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Metai XIII
True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on October 
23, 1918, as required by the Act of October 6, 1917.

Vokietija ir vėl 
prašo baigt karę

SAKO, TAIKOS AR KA
RĖS KLAUSIMĄ 

SPRENDŽIA PATI 
LIAUDIS.

Washingtone manoma, kad 
priešas taikysis jau bile 

kokiomis išlygomis.
Londone, 21 spalių gauta 

bevieliu telegrafu šitokį Vo
kietijos atsakymą preziden
tui Wilsonui:
Priimdama reikalavimą pa
sitraukti iš užimtų žemių, 
Vokietijos valdžia supranta, 
jog tą pasitraukimą turi nu
spręsti (sąjungininkų) ka
riški patarėjai.

Vokietijos valdžia pataria 
prezidentui, kad jis paga
mintų progą nustatymui 
smulkmenų. Ji yra įsitiki
nus kad Suvienytų Valstijų 
prezidentas neužgirs tokio 
reikalavimo, kuris butų ne
suderinamas su vokiečių 
liaudies garbe ir užtvertų 
kelią prie teisingos taikos.

Vokietijos valdžia protes
tuoja prieš kaltinimą nele
galiais ir nežmoniškais dar
bais vokiečių sausžemio ir 
jūrių spėkų, taigi ir vokie
čių liaudį. Traukianties ka- 
riumenei atgal naikinimas 
visuomet bus reikalingas ir 
jis atliekamas taip, kaip lei
džia tarptautiniai įstatymai. 
Vokiečių kariumenei yra aš
triai įsakyta taupyti privati
nių žmonių savastį ir rūpin
tis, kad gyventojams butų 
kuopatogiausia. Jei nežiū
rint tu isakvmu pasitaiko 
kur prasižengimų, tai kalti
ninkai būna baudžiami.

Toliaus vokiečių valdžia 
užginčija, buk vokiečių lai
vynas, skandindamas lai
vus, tyčia kada-nors naiki
no valtis su išsigelbėjusiais 
pasažieriais. Vokiečių val
džia pataria, kad visų šitų 
kaltinimu teisingumą ištirtų 
neutralė komisija.

Kad išvengus visko, kas 
galėtų trukdyti taikos dar
bą, Vokietijos valdžia išsiun
tinėjo visiems submarinų 
viršininkams įsakymą, už- 
drausdama skandinti pasa- 
žierinius laivus, tečiaus val
džia negali gvarantuoti, 
kad tas įsakymas pasieks 
kiekvieną submariną jūrėse, 
pakol jis nepribus namo.

Kaipo pamatinę sąlygą 
taikai prezidentas reikalau
ja sunaikinti kiekvieną sau- 
vališką spėką, kuri savaran
kiai, slapta ir bile kada gali 
drumsti pasaulio ramybę. 
Ant to Vokietijos valdžia at
sako ve ką:

Iki šiol Vokietijos imperi
jos liaudis neturėjo įtekmės 
į sudarymą valdžios.

Konstitucija nesuteikda
vo žmonių atstovams balso 
sprendime apie karę ir tai
ką. Bet šitos sąlygos dabar 
persimainė iš pat pamatų. 
Tapo sudaryta nauja val
džia sulyg pilno liaudies at
stovų reikalavimo, 
visuotino, slapto ir 
balsavimo pamatais.

šiton valdžion 
Reichstago partijų

lygaus, 
tiesaus

True translation filed with the post-]True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on October j master at Boston, Mass., on October 
23, 1918, as reųuired by the Act of
October G, 19L7.

VOKIETIJOJ PRADEDA 
KALBĖTI SOCIALISTAI.

Amsterdam. — Berlyno 
”Vossische Zeitung’’ sako, 
kad prie parašymo prezi
dentui Wilsonui atsakymo 
veikiausia dalyvausią Vo
kietijos kairieji socialistai. 
Kain praneša šitas laikraš
tis, Reichstago socialistų ma 
žumos vadas Rūgo Haase ir 
socialdemokratų lyderis Ge
orge Ledebour turėjo tuo 
klausimu su Reichstago 
pirmsėdžiu Fehrenbachu 
jau ir pasikalbėjimą.

'’Darbininkai gins savo 
taip šalį, jeigu jai grės užpuoli-
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mos vadai. Ateityje jokia 
valdžia negalės užimti nei 
laikyti urėdo, neturėdama 
Reichstago didžiumos pasi
tikėjimo.

Valstybės kanclerio atsa
komybė prieš Reichstagą 
įstatymų keliu yra išvysto
ma ir užtikrinama. Pirmuti
niu naujos valdžios žingsniu 

į buvo padėti prieš Reichsta- 
|gą sumanymą pakeisti im
perijos konstituciją, 
kad paskelbimui karės 
darymui taikos butų reika
lingas- žmonių atstovų suti
kimas.

Tečiaus naujos valdžios 
pastovumą gvarantuoja ne- 
vien tik konstitucijos užtiki- 
nimai, bet ir nepajudinamas 
Vokietijos žmonių pasiryži
mas, kurių didelė didžiuma 
stovi už tas reformas ir rei
kalauja vesti jas energingai 
toliaus.

Taigi prezidento klausi- šiai atmesti tokią taiką, ko
mas — su kuo jisai ir kitos kią norėtų diktuoti imperia- 
sąjungininkų valdžios turi 
reikalą — yra išrišti aiškiu 
ir nedviprasmiu atsakymu, 
kad karės pertraukimas ir 
taikos pasiūlymas kilo iš 
valdžios, kuri yra liuosa nuo 
sauvališkumo ir neatsako
mos intakos, ir kurią remia 
Vokietijos gyventojų 'di
džiuma.

23, 1918, as requiiįed by the Act of
October 6, 1917.

KAIZERIS 
ARMIJAI 
SIŲSTAS F

SAVO 
DIEVO

Solf.

DARBININKAI GIEDA 
BERLYNE MARSE

LIETĘ.
Amsterdam. — ”Die Koel- 

nische Volkszeitųng” prane
ša, kad Berlyne ant Unter. 
den Linden (kur randasi 
kaizerio rūmai) neprigul- 
mingi socialistai (Vokieti
jos ”bolševikai”) buvo Įtai
sę demonstraciją. Minios 
giedojo ”Marselietę” ir rei
kalavo taikos.

Tarp demonstrantų ir po
licijos įvyko susirėmimas, 
per kurį keliatas žmonių bu
vo sužeista kardais. Laik
raštis sako, kad policija ne
prileido demonstracijos prie 
kaizerio rūmų.

mas,” pasakė šituodu socia
listų vadu Reichstago pir
mininkui.

Vokietijos prefesionalių 
unijų organas irgi panašų 
pranešimą paskelbė. Uuijų 
vardu jis užreiškia:

”Mes esam pasiryžę laiky
tis kuotvirčiausia, jeigu 
priešas atmestų musų taikos 
pasiūlymą. Taikytis kad ir 
didžiausia kaina mes visi ne
ketinam. Mes privalom drą-

listinė Francuzija ir Angli
ja.”

Gruodžio m< nesyje, 1914 
metų, kaizeris savo armijai 
rytuose pasakė

Atsiminkit, k id mes esam 
išrinktoji tauta

Viešpaties di asia šventa 
nusileido ant n 
esu vokiečių valdonas!

Aš esu visagalio Dievo pa
tepti nis! Aš esu jo kardas, 
jo atstovas!

V argas ir mirtis nenaudė
liams, kurie dijįs mano va
liai pasipriešint:!

Vargąs ir mi 
kurie priešinsis 
jai!

Vargas ir mid 
liams! Lai žųvj 
čiu tautos prieš

Dievas nori ji 
mo ir per manoj 
Įsako jums pilti

anęs, nes aš

ftis visiems, 
mano misi-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on October 
23, 1918, as required by the Act of
October 6, 1917.

FRANCUZAI ĮSIVERŽĖ 
VENGRIJON.

Londone gauta neoficia
lių žinių, kad francuzų ka- 
riumenė, eidama iš Serbi-; 
jos, perėjo per Dunojų ir į-1 
siveržė Vengrijon. Oficialės 
žinios vakar sakė, kad fran- Į 
euzai buvo jau pasiekę Du-i 
nujų ir kad jų artilerija jau ko gubernijoj sąjungininkų 
šaudė per upę į bėgančius į kariumene užėmė Kadišą ir 
vokiečius ir austrus, šitam nuėjo šešias mylias į pietus 
mūšyje kariškas teutonų palei Archangelsko-Volog- 
laivas buvo užvarytas ant dos geležinkelį. Ofiėialis 
upės kranto. ■ pranešimas apie tuos nuoti-

Sąjungininkų įsiveržimas kius sako taip:
Vengrijon turi labai dide- ”Murmansko fronte są- 
lės reikšmės. Jisai įvyksta jungininkai, veikdami iš Ke- 
tuojaus po to, kaip teutonai mos, kuri guli prie Baltųjų 
likos išvalyti šitam fronte jūrių, 300 mylių į pietus nuo 
iš trijų šalių — Albanijos,! Murmansko, užėmė jau vi- 
Juodkalnijos ir Serbijos, są Kareliją ir nuvarė prie- 
Galimas daiktas, kad sąjun- šininką per finų sieną atgal, 
gininkai tenai turi apie Paimta daugybė bombų, a- 
2,000,000 kareivių. Todėl i municijos ir visokios me-« 
sakoma, kad Vengrija jauldegos, įskaitant 28 botus, 3 
paprašiusi atskiros taikos, kulkasvaidžius ir 600 kara- 
nes kitaip jos vadovai ma-Į 
to neišvengiamą nelaimę.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on October 
23, 1918, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Vokietija pradeda 
demokratizuotis.

SĄJUNGININKAI MU
ŠASI SU BOLŠEVIKAIS.

Londonas. — Archangels-

TAIP SAKO DEŠINIEJI 
SOCIALDEMOKRATAI.

—

Tuotarpu fabrikų darbinin
kai reikalauja ”bolševikiš- 

kos” valdžios.
Haaga. — Vokiečių Soci- 

al-demokratų Partijos Ko
mitetas Reichstage jš’eido 
aplinkraštį, užreikšdi. 
kad Vokietija einanti 
prie demokratinės va 
bės.

Šitas aplinkraštis 
smerkia pangermaniškus 
demogogus, bet podraug jis 
peikia ir bolševikus, kurie 
kurstą darbininkus prie 
godžių ir betikslių streikų 
ir Jemonsiracijų prieš val- 
dž . Tas jau parodo, kad 
Vo .ietijoj be jokios abejo
nės prasideda jau revoliuci
nis judėjimas, kuris kol-kas 
apsireiškia streikais ir de
monstracijomis prieš val
džią.

Dešiniųjų socialdemokra
tų organas ”Vorvvaerts”kaI- 
ba jau apie Haases-Lede- 
bouro valdžią kaipo apie 
galimą dalyką. Dabartinės 
valdžios, kurion įneina de
šinieji socialistai. Vokieti
jos darbininkai nepripažįs
ta plačiųjų minių atstove. 
Jie reikalauja, kad valdžią 
paimtų į savo rankas kairie
ji socialistai. Ir”Vorwaerts” 
jau rašo: ” Kai kuriose
didžiojo Berlyno fabrikose 
kalbama apie Haase ade-
bouro valdžią. Haas< Le
debour veik tokie patįs, kaip 
Trockis ir Leninas.” Tokia 

valdžia tuojaus -vestų pro
letariato dikta4 
tusi darbinink 
šenybe.

”Vorwaerts 
špaltą ir pusę rašto norėda
mas prirodyt, kaip klaidin
ga, nenaudinga ir visai ne
sąmoninga butų griauti da
bartinę valdžią, kad pada
rius vietą neprigulmingiems 
(kairiems) socialistams. Jis 
sako:

”Dėja, bolševizmas nepa
darė Rusijos žmonių lai
mingais. Ir reikia la
bai abejoti, ar jam pasi
seks tai kada nors padary
ti. Ar neišmintingiau bu
tų pirma palaukti ir pažiū
rėti, kaip, jam toliau seksis.”

Laba/, galimas daiktas, 
kad šitas straipsnys buvo 
parašytas valdžios propa
gandos reikalais, nes vokie
čių spaudai pastaruo • 
ku, matomai, buvo du 
strukcijų, kad ji aiši 
koks baisus butų pav 
sąjungininkams, jeigu 
kietijoj įsivyrautų bolševi
zmas.

i

is, 
,au 
•ty-

pa-

tis nenaudė-- 
visi vokie- 

Įi!
į sunaikini- 
iupas Dievas 
yti jo norą! 
• Vilimas II.

NORĖJO NUŠAUT GRO- 
VĄ TISZĄ.

Iš Vengrijos Sostinės pra
nešama, kad pereitoj sere- 
doj Budapešte buvo pada
rytas pasikėsinimas užmuš
ti buvusį Vengrijos premje
rą grovą Tiszą. Išėjus jam 
iš parliamento ir atsisėdus į 
automobilių, staiga prie jo 
prisiartino su revolveriu 
jaunas vyras, bet šoferis 
parmušė jį pirma negu jis 
spėjo iššauti.

Užpuolikas buvo areštuo
tas. Jis pasisakė kad jo 
vardas esąs Lejtner. Jis yra 
21 metų amžiaus ir tarnavo 
maisto ministerijoj.

binų.
”Archangelsko fronte są

jungininkai paėmė prie En- 
tze upės Kadišą ir nuėjo še
šias mylias į pietus palei 
Archangelsko-Ve1-<dos ge
ležinkelį.”

Pirma žinios sakė, kad są
jungininkų kariumene, 
spaudaiama didelėmis bol
ševikų atakomis, buvo apie 
šešias mylias pasitraukus 
atgal. Sąjungininkams 

į traukianties bolševikai 
Kanuolė buvo nesugadinta, j smarkiai juos bombardavo.

----------- ’ Sulyg paskutinių žinių, 
SĄJUNGININKAI ATSI- bolševikų spėkos ėjo pir- 
ĖMĖ VISĄ BELGIJOS myn ir pylė ant sąjunginin- 

PAJURĮ. kų šrapnelėmis ir pom-po-
Londono ”EveningNews” mais. Kartas nuo karto nuo 

praneša, kad sąjungininkų bolševikų -minininko kirto 
spėkos atsiėmė jau visa Bei- šešių colių šoviniai. Sąjungi- 
gijos pajūrį. Jie priėjo jau ninku apleistos pozicijos bu- 
prie Olandijos pakraščio ir vo laikomos per ištisą sąvai- 
nuo tenai jų linija eina per tę prieš daug didesnes spė- 
Bruges į pietus už Courtrai. i^as- Sąjungininkų veiki-

----------- ‘ * mui ant Šiaurės Dauguvos 
DTTTfADITAC CACTHiri ir Ve£°s dauS Pakenkė sek- 
DuLuRlUJUd dUMlUU las vanduo, kur susėdo jų 

! laivai.
Kariumene, kuri veikia 

čia prieš sąjungininkus, su- 
Gatvėse eina kova tarp ka- sideda iš jurininkų ir latvių, 

riumenės ir bolševiku. Sąjungininkams reikia pa- 
T , ^ ..... J. keiti daug sunkenybių, nesLondonas. - Sofijoj kflo . ,ik

revoliucija. Bulgarijos bol- "jy šimtus smvli tJvra^ 
senkai mūsosi gatves ,su R . priešininkas ga-
pohcija ir kanumene. Sako- ,ėj j Stiprinimu iš 
ma, kad kovoje užmušta pį ^o j Kotlą, o iš te- 
daugiau kaip 3,000 žmonių, i • °

šitokių žinių gavo Ex- B t^<Ja ^vi^i turi 
change Telegraph Co. ko-; jki Apavimo sistema, 
respondentas Kopenhagoje,^ a«reng£ savo kal.eivi^ 
is V ienos ir Rusijos. kajp paprastus kaimiečius,

I
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SĄJUNGININKAI PAĖ-i 
MĖ MILŽINIŠKĄ KA- 

. NUOLĘ.
Londonas praneša, kad 

sąjungininkų spėkos, kurios 
išvarė vokiečius iš Belgijos 
Flandrų, pamė didelę 12-kos 
colių kanuolę, iš kurios 
vokiečiai pereitais metais 
bombardouodavo per 22 
mylias Dunkirko miestą. į

KAIZERIS PALIUOSAVO 
L1EBKNECHTĄ.

Dittmanui taipgi atidaryta 
kalėjimo durįs.

Kapitalistų spauda prane
ša, kad kaizeriui įsakius li
kos paleisti iš kalėjimo Lieb- 
knechtas, Dittmanas ir kiti 
revoliucijos kareiviai.

Nereikia tečiaus manyti, 
kad jiems atleista; jie ne
prašė jokių atleidimų. Jie 
nebuvo padarę jokios pikta
darystės. Jie buvo ištikimi 
darbininkų reikalams ir už
tai jie buvo uždaryti kalėji
man.

Kaizeris ir jo patarėjai, 
tarp kurių randasi ir veid
mainys Scheidemann, gal 
vilioja save manydami, kad 
jiems dabar pasiseks tuos 
vyrus ir moteris papirkti.
•Bet kaizeris ir Scheide

mann tuojaus pamatys, kad 
jie labai klysta. Paiiuosuo- 
ti darbininkų kiesos karžy
giai tuojaus pradės kovą 
prieš pragaro traicę — Ka- 
oitalizmą, Kaizerizmą ir 
Militarizmą.

Jų pergalės diena ateina 
ir kapitalistiškos valdžios 
palaikytojų galas užtikrin
tas. Mes užmiršime juos ir 
niekas jų nesigailės.

Mes žinom, kad Lieb- 
knechtas kaizeriui nedova
nos!

I

NEPRIGULMINGI VO
KIETIJOS SOCIALISTAI 

SKILO.
Kairesnieji organizuoja 

”bolševikų” Partiją.
AVashington. — Francu

zų karinė Misija čia gavo o- 
ficialių žinių kad gauti Ber
ne (Šveicarijoj) Berlyno 
laikraščiai praneša, jog Ne- 
prigulmingų Socialistų Par
tija Vokietijoj skilo pusiau.

Kairesnieji neprigulmin- 
gų socialistų tvers naują 
partiją, kuri vadinsis Ko
munistų Partija. (Taip yra 
padarę ir Rusijos bolševi
kai. Red.) Vokietijos komu
nistų tikslas busiąs — kuo- 
greičiausia baigti karę.

’’Chicago Socialist.”

inėjo I 
didžiu- , kę.

ANGLAI PRIPAŽINO • 
LENKŲ ARMIJĄ.

Anglijos valdžia pripaži
no lenkų kariumenę kaipo 
<avvstovę savo sąjunginin-

KAIZERIS TURI PASI
TRAUKTI, SAKO VOKIE

ČIŲ LAIKRAŠČIAI.
Vokiečių laikraščiai sako, 

kad dabartiniam "baisiam 
kriziui” prašalinti kitokio 
budo nėra, kaip tik atsisaky
ti nuo vietų kaizeriui ir jo 
sunui kronprincui. Tokią 
nuomonę išreiškia ”Muni- 
cher Post,” ”Sch\vaebische 
Tagwacht,” ”Frankische 
Morgen Pdst” ir kiti vokie
čių laikraščiai, gauti Ciuri
che, Šveicarijoj.

