo ton, Ma; 
f l

I

Mes 
jam plaukus, 

su elektriška ma- 
ir maudynę 
kur galima

(49)

prie So- 
apiplėš- 

Laukiant 
plėšikai

L). L. K. VYTAUTO BENO 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname grajjt ant visosių ins- 
tumentų, kurie norite pa-imokyii 
kreipkitės. < 1S)

339 Broaduay. So. Bosimi. Mass. 
M. Grubhis. Direktorius.

Tas reiškia šiltas, sausas kojas, nežiūrint koks butų 
oras. Tas užtikrina jums, kad ilgai šitą avalą devėsit, ir 
daugiau ir geriau atliksit darbą. Tas parodo, kaip jus ga
lit sutaupyt pinigą, nes

U. S. Robo Avalines
Padarytos taip stipriai, kad nešiojasi kuoilgiausia. Ant 
kiekvienos poros batų, padarytų iš šito geresnio robo žmo
nėms, kurie dirba lauke, yra U. S. antspaudu, ženklas di
džiausio robo išdirbėjo pasaulyje.

Unites Statės Robber Company
New York

Parsiduoda visur. Gali gauti pas

Bostono guzo kompanija; 
•paskelbė, kad nuo Naujų! 
Metų ji pakels gazo kainą1 
tO centų ant 1,000 kubiškųi 
pėdų.

Pereitos nedėlios naktį 
jurininkai įsilaužė svaigi
nančių gėrimų krautuvėn 
ant Friend st. Du jurininku 
Milicija suėmė.

Prie Brunsivick ir Copley 
Plaza hotelių sustreikavo 
Fenvvav garažo užlaikomi 
vežėjai.

Bostone susiorganizavo 
iiuosanorių šnipų "komite
tas,” kurio tikslu busianti 
kova su "neištikimais” val
džiai kalbėtojais.

Metinis Susirinkimas.
Gruodžio 9 d. 10:30 vai. 

ryte bus 60-tos kuopos meti
nis susirinkimas paprastoj 
salėj 376 Broadway. Bus 
renkami delegatai į rajono 
metinę konferenciją, taipgi 
bus renkama naują kuopos 
valdyba aštuonioliktiems! 
metams. Visi gyvi ir "mirę 
ateikite.

Debatai socialistų 
su klerikalais.

Tokiu attralviu dabar išėjo i 
dos knyjrutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Ix>we)iio debatai. kuriuose 
klerikalų debatoriaū "kolesrijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus avo "forui- 
čius” turėjo bėgti is svetaines.

Knygutė turi 15 pusiap’us gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriausi klerikalų argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
"mokslas”, ir ten pat -eka s->eialisty 
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą" į skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi
rūpinti, kad tos1 knygutės kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio” redakci
joj. kaina tik 10c.

Suvyniok 1<>«- i popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. Norintiems daugiau 
imt duodame nuošimti.

"KELEIVIS"
255 BROADM AY, SO. BOSTON, 

MASS.

Aš, Alena Kostovska, pasirc 
dau visai publikai akyse.

NEDĖLIOJ Lietuvių sve-Į 
tainėi 7:30 vai. vakare atsi
bus Lietuvių biznierių vie
šos diskusijos. Ateikit visi!

Telephonc: Bark Bay 4200

DAKTARAS
Fr. Matulaitis

GYDO VISOKIAS LIGAS 
PRITAIKO AKINIUS.

12 gruodžio Lietuvių Sa
lėj bus So. Bostono lietuvių 
kooperacijos susirinkimas.

PARSIDUODA keturi bo- 
liniai stalai dol Pool Room 
ant gerų išlygų.
J. Tamulėnas, 24 Granite st. 

Fitchbu rg, Mass.

Redakcijos atsakymai.
F. Ivaškevičiui.—Tamstos 

straipsnio ’Tš Argentinos 
padangės” nespauzdiname, 
nes perdaug jame asmeniš
kume.

nuo varginam 
Bitteris. Aš 
buvau vos tik

Kas mane išgelbėjo 
„4 ligų ? Salutaras 

i per praeitus 4 metus 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
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 Birteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties. gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. 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. Ganai 6417. 
P. J. BALTRĖN AS, Prof.

Chicago. UI.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

I

»]

Primieravimo ir kirpimo

(South Bonston Designing ant Cut- 
ting School.) Norinti išmokti gerai 
ir tinkamai padaryt petrina arba for
mą drapanai kreipkitės pas mane o 
aš išmokinsiu už maža atlyginimą. 
Sunkiausiose aplinkybėse galima tai 
išmokt. Valandos vakarais nuo 7 iki 
9. Norinti platesnių žinių kreipkitės 
laišku arba vpatiškai šiuo adresu:

M. T CZEIKUS
391 E. 5-th Str.. So. Bošton, Mass. IM»X .309,

<

čias drapanas, tai užsisakykite 

lietuvius kriauėius:

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakau* 

pas

• ' T •

D1V1DENTUS
Už padėtus musų Rankoje pinigus nuo 
5 Lapkričio, šių mėty, bus mokama po

J. BERŽEL10MS & CO.
1 Hay market Sq. kampas C’ross Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq., 

BOSTON, MASS.

KAPITALIS ............................... $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. M A YNA R.,— PREZIDENTAS

SAUGIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.

i 2 procento
už padėtus Taupinimo skyriuje. 

Pinigus į Banką galite prisiusi ir per laišką.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dienų. 

Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON. MASS

DAKTARAS S
A.L.KAPOCIUSį

LIETUVYS DENTISTAS. jį) i

(<<
<Į(
<į(
<!(
<- VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų.)))

(((2-51

$

Nuo 2 iki 9 vak. IĮ! | 

NEDĖL1OMIS <
iki 1 v. po pietų, jjį 

Ofisas "Keleivio” name. )įj
Broadway. tarpe C ir D Sts.j|) 

SO. BOSTON, MASS. )į)

Geriausia
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

So. Bostone 
ir apielinkėj

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės: _ ______
Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų l.O<> 
Gyduol. pataisymui apetito 1.0C 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............. 1.00
Gvdu. nuo "kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50<: 
Proškos nuo nerviško galvos 

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

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

Nuo prakaitavimo kojų .. 25e 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 25c 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
Pamoda plaukams.....................20c
Vaikų ramintojas .................. 2ac
Nuo suirimo nervų ............. 1.00
Bobro lašai ........................... 1.00
Nuo saulės nudegimo ____  50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .................................... 75c
Kraujo Valytojas .................. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo ............. $1.0v I

magiškos šTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams iscrt BOLĘ, 

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

(51)
Magic Shop.

flolbrook, Mass.

Paskui pats priėjęs prie žmogaus iš
trauki tą bolę iš jo nosies. Prisiųski
te 25c. gausite ta bolę ir katalio-

The

APTIEK A
; Teisingiausia ir Geriausia

Sutaisom Receptus su di- 
į džiausią atyda, nežiūrint ar iš 
j Lietuvos atvežti ar amerikoniš- 
! ki. Gyduolių galite gauti, ko- 
■ kias tik pasaulyje vartoja, taip- 

> gi visados randasi lietuvis ap- 
i tiekorius.

EDV4R0 DALI, Samikli 1 
18 Brwiwą, So. Butą, 

į Galite reikalauti ir per laiš- į kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

■ LO»<rrrTTTvrTTT'i—rrrrmtT

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
I

*

I

PROVIZORIUS t

226 Broadway, Kampas C st. So. Bostl < įaSS. |