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
Iš BRUSĘLIO.

Iš Amsterdamo praneša, 
kad vokiečių kariumene jau 
pradėjo evakuoti Belgijos 
sostinę Briuseli.

KETVIRTA DALIS VO
KIEČIŲ KANUOLIŲ JAU 

PAIMTA.
Anot Paryžiaus žinių, an

glai, francuzai ir ameriko
nai per tris pastaruosius 
mėnesius atėmė iš vokiečių 
4,600 kanuolių. Tai esanti 
ketvirta dalis visos vokiečių 
artilerijos.

REZIGNAVO AUSTRO' 
VENGRIJOS MINISTE- 

RIS.
Pereitoj sąvaitėj rezigna

vo Austro-Vengrijos užsie
nio reikalų ministeris baro
nas von Burian.

TEUTONAI KRAUSTOSI 
Iš SERBIJOS, JUODKAL

NIJOS IR ALBANIJOS.
Sulyg gautų Amsterdame 

iš Vienos žinių, Centralių 
Valstybių spėkos pradėjo 
jau evakuoti Serbiją, Juod
kalniją ir Albaniją.

SĄJUNGININKAI UŽĖ
MĖ ZEEBRUGE.

Pereitoj sąvaitėj sąjungi
ninkų spėkos užėmė Zeebru- 
ge, Bruges miesto uostą ir 
svarbią vokiečių submarinų 
papėdę Balgijso pakraštyje.

ą ir rem- 
arybų vir

pašvenčia

REVOLIUCIJA.

DANIJA REIKALAUJA 
ŠLESVIGUI APSISPREN

DIMO.
Žinios iš Amsterdamo sa

ko, kad Danija pasiuntusi 
Vokietijai notą, priminda
ma, jog Vokietija da neišpil
dė visų sutarčių, padarytų 
tarp tų dviejų valstybių nuo 
1860 iki 1870 metų. Taip ve, 
1864 metų sutarties straips
nis V reikalaująs, kad 
Schieswig-IIolstein kunigai
kštystei, kuri buvo atiduota 
Vokietijai, butų suteikta 
apsisprendimo teisė, taip 
kad patįs gyventojai nutar
tų, kur jie velija geriau bū
ti — po Vokietija, ar po Da
nija. Šitas nutarimas "iki 
šiol da nebuvo išpildytas.

\ ir siunčia juos į visas sąjun
gininkų užimtas vietas.

Nežiūrint to visko, bolše
vikai tečiaus turėjo nemaža 
nuostolių. Dabar jų kariu- 
menė yra gerai vadovauja
ma, kuriai tarnauja, mato
mai, .senosios armijos oficie- 
riai, arba nauji oficieriai, 
kuriuos išlavino Sovietas.
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ČEKO-SLOVAKAI PASI
TRAUKĖ Iš SAMAROS.
Associated Press praneša 

iš Vladivostoko, kad čeko- 
] slovakai buvo priversti iš 
Samaros pasitraukti, bet 
tikisi, kad jų broliai-sąjun
gininkai atsiųs jiems su- ir paskendo. Kartu su lai- 

i stiprinimų ir jie vėl galėsią v u žuvo daugiau kaip 100 
j miestą atsiimti. ! kareivių.

PASKENDO VOKIEČIŲ 
TRANSPORTAS.

’T ^kiečių transportas 
”1 psburg,” plaukdamas iš 
Rygos į Danzigą, pataikė 
ant pačių vokiečių minos 

su- ir paskendo.
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2 KELEIVIS

0 APŽVALGA B
PATARIA ŠAUKTI DAR

BININKŲ SUVAŽIA
VIMĄ.

"Naujienos” pataria šauk
ti Amerikos lietuvių darbi
ninkų suvažiavimą karei pa
sibaigus. Taika jau artina
si ir —

"Šitokiu laiku reikia imti 
galvot apie tai, kas bus ir kas 
reikės daryti, Įvykus taikai. A- 
merikos lietuviai darbininkai, 
kurių judėjimą per paskutinius 
keturis metus taip žymiai su
stiprino karės iškeltieji klausi
mai ir reikalai, privalo neatidė
liodami pradėt rengties prie 
svarstymo klausimų ir reikalų, 
kurie kils po karės. Darbinin
kų priešai jau rengiasi prie to. 
Jie vienijasi, jie steigia Įvairias 
bendroves ir draugijas Lietu
vos reikalams, jie mėgina už- 
megzt diplomatinių ryšių su 
valdžiomis, jie išsiuntė savo Į- 
galiotinius Europon ir ketina 
siųsti naujų Įgaliotinių, jie ren
ka pinigų. Akyvaizdoje šito
kio jų veikimo, protaujantis 
darbininkai negali sėdėt, sunė
rę rankas ’

"Bet ką jie turi veikti? Kaip 
veikti? Kaip mobilizuot savo 
jiegas?... Šitų ir panašių klau
simų išgvildenimui, Amerikos 
lietuviai darbininkai turėtų pa
daryt savo suvažiavimą. Tas 
suvažiavimas turėtų Įvykti 
tuoj po karės pabaigimo, ka
dangi tuomet išnyks suvaržy
mai, kurie karės laiku gali su
trukdyt diskusijų laisvę ir net 
paties suvažiavimo šaukimą. 
Dabar-gi, pirm suvažiavimo, 
butų labai naudinga, kad Įvyk
tų darbininkų organizacijų at
stovų pasikalbėjimas, konfe
rencija.”

"Keleivis” pilnai tam pri
taria. Suvažiavimo klausi
mą pakėlė pati Amerikos 
lietuvių visuomenė pereitais 
metais. Bet po ilgų diskusi
jų spaudoje tuomet pasiro
dė, kad suvažiavimą reikia 
atidėti ikik susidarys geres
nės aplinkybės. Ir sumany
mas buvo atidėtas iki karės 
pabaigos. Klerikalai su 
dešiniais tautininkais buvo 
sušaukę New Yorke savo 
mitingą.- bet iš jo nieko ne
išėjo. Pažangioji lietuvių 
visuomenė prie jų neprisi
dėjo.

Dabar ateina laikas, kada 
visuotinas Amerikos lietu
vių darbininkų suvažiavi
mas bus butinai reikalingas. 
Mes neabejojame, kad pa
žangioji musų visuomenė 
tam suvažiavimui pritars.

"Naujienos" sako, kad su
važiavimo šaukimą galėtų 
pasiimti ant savęs Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba, viena arba susidėjusi su 
kitomis organizacijomis.

Mes nieko neturime prieš 
A. L. D. T., kuri susideda iš 
kelių desėtkų įvairių drau
gijų ir atstovauja keliolika 
tūkstančiu pažangių lietu
vių darbininkų. Gali būt, 
kad pagal teisybės jai ge
riausia ir pritiktų tokį suva
žiavimą šaukti. Bet ant ne
laimės musų tarpe yra dide
lių nesusipratimų. Tarpe tos 
Tarybos ir Sąjungos dabar 
labai įtempti santikiai. To
dėl iš kalno galima jau nu-, 
manyti, kad jeigu suvažiavi
mo šaukimą pasiimtų ant 
savęs viena Taryba, tai Są
junga ir kitos arti jos sto
vinčios organizacijos suva
žiavimui nepritars.

Musų nuomone, šituo rei
kalu turėtų susitarti visos 
kairiosios organizacijoj 
Suvažiavimas turėtų aptar
ti netik Lietuvos reikalus, 
bet ir čionai dalykus su
tvarkyti. Jisai turėtų pra
šalinti nepakenčiamą da
bartinį dalykų stovį musų 
pačių tarpe ir įsteigti vieną 
kairiojo musų visuomenės1 
sparno frontą. O tą atsiekti

I
bus galima tiktai tuomet, 
kuomet suvažiavimas bus 
šaukiamas visų musų vado
vaujančių organizacijų.

CHAMAS ATSILIEPĖ.
Veik visuose lietuvių laik

raščiuose, išskyrus tik tam
siuosius klerikalų organus, 
tilpo kompozitoriaus Pet
rausko sumanymas organi
zuoti Lietuvai operą ir sim
foniją.

Šitam sumanymui, rodos, 
daugiausia turėtų pritarti 
tautininkai. Juk jie nuola
tos giriasi, kad niekam tau
tos kėlimas nesąs taip arti 
prie širdies, kaip jiems. Prie 
to da ir pats šito sumanymo 
autorius yra artimesnis tau
tininkams, negu kam kitam 
žmogus. O bet gi žiūrėkit, 
kaip i šitą sumanymą atsi
liepė tautininko Balučio ve
dama "Lietuva!”

"Visose musų gyvenimo sry- 
tyse," ji rašo, ”šale rimtų, rei
kalą tikrai suprantančių žmo
nių, atsiranda ir juokdarių. Tie 
juokdariai imasi dažniausiai 
varyti toki darbą, kuri mažiau
sia išmano. Tokių nepašauk
tų darbininkų prisiveisė ypač 
dailės srytvje. Štai su didžiau
siu triukšmu po laikraščius 
bubnijania apie organizavimą 
Vilniaus simfonijos ir operos.

” ’Direktoriaiai’ ir 'preziden
tai’ tų naujų ir garsių Įstaigų 
yra. nors gert ir veiklus vaiki
nai, bet kada jie dirbą toki dar
bą, apie kuri, žinoma, suprati
mo neturi ir pompastiškai pra
deda ir baigia: ’mes dailininkai' 
— tai ne tik juokas ima, bet 
šiek-tiek ir nemalonu darosi: 
rodosi, juk jau užtenka tų visų 
juokų ir šposų, gana iš musų 

"europiečiai jau prisijuokė."

Kaip sau norite, tai neta
šyto chamo atsiliepimas!

KAIP JIĖ MULKINA 
DARBININKUS.

Kunigas F. B. Serafinas 
rašo 241-mame "Draugo” 
numeryje apie "kryžiaus 
ženklo galybę," kurią jis no
ri prirodvt šitokiu buk-tai- 
atsitikimu:

"šventas Martynas skelbda
mas Kristaus mokslą Burgun
dijos stabmeldžiams, stebuklin
gu budu, kryžiaus ženklo galy
be, suardė jųjų stabų dievna- 
mi. Patėmijęs, kad žmonės, 
vis dar apjakę stabmeldystėje, 
duoda, Dievui priderančią, gar
bę paprastam pušies medžiui, 
stovinčiam gretimais dievna- 
mio, norėjo iškirsti tą pušį ir 
prašalinti stabmeldiško garbi
nimo prietarus. Jokie, viepok. 
šventojo aiškinimai nepajiegė 
pertikrinti užsikirtusius stab
meldžius, kurie savo apjakime 
degino medžiui aukas ant tam 
tikro aukuro.”

Bet galų-gale vienas stab
meldžių vadų davė "stebuk
ladariui" šv. Martynui šito
kį pasiūlymą:

"Jei Martynas nori sunaikin
ti musų šventą medi ir mano, 
kad tai niekai, lai jis stojasi po 
medžiu iš tos pusės, Į kurią 
medis linkęs, o mes su pjuklu 
papjausime medį. Kadangi jis 
tvirtai tiki Į savo Dievo galybę,
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"Visus didžiausiam dvasios 
slėgimui apėmus, tik vienas 
šventas Martynas buvo ramus 
ir linksmas, tarsi kad nieko to
kio nepaprasto nebūtų. Medis 
galutinai trakštelėjo įr jau ė- 
mė griūti ant šventojo, čia 
akies mirksnyje šventasis per
žegnojo begriuvantĮ medį ir to
je pat valandoje, nors buvo 
tykiausias oras, tarsi, baisiau
sio vėsulo suimtas medis persi
vertė į priešingą pusę nei kiek 
neužgaudamas šventojo.

"Stabmeldžiai, kurie matė tą 
stebuklą, visi intikėjo — 
krikščionimis.”

Ir kunigai da pyksta 
mus, kam mes sakom,
dvasiškija savo raštais mul
kina darbininkus! O argi 
reikia didesnio žmonių mul
kinimo, kaip šitokios pasa
lios?

Jeigu kun. Serafinas tiki, 
kad kryžiaus ženklas išliesų 
turi tokią galybę, tai tegul 
jis pats ją išbando. Tegul jis 
atsistoja po pasvirusiu me
džiu ir liepia kokiam "be
dieviui’’ ji pakirsti. Kada 
medžias pradės ant kun. Se
rafino griūti, tegul jis persi
žegnoja ir pažiūri, ar tas 
kryžiaus ženklas nuvers me
džią i kitą pusę, ar ne.

Taigi, jegamasti Serafine, 
nrirod; k, kad tokie stebuk
lai yra galimas dalukas, tai 
tuomet ir mes pripažinsime, 
kad kryžius turi didelę galy
bę. Pakol to nepri rodysi, 
mes sakysime, kad jegamas- 
tis mulkini žmones savo pa
sakomis apie "stebuklus.”

KUN. BARTUŠKA PIE
TAUJA VOKIEČIU 

KLIUBE.
Musų skaitytojams jau ži

nomas faktas, kad Ameri
kos lietuvių klerikalų atsto
vas, kun. Bartuška, nuva
žiavęs Šveicarijon į Gabrio 
"informacijų biurą,” padėjo 
tenai kitiems klerikalams 
sufabrikuoti ir išsiuntinėti 
visoms valdžioms "memo
randumą,” • reikalaujantį 
Lietuvai vokiško karaliaus.

Bet nevisi rasit žino, kaip 
šitas klerikalas viešėjo pas 
vokiečių junkerius Lietuvo
je. Apie tai jis pats rašo 
savo knygutėj "Kelionė Lie
tuvon didžiosios karės me
tu.’’ Šita knygutė išleista 
klerikalų "Tautos Fondo” 
lėšomis, švento Juozapo Są
jungos organo "Darbinin- 

|ko" spauda. Ant 55-to pus
lapio kun. Bartuška tenai 
rašo:

"Vilniuje gavę nuo vokiečių 
kariškos valdžios automobilių, 
atlankėme lietuvių Įstaigas, 
drauge su vilniečiais, Stulgins- 
ku ir JSmetona."
Gi ant 56-to puslapio ji

sai giriasi:
"Atsilankę pas Vilniaus ir 

Suvalkų gubernijos gubernato
rių grafą Jorką ir papietavę sy
kių oficierių kliube su obergu- 
bermeisteriu Pohliu, nuėjova 
mudu su p. Steputaičiu pas Vil
niaus viskupijos administrato
rių...”

Taigi pasirodo, kad musų 
klerikalų atstovas yra ar
timesnis vokiečiams žmo
gus, negu daugelis iš musų 

: manė. Jisai netik vokiško 
karaliaus Lietuvai reikalau
ja, bet dar važinėjasi vokie
čių valdžios automobiliuje ir

tai tegul tas jojo Dievas išgel-j kartu su obergubermeiste- 
bsti jį nuo aiškios mirties, o rju valgo vokiečių junkerių 
tuomet ir mes intikėsime. <* ’..........................
jojo Dievas jo neišgelbės, tai 
musų medis-dievaitis atkeršys, oficialis Amerikos lietuvių 
sutrindamas jį.” ‘kunigų atstovas. Jis važi-
Martynas pasiūlymą pri- nėjosi tenai *jų pinigais ir 

ėmęs. Jis atsistojęs po me-įkalbėjo jų vardu, 
džiu, stabmeldžiai 
prie darbo ir —

"Pjūklas pjovikų rankose tik 
zvembia, o zvembia ir kaskartą Tautininkų ir___ _____
vien smenga gilyn, gilyn į me- lyderiai susirūpinę, kad Lie- 
dį ir jau tuoj persigriaž Į kitą tuvos darbininkai negautų 
medžio šalį. Medis veik visai \ apsisprendimo balso ir ne
papjautas ėmė jau svirti ton nutartų kartais prisidėti 
pusėn, kurioje šventasis pririš-! prie revoliucinės Rusijos 
tas, ir gan gerokai pasviro. Bu-, respublikų federacijos. To- 
vo tai didžio intempimo valan-[del jie laksto dabar po Wa- 
da. shingtoną ir New Yorką ir

j
i
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nori visiems įpasakoti, buk 
Lietuva jau "apsisprendusi” 
ir buk ji norinti to paties, ko 
ir jie čionai būdami nori.

Ir šitiems neįgaliotiems 
Lietuvos "diplomatams" ro
dosi, kad jie ištiesų čia gali 

’išrišti Lietuvos klausimą, ir 
kad jeigu Lietuva taps ne
prigulminga, tai busiąs jų 
"diplomatijos” nuopelnas. 
”Vienybė Lietuvninkų’’ 42- 
ram numeryje taip ir sako: 

"Amerikos tautininkai ir ka
talikai dabar kiek gali ir kaip 
moka, taip dirba dėl išgavimo 

' Lietuvai laisvės. Jie deda savo 
visas pastangas, kad tik Lietu
va taptų neprigulminga valsti
ja. Ir iki šiol dalykai taip klo
jasi, kad nėra jokios abejonės, 
kad Lietuva ingis Neprigulmv- 
bę.

"Trečioji sriovė — socialis
tai, netik kad neprisideda prie 
jokio darbo dėl išgavimo Lie
tuvai laisvės, bet dar gana tan
kiai tokiam darbui užkenkia.

"Dabar ir kila klausimas, kas 
bus su socialistais, kaip Lietu
va bus neprigulminga. Socialis
tai taip-pat naudosis tomis lai
svėmis, važiuos Lietuvon ir 
tam panašiai. Tas reiškia, kad 
socialistai nei kiek neprisidėję 
prie darbo ir net kenkę norės 
būti prie lietuviško stalo ap
krauto laisvėmis.”

Bet mes galim drąsiai 
"Vienybę Lietuvninkų" už
tikrinti.' kad ji kalba nesą
mones ir kad visa tautinin- 
kų-klerikalų "diplomatija" 
yra bergždžias darbas. Lie
tuvos klausimą riš, veikiau
sia, stipresni jos kaimynai 
ir jie išriš jį taip, kaip bus jų 
politikos reikalams pato
giau, o ne kaip "Vienybei 
Lietuvninkų’’ norėtųsi. Jei
gu jie ir atrastų reikalinga 
pasiteirauti apie pačių lie
tuvių norus, tai jie teirausis 
ne pas Amerikos, bet pas 
Lietuvos gyventojus. O jei
gu Europoj viskas baigsis 
revoliucija, tai Lietuvos li
kimą tubmet spręs patįs Lie
tuvos darbininkai. Vienu 
žodžiu — ar šiaip ar taip 
Lietuva susitvarkys, tauti
ninku ir klerikalu tarybų 
komitetas tiek Įtekmės turės 
į tą susitvarkymą, kiek viš
tos giedojimas gali turėti į 
oro permainą.
MIRĖ PIEŠĖJAS DULBIS.

Šiomis dienomis Flushing, 
N. Y., mirė ‘jaunas lietuvis 
piešėjas A. J. Dulbis, kurio 
piešiniai tilpdavo tautininkų 
spaudoje. Jis buvo Wor- 
cestery gimęs ir baigęs dvi 
dailės mokyklas, vieną Brid- 
geporte, Conn., antrą New- 
Yorke. Nors jo piešiniuose 
nesimato nei originalumo, 
nei simbolizmo, bet užtai jie

Jeį kliube pietus.
" i( O juk kun. Bartuška buvo

- - -I ėmėsi;
JIE "RIŠA" LIETUVOS 

KLAUSIMĄ.
klerikalu

True transiation filed with the post-master at Boston, Mass., on October cnlidumimiJi 
23, 1918, as rcquired by the Act of October 6, 1917. bOHUdl UIllAb

Čekija apskelbta Respublika.
i nėra žuvęs. 

Priešingai, su kiekviena die
na jo reikalingumas ir to 
reikalingumo atjautimas 
auga.

Darbininkų klesinis susi
pratimas plėtojasi ir pasigi
lina.

Kucaiškiausiai visa to pa
vyzdį duoda Anglijos prole
tariatas.

Su darbininkiškuoju judė
jimu apsipažinusiam žmo
gui yra žinoma, kad "angliš
kasis socializmas’” per ilgą 
laiką koncentravosi keliose 
mažose atskirose organi
zacijoje, beveik kiekviena 
jų laikėsi savo sektaniško 
pobūdžio. . Darbininkiškas 
judėjimas ten buvo daugiau 
valstietiškai-ekonominio bei 
pramoninio pobūdžio, poli
tikoj gi-jis (judėjimas) pa
prastai sekė paskui libera
lus.

Susiorganizavimas "Dar
bo Partijos” 1900 metais bu
vo pirmu žingsniu gerojon 
pusėn; profesinės sąjungos 
(Trade Unions) pradėjo im
ties savos politikos, kas, be- 
abejo, svarbu. Tuo budu 
pamažu mezgėsi Anglijos 
darbininkų politinė akcija 
— kova.

Bet ir tas judėjimas Ang
lijos darbininkuose iki šiol 
dalinosi į keliatą krypsnių. 
"Darbo Partija’’ kilo iš pro
fesinių sąjungų priimto 
1899 metų suvažiavime nu
tarimo. Partija išaugo iki 
2Į-_> miliono narių. Ji buvo 
paprastai tik "federacija” 
profesinių sąjungų ir 3 kitų 
socialistinių organizacijų, 
būtent "Neprigulmingosios 
Partijos,” "Britų Socialistų 
Partijos” ir "Fabijonų 
Susivienijimo.” Taigi jeigu 
kas norėdavo likt socialistų 
"Darbo Partijos” nariu, tu
rėjo būt nariu arba katros 
nors profesinės sąjungos, 
arba vienos paminėtų kitų 
trijų socialistinių organiza
cijų. Tokia "Darbo parti
ja" buvo ne grynai socialde- 
kratinė partija, bet tik so- 
cialiai-politinio charakterio 
organizacija. Partijos kuo
pa skaitėsi tik profesinė są
junga.

Dabargi, kaip nesenai ži
nios pranešė, partijos valdy
ba pagamino naujus partijai 
įstatymus, sulyg kurių šalia 
profesinių unijų organizaci
ne partijos papėde turi bū
ti apskričių organizacijos, 
apimančios rinkimų apskri- 
čius. Šitokius įstatus parti- 

| jai priėmus galima bus par- 
tijon įstoti tiesioginiu keliu. 
Sulyg tų pačių naujų taisyk
lių partijos valdyba suside
da iš 20 ypatų: 11 iš tų ski
riamos profesinėms sąjun
goms ir kitoms organizaci
joms tvarkyti; 5 — apskri
čių organizacijoms (rajo
nams) ir 4 — moterų orga
nizacijoms vesti. Prieš kiek
vienus rinkimus partijos 
suvažiavimas nutaria pa
matines partijai rodykles— 
platformą, kurių kandida
tai butinai turi laikyties ir 
partijos paskelbtais nuro
dymais vadovautis.

Tų naujų partijos statutų 
straipsnyje apie partijos 
tikslą 3 paragrafas aiškiai 
pabriežia, kad partija vi
sais galimais jai budais ko
vos už darbo priemonių ben
dro valdymo vykinimą.

Iš visa to matosi, kad An
glijos darbininkų judėjimas 
žengia savo evoliucijos keliu

; tautai vadovauti. Mes at- 
1 metam visas jų pretensijas 
! valdytį čeko-slovakų kraštą, 
kurį mes apskelbiam nuo 
dabar kaipo laisvą ir nepri- 
gulmingą valstybę ir liaudį. 

Mes čia išdėstysim tik di
džiuosius čeko-slovakų tau
tos konstitucijos principus; 
galutinas konstitucijos ap
dirbimas prigulės legaliu 
budu išrinktiems paliuosuo- 
tos liaudies atstovams.
Atmeta bažnyčią nuo vals

tybės.
Čeko-Slovakų valstybė 

bus respublika. Nuolatos 
rupindamosi progresu, ji 
gvarantuos pilną laisvę są
žinės ir tikėjimo, literatūros 
ir dailės, žodžio ir spaudos, 
o taipgi susirinkimu ir peti
cijų teisę. Bažnyčios bus 
nuo valstybės atskirtos. Mu
sų demokratija remsis vi
suotinu balsavimu: moteris 
turės lygias teises su vyrais 
ooltikoje, visuofnenėje ir 
kultūroje. Mažumos teisės 
bus apsaugotos proporcio- 
nale atstovybe; tautinės 
mažumos naudosis lygiomis 
teisėmis. Valdžios forma 
bus parliamentinė ir pripa
žins iniciativos ir referen- 
lumo principą. Pastovi ka- 
riumenė bus pakeista mili
cija.
Karės skolas mokės tie, ku

rie jas užtraukė.
Čeko-slovakų tauta darys 

didelių socialių ir ekonomi
nių reformų; dideli dvarai 
bus išpirkti ir kolonizuoti; 
visokie didžiūnų titulai bus 
oanaikinti. Musų šalis pa
siims ant savęs dalį Austro- 
Vengrijos skolų, kurios bu
vo užtrauktos pirm karės 
visuomenės reikalams, bet 
dabartinės karės skolas mes 
paliksime tiems, kurie jas 
užtraukė.

Musų konstitucija reika
laus veiklios, nacionalės ir 
teisingos valdžios, kuri ne
pripažins specialių privilegi
jų ir draus klesų atstovybę.

Kunigų autokratija jau 
apgalėta.

Demokratija apgalėjo ku
nigų autokratiją. Militariz- 
mas puolė — demokratija 
paėmė viršų — pasaulis bus 
perorganizuotas ant demo-l 
kratijos pamatų. Patamsio 
galybė tapo apgalėta švie
sos — senai lauktas žmoniš
kumo amžius jau brėkšta.

Mes tikim į demokratiją— 
tikim į laisvę — ir laisvę per 
amžius.

Išleista Paryžiuje, 18 spa
lių, 1918 m.

(Pasirašę)
Prof. Tarnas G. Masaryk, 

ministerių pirmininkas ir 
finansų ministeris.

Gen. Dr. Milan R. Stefa- 
nik, šalies apgynimo minis- 
teris.

sigynimo sąjungon prieš j . Dr. Edvardas Benes, už- 
Turkijos pavojų. Šitoj kon-; sienio ir vidaus reikalų mi- 
federacijoj mes niekados i nistens._________________
nesam išsižadėję savo nepri-. “ ~ .
ąulmybės teisių. Bet ^aP^ AngliiOS DaTDinUlklĮ 
burgai sulaužė sutarti su e
musų tauta, nelegaliu budu! « •
atėmė mums teises ir sunai-‘ 
kino musų šalies konstituci-
• J ••• 1*1 • •

tautos

čekai 
(taip 
kara-

i
Atmeta visus Dievo patepti- 

nius ir bažnyčią.
Kopenhagos laikraštis 

"Berlinske Tidende” gavo iš 
Berlyno žinių, kad Pragą 
(Čekijos sostinę) čekai pasi
ėmę jau į savo rankas. Esą 
išleisti jau čekų pinigai ir 
ant Hradzchino pilies plevė
suojanti čekų vėliava.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Čeko-Slovakų Tary
ba, pripažinta Suvienytų 
Valstijų ir kitų sąjunginin
kų kaipo tikroji kariaujan
čioji valdžia, 18 spalių ap
skelbė čeko-slovakų 
neprigulmybę.

Deklaracija, kurioj 
išsižada Hapsburgų 
vadinasi Austrijos
liaus) dinastijos ir apskel
bia savo respublikai pama
tus, buvo išleista Paryžiuje 
ir viena jos kopija įteikta 
prezidentui Wilsonui. Štai 
jos turinys:
Deklaracija apie čeko-Slo- 

vakų tautos nepriklausomy
bę, išleista jų Laikinosios 

Vyriausybės.
Šituo svarbiuoju momen

tu, kuomet Hohenzollernai 
siūlo taiką, kad sulaikius 
pergalingų sąjungininkų ar
mijų pirmyn ėjimą ir kad iš
gelbėjus Austro-Vengriją ir 
Turkiją nuo padalinimo, ir 
kuomet Hapsburgai kalba a- 
pie valstybės federalizaciją 
ir žada nepatenkintoms jų 
valdžia tautoms autonomiją, 
mes, Čeko-Slovaku Tarvba. 
pripažinta sąjungininkų -ir 
Amerikos valdžios kaipo lai
kinoji :čeko-slovakų valsty-' 
bės ir tautos vyriausybė, pil
nai sutardami su čekų atsto
vų užreiškimu Pragoję 6 
sausio, 1918 m., ir žinodami, 
kad federalizacija, juo la
biau autonomija po Haps
burgų dinastija nieko nerei
škia, išleidžiam ir apskel
biant šitą savo svarbią 
klaraciją.

Kentėjo priespaudą
300 metų.

Mes darom tai dėlto, jog 
esam įsitikinę, kad jokia 
tauta neprivalo būt verčia
ma gyventi po tokia valdžia, 
kurios ji nepripažįsta, ir dėl
to, jog gerai žinom ir tvir
tai esam persitikrinę, kad 
musų tauta negali laisvai 
plėtotis apgavingoj Haps
burgų federacijoj, kuri bu
tų niekas daugiau, kaip tik 
nauja forma tautų prie
spaudos, po kuria mes ken-

de-

pasižymi nepaprastu švel- per istisus_300^metų.
numu ir gera perspektiva.

AR ŽINOTE, KAD
Pjūties laikas būna: Ar

gentinoj, Chiiėj, Australijoj 
ir Naujoj Gvinėjoj sausio 
mėnesiu.

Rytinėse Indi jose — vasa
rio ir kovo mėnesiais.

Meksikoj, Egipte, Persi
joj ir Sirijoj — balandžio 
mėnesiu.

Japonijoj, Kynuose, Ma
žosios Azijos šiaurinėj daly
je, Tunise, Algerijoj, Moro- 
koj ir Texas — gegužės mė
nesiu.

Ispanijoj, Califomijoj, 
Portugalijoj, Italijoj, Sicili
joj, Graikijoj ir pietų Pran
cūzijoj — birželio mėnesiu.

Francuzijoj, Austrijoj, 
pietų Rusijoj, Lenkijoj ir 
didesnėj dalyj Suvienytų 
Valstijų Amerikoj — liepos 
mėnesiu.

Vokietijoj, Belgijoj, Nie- 
derlandijoj, Danijoj, Lietu
voj, vidur. Rusijoj, dalinai 
Kanadoj ir šiaurinėj dalyj 
Suv. Valstijų Amerikos — 
rugpiučio mėnesiu.

Škotijoj, šiaur. Kanadoj, 
Švedijoj, Norvegijoj ir šiau
rinėj vidurinėj Rusijoj — 
rugsėjo mėnesiu.

Mes apskelbiam šitą de- 
: klaraciją pasiremdami isto
rinėmis savo teisėmis. Nuo 
dvylikto šimtmečio mes bu
vome nepriklausoma valsty
bė; ir 1526 metais mes, kai
po nepriklausoma valstybė, 
susidedanti iš Čekijos, Mo
ravijos ir Silezijos, susidėjo
me su Austro-Vengrija ap- 
sigynimo sąjungon prieš j 1 • • • X • . • S

i Susipratimo pažanga.
. .... x. , .i Nežiūrint gvvenamojo lai-
^’j^?n^i11®1P?<srįuY°1Ras1' kotarpio sąlygų, varžančių 
žadėję užlaikyti. Todėl dau- socialistinės minties plėtoji-
giau mes nebenorim būti rnocĮ i j vistri žensria Dirmvn rink sudarymo didžiosios so-Austro-Vengrijos dalis jo- Rišant tulu pesimistu1 cialdemokratinės partijos, 
kioj formoj. . 1 ... - . ». --------

Dievo pateptiniams per 
galvą. .

>1 Atmenant kaip iki nesenai 
proletariato prieš utopizmą statyta ang- * • • I J V • • 7 j i

pasakojimų, kad pasaulio 
i organizuoto 1 "
tarptautinė žlugus, visgi

Mes atmetam šventvagis- matome visų tų tautų, ku
ką aiškinimą, buk Hohenzol- rioms rubežiai nėra uždary- 
lemų ir Hapsburgų dinasti- ti, proletariato atstovų su- turi nemaža svarbos Angli
ju viešpatavimas paeinąs važiavimus, kuriuose svars- jos darbininkų judėjime, 
nuo Dievo. Mes nepripažįs- tomą taipgi nuomonės soči-į Šių dienų sąlygos ir padėji- 
tam dieviškos karalių tei- alistų tų tautų, kurioms da- mas privertė Anglijos darbi- 
sės. Musų tauta pasirinko bartinės sąlygos savo atsto-'ninkus mainyti pirmesnę sa- 
Hapsburgus Čekijos sostui vų j tokius suvažiavimus pa-’vo taktiką ir priimti naują, 
liuosa savo valia, taigi ta siųsti neleidžia. Taigi nei vedančią prie tikrai social- 
pačia valia ir numeta juos, socialistinė idėja, nei pašau-j demokratinių programo ir 
Jie neverti- to, kad musų lio socialistų tarptautinis aiškios klesinės kovos.

lų darbininkiškos taktikos 
'socializmo blaivumą," ši
tas Darbo Partijos žingsnis
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Kas nieko neveikia
To niekas nepeikia 
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© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas skaito ir rašo

Tas duonos neprašo

PHILADELPHIA, PA. 
"Ispaniška Influenza” smar

kiai siaučia.
Turbut nei viename mies

te šioj šalyje šita baisi epi
demija tiek žmonių neišpio- 
vė, kaip Philadelphijoj. Kas. 
dieną susirgimų skaičius vis 
didinasi; 
toliau, tuo daugiau žmonių; 
skina. Bųva net ir tokių at-I 
sitikimų, kad į porą dienų 
iškloja visą šeimyną — iš-i 
miršta sykiu vaikai ir tėvai..

Čia paduosiu skaitlines,' 
ku-ias Sveikatos Biuras

(Vakarinių valstijų: 
"Nun stotiem ty"Nuo stoties pirmiausia 

užėjau ’Kovon ;’ten prie dės- 
kos sėdėjo administratorius. 
Man pasakius ’gerą dieną,’ 
administratorius ilgai tylėjo 
ir neatsigrįžo. Po kokių 
3-jų minutų atsisuko surau- 

rmTrtktli^pltVuo|k^.kakt« ir paklausė, ko aš 
’,a Jonrrion Pasakiau, kadtUO

tarpu nieko nenoriu, — aš 
atvažiavau iš toliau ir noriu 

Vį, pamatyt ’Kovos’ spaustuvę. 
Administratorius nieko ne
sakydamas vėl užsisuko ir 

L’! užsigulė ant dėskos. Čia 
Sena staibia^eteta^l^?03 ^ąn prieš akis pa
raduose. Užoereitą sąvai-maeia?Jskaba ftor,a; Par?- 
kęi aš

delphiioj mirė 3,234 žmonės. I ap$lb.ukau ir.lsejaj' .
Tai tik per vieną savaitę! ,,Ta’P ne ™nas nu£lsk™‘ 
Pereitą panedėlį, spalių 14, c zia~ 
naujų susirgimų raportuota 
net 2,990 ; reiškia, Į 24 vai.
3 tūkstančiai žmonių susir
go. Gi per 48 valandas, t. y. 
panedėlyje ir utarninke, 
mirčių raportuota 1,299. Bet 
šios skaitlinės da nepilnos,, 
nes šimtai susirgimų, o taip- 
pat ir daug mirčių visai ne
raportuota, kadangi dauge
lis serga ir miršta be dakta
ro pagalbos,—negalima pri
sišaukti. Su graboriais irgi 
sunku. Lavonai išguli stu- 
bose po 4-5 dienas; kitur, 
du-tris numirėliai guli ant 
syk. Tankiai matosi grabo-, 
rių vežimai vežini po 3-4 la-į 
vonus; net šiurpuliai ima 
matant tokius reginius.

Vienas graborius, žydas,i 
viena diena parsivežė savo 
lavoninėn 25 lavonus, ir be
žiūrėdamas ant jųjų, neži
nia ar iš nusiminimo, ar iš 
džiaugsmo, kad padarys 
puikų biznį — išėjo iš proto..

Lietuviu taipgi jau dikčiai 
numirė. Vienas saliuninin- 
kas. Mikas Stasiūnas (š Vii- sukakus 33 metams, 
niaus gub., Ringailių kai< Velionė buvo pavyzdinga 
mof, pėtnyčios rvte (spaliu šeimininkė, draugiška mo
li) buvo sveikas, o vakare teris. Vargiai rastum žino
jau persiskyrė su šiuo svie-g1!* kuris ją pažinojo, ^kad 
tu. 'Žmonės nusiminę, — 
rodos, laukia kokio tai galo.

* ♦ e

Šiomis dienomis čia ap
sivedė soc. laikraščių skaity- 

i to jas Vincas Laskevičius 
Svarbu yra pažymėti, kad 
"piršliu” jam buvo "Kelei
vis”. Draugę sau gavo iš 
Ashlev, Pa., Marijoną An- 
tanyniutę, čia gimusią. Nors 
mergina paeina iš katalikiš
kos šeimynos, vienok noriai 
sutiko imti civilišką -šliupą. 
Vestuvių nekėlė, kas šiuo 
momentu yra labai pagirti
na.

■ Nuo savęs linkiu jaunave
džiam laimingo gyvenamo.

KeL” Reporteris.

NORWOOD, MASS. 
Mirė Teofilė Pakarklienė.
Spalių 8 d. nuo nelabosios 

influenzos ligos čia mirė 
Teofilė Pakarklienė. Na* 
bašninkė buvo gimusi Su
valkų gubernijoje, Naumies
čio paviete, Ziplių valsčiuje 
Ūsų kaime. Amerikon at
vyko ji 1907 metais; mirė

galėtų ją nupeikti. Užtai 
_____ _ ______  ___netikėta jos mirtis atnešė

Delei tos baisios ligos tapo liūdėsi ne vienam ją pažįs- 
— • tančiam, o labiausia man 

jos vyrui, pasilikusiam su 
trimis kūdikiais.

! Nabašninkė buvo palaido- 
su bažnytinė

mis apeigomis. Visiems 
prieteliams ir gentims, pa
tarnavusiems mano mote
ries ligoje ir jos palydėjime 
tariu širdingiausį ačių. Dė- 
kuoju taipgi šv. Kotrinos ir 
Keistučio draugijoms už pa
aukautas nebašninkei gėles

> Palieku didžiausiam nu
liūdime ! J. Pakarklis.

uždarytos karčiamos, svai
galų "olseliai,” teatrai, viso
kie mitingai ir bažnyčios. 
Skaudžiausia palietė girtuo
klius ir dvasiškius tėvelius; ta 12 spaių, 
mat yra daug tokių, kurie 
nei vienos dienos be "rud
žio" negalėio apsieiti, tai da
bar, jeigu da neserga? vaikš
čioja galvas nuleidę ir mur
ma, kad sveikatos biuras 
"nonsensą” padarė, kad sa- 
liunus uždarė. Gi kunigai 
ir-gi nerimsta; uždarius pa
vojingas sveikatai bažny
čias, jie pradėjo reikalauti, 
kad nors ant "tyro oro” jie 
galėtų nedėldieniais dievą 
"garbinti.” Taigi nedėiioj 
keliose vietose ant "dumpų” 
matėsi laikant mišias ant

1*

DODSON, LA. 
Lietuviai farmeriai daugi

nasi.
"Keleivio” skaitytojai ga1 

---- -  _ . , jau ir užmiršo, kad šiuo di- 
apvožtos bačkos bei bakso.. dėlių svajonių ir nusimini- 

Ištikrųjų, bažnyčiose tai momentu randasi kur 
greičiausia galima visokio- kaulio kampelyje lietuvių 
nūs ligomis užsikrėsti. Ypač kolonija, turinti visai skir- 
lietuvių bažnyčiose, kur prie tingas savo svajones ir ru- 
durų stori katilukas ”šven- pėsčius. Štai Louisiana vai 
to” vandens, kurin kiekvie- stijoj Dodson apielinkėje 
nas katalikas kiša pirštus ir lietuvių farmerių skaitlius 
tepa sau kaktą. Be to, ant didėja. Gyvenančių čia mu- 
sienos kabo "Kristus” iš me- gų brolių karščiausiu troški- 
džio išdrožtas, kurio koją mu yra tai, kad tas skaitlius 
visi katalikai bučiuoja. Gi vis augtų.
ta "Kristaus" koja nuo bu-j Nekalbant apie patogias 
čiavimo jau tokia nesvari, ūkininkavimui čia sąlygas, 
kad net pažiūrėt koktu. Ci- kas jau nesyki "Keleivyje” 
vilizuotesni katalikai (ne buvo minėte, reikia pasakv- 
lietuviai) tokių burtų jau ti, kad Dodsono lietuvių far- 
nedaro. merių kolonija susilaukė

* * _ .vėl vieno savo vientaučio-
Pastaruoju laiku šiten farmerio, būtent Juozo 

miestan iš įvairių valstijų Kupsto, kuris nemaža pri- 
privažiavo daug žmonių, sidės prie musų bendro vei- 
Atvažiavo keliatas ir sąjun- kimo.
giečių. - Šie, žinoma, pir-, šiemet farmeriai čionai 
miausia užeina "Kovos” ofi- gana smagus, nes derlius 
san, manydami, kad su sa- buvo geras; vate puikiai už- 
vo draugais pasikalbės augo, plantatoriai tikisi ge- 
draugiškai, bet kartais jie ro pelno. Pageidaujami tik 
apsirinka. 'darbininkai. Lietuviai nuo-

Štai ką man papasakojo širdžiai kviečiami.
apie tai vienas draugas iš A . žemaitis.

I

GRAND RAPIDS, MICH. juodiems darbeliams taipgi 
Iš musų veikimo. i

Nors ir sunkios visokiam 
visuomeniniam veikimui da
bartinės sąlygos, tečiaus 
visgi šiek-tiek krutame.

Spalių 13 d. čionai buvo 
LSS. 51 kuopos parengtos 

prakalbos. Kalbėjo A. A. 
Karalius. Jo prakalba pa-į 
darė gana gilių klausyto-' 
juose įspūdžių. Į ______~

Draugas Karalius yra influenza čionai kloja žmo- 
nuosakus kalbėtojas. No- nes be atlaidžio. Gatvėse tik 
rintiems pilniau su sociali- gydytojų automobiliai bei 
zmo mokslu susipažinti pa- mirusius lydinčiujų karava- 
tartina kviest tokius, kaip d. nai kasdien tesimato. Visur- 
A. A. Karalius, kalbėtojus, .kur nepasisuksi — tik rau-

Į prakalbas susirinko ga- ^javiniai ir aiinanavi- 
na daug žmonių. Po pra-. ^esi?ir$*h . , ...
kalbų buvo duodami Įvai- L‘1V-UV11^ oaiį?
rus klausimai, į kuriuos kai- re; man 2anomLl lietuvių 
bėtojas aiškiai atsakė. mirė šie: ,

Vienas tik klausimas buvo ' Pasens (Jonnson), P. 
nevisai aiškiai atsakytas, Šaltonas, A. Aisoutas, J. 
būtent, koks skirtumas tarp S’ ;\axlC^a-s»
tikėjimo ir religijos. Kalbė- • (barberys), V. i u jenas, A. 
tojaus nuomone tie du ter- -Ju^pa? Bronius J. Laurynus 
minai turi vieną ir tą pačią etras oriedis. 
prasmę. Mano nuomone, i į® .
tai nenuosaku ir klaidinga Darzinstciene, .<1. Irai- 
šitaip manyti ir liepti taip 
manyti, nes religija remiasi 
tam tikrais įstatymais — 
taisyklėmis, Įsakymais, gi 
mano tikėjimas — sakysime,

tu r ateit galas; kitusyk nors 
ir mėgintų policijai .socialis
tus skųsti, toji jam jau ne
tikės. Vadinasi, nekask ki
tam duobės, nes pats jon i- 
krisi.

Jur. Mikalauskas.

MONTELLO. MASS. 
Liūdnos naujienos.

Siaučianti epidemiškoji

navičienė, A. šerčerišienė, 
Šireikienė, R. Mendelienė, 
S. Matulienė, Julė Jokavo-* 
naitė, (11 metų mergaitė) ir 
kt.

tad ir T sSlzmo “įvykimą Į_j“ L? 
— remiasi vien mano 
ties įsitikinimu.

Bet kaip ten nebūtų, apie 
tai nemanau aš čia teorizuo
ti, vien pastebiu, kad šitokie 
kalbėtojai darbo žmonėms 
yra labai pageidaujami, nes 
jie daugiau gvildena ekono
minių sąlygų išsivystymą 
negu religinius ar tikybi
nius klausimus.

C. Kazlauskas.

kaltinami už savo veikimą. SamaŽiflO Valgių prODOTCija. ni
Tame pat susirinkime tu-j ° r r

las LSS. 186 kuopas narys 
pareikalavo, kad kuopa už
draustų pašaliniams "Lais
vės" skaitytojams pirkti 
"Laisvės” Koop. Bendrovės 
šėrus. Mat čia yra du tokie 
žmonės, tai inešejo nuomo
ne jie verstinai turi įstoti Į 
vietinę soc. kuopą arba iš L. 
K. B. išstoti. Kei-ta nuo
monė. S. Z.

niams, išskiriant hotelius, 
turinčius kepyklų laisnius. 
Nupirktas specialiai keps- 

i niams cukrus negali būt 
; vartojamas kam kitam.
• ’i 10) Jokia vieša valgykla 

(neprivalo deginti maisto lie- 
' kanų. Liekanos turi būt 
sušertos gyvuliams.

11) Jokia vieša valgykla 
neprivalo išstatinėti paro
dai valgių, kurie negali būt 
suvartojimui duodami.

12) Jokia vieša valgykla 
neprivalo duoti smagurių 
taip vadinamų "double 
cream" ar "cream de luxe” 
ir net jokių kitų gardumy- 
nėlių, turinčių savyje dau
giau kaip 20 procento svies
tinių riebalų.

Tasai naujas padavadiji- 
mas liečia visus restoranus, 
hotelius, traukinių taip va
dinamus "ainning cars” val
gyklas ir visas valgymo vie
tas, turinčias tam tikrus 
laisinius. Apskaitoma, kad 
viešose valgyklose kasdien 
valgo apie 9 milionai žmo
nių.

Massachusetts maisto ad
ministratorius Henry B 
Endicott išleido savo į 
vadymą visoms valgykloms, 
sulyg kurio nuo 21 dienos 
spalių mėnesio jokioj valgy
kloj negalima bus gauti dve- 
jokios rūšies mėsos ir duona 
turės būt duodama tik prie 
mėsos bei kavos.

Naujas patvarkymas susi
deda iš 12 paragrafų, ir 
maž-daug skamba:

1) Jokia vieša valgykla 
neprivalo duot duoną bei ki
tus duonkepių produktus, 
kurie neturi savyje 20 nuo
šimčių kvietinių miltų už- 
vado, ir negali vienai ypatai 
daugiau duoti kaip dvi unci
jas duonos, žinomos kaipo 
”Victory bread;” jei tos ne
turi, negali duot kitokios 
(kaip ve: corn bread, muf- 
fins, Boston brown bread ir 
tt.) nedaugiau kaip 4 unci-i 
jas.

2) Jokia vieša valgykla 
legali duoti ar leisti vartot 
duoną kaipo aptaisą keps- 
įiam bei mėsai.

3) Jokia vieša valgykla! 
leprivalo leist duot duoną ’ 
int stalo pirma padavimo 
lirmojo valgio (zupės).

4) Jokia vieša valgykla 
leprivalo duoti vienam savo 
svečiui daugiau kaip vienos 
rūšies mėsos.

5) Jokia vieša valgykla ne-: 
privalo duoti lašinių, kaipo. 
apdaro valgiui.

6) Jokia vieša valgykla 
neprivalo vienai ypatai duot 
prie vieno valgio daugiau 
kaip pusę uncijos sviesto.

7) Jokia vieša valgykla 
neprivalo duoti prie vieno' 
valgio daugiau kaip pusę! 
uncijos Chederio, vadinamo' 
Amerikonišku suriu.

8) Jokia vieša valgykla' 
neprivalo laikei cukrinyčių 
ant stalo, taipgi neprivalo: 
duot cukraus iki valgytojas; 
neprašo; prašančiam leisti-; 
na duot nedaugiau, kai vie
ną arbatinį šaukštuką.

9) Jokia vieša valgykla

CHICAGO, ILL.
LSS. VIII Rajono Konfe

rencija.
Spalių 13 d. Melclažio sve

tainėje buvo LSS. VII rajo
no antra sesija. Posėdį ati
darė d. J. Patamsis apie 10 
vai. ryto.

Mandatų peržiūrėjimo 
komisijon išrinkta d. d. B. 
Fabricas, J. Ragaišius ir A. 
Podžiukas.

Tvarkos vedėjais — pirm. 
T. Tundulis, pagelb. A. Liut
kus; Spaudos komisijon.
A. Janusas, K. G. Trainis ir 
J. M. Alšys.

Rezoliucijų komisijon — 
N. Stilsonienė, J. Vikšris ir 
J. šarkiunas. Maršalka — 
A. Audickas.

Iš mandatų komisijos pra
nešimo pasirodė, kad pribu 
vo 102 delegatų, atstovau
jančių 13 kuopų.

Nekurie draugai patėmi- 
jo, kad d. d. K. Geležėlė ii 
J. šarkiunas negali būti de
legatais. Po trumpų paaiš
kinimų betgi jie likos priim
ti.

Dienotvarkis priimta 
vienbalsiai. Skaityta laiš
kai ir kuopų įnešimai — 
priimta.

Svarstyta 235 kp. mesimas 
"Kad LSS. VIII rajonas pa
reikalautų iš LSS. leidime 
leisti "Apžvalgą” specialiai 
aštuntam rajonui.” Patai
symas prie inešimo reikala
vo, kad "Apžvalga” butų lei
džiama Sąjungos kas savai
tė. Pataisymas likos pri
imtas ir ant vietos buvo iš
rinkta komisija susižinoji
mui su LSS. centru, kokiu 
budu bus galima minėtas da
lykas Įvykdinti.

įnešimas 4-tos ir 43 kuo
pų, "Kad LSS. VIII rajonG 
konferencija paragintų L. 
S. S. kuopas išstoti iš A. L 
D. Tarybos,” priimtas. Įne
šimas 235 kp., kad d. S. 
Strazdas butų suspenduotas 
ant šešių mėnesių už netei
singą aprašymą "Naujieno
se” pirmos LSS. VIII rajono 
sesijos, atmestas.

► Įnešimas 22 kp., kad LSS. 
Aštunto Rajono centralinis 
komitetas butų galima nuo- 
minuoti nepaduodant jųjų 
antrašų, priimtas.

Įnešimas 81 kp., kad LSS 
Aštunto Rajono dienotvar
kis butų paskelbtas mėnesiu 
laiko prieš konferenciją — 
priimtas.

Nutarta išversti į lietuvių 
kalbą Iilinojaus valstijos S. 
P. platformą. Nutarta nu
pirkti už $40.000 "Laisvės” 
bendrovės šėrų.

Konferencija užsidarė 5 
vai. vakare.

Konferencija buvo gana 
gyva ir tvarkingai vedama, 
išskiriant diskusijas dėl 
”Apžvalgos” leidimo, ir iš
stojimo iš A. L. D. Tarybos, 
kur vienas — kitas buvo 
pradėję karščiuotis, bet tuos 
klausimus nubalsavus, nusi
ramino.

Delegatai išsikirstė pilnai 
pasitenkinę konferencijos 
pasekmėmis.

Spaudos komisija: 
K. G. Trainis,

A. Janush’s.
J. M. Alšys.
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Redakcijos Atsakymai.
Kun. pralotui Strazdui.—
Tamstos atviro laiško kun.

Halaburdos parapijonui Pa- 
gaželskiui į "Keleivi” nedė
jome ir grąžiname ji tams
tai atgal. Laiškas yra gry
nai privatinis ir visuomenei 
jis neįdomus. Toki laišką 
geriausia nusiųsti žmogui 
per krasą.

Mr. Farmeriui.—Pradary
tas jūsų piešinis, kaip Mai
klo tėvas vagia farmerio 
rištas, yra gana juokingas, 
bet laikraščiui jis neparan
kus.

Barborai Kasmauskienei. 
—"Eilės” reikalauja didelio 
pertaisymo. Verksmų tai
syt neapsimoka, nes ir taip 
jau pasaulis perdaug ver
kia ; verksmu verkiančiųjų 
nesuraminsime.

M. Yšarui. — Visur, vijo
se valstijose visi kam tik su
kako 45 metai ir neperėjo 
46 metų, turėjo registruotis, 

neprivalo suvartoti cukraus j Jonui Kaušiui (Brookiy- 
daugiau kaip 2 svaru ant 90 ne). — Delei neaiškumo ir 
valgių, įskaitant vartojamą tokių dalykų aprašymo laik- 
cukraus viralams ir keps- raštin dėti negalime.

e - ——

mirusių, bet pavardžių kol- 
1 i kas nesužinojau.

i Iš LSS. 17 kuopos narių 
keletas sirgo, bet nei vienas 
da nemirė.

Draugijų nariams už
drausta ligonius lankyti.

I Visos viešų susirinkimų 
vietos uždarytos, išskiriant 
bažnyčias. Mat reikia tam
siems žmonėms aiškinti, 
kad tai "Dievo koronė,” o ne 
kapitalistiškos politikos pa
sekmės.

Kuršėnų studentas.

I

ST. CLAIR, PA. 
Klerikalų darbeliai.

Spalių 6 d. vietos socialis
tams susirinkus Į savo kny
gyną, apie 8 vai. vakare pa
sigirdo smarkus baladoji- 
mas durų. Netrukus pasiro
dė tris policistai vienose du
ryse, o 2 kiti antrose. Visų 
»ų akys ko tai jieško ant sta
lų ir po stalais. Ant stalų

ROCKFORD, ILL.
Mirė Jonas Grybas.

Naujoji epidemiška liga 
pradėjo smarkiai siausti ir 
čionai. Daugybė žmonių 

; serga, daug jau numirė.
I Tarpe kitų taipgi mirė Jo
nas Grybas, prieš nesenai į

guli tik knygos ir laikraščiai Į atvykęs iš Bostono, i
ir susirinkusieji rankose tu
ri laikraščius ir knygas.

Vienas policistų sušunka: 
"Ką jus čia darot?” Atsa
kyta jam, kad jis ir pats 
mato, ką mes čia darome.

Apžiūrėję knygas ir,mato
mai, sugėdinti policistai iš
ėjo murmėdami, tik vienas 
jų likęs papasakojo, kad 
jiems gatvėje bestovint prie 
jų pribėgo uždusęs tūlas 
žmogelis ir pasakė, kad so
cialistai savo knygyne laiko 
priešingą valdžiai mitingą 
ir turi ten daug šnajjso ir 
kitokių gėrimų. Policistai 
paklausė ir padarė ablavą 
ant "pavojingo mitingo.” 
Pamatė dabar, kad jie bu
vo apgauti, nes rado tik 6 
ypatas beskaitančias ar be
sikalbančias ir nieko pana
šaus, kaip skundikas jiems 
sakė. Taigi keikdami niek
šą policistai" ir išėjo.

Teko sužinoti, kad socia
listus melagingai skundė ir 
policistus apgavo tūlas ku
nigo klapas, Kuris kadaise, 
dagi prie socialistų kuopos 
buvo prisidėjęs ir dideliu 
laisvamaniu nešėsi, bet da
bar tasai nenaudėlis palikęs 
kunigo vergu, stengiasi pa
tarnauti jam, tai yra kleri- 
kališkai juodai politikai, vi
sais tik žemiausiam latrui 
galimais budais.

Kadangi tam žmogpalai
kiui delei siaučiančios ligos 
karčema likosi ‘uždaryta, 
tai neturėdamas kur dėtis 
nors kai pakvaišėlis gatvė
mis bėgioja ir socialistus 
šmeižia bei skundžia, prasi
manydamas nebūtų dalykų. 
Kiekvienas dalykas turi sa
vo galą, taigi ir šito gaivalo

kur buvo nukeliavęs iš Wa- 
shington valstijos.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų, nevedęs vyras, mėgo 
skaitymą ir pusėtinai apsi
švietęs. Priklausė taipgi 
prie LSS., So. Bostone buvo 
LSS. 60 kuopos ir DLK. Vy
tauto Dr-jos nariu. Paliko 
Amerikoje 4 brolius. Mirė 
pas brolį Mikolą, gyvenanti 
Rockf orde. ,

Mirties priežasčia buvo is
paniška influenza. Velio-*, 
nis buvęs tvirto kūno sudė
jimo ir nieks negalėjo tikė
tis taip veikios jo mirties.

Lai būna jam lengva sveti
ma žemelė.

Velionio brolis.

Nutilkite Kankles.

ANSONIA, CONN. 
Viešas veikimas apsistojo.

Iš priežasties epidemiškos 
ligos siautimo, visas viešas 
veikimas apsistojo. Susirin
kimų svetainėm užsidarius 
nei draugijų paprastų susi- 
sirinkimų laikyt negalima. 
Daug žmonių išmirė. Dau
giausiai serga ir miršta tose 
miesto vietose, kur darbo 
žmonės dideliame susigrū
dime gyvena. Lietuvių, te- 
čiaus, nors ir daugelis sirgo 
ir da tebeserga, turbut, da 
niekas nemirė. Matyt, kad 
lietuviai tvirciausio kraujo 
žmonės. Reikia pastebėti, 
kad iš visų ateivių lietuviai 
čionai švariausiai užsilaiko, 
kas, beabejo, šitokiai epide
mijai siaučiant daug reiškia.

Spalių 5 d. vakare anglų 
socialistų kambariuose buvo 
vietinės LSS. kuopos susi
rinkimas, kuris paskyrė ke
liate dolerių gelbėjimui so
cialistų vadovų, kurie yra

Kapitalizmo ekspansijos 
kelias pasibaigė karės laukė.

Visgi demokratija uždavė 
militarizmui mirtiną smūgį.

Nutilkite kanklės, nutilkit mielosios, 
Nevirkdinkit mano sielos!

Be jūsų nors ilgu, dievaitės brangiosios, 
Bet nėr man liuosybės mielos...

Įtūžęs sukilo smarkusis vėjalis 
Jau gėles naikina laukuos; —

Tik šmėklos tik baisios aplinkui vaidenas 
Ir šnabžda lavonai kapuos!...

Da naktis paniurus, negreit btfs dienelė 
Da girioj begalo tamsu!

Nejauku čia daros dainuojant dainelę, 
Kad visur taip kluiku... baisu.

Malonu atminti tas vakaras šventas,. 
Kai pievoj tįsnojo migla;

Kur laukas tad buvo žolynais dabintas, 
Kur girioj vasnojo byla;

Tai būdavo daina linksmutė prabyla 
Iš kanklių Įdievioj naktyj;

švelnučiai akordai tai trūksta, tai kįla 
Ir dingsta kaž-kokiam to’vj...

O mylimos kanklės, tikrai stebuklingos 
Į širdį kalbėjot tyliai,

Jus gamtą pažinti man telkėt galingos 
Jus sielą kėrėjot meiliai.

Dabargi jus dainų negaliu klausyti 
Dabargi jos virgdo mane!

Jau ašaros akis pradėjo mirkyti 
Jau ašarų stoviu klane...

Nutilkite kanklės, nutilkit mielosios, 
Nevirgdinkit mano sielos!

Be jūsų nors ilgu, dievaitės brangiosios, 
Bet nėr man liuosybės mielos!,

M. Mokinys.

I



4 KELEIVIS.

Ką privalo žinoti tie, kurie yra paimti j karę.
I duotosios ir atgautosios su
mos, t. y. toji suma, kuri 
ištikrųjų ėjo tėvų arba kitų 
šeimynos narių užlaikymui, 
tesiskaito jo pašalpa ir tik 
pagal tai valdžia prideda 
nuo savęs.

Trie tos pašalpos, kurią 
kareivis suteikia iš savo al
gos, valdžia prideda 10 do
lerių į mėnesį šelpiamam tė
vui ar motinai, arba 20 dole
rių abiem, jei kareivis turė
jo abudu užlaikyti,ir dar po 
$5.00 ant mėnesio kiekvie- 
■iani broliui, seseriai, tėvu
kui ar anūkui. Jei kareivis 
neturi šelpiamųjų tėvu, bet 
turi tėvukus, kuriuos jis pir
ma užlaikė, tai kiekvienas iš 
jų gauna po dešimtį dolerių.

Valdžia nemoka jokios 
pašalpos, jei visa pašalpa, 
kuria kareivis duodavo sa
vo giminėms, nebuvo dides
nė. kaip kad kareivio ir val
džios nustatytoji suma.

Kareivis pildydamas po- 
nierą turi surašyti visus 
brolius, seseris ir tėvus, ku
riuos jas užlaikė ir kuriems 
jis nori gauti pašalpą. Tik 
tie, kuriuos jis invardija, 
pašalpą gauna. Kareivis 

įgali pats paskirstyti savo 
i pašalpą arba pati valdžia 
įoaskirsto kam kiek priguli 
į šeimynoje. Tečiaus iš visos 
šeimynai skiriamos pašal
pos, inimant visas gimines,

(Released by the Committee 
on Public Information.)

True translalion iii -d wiih the post- 
master at Boston, Mass., on OctoL>?‘ 
23, 1918, as'nųuired bv the Act of
October 6. 1917.

Yra nemažai dalykų, ku
riuos kaip šaukiamieji į ka
rę vyrai, taip ir jų palieka
mieji namiškiai turėtų žino
ti. Čia paduosime keliatą 
svarbiausių dalykų, o dau
giau žinių galima gauti iš 
Home Servict Sekcijos, kuri 
randasi prie Raudonojo 
Kryžiaus beveik kiekviena
me mieste.

Kiekvieno kareivio šeimy
na nori žinoti apie teikiamą 
kareiviams ir jų giminėms 
pašalpą; ką daryti jei toji 
pašalpa neateina laiku ar 
jiems turi būti prisiųsta ap
draudos (insurance) paliu
dijimai; ką daryti, kada Li- 
berty Bondsai, kuriuos jie 
užsirašo, nėra prisiunčiami; 
kaip adresuoti laiškus Į 
Franciją ir tt. ir tt. Dėl to 
viso nereikia rašinėti į Wa- 
shingtoną, bet kreiptis i 
Raudonojo Kryžiaus Home 
Service Section, tame pa
čiame mieste, kur gyveni, ir 
gausi greičiausia visus pa
aiškinimus.
Priverstinoji pašalpa šei

mynai.
Kiekvienas karėn einantis

moterį ir vaikus, daugiau 
neduodama, kai $50 į mėne- 
sį, priskaitant .kareivio ir 

” valdžios skiriamuosius pi
nigus.

Laisvas šelpimas kitų 
asmenų.

Kareivis gali, jei nori, su
teikti pašalpą ir kitiems as
menims, kurie iš jo negyve
no prieš stojimą į kareivius: 
savo mylimajai, draugui, gi
minaičiui, bankai ar kitam

t
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Žinija-tai ginklas Į
o jie susinešę su advokatais sišaukti į Suv. Valstijų val- 
padės kareiviui viską ąu- džią, kad ii neleistų jo iš
tvarkyti kaip reikia. Visa braukti iš apdraudos arba 
tai turi būti gerai padaryta.'f raternalės draugijos narių, 
Nereikia laukti kol nueisi į pakol jis nesugrįžš. 
stovyklą, nes tas gali būti: 
geriausia atlikta mieste, ku
riame gyvenama. Stovyk- 
loję (kempėje) viskas eina:
skubinai ir sunkiaus tai pa- m ateitų laikas mokėti tak- 
darvti. Bet jei nepaspėtų ’sas už nuosavybę, kurią ar 
tai atlikti namie, tai reikia;.hs «ats ar jo užlaikomieji 
nueiti į Raudonojo Kryžiaus valdė dar prieš jo išėjimą į 
Home Service Skyrių,* o te-1 tarnystę, tai užtenka, kad 
nai yra žmogus, kuris padėsiąs nors kareivio vardu pn- 
viską sutvarkyti.

Namu randa.
Kareiviui išėjus iš namų, 

jo šeimynos niekas neturi 
teisės išvaryti iš namų už 
nemokėjimą randos be tam 
tikro teisino įsakymo, jei

(20 metų), bet jei apdrauda 
būna mokama už visišką su- 
koliečijimą, tai jos išmokėji
mas tęsis pakol jis bus gy
vas ir, jei jis mirtų neišgy
venęs dvidešimts metų, tai 
likusieji pinigai bus išmo- 
mokami dalimis kas mėnuo 
tam šeimynos nariui, ku
riam kareivis bus paskyręs. 
Kareivis turi apsidrausti ne- 
vėliaus, kaip 120 dienų po 
įstojimo kariumenėn.

Norėdamas apsidrausti, 
jis turi pasakyti kam nu
siųsti tos apdraudos paliu
dijimą ir turi pranešti savo 
namiškiams, kad jie nesirū
pintų, jei tas paliudijimas 
nenueitų ntt per keliatą mė
nesių,nes valdžia turi rekor
dus ir niekas nežus. Po ka
rei kareivis turės teisę per
mainyti tą valdžios apdrau- 
dą ant paprastųjų apdrau- 
dų, kokios gaunamos civi
lių žmonių, ir tai bus galima 
gauti be jokių daktaro tyri
nėjimų, nors toks buvęs ka
reivis ir butų jau gavęs ko
kią nors ligą bebūdamas tar
nystėje, dėl kurios šiaip jau 
butų nepriimamas į apdrau- 
dą.
Atlyginimas kareiviui, jo 

moteriai, kūdikiui, motinai 
ar tėvui.

Jei kareivis butų sužeis
tas ar užmuštas, tai valdžia 
ša]ia apdraudos išmokės dar 
ir atlyginimą, panašiai į tai, 
kaip mokama sužeidus dirb
tuvėje. Tas išmokėjimas y- 
ra vietoje taip vadinamųjų 
pensijų, kurios buvo moka
mos Civilėj Karėje sužeis
tiems kareiviams ir jų šei
mynoms, bet jis yra geriau 
pritaikytas prie kareivio 
reikalavimų. Jei kareivis 
butų visai sunegalintas ar 
tai sužeidimu, ar liga tar
naujant kariumenėje, jisai 
gaus nuo $30 iki $100 į mė
nesį iš valdžios, žiūrint į jo 
šeimynos reikalą ir jo sužei
dimo didumą. Jei mažai bu
tų sužeistas, jam bus išmo
kama proporcionaliai pagal 
jo išgalėjimo užsidirbti. Jei 
jis mirtų iš sužeidimo ar li
gos būdamas kariumenėje. 
jo moteris gaus $25 per mė
nesį iki jos mirčiai ar pakol 
ji neištekės už kito vyro. Jei 
ji turi vieną vaiką, tai ji 
gaus $35 į mėnesį. Mokesnis 
būna didesnė, jei šeimvna 
būna didesnė. Jei neliktų 
našlės, o tik vaikas, tai jis 
gaus $20 į mėnesi pakol jam 
sukaks 18 metų. Jei liktų du 
vaiku, tai jie gautų $30 i 
mėnesį ir tt. Valdžia taip-’ 
pat mokės $20 į mėnesį ka
reivio užlaikomam tėvui ar 
motinai arba $30.00 abiem 
sykiu.

Teisių patarimas.
Kareivis, išeidamas iš na

mų, turi paaiškinti namiš
kiams, kad jei jiems bus rei
kalingas koks nors teisių 
patarimas ir jei jie neturi iš 
ko užmokėti, tai jiems bus 
patarnauta veltui iš Home 
Service Sectiono. Taip pat

Pardavimas žemės už 
taksas.

Jei kareiviui išėjus iš na-

’ -is nusiųstas į kempę—s 
vykią, jam bus paduota 
spausdinta popiera, kurią 
reikės pripildyti ir pasirašy
ti pašalpai skirti namie pasi-: 
likusiai šeimynai. Oficie-’ 
riai pamokina kaip reikia 
tas popieras išpildyti, bet 
kiekvienas turi žinoti, jog 
yra reikalaujama skirti 15 
dolerių į mėnesį jo moteriai, 
jei ji gyva, arba jo vaikams, 
jei moteris yra mirus. Tos 
privei*stinos pašalpos didu- kam. Tam tikslui jis turi 
mas nesimaino, nors karei- pripildyti kitą tam tyčia 
vio alga butų ir pakelta, skiriamą "popiera. Toks
Prie tų $15 valdžia prideda šelpimas priguli nuo paties 
nuo savęs 15 dolerių karei- kareivio ir valdžia nuo savęs 
vio moteriai; jei jis turi mo- nieko neprideda, 
teri ir vaiką, valdžia prideda 
$25; jei kareivis turi mote
rį ir du vaiku, tai valdžia 
duoda po $32; o jeigu yra 
daugiau kaip du vaiku, tai nuo $1,000 iki $10,000 
paskui jau valdžia prideda miškiais, kiek jam reikalin- 
po $5 kiekvienam į mėnesį, ga ir butų naudinga imti 
Jei kareivis turi vaikų, o jo valdiškosios apdraudos (in- 
moteris mirus, tai valdžia surance). Valdiškoji ap- 
prideda prie priverstinosios drauda yra vienas svarbiau- 
jo pašaipos po $5.00 už vie- šiųjų dalykų, kurį valdžia 
ną vaiką, $12.50 už du. $20 kareiviui suteikia. Ji yra 
už tris, $30.00 už keturis ir svarbi netik kareivio šeimy- 
po $5 už kiekvieną virš ke- nai, bet ir pačiam kareiviui, 
tūrių.
Liuosa Pašalna Tėvams, 

Broliams, Seserims, 
Tėvukams ir Anūkams.
Nuo kareiviu nėra reika- vo apdraudą išmokėti palie- 

laujama pašaipa tėvams, 
broliams, seserims, tėvu
kams arba anūkams; ’oet jei 
kareivis jų nešeloia, tai ne
šelpia jų nei valdžia. Kad 
jiems suteikus pašalpą, 
turi duoti 15 dol. į mėnesį iš 
savo algos, jei jis neturi pa
čios nei vaikų; blt jei jis tu
ri šelpti pačią ir vaikus, tai 
iis gali duoti tik penkis do
lerius į mėnesį kitiems gi
minėms. Tuos pinigus gali 
paskirti visiems sykiu ir 
valdžia pati tarpe jų padali-,išlaidu, iog kareivis turi iš-'duos jam reikalingus pata- 

; mokėti tik dalį to, ką priva-jrimus. Jei kareivis pats ne- 
, kur Raudono Krv-— _ » e I *' •

Mokestis žiaus namai, jis turėtų pasi
klausti savo komendanto.

Testamentų darymas.
Nors ir mažiausia nuosa

vybę turėdamas, kareivis 
_ turi išeidamas į karę pada- 

žema, kad net ir paprastas ryti testamentą. Kitaip, jei- 
kareivis, kuriš šelpia savo gu jam kas atsitiktų, jo gi- 
žmoną ir vaikus, gali apsi- minės negautų nuosavy- 
drausti ant $10,000 ir dar bės, negalėtų atsiiimti iš 
pasilikti keliatą dolerių ma- ’ skolininkų skolų, gali tu- 
žoms išlaidoms kas mėnuo.

Šita apdrauda yra išmoka- reivis turi nueiti į Ilome 
ma dalimis per 240 mėnesių Service Section savo miesto,

Valdiškoji apdrauda 
(insurance).

Kiekvienas eidamas iš na- 
ap-

Jei kareivis liktų visai ir 
j ant visados sužeistas, jam 
bus mokama pašalpa kas 

) mėnuo patol, pakol jis bus 
Į gyvas. Jis gali paskirti sa- 
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karnai moteriai, vaikams, a- 
nukams, tėvams, seneliams, 
broliui, seseriai, l>et ne kam 
k' am. Jis gali permainyti 
pašalpgavį, kada tik nori, ir 

jis valdžia niekam neišduos pa- 
šalpgavio vardo. Kiekvie
nas šaukiamas į kariuomenę 
turėtų tokią apdrauda pa-) 
imti. Jis gali insišiuryt jei kareivis norėtų gauti ko- 
draudos, kiek jis gali išsimo- kių patarimų jau būdamas 
keti; o išsimokėti daugumas stovykloje-kempėje, jis vi- 
gali už visą $10,000. Valdžia sada ras žmogų Raudonojo 
pati ima ant savęs tiek Kryžiaus namuose, kuris -- ‘ ‘ ’ J * "IT

jis vi-

na. jmoKeri uk uaų vo, priva-į rimus.
Jei kareivis duoda šitą pa- tinės apdraudos bendrovės j žinotų, 

šalpą savo giminėms, jie te- "
čiaus negauna nieko dau
giau iš valdžios, jei negyve
no iš jo uždarbio. Reikalau
damas kareivis jiems pašal
nos iš valdžios, turi parodyti nesi iš savo algos, 
kiek jis duodavo jų užiaiky-! Kaina yra nustatyta taip 
mui pirma. Jis prieš išėji
mą iš namų turi gerai apie 
tai apsižiūrėti. Jis turi iš- 
rokuo-ti netik kiek viduti
niškai duodavo jų užlaiky
mui, bet ir kiek jis iš jų atsi
imdavo už kambarį, valgį ir 
t. p. Tik skirtumas tarpe

paprastai ima.
keičias sulyg kareivio am-, 
žiaus. 21 metų kareivis gali | 
apdrausti save ant $10,000 
mokėdamas tik $6.50 į mė-

rėti daug nemalonumų. Ka-

pildytų afidavitą pas virši
ninką, kuris tas taksas ren
ka, ir nurodytų, jog karei
viui isėjus negalima tų tak- 

jsu išmokėti. Padarius tokį 
afidavitą, nuosavybė negali 

. būti parduota už taksas be 
___ _______ _ .specialio leidimo iš teismo, 

mokamoji jos randa yra ne-į Teismas gaii atidėti išmokė- 
desnė kaip $50 į mėnesį. Jei jimą iki šešių mėnesių po 
namų savininkas reikalautų karės. Jeigu teismas liet ir 
iš teismo tokio įsakymo, tai,leistų parduoti tokią nuosa- 
bile kas kareivio vardu turi; vybę, tai kareivis gali ją at
tik pranešti teisėjui, jog gal atsiimti nevėliau kaip po 
kareivis yra tarnystėje ir, šešių mėnesių karei pasibai- 
jei teismas matys, jog ne-!gus, užmokėdamas tiek,
sant kareiviui namie jo šei- kiek prigulėjo už taksas ir 
mynai sunku randą užmo-'! šeštąjį nuošimtį palūkanų, 
keti, teismas gali arba nu- Kur gauti reikale pagalbos, 
kelti visą reikalą ant trijų Į Jei kuriai nors kareivio 
mėnesių, arba gali taip pa- šeimynai reikia kokios-nors 
dąrvti. kaip iam pasirodys pagalbos, ji gali greitai ir 
teisingiau. Kareivis gali, i patogiausiai gauti iš Home 
jei nori, paskirti dalį savo Service Section. Home Ser- 
mekesnio kas mėnuo rendosįvice nesikiš ten, kur ji bus 
apmokėjimui. Namie pasi- nereikalujama arba nepa
likusi kareivio šeimyna turi geidaujama. Jei kokiame 
žinoti, kad jei kas norėtų ją nors atsitikime kareivio gi- 
išvaryti iš namų be tam tik
ro teisino leidimo, ji gali pa
šaukti policistą ir pareika
lauti, kad toki namų savi
ninką suareštuotų. Nes 
toks bandymas išmesti šei-. 
mvną iš namų yra prasižen- Į 
girnų prieš įstatymus.
Nuosavybė pirkta ant iš

mokėjimo.
Jei kareivis pirko nuosa

vybę ant išmokėjimo ir davė 
ant rankos ar pradėjo mo
kėti pirm negu buvo pašauk
tas į kariumenę. tai parda
vėjas neturi galės tos nuo
savybės atsiimti be tam tik
ro iš teismo leidimo. Jei 
toks leidimas yra reikalau
jamas, tai kas nors kareivio i 
vardu turi teismui pranešti, 
kad jis yra paimtas kariu- 
mtfnėn. Jei teismas matys, 
jog kareiviui išėjus išmokė
simas yra apsunkintas, 
gali atidėti mokėjimą arba 
liepti atmokėti pirkėjui i- 
mokėtus kareivio pinigus ir 
tik tuomet atsiimti savo ta
vo rą, arba gali padaryti 
taip, kaip jam išrodys tei
singiausia. Kareivio šeimy
na turi žinoti, kad jei kas 
norėtų tokį tavorą atimti be 
specialio leidimo iš teismo, 
tas laužytų įstatymus ir gali 
būti suareštuotas.

Skolos-morgičiai.
Jei kareivis turi ant savo 

nuosavybės (property) sko- 
lų-morgičių, išimtų pirm 
kovo 8, 1918 m. ir jei jis val
dė tą nuosavybę prieš pa
šaukimą jo į kareivius, tai 
toji skola negali būti atmes
ta ir nuosavybė negali būti 
parduota be specialio lei-į 
leidimo iš teismo. Jei kas 
norėtų tokį leidimą gauti,) 
kas-nors iš kareivio pusės) 
turi teismui pranešti, jog) 
jis yra paimtas kariumenėn, | 
o teisinas, jei matys reikalą, 
arba atidės visa dalvka, ar- 
ja padarys taip, kaip išro
dys teisingiausia.

Apdraudos draugijos.
Jei kareivis prieš išėjimą1 

kariumenėn buvo apsidrau-] 
dęs (insišiurinęs). arba pri
gulėjo prie f raternalės 
draugijos ir nors vieną kar
tą buvo mokėjęs prieš rug
sėjo 1 d., 1918 m., bet many
tų, kad būdamas kariumė- 
nėjo negalės mėnesinių užsi
mokėti, tai (jei tokio mokes- 
niai užsivilkę neilgiau kaip 
už metus) jis turi išgauti iš 
savo komendanto (Com- 
manding Officer) tam tik
ra popiera, su kuria gali at-
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i minėms reikėtų pagalbos — 
i ar tai gauti dakioro patar- 
) navimo, ar tai teisių patari- 
) mo.ar darbo jieškant, ar pa
tarimo apie augįnimą ar mo
kinimą vaikų—tokie ir pa
našus dalykai bus jiems ma
loniai suteikiami tos pačios 
Home Service Sekcijos.
Nuėjus į stovyklą-kempę.

Kaip tik kareivis pasiekia 
j stovyklą, oficieriai užrašo 
jo vardą ir kitus dalykus, 

i Kiekvienas kareivis turi pa- 
) duoti savo vardą kuotikriau- 
sia ir žiūrėti, kad butų jis 
teisingai parašytas. Kada 
oficierius klausia vardo, jis 
gaii užrašyti jį taip, kaip 
jam pasigirsta. Todėl karei
vis turi žiūrėti, kad jo var
das butų parašytas taip, 
kaip reikia ir, jei kas butų 
negerai parašyta, jis turi 
pasakyt oficieriui. Vardo ir 
pavardės padavimas yra la
bai svarbus dalykas. Jei ka
reivio arba jo giminių var
dai ir pavardės yra netei
singai parašytos, tai pinigai, 
kuriuos valdžia siunčia, gali 
būti visai negaunami, laiš
kai gali neateiti ir gali įvyk
ti daug kitokių nesmagumų.
Kaip ilgai reikia pašalpos 

laukti.
Padarius reikalingus raš

tus dėl pašalpos davimo šei
mynai, tie raštai tuojau yra 
siunčiami į Washingtoną. 
Namiškiai tenesitiki gauti 
sau pašalpos tuojaus ka
reiviui išėjus į stovyklą- 
kempę, nes paprastai išeina 
nuo šešių savaičių iki dvie
jų mėnesių po padavimo po- 
pierų iki pašalpa ateis. Jei 
namiškiai negautų čekio 
dviem mėnesiąm praėjus, 
tai tuomet turi nueiti ir pa
šnekėti apie tai su Home 
Service Sekcija.

Jei kas kareiviui rūpėtų a- 
pie namus, arba reikėtų ko 
pasiteirauti, jis gali pasi
klausti savojo komendanto, 
kur randasi Raudonojo 
Kryžiaus Home Service 
žmogus toje pat stovykloje. 
Kareivis gali viską jam pasi-
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Kaip atsirado gyvybė ant 
žemės.

Mokslas apie atsiradimą 
ir išsivystymą gyvybės ant 
žemės vadinamas biologija,, 
priparodo, kad organiškoji 
gyvybė ant žemės atsirado 
tūlame žemės skritulio gy
vavimo periode ir kad laips
niškai vystėsi iš prasčiau
sių beformių gyvų esybių į 
organizuotus kunus. Tat 
reikia manyti, kad pirmuti
nės gyvosios esybės turėjo 
būti prasčiausios, žemiau
sios, primitiviausios organi
zacijos buitimis, kokias sau 
įsivaizdinti tegalime; vei
kiausiai mikroskopiško, mu
sų akia neįžiuromo didumo 
gyvosios medtgos gabalėliai, 
daug prastesni ir už šian
dien žinomus viencelinius 
gyvius. Tokie gyvojo balti- 
mo (albiumo) protopiazmai 
vienu žemės kamuolio lai
kotarpiu atsirado iš materi
jos savgimdystės keliu. To- 
kis užreiškimas, supranta
ma, yra tik hipoteza — iš
vada iš tyrinėjimo organiš
kos gyvybės evoliucijos, be
žengiant vis atgal iki pasku- 
čiausiojo taškelio. Bet toks 
spėjimas gali būti vienati
niai teisingas apie pirmųjų 
gyvybės pėdsakų atsiradi
mą.

Senovės mokslininkai-tv- 
rinėtojai manydavo, kad : 
ir augštesnės organizacijos , 
gyviai patįs savaimi gema. 
Graikų mąstytojas Aristo
telis, pav., manė, kad varlių 
gemalai-embrijonai atsiran
da iš dumblo, gi žuvų — iš 
juros putų, kad iš pūvančių 
organiškų kūnų gali atsiras
ti patįs savaimi gyvi kirmi
nai bei vabzdžiai ir u. Tik 
daug vėliaus negu Aristote
lis gyveno, tyrinėjimai išpa- Į 
rodė tokios nuomonės klai
dingumą, nes visi gyvieji or-

< 
išparodė, kad jeigu sudynas 
bus dizenfektuotas, taigi jei
gu tokiame vandenyje bus 
užmušti visokie gemalėliai 
ir prie tokio vandens nepri
leista oro intaka, tai ir tos 
mažytės kerpelės arba in
fuzorijos atsirasti negali. 
Vadinasi, įsitikinta, kad 
stovinčiame vandenyje ker
telės išsivysto tik iš jame 
buvusiųjų arba iš patekusių 
ten ore skrajojančių, kaipo 
mažų-mažiausios dulkelės, 
kiaušinėlių.

Kada pagaliaus pabaigoje 
pereito šimtmečio atideng
ta da smulkesni ir prastesni 
gyvūnėliai, vadinami bakte
rijomis arba, apskritai kal
bant, mikrobais, neišpasa
kytu greitumu besiveisian- 
tįs gamtoje — ore, vande
nyje, visuose gyvuose ir 
negyvuose organizmuose 
ir medegose — vėl pradėta 
manyti, kad šitokie mikro- • 
bai arba bakterijos sa
vaimi gema iš ”nieko.” Te
čiaus 1862 metais Pas- 
teur’as, o taipgi Robertas 
Koch ir kiti priparodė, kad 
šitokis manymas klaidin
gas ; nesą jeigu indas, kuria
me randasi mikrobams veis
tis atsakantis skysčius būna 
įkaitintas iki 150 laipsnio 
karščio Celzijaus, taip kad 
visi skysčiuje esantįs mik- 
ro-organizmai išmiršta, ir 
jeigu prie to skysčiaus ne- 
prileidžiama daugiau oro, 
skysčiuje daugiau jokių 
mikro-organizmų arba bak
terijų atsirasti nebagali, 
nors toks skysčius gerai už
darytame sudyne ir amžius 
stovėtų. Vienu žodžiu, pri- 

j parodyta, kad joks iš šian- 
i dien žinomų, kad ir že
miausios rūšies organizmų, 

. pats-savaimi iš ”nieko'’ at- 
i sirasti negali. Kiekvienam 
jų reikalingi gimdytojai.

Visi tie faktai tečiaus ne
užginčija galimybės, kad tu- 

w, mums vi-
■ sai nežinomose sąlygose, ko

ganizmai išsivysto iš tėvų lo» vpJati*gose; 
sekios — iš kiaušinėliu. i ’

XTT7TT J • i J1 VII iVFOC l V ti VOC, I\V“XVII šimtmečio pradao-|kic3 gaiėj0 butiaht musį že- 
I®. Fr. Redi ispai°<ife, kad.nl^g kaRlucdj0 pįrm gyvybės 
kirmeles-parazitąį atsiran- atsiradim0 'pirmSp^dinė 
dantis žmogaus bei gyvulių iėjo ^vginpliai at.
viduriuose, nėra pate savai- ^ti ToJks dalcidimas
Į™, J<rma"el»n?? b”.1™18’ dagi vra butinu ir iš visu 
bet išsivysto is kiausineiių--.biol ijos sritvj 
seklų, sykiu su maistu pa- gyt^įtyrimų vieninteliai 
tekusių žmogaus ar kito gy- gvėdi*u te K buti.
vuno vidunuosna. Gi lboi, -- -• - - - -
metais tyrinėtojas Iiarvey 
paskelbė savo užreiškimą: 
~Omne vivum ex ovo” (visa 
gvvtbė pareina iš kiau
šinio). Taigi nuo to laiko 
atmesta ant visados many-, 
mas apie savgimdvstę tokioj 
stambioj prasmėj, kaip ve į 
Aristotelio ir kitų senovės 
mąstytojų buvo manoma. 
Kuomet pabaigoje XVIII ir 
pradžioje XIX šimtmečių kad nukritusiuose meteo- 
pagerinto mikroskopo pa- ruose pastebėta pėdsakai 
»alba likosi atidengtas pras-1 ieš šitokj
ciausių gyvųjų esybių pa- hi t stoja tos f ku» 
sauks, pav. kuomet pažinta kad tokiuose meteoruose vi- 
įnfuzonjos, atsirandančios nepastebėta jokiu azoti- 

”>« kūnų, esančių gyvosios 
materijos pamatiniu ele
mentu. Fagalios tokia hipo
teza dalyko neišaiškina, 
vien tik labiau klausimą su- 
painioja ir apsunkina nauju 
klausiniu, būtent, kokia gy
vybės geneologija buvo tų 
planetų, kurių skeveldromis 
yra tariami meteorai ir

iš kiaušinėlių.

I Kaikurie gamtininkai, 
* kaip ve Richter’is 1870 me

tais, o paskui Helmholz ir 
William Thomson betyrinė
dami tariamą klausimą pri
ėjo prie konkliuzijos, kad 
visu-pirmiausios gyvosios 
esybės ant žemės skritulio 
nukrito sykiu su senųjų su- 
puriųjų planetų skeveldro
mis — meteorais. Tokiuo
se spėjimuose remtasi tuo,

dan pripiltam vandenyje,— j 
daleiskime, užpiltame ant 
šieno — pradėta manyti, 
<ad tokios infuzorijos pa
čios savaimi atsiranda iš 
"nieko.” Tečiaus tolimesni 
šitų apsireiškimų tyrinėji
mai priparodė tokio many
mo klaidingumą. Milne- nIVvwi«i
Edwards, ^ax .Schutz; kokiu gi budu gvvuju esvbiu 
Helmholz ir kiti tyrinėtojai diegai ncijmirdami' galėjo

•"------ ' beorinėmis. iki augščiausio
_______o__ _________r___ yra išplaukę į užmarį. Tei .laipsnio šaltomis ir tamsio- 
sakyti, visa tai bus užlaiko- Raudonojo Kryžiaus Home visatos tuštumų erdvė- 
ma paslaptyje ir visur bus Service žmonės taip-pat yra mis penonę atlikti ir gyvais 
suteikiamas reikalingas nukeliavę ir duoda visokius atvykti net ant musų pla- 
patamavimas ir patarimas, patarimus, kokie tik yra ka- nėtos.
Jei jo namiškiams ko nors reiviui ar jo šeimynai reika- ų Jau gerai visiems yra žinoma, 
reikėtų, tai tas žmogus pra- lingi. Reikalui esant jie kad «"*»? <r1ali įdaryti iš suslėgtų 
nes vietos Home Service pasiunčia ir telegramą į 
Sekcijai, o ši jau susižinos Raudonojo Kryžiaus sky- 
su kareivio namiškiais. rius čia Amerikoje, o iš ten

Tą patį gali padaryti ne- pranešama Home Service rodė pasauliui, kad tikras 
tik tie, kurie yra Amerikos Sekcijai tame mieste, kur gy demokratas nesilenkia prieš 
stovyklose, bet ir tie, kurie vena kareivio namiškiai. ! dievo pateptinius.

suteikiamas

') Jau gerai visiems yra žinoma, 

augmenų te kūnų.
(Toliaus bus.)

Prezidentas Wilsonas pa
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“KELEIVIS”
GERIA US1S DARBO ŽMONI V 

LAIKRAŠTIS. 
PRENUMERATOS KAINA

True translation filed with the post- JellS karštis, 
master at Boston, Mass., on October;
23, 1918, as reųuiied by the Act of
O*«ber 6. 1917.

Amerikoje:
Metams ............................ $1.76
Pusei metų ...................... 1.00

Kanadoj ir L'žrubežiuooe: 
Metams ............................ $2.26
Pusei metų ...................... 1.25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakcijų, rašykit šitokį
adresų:

“KELEIVIS”
255 Rroadway. So. Boaton. Mrna.

VISOKIOS ŽINIOS
True translation filed with the post- 
niaster at Bci.ton, Mass., on October 
23, 1918, as required by the Act of
October K, 1917.

VĖL ŠOVĖ LENINĄ.
Amsterdain. — Leipzigo 

„Abend Zeitung” korespon
dentas praneša iš Kijevo, 
kad ant bolševikų premje
ro Lenino gyvasties vėl bu
vo padarytas pasikėsinimas. 
JĮ šovęs tūlas Dvanitzkė iš 
Sovieto informacijų biuro. 
Kulipka pataikiusi Leninui 
Į petį. Dvanitzkė areštuo
tas.

BAGOčIUl IŠVAŽIAVUS.
Man prisiėjo išeiti į kariu- 

menę, kaip ir kitiems, ir to- 
1 dėl visus reikalus su i" 
lingais po visą Ameriką gy-; 

Įvenančiais klientais turėjau' 
urnai pertraukti. Išeidamas’ 
vienok viską atsakančiai su-' 
tvarkiau taip, kad seni da- pirmuljnė pavojinga liga, 
................... . ................. . kokią - - -- 

karė.
Tečiaus reikia pasakyti, 

kad ta liga pavadinta „ispa
niška influenza” neteisin

gai. Jai daug geriau tiktų 
, „vokiškos influenzos” var
das, nes tyrinėjimai paro

skait- Infuenzi yra Kares
<a gv-l . ■. * _ ..

pagimdyta Epidemija-• •

„Ispaniška influenza” yra

BOLŠEVIKAI ESĄ JAU 
IŠVARYTI Iš SIBIRO.

Iš Pekino pranešama, kad 
buk bolševikams pasitrau
kus į vakarus už Uralu ir 
sąjungininkams užėmus vi
sus Sibiro geležinkelius, ka
rė Sibire pasibaigusi.

lykai bus užbaigti kaip pri
dera, nors ir nesant man o- 
fise. Suprantamas dalykas, 
jokiais naujais reikalais ne
galėsiu užsiimti kol nesu- 
grįžšiu atgal.

Negalėdamas visiems y- 
r»atiškai pranešti, imu šį bu-__
dą pranešimui reikalų sto- kad ji pirmiausia prasi- 
vio. , . dėjo vokiečių apkasuose. Iš

1. Nuo pinigų siųstų į už- jenai ji išsiplėtojo po visą
imtą Lietuvą jokių žinių da-'civj|izuotą pasauli, bet dėl 
bar gauti negalima, ir nebus 1 •’ 1 • ---- --
galima kol karė neužsibaigs. 
Kadangi visos vokiškos a- 
gencijos Amerikoj uždary
tos ir knygos valdžios žinion 
paimtos, tai ar pinigai pri
imti ten, ar sugrįžo, dažino- 
ti galima bus tik po karei.

2. Į Rusiją siųti pinigai 
tenaitinių suiručių delei ne
visi pasiekia vietą, ir dauge
lis grįžta. Man grąžina juos

pagimdė dabartinė

Pas tulus li
gonius karštis atsiranda jau 

į iš pirmos dienos. Tas karš
tis paskui kas diena eina vis 
augštyn ir į trečią dieną pa
prastai pasiekia tokio laips
nio, kaip būna prie plaučių 
uždegimo, kurį lietuviai pa
prastai vadina „zapaliene,” 
o angiai — ”pneumonia.” 
Daugelije atsitikimų karš
tis siekė 104 laipsnių Fah- 
renheito. Ir ištiesų influ- 
enza daugiausia tuo ir yra 
pavijinga, kad tankiausia 
iš jos išsivysto plaučių užde
gimas. O jau kaip įsimeta 
plaučių uždegimas, tai išsi- 
gydyt sunku.

Liga prasideda šiurpu
liais, nuo kurių, rodos, dre
ba visas kambarys, kuriame 
ligonis būna. Paskui pra
deda svaigti galva, ima

WAUKEGAN, ILL.
A. A. ANTANAS SABECKIS.

Pajieškau brolių Vinco ir Antano 
Cesnų, iš Balčių sodos, Vainutu para
pijos. Sartininkų valsčiaus Raseinių 
pavieto, Kauno gub. Jų pačių mel
džiu atsišaukti ar kas apie juos žino, 

.malonės pranešti. (44)
Iioover Logg Camp,

Humptulips, Wash.

Pajieškau draugo apsivedimui, aš 
esu 35 metų amžiaus. Arčiau susi
pažint malonės per laišką.

Veronika Sipovičia,
BON 32, Beaverdale, Pa.

Pajieškau Elzbietos Repšaitės, pir
miau gyveno So. Bostone. Mass. Kau
no gub.* Papilės parapijos, Rimšių 
kaimo, meldžiu jos pačios atsišaukti, 
ar žinančiųjų pranešti. (43)

Antanas Gricius.
65 N Fourth st, Ansonia, Conn

Pajieškau savo vyro, Jurgio Vaš- 
kio, kuris prasišalino nuo manęs apie 
3 metai atgal. Aš nenoriu kad jis 
nas mane grįžtų, tik noriu žinoti, ar 
jis yra gyvas ar ne, o jeigu gyvas, 
tai ar jis jau vedęs su kita, ar ne. 
Man reikia tas žinoti.- nes aš noriu 
?auti nuo jo atsiskyrimą. Todėl ar 
iis pats, ar kas apie iį žino, teiksis 
įpie jį n-anešti man šiuo adresu:

Keidė Vaškienė. (44)
149 Windsor str..

Cambridge P.>rt, Mass.

Pajieškau apsivedimui menrinos_, 
irba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 
metų amžiaus. Aš esu 41 metų, tu
riu gražią nuosavą stubą, rakandus 
ir reikalinga tik gera gaspadinė. 
Mylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą malonės atsišaukti, su pirmu 
laišku prisiųsdamos savo paveikslus. 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką. 

Jonas Kiuzir.as. (45)
2109 N. 17-th st., Springfield, III.

Pajieškau apsivedimui mergino?, 
mylinčios inainicrių mieste gyventi. 
Aš esu 45 niitų kavalierius. Mel
džiu atsišaukti. Platesnes žinias su
teiksite per laišką. (43/Y
BON 155. IIERR1N, ILL.

ANGLAI NETEKO 700,000 
KAREIVIŲ.

Anglų informacijų biuras 
New Yorke gavo žinių, kad 
per 0 pastaruosius mėnesius 
anglų kariumenė neteko 
OUu.OuO žmonių. Prie to ne- 
priskaitvta nuostoliai di
džių iu mušiu per paskuti
nes dvi sąvaites.

NUBAUDĖ 57 MĖSININ
KUS.

New Yorke teismas nu
baudė 57 mėsininkus už lau
žymą valdžios nustatytų 
maisto kainų. Pasirodė, 
kad mėsininkai ėmė nuo 10 
iki 15 centų daugiau už sva
rą mėsosgiegu valdžios buvo 
nustatyta. Visi jie prisipa
žino prie kaities ir teismas 
davė jiems pasirinkti vieną 
iš dviejų bausmių: arba su
grąžinti žmonėms visus vir
šaus paimtus pinigus ir prie 
to d a paaukauti po $100 Į Į 
Raudonąjį Kryžių, arba už- 
daryt savo biznį. Visi mėsi
ninkai pasirinko pirmutinę

• bausmę.

VISUOTINAS STREIKAS 
MOONEY GELBĖJIMUI.

New Yorke ir kituose 
miestuose darbininkų uni
jos platina Mooney žmonos 
išleistą lapelį, kur sakoma, 
kad jeigu nekaltai pasmer
ktam Mooney tuojaus nebus 
pripažinta naujos b\ los per
žiūrėjimas, arba jeigu tuo
jaus jis nebus paliuosuotas, 
tai visoj šalyje gali kilti ge- 
nerališkas streikas.

bar.gauti negalima, ir nebus prielankių sau sąlygų ji 
smarkiausia siautė katali
kiškoj Ispanijoj, todėl kada skaudėti strėnos, kojos, nu 
ji atėjo Francuzijon, fran- 
euzai pavadino ją „ispaniš
ka influenza.”

Kad šita influenza yra dar 
tik pirmutinė epidemiška 
liga, kokia kilo iš dabartinės 
žmonių skerdynės, tai gali
ma pasiuėkavot tiktai da- 

_ _ kartiniam medicinos moks-
po 12c. už rublį, tai yra da- lui irhygijenai. Istorija pa- 
bartiniu kursu, kuris laiko- rodo, kad po didelių karių 
si per paskutinius du-tris veik visuomet dėl skurdo, 
mėnesius. Kaip sugrįžta, aš bado ir visuotino žmonių nu- 
tuojaus grąžinu siuntėjui, siipimo sekė baisios ligos, 
ką galiu lengvai atlikti ir kurios iškrėsdavo netik mie- 
dabartiniu laiku.

3. Nuo pinigų pasiųstų į 
taupomas Rusijos bankas 
pradedant su liepos (July) 
mėn., 1917, aš žinių nega
vau: nė pinigai grįžo, nė 
bankos knygutės. Už tuos 
pini<rus man atsako bankos, 
per kurias siunčiau, o aš at-

stus, bet ir ištisas šalis.
Taip ve biblijoj aprašo

mas „stebuklas,” kuriuo bu
vo sunaikinta 185,000 vyrų 
Senacheribo 
Jeruzolimą, manoma buvęs 
nekas kita, 
epidemija.

Poloponėzijos karės pa
kakau siuntėjams, kol daly- sėkmėje 430 metais prieš 
kai nepaaiškės suirutei Ru- Kristaus girdimą karštinė 
sijoj apsimalšinus. Paliudi- išnaikino visus Atėnų gy- 
įimui tos bankos išdavė kož- ventoju

armija prieš

k&ip tik maro

Romoje po žiauraus krik
ščionių žudymo plėga siau-

ram siuntėjui laišką. Ku
rie siuntėjai dėl antrašo per
mainymo negavo tos gva- tė nuo 81 iki 96 metų, 
rancijos, tie laiškai yra pasrancijos, tie laiškai yra pas Kita p]ėga, išsmaugusi 
mane, ofise geležinėj šėpoj. Romoje tūkstančius žmonių, 

4. Ant pajieškojimii Lietu- buvo pasirodžius 590 metais 
veje pasilikusių giminių a- po Kristaus gimimo, 
tėjo šimtai atsakymų, bet 
nevisus tegalėjau jieškoto-

Tryliktam ir keturiolik
tam šimtemečiuose. kuomet 

Francuzi-jams priduoti. Likusius pa- . tarp Anglijos ir 
sižadėjo priduoti jieškoto- jos siautė „Šimto Metų Ka
jams Lietuvos Atstatymo -” 
Bendrovė, 320 Fifth avė., 
New York, N. Y., Į kurią su 
užklausimais dėl atsakymų 
lai visi jieškotojai kreipia
si.

5. Visi kiti reikalai pavesti 
užbaigti atsakančioms vpa- 
torns ir įstaigoms, apie ką 
užinteresuotos ypatos buvo 
ypatiškai informuotos.

6. Laivakorčių, pinigų da
bar atgauti negalima, nes 
vokiškos ir belgišku kompa- 

angliškos reikalauja, kadiniiia Palestinoj.

i

■ garkaulis, krūtinė, kartais 
ašaroja akįs, skausmai per
ima visą žmogaus sistemą 

' ir prasideda karštis. Vei
das tuomet parausta, ter-

1 momėtras pakištas po liežu
viu ir palaikytas tris minu- 
tas rodo nuo 102 iki 104 laip
snių karščio (sveikas žmo
gus turi 98 laipsnius karš
čio). Tuomet jau ir dakta
ras ir ligonis žino, kad jis 
serga labai sunkiai.

Ispaniška influenza žmo
gus ilgai neserga. Į ketu- 
rias-šešiąs dienas ligonis pa
prastai arba miršta, arba 
sveiksta. JĮeigu po šešių 
dienų jisai neina geryn, tai 
jau blogas ženklas. Kartais 
į 24 valandas ligonis būna 
pasmaugtas. Ir įdomiausia, i 
kad daugiausia miršta stip
rių žmonių, tarp 20 ir 35 me
tų. Labai retai žmogus ap- 
serga arba numiršta po 40 
metų amžiaus. Alaži vaikai 
taipgi retai serga.

Paprastas šitos ligos ap
sireiškimas yra aštrus kosu
lys. ZVIanoma, kad dėlto ji 
taip ir platinasi, nes kosėda
mas žmogus išmeta galybes 
mikrobų, kuriais paskui už
sikrečia kiti žmonės.

Kaip jau sakėm, pirmu 
kartu šita liga pasirodė vo
kiečių apkasuose Flandrijoj 
pereitą pavasarį. Iš apka
sų ji parėjo Vokietijos vi
dun, kur žmonės buvo nu
silpę dėl stokos maisto ir 
cukraus. Paskui ji staiga 
išsiveržė Ispanijoj. Prancū
zai jos siautimą tenai paste
bėję, praminė ją „ispaniška 
influenza,” nors ištiesų ji 
atsirado pas vokiečius. Iš 
šitų dviejų centrų — Vokie
tijos ir Ispanijos — epidemi
ja paskui pradėjo plėtotis po 
visą pasaulį.

i Gydymas šitos ligos yra 
, Svarbiausis da-

Velionis mirė sukakęs vos 29 me
tų amžiaus ir 6 d. spalių tapo paly
dėtas j amžiną atsilsį. Antanas Sa- 
beekis atkeliavo į šių šalį 1906 metuo
se ir per tą 12 metų savo gyvenimo 
šioj šalyje nuveikė daug gerų darbų. 
Būdamas pamokytu vyru, jis gerai 
suprato darbo žmonių reikalus ir vi
sur veikė pažangų darbą. Jis prigu
lėjo prie Socialistų Partijos lietuvių 
skyriaus ir su jo pagalba waukega 
niečiai pastatė scenoje daug gerų ve: 
kalų. Velionis prigulėjo taipgi prie 
pažangiųjų Laisvės Mylėtojų ir Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų pasaipinn 
draugysčių ir pastatrosios buvo pa
vyzdingiausiu pirmininku. Jis taipg: 
prigulėjo ir prie Susiv. Lietuvių A 
merikoje 1 uopos ir buvo jos sekreto
rium. Velionis buvo uoliai prisirišęs 
prie savo tautos žmonių ir stengėsi, 
kad lietuviai visame atsižymėtų i 
progresuotų. Jis mokino lietuvi: 
vaikučius skaityti ir rašyti lietuvi’ 
kalboje, taipgi jis buvo mokytojum ii 
L. M. P. S. 4 kuopos. Mirus Sabeckiui 
visas Vaukegano jaunimas ir pažan 
gieji lietuviai apgailestauja, nes save 
darbais ir linksmu, pavyzdingu budi 
paliko gilią atmintį.

Velioniui Lietuvių Laisvės Mylėto
jų Draugija pasamdė laidotuvėms be- 
ną. o Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja 
Moterų Progr. Sus. kuopa, Socialistų 
skyrius ir daugelis draugų ir drau
gių paaukavo gražius gėlių bukietus

Nors velionis persiskyrė su mumis- 
palikdamas visus savo draugus, o y 
natingai savo žmoną Ona ir brolį Bo 
leslavą. didžiame nubudime. bet j- 
nuveikti darbai niekados neatsiskir 
nuo jo idėjos draugu.

Lai būna jam amžina atmintis nuo 
musų.. Stan'slovas Kibelis.

Pajieškau .savo švogerio Jurgio 
Rainio, iš Panemunės parap., Suval- 

~ Jo pa- 
meldžiu 

(44)

ti gub. sryveno Marint, Pa. 
‘ies atsišaukti ~~ '— s:— 
pranešti.

Baltrus
BON 12,

ar kas žino

Tamošiūnas,
Oakmond, W. Va.

Paiieškau pusbrolio Mateušo Giriu- 
™. Kauno gub.. Novoaleksandrovsko 
>avieto, Rokiškio parapijos, Rudelių 
odos. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
į žinot malonėkit pranešti. (50) 

Juozapas Mainelis,
P O BON 218,_____ Oelvein, Iowa.
Pajieškau pusbroliu Asmenskų, iš 

'gurkiškės kaimo, Veiverių vais
iaus, Suvalkų gub. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu jų pačių ar kas juos 
'ino atsišaukti. (44)

William Veiveris
231 Elm str., Ne vark, N. "J.

Pajieškau Dusbrolių Andriaus ir 
Stanislavo Višniausku iš Vilkakarče- 
nės kaimo, Rudaminos parapijos, 
valvariios pav., Suvalkų gub. Jų 
ačių atsišaukti ar kas juos žino mel- 

Ižiu pranešti.
-Tonas Valukonis 

3OX 272, Shawenegan Falls,

Jų

(43)

P. Q_ Canada.

Pajieškau brolio Antano Švilpos, iš 
'■tanaičių kaimo. Gelgaudiškės para
pijos, Naumiesčio pav., Suvalkų gub. 
to paties ar kas žino meldžiu atsilien- 
i, nes turiu svarbų reikalų.

Antanina Gaisrienė,
143 Wolseley st.,

Toronto Ont, Canada.

(45)

Pajieškojimai
Tajicškau tetos Jievos Kalinaus 

kaitės, po vyru Šimaliunas, girdėjai 
kad gyvena Lacvrcnce, Mass.; 
gaičių kaimo, Eržvilku vals., 
gub., Raseinių pav. Molonės 
šaukti nes turiu svarbų reikalą.

John Puknaitis.
55 1 Street, So. Boston, Mass

Dar 
., Kaun< 

atsi

Pajieš'au apsivedimui merginos, 
nuo. 19 iki 23 metų amžiaus, iaisvų 
pažiūrų ir mylinčios dorą gyvenimą, 

esu 23 metų, laisvų pažiūrų ir pa
siturintis. Meldžiu atsišaukti, pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

Viktoras Matelis, (43)
10448 So. Statė st., Roseland, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus, aš esu našlys, 40 metų, turiu 
savo farmą. Sutinkanti gyvent ant 
farmos malonės atsišaukti. Plates
nes žinias suteiksiu, per laišką.

Konst. Matavičia, (46)
BON 78. Peacock, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, ne jaunesnės 25 ir ne se
nesnės 35. Aš esmi nevedelis, 48 me
tų amžiaus vyras, turiu namą ir far
mą, taipgi gerą darba, ir reikalauju 
geros šeimininkės. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą, pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

Bony Lenick. (43)
BON 424, Westernport, Md.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, doro gyvenimo. Aš esu 25 
metų, laisvų pažiūrų. Meldžiu atsi
šaukti, platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. Vyrų prašau nerašinėti.

Kazimieras Kana verskis. (43) 
10448 So. Statė str., Roseland, III. 

____________________________ g_____________

PRANEŠIMAI.

Pajieškau savo sūnų Juozapo ir 
Vincento Ūdrų, is Avinorlo sodžiau-, 
'.arasų pav. Kauno gub. Jų pačių 
•tsišaiA-ti ar kas juos žino meldžiu 
pranešti už ką busiu dėkingas.

Jurgis Ūdras,
1816 So. Halsted str.,

Chicago. III.

(47)

?7 LAPKRIČIO LAIKRO
DŽIAI VĖL BUS ATSUKTI 

VALANDA ATGAL.
Kongreso lyderiai ir karės 

darbų komiteto pirmininkas 
Raruch turėjo AVashingtone 
konferenciją ir nutarė, kad 
pratęsti „šviesos taupymą” 
toliaus neužsimoka. Nuo 27 
spaliu laikrodžiai vėl bus at
sukti vieną valandą atgal, 
taip kaip iš pat pradžių bu
vo nutarta.

LOMELLYJE UŽDARĖ 
BAŽNYČIAS.

Lovvdlyje, Mass., pereitoj 
nedėlioję sveikatos komisi
jos buvo įsakyta uždaryti 
visas bažnyčias dėl ispaniš
kos influenzos. Liga jau 
pradeda mažėti.

GAISRAS TEATRE.
Portlande, M e., pereitoj 

jiėtnyčioj sudegė Empire 
Teatras. Nuostoliai apskai
tomi į $50,000.

rė,” maras išskynė Europoj 
75.000,000 žmonių.

Kita didelė epidemija ap
lankė Europą septiniolik- 
tam šimtmetyje po „Tris
dešimts Metų Karės.” Lon
donas tuomet (1665 m.) bu
vo visai iššluotas.

Gi 1721 metuose franeuzų 
miestą Marseilles ligos taip 
išvoliojo, kad nebuvo kam 
numirėlių laidot ir 20,000 
lavonų gulėjo ant gatvių.

1799 metais epidemija bu-. uj.u>nua 
nija visai disorganizuotos, o (vo> užpuolusi Napoleono ar- paprastas.

'- lvkas — susirgus tuojaus at-
Liga, kuri abelnai yra ži-‘sigulti. Visuomenės svei- 

noma kaipo „maras, seno- fcatos priežiūros narys chi-

t

•aivakortė pasiųsta pasažie-j 
riui būt grąžinama kol pi-j ,------ r------------------ .
nigus sutiks atmokėti. To- vėj sekdavo beveik po kiek- rurgasBlueduodašitokįpa- 
del ir tie reikalai užbaigimui vienos karės. Uratai ar- tarimą: ”AtsiguIkit lovon, 
urės laukti karės pabaigos, i šiaušia epidemija. ^ Apskai- atsidarykit langus, gerai už-

7. Mano piniginė kaucija Upma. kad ii bus išsmaugiu siklokit, gerai valgykit, nie- 
išnešanti $4,000.00 pasilieka11SV1SO. aPie 000,000,000 kuo nesirūpinkit ir imkit 
pas Massachusetts Bank. žmonių, tai yra daugiau, ne- .Dovcr’s pauderio skausmu 
Commisioner, Statė Housejgu dabar yra ant viso žemės 
Boston, Mass., ir ji pasilieka ’ kamuolio ęj t entojų. I»e to 
kaipo gvarancija, jog banki-, da po kariu ląoąi tankiai 
niai reikalai atsakančiai at-1 pasirodydavo cholera, kars- 

j tinę, raupai, geltonasis dru-
Išrodo, kad karė gal ne- įr kitokios pavictrės 

užilgo baigsis ir visi nesma-' .-----------------
gumai įvairiuose reikaluo-.cinos P\?Sre^ 
se kilę josios delei, pasi-! 
baigs, o aš neužilgo sugrįžęs i 
vėl galėsiu savo

Tečiaus milžiniškas medi- 
; ir apstus 

materialiai šaltiniai, ku
riais dabar galima naudotis 

vėiSgall^u',^“voft<lra1Iša?.s s.u, ’j?3: <lu0'la 
ir klientams tarnauti kaip ir kad dabartine epidemija A- 
pirnnaus.

Kadangi ne ant vietos sto
viu, todėl laiškus ir užklau
simus malonės visi adresuo
ti man sekančiai. M r F. J. 
Ragočius, So. Boston, Mass. 
Pačtas persius man visus 
laiškus.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems,

F. J. Bagočius.

sumažinimui. Atsiradimas 
karščio yra pavojingas žen
klas ir būtinai reikia būti lo
voj.”

Kad apsisaugojus nuo už
sikrėtimo, patartina kas ry
tas ir kas vakaras išplauti 
burną ir nosį. Plovimui ga
lima pasiimti šilto vandens 
ir į berti paprastos druskos.

DUQUESNE, PA. 
merikoj negalės taip išsiplė- šk? Draugija „Varpas” 
toti. kaip senovės maras. |

Kiek žinoma, tai pirmuti- gėsi čionai atvaidinti veika- 
nis dabartinės influenzos lą „Pirmi Žingsniai.” Iš- 
atsitikimas Amerikoj pasi- garsinta, kad vaidinimas į- 
rodė apie du mėnesiu atgal, vyks 12 d. spalių, bet dabar 

laivas dele? siaučiančios influen- 
atplaukė zos ligos svetainės likosi už-

_______ ,__________  ren-
Vietos Lietuvių Dramati-

kuomet norvegų
„Bergensf.jord”
New Yorkan 12 rugpiučio darytos. Todėl šiuomi pra- 

j su 25 ligoniais, I \ ‘
;buvo jau mirę.

Dabar klausimas, 1
žmogus jaučias, kuomet j

i paima influenza?

kurių trįs nešame vietos ir apielinkės 
lietuviams, kad teatras 12 d. 

kaip spalių neįvyko.
„ jį Kada svetainės bus atida- 

Tvrinė- rvtos ir bus leistina vieši su-

MIRĖ VINCAS SAKALAUSKAS
Paeinantis iš Živavcdo kaimo, Mi- 

kališkės valsčiaus, Marijampolės pav. 
Suvalkų gub. Vincas Sakalauskas bu
vo neved s, paliko bene 2 broliu. Pa
liko pinigų, kuriuos svetimi sunau
dojo. Platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu:

Joe • Linksmonavis,
BOX 450, Hartshornc, Okla.

AR ŽINOTE KAD —
Aš padarau 100 dailiausių fotogra- 

fiškų štampų su jūsų paveikslų tik 
už $1.20? Reikalauk prabos (pavyz
džio). įdėk už 3c. štampą ir gausi 
pamatyt, kaip tokios fotografiškos 
stampos išrodo. (43)
THE GEORGE PHOTOGRAPHER.

609 North Riverside str„ 
Waterbury. Conn.

Pajieškau giminaitės Marijonos 
Noreikiatės. iš Grekonių kaimo, But- 
imonių valsčiaus, Trakų pav.. Vil
niaus gub., gvveno Pittsburgh. Pa- 
’os pačios atsišaukti ar kas žinos 
neldžiu pranešti.

Julė Zigiutė.
18 Factory strn Hyde Park, Mass.

Paiieškau draugo Juozo Zvingio, iš 
Mažeikių miestelio. Šiaulių pav., 
’iauno gub. Jo paties atsišaukti ar 
as ji žino meldžiu pranešti.

E. J. Dubcn.
112 Park avė., Brooklyn N Y

Pranešimas.
Petro Šileikio 

, Vii' mergės pav.. Dial 
Aš esi 

ir tuojaus reikės išva- 
Franci ja. Visi giminės ii 
malonėkite tuojaus atsišau 

(43;
Chas Shileik’S

78 Inf. Camp Cnster, Mich

Pajieškau brolio 
Kauno gub. 
t u vos parap,, Atkočių sodos, 
kariumenėje 
žiuot į 
draugai 
kti.

Co. G.

Pajieškau brolio Vincento Dau- 
r.iaus norėčiau su juo būtinai susiži
noti. todėl jo paties ar kas jį žino 
nuoširdžiai meldžiu atsišaukti.

Domininkas Daunis, (44)
BON 512, VVitt. Iii.

Pajieškau sesers vaiko Ignato Ar 
i.aėiausko 3 metai atgal gyveno Fran 
klin, N. Y. Paeina iš Vilniaus gub. 
Dusmeniu parap. Meldžiu jo paties 
ar kas žino atsišaukti.

Jos. Laniauškas.
81 Silver str.. ’ (43)

SO BOSTON, MASS

Pajieškau brolio Vinco Pavilonies 
iš Buckur.ų kaimo. Metelių valsčiaus 
Seinų pav.. Su valka gub. Jo patie: 
atsišaukti ar kas jį žino meldžiu pra
nešti.

Juozas Povilonis, (44)
1929 Chapin st., Djtroit, Mich

Pajieškau brolio Antano Oksas, iš 
Genetinių okalicos, Vadoklių parapi 
i'«, prieš 4 metus gyveno Thomas. 
W. Va. Taipgi dėlės Kazimiero 0k- 

iš Būti unu sodžiaus, Ramigalo. 
narap., prieš 12 metų gyveno R’ira' 
Ridge, Pa., abu Panevėžio pav., Kau 
no gub. Jų pačių atsišaukti ar kar
iuos žino meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbų reikalų, išeinu į kariumenę ir 
norėčiau su jais susižinoti.

Victor Oksas, \ (43)
1214 So. 4S-th Ct., Cicero, Iii

Pajieškau savo vyro Petro Poleikio. 
iš Sideinų kaimo, Šilalės parapijos 
Raseinių pavietas, Kauno gub. Jau 4 
m^tai ' ain as atvykau iš Lietuvos ir 
iki šiol negaliu jo surasti. Jo paties 
meldžiu atsišaukti ar kas apie jį žino 
malonės duot man žinią.

Ona Jurkaitė-Poleikicnė, (43)
711 Barnum avc.. Bridgcport, Ct.

Pajieškau tetos Petronės Balutevi- 
čiutės — Matulevičienės, iš Laukinin
kų kaimo. Niedzingės parapijos. Vil
niaus gub., gvveno bene Lawrence, 
Mass. Jos pačios atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti.

Marijona Balutevičiutė, (43) 
133 Lincoln st.. Marlboro, Mass.

PAĖMĖ DURAZZO.
Pereitoj sąvaitėj italų lai- jant ],Ob0 sergančių karei- sirinkimai,\ėl bus pagarsin- 

vvnas paėmė Durazzo uos- vių pasirodė, kad į tris (iie- ta. kada bus lošimas minėtas 
tą Albanijoj.' nas pas ligonį išsivysto di- veikalas. Jonas Pazharskis.i

Pajieškau krikšto motinos Antani
nos Kisielius, ji apie 10 metų atgal 
išvažiavo is Londono-Anglijos į Cle- 
lelandų, Ohio ir nuo to laiko nieko 
apie jų negaliu žinoti. Kas iš ger
biamų “Keleivio” skaitytojų apie jų 
žino, malonėkite prarcšt:, arba pati 
lai atsišaukia, nes turiu svarbų rei
kalų pranešti. (43)

Nellie Va«aiCiutė,
24 Devonshiie Rd.

Wes4 Croydon, England

Pajieškau pažįstamų: Anastazijos 
r Marijonos Klišičių, iš Zabiškės 
niestelio; Petrulės Stankevičiūtės iš 
"ėdesy miestelio — visi Zarasų pav., 
Kauno gub., gyvena bene Philadal- 
ohijoj. Jų pačių atsišaukti ar kas 
ino meldžiu pranešti (45)

Paulina Žinkiutė,
> Chandler str., Marlboro, Mass.

Agentam ir Prakalbų Rengėjams.
Nuo laiko, kuomet Butkaus Spaus

tuvė likosi perkelta iš Detroito Į 
CHICAGA, as likausi jos atstovu. 
Rutkus važiuodamas į mokyklą stu- 
dijuot augštesnius mokslus, pavedė 
man visus spaustuvės reikalus atlik
ti, ir pardavoti taip knygas kaip man 
geriausiai patinka.

Kas padarė Dievus? ...................25c
Pasikalbėjimas Velnio su Dievu 25c

Pajieškau brolio Petro Bukės, iš 
Raguvos parap., Vilkmergės pav., 

<auno gub., prieš 4 metus gyveno 
lardner,' Mass. Jo paties atsišaukti 
ir kas žino meldžiu pranešti.

Simonas Bukis,
BOK 1114, Raymond, Wash.

APSIVEDIMAL

(15)

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos, geistina, kad mokėtų barberio 
larbą. aš taipgi esu barbens ir užlai- 
au savo barbernę. Esu 25 metų, 
•lerginos, kurios malonėtų su ma- 
.im arčiau susipažinti, meldžiu kreip- 
is per laiškų, taipgi teiksis prisiųsti 
r savo paveikslų. Paveikslą sugrą
žinsiu. (44)

* P. Stasiūnas
910 Joseph avė.. Rochester, N Y

Pajieškau nasiės arba suaugusios 
nervinos apsivedimui, esu 47 metų 
amžiaus, turiu farmų ir reikalinga 
man gaspadinė. Malonės plačiau 

susižinot per laiškų. (44)
Frank Rakowsky,

P O BQX 33, Frontier, Minn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
irba našlės, ne senesnės 30 metų, gei
stina, kad butų gero budo, geltonais 
įlaut-ais ir nesunkesnė 10ų svarų, 
rražios išvaizdos. Su pirmu laišku 
neldziu prisiųsti savo paveikslų. At
sakymų duosiu kiekvienai.

G. R, (431
1710 N. Wcbster avė., Kokomo. Ind

Pajieškau apsivedimui merginos, 
įuo 18 iki 25 metų amžiaus, be skir- 
umo pažvalpų, mokančios skambint 

pianą ir griežt smuiką, geistina, kad 
>utų pasiturinti... Su pirmu laišku 
neldziu paveikslo. Aš esu 25 metų 
noksleivis. Platesnių žinių meldžiu 
kreiptis šiuo adresu:

S. W. R. (44)
613 Union str, Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ruo 20 iki 26 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo ir mylinčios gerų šei
myniškų gyvenimų. Aš esu 25 metų 
amžiaus, turiu jrerų amatų ir liuosas 
nuo kariumenės. Meldžiu su pirmu 
laišku prisiųsti savo fotografijų. Bus 
atsakyta kiekvienai. Platesnių žinių 
apie save suteiksiu laišku. (45)

Rili Nosays,
1917’£ Second avė..

Rnck lsland, IIL

Perkupčiams:
6 egzempliorai už .................. $1.00
40 egzemp. už.......................... $5.0 ’
lOo egzempliorų uz .......... $10 09
Atsišaukite tuojaus, dabar yra ge

ra proga knygas platinti, na jų ma
žai kas jau užsiima išleidimu, ypa
tingai tokias knygas su paveikslais. 
Adresas.

S. MISIŪNAS.
149 E. 107-th st, Chicago, III.

MEDUS! MEDUKAS! MEDELIS!
Šįmet daugiau gavome medaus 

kaip pernai ir norime visą išparduoti 
iki Kalėdų. Taigi pasiskubinkit, me
dus supiltas į blėšines po 5 svarus — 
$1.75.

Taipgi skaitykit Laikraštį “Ame
rikos Ūkininką” kaina tik $1.00 į me
tus. Atsakymui prisiųskite markę.

M. Valenčius. (43)
P. O. BON 96, HART, MICH.

Kad būt gražiu
Vartok tą mostį; ji padarys veidą 

TYRU, SKAISTU ir BALTA. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. 
Padaro minkštą ir baltą odą. Kaina 
dėžutės 76c ir 81.00. Pinigus galite 
siųst popierinį doleri arba štampo- 
mis. (45)

DISTRIBUTOR M ILBERT CO.
P O BON 772, WATERBURY, CT.

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos i 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos pasekmė, tai būtinai kiekvienas 
lietuvis turi perskaityti naują knygą

Kas tai yra religija?
Toje knygoje yra nurodytas religijos 
atsiradimas ir jos veikimas nuo pat 
pirmpradinio žmogaus iki musų die
nų. Kaina, $2.00 apdaryta $2.50.

čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant kataliogo ar at
sakymo reikia už 3c. stempą prisiųsti.

F. MILAŠAUSKIS,
13 Atlantic st.. So. Boston, Maaa.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją tedirbs 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus. o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
balta. Toji mostis išima plėtmus rau
donus. juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 60c. ir $1. Pinigus gaNt 
siųsti ir stampomis. (44)

J. RIMKUS
P. O. BON 36 llolhrook, Maaa.
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KELEIVIS.

Į —Jis tuos žodžius "ir lupt” [ 
# atkartojo be perstosimo taip 

greit, kaip tik įstengė.— - - - ‘
I

! ninkas.
Į v.

v

ZIOPLESEKLIS
Vienas ūkininkas, nuva

žiavęs didrr.’estin, žioplinė
jo gatvėmis dairydamasis i 
visokius jam stebėtinus da
lykus. Vienoje rieto ie jis 
per langą pamatė keletą vy
rų labai greitai tarškinau* 
pirštais į kokias tai ypatin
gas mašinėles. Jis jau buvo 
girdėjęs apie spausdinamas 
mašinėles, todėl labai tuomi 
užsiinteresavo, nes greitai 
dasiprotėio, kad tai čia ne 
kas kitas, kaip tik tos spau
sdinamos mašinėlės. Ilgai 
jam ties durimis su pražio
dinta burna bestovint, vie
nas iš dirbančiųjų šuktelėjo:

—Gal tamista pirksi žiop- 
lesėklių?

Ūkininkui, kaip sau nori
te, tas buvo kg truputį pel
nosi. Jis. todėl, paėėjęs to
liaus užklausė praeivio, ką 
dirba tie vjn’si, .kur taip 
tarškina ant mašinėlių. Pra
eivis jam pasakė, kad jie ra
šinėja visokius laiškus paga1 
kitų pasakojimą ir taipgi 
perrašinėja visokius doku
mentus. Ūkininkas greitai 
sugrįžo atgal ir tiesiog Įė
jęs i minėtą vietą užklausė 
ar kas neparašytų jam laiš
ką ir kiek už tai reikės už
mokėti. Gavo atsakymą 
kad toks laiško narašymas 
atsieisiąs visą rubli. Tečiaus 

’bo neatlaiflziam derėjimosi 
jis išderėjo. kad raštininkas 
turi jam taip parašyti, kaip 
jis nasakos, jei ne, tai lis už 
laišką nemokėsiąs. Gerai. 
Raštininkas buvo pasiren- 
ges ir ūkininkas jam sekan
čiai pasakojo:-

—Miela pačiute, — pasku; 
užklausė: ’’Aa jau parašei?”

—Taip: ką daugiau?
—AŠ vieną dieną ėjau pa

sivažinėti — a’ jau parašei?
—žinoma! skubyk pasa

kot.
_ » e »-»• “ -

— A U. ir Į 
kiau seną kumelę — a’ 
parašei ?

—Ak taip! Jau senai 
rašiau! Ką daugiaus?

—Oje. kain tu greit 
šai!

Sustok! — sušuko rašti- 
. — Aš jau du lapu 

i prirašiau to tavo "ir lupt,” 
i todėl noriu, kad pasakytum, 
ką turiu daugiau rašyti?

—Na, ir ta sena kumelė 
spyrė ir spyrė ir spyrė ir 
spyrė ir spyrė --------

Tą pati žodi ”ir spyrė” jis 
taipgi be uerstojimo atkar
tojo su didžiausiu greitumu.

—Ei, liaukis! Jau kelis 
lapus prirašiau ”ir spyrė.” 
Ką daugiau nori?

Ūkininkas toliaus ėmė vi- 
saiD lupom’2 čepsėti, švilpti, 
čiulbėti ir liežuviu kleksėti, 
retkarčiais pridėdamas da 
’naa. a tu!” ir tą pati be 
nerstojimo atkartojo su di
deliu greitumu.

Kasėjas pašoko nuo kėdės.
—Parašyk ta.’ Parašyk 

tą! Kodėl nurašai? — suri
ko ūkininkas.

—Aš tą negaliu parašyti!
—Na, rai aš nemoku už 

laišką!
Raštininkas surinko visuc- 

prirašytus lapus ir užkiau- 
•ė:
—O ką turiu daryti su ta

vo tomis popieromjs, ant ku
rių surašiau visus tuos kvai
lus žodžius?

—Ogi gali i jas supilti 
žioplasėkL 
neli!

i vežimą Įsikin-
jau

pa-

ra-
— Nu. paskui aš įlipau 

i vežimą ir atsisėdau, pas
kui pasiėmiau vadeles, pas
kui pasiėmiau i ranką bota
gą

—Re abejonės, parašiau! 
Ką daugiau?

—Skradžiai žami, kaip 
greit rašai! Aš dar nema
čiau, kad kas taip greit ra
šytų. — Na ir aš tai senai 
kumelei sakau: ”Naa!” — 
ir smarkiai patraukiau va
deles — a’ jau tą parašei?

—Žinoma, parašiau ir jau 
netenku kantrybės! Norė
čiau, kad tamsta neužim
tiem tiek laiko savo tuščiais 
klausimais. Sakyk, ką dau
giaus rašyti!

—Na, ir ta sena kumelė a- 
nei iš vietos! Todėl aš su
rikau: ”Naa, tu sena lupy
na. naa. a’ ne važiuosi?” — 
a’ jau parašei?

—Kad tave kur! Žinoma, 
kad parašiau, tu pragaiš
tingas seni! Toliaus!

—Na, tai pasiėmiau bota
gą ir kad ėmiau lupt ją, 
kad ėmiau lupt ją. kad ė- 
miau lupt ją ir vis lupt,1 be 
jokio perstojimo lupt ir lupt 
ir lupt ir vis lupt ir lupt ir 
lupt ir lupt rr lupt ir lupt ir 
lupt ir lupt ir lupt-----------

a’ jau parašei?

M&iuieriai. meekanikai. sudėjai, fabrikus ir sia| 
(Urbiuinkai. dirbanti viduj ir lauke, y tu auiiiui

Ni.vpsignuk !>irkd*ms« pi-’ios vaistu, dideles* b<>nkos«. Reikalauk geriMsiu. Knomet pirksi 
Paiu-Eipeiier, persitikriuk ar yra 1KARA. vaisbaienkiia aat l.uksink". r r-tai ir centai uz 

bonkntę. Uauuaiuca visose aptiekoae, ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Washhigtoa St., New Ycrk, N. Y.

1 & žhŽL, DRAUGAS NELAIMĖJE!
iš gatvekario, kuomet tas 
dar nebuvo sustojęs, pasly
do ir išsilaužė koją. Kada 
ji nunešė pas daktarą, tas 
atraitoja kelines, o-gi visa 
koja purvina. apskretusi, 
net baisu žiūrėti.

—Tik jau tamista galėjai 
bent kojas nusiplauti! —su
migo jo daktaras.

—O iš kur aš galėjau žino
ti, kad man jas nulaužš, 
atsiliepė žmogelis. '

p ’ I d

PAIN-EXPELLER
Jau suvirš penki*»-d« šimtys metu 
kaip MU piuki gyduole yra var- 
tuojaiua -au geriausioms pasek* 
uieius. išgydymui 9 r u u; a t i z m o, 
sk>U8iuu krutinėję, šon<‘»e ir rau- 
D’CDvse n» nra!gijo«. strėnų die- 

š.urio ir kosulio.

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

So. Bostone.
Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk 

kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio 
• ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
kad męs parduodame viską daug pigiau ir už viską gvarantuojame.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainą. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit Krasos ženklelį at
sakymui.

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

Dzidelis kontris.
Du dzūkai, nesenai atke

liavę Amerikon, vieną šaltą 
rytmetį ėjo keliu nėr laukus 
^ieškodami darbo ir. kuomet 
jiedu ėjo pro vieno ūkinin
ko namus, jų draugiškos 
pašnekos tapo pertrauktos 
■emu nasirodvmu kelių šunų. 
Vienas keleivių tuojaus 
griebėsi už akmenio, bet pa
matęs jį esant stipriai prie 
žemės prišalusiu, nusiminęs 
sušuko:

—Ak tu Dzievu’ėliau. kas 
ce zo kontrė! Akmenai pri- 
rišei, o šunes palaidzi!

Kapo parašas.
Našlė užsakė pas akmenų 

tašyto ją akmenį savo vyrui 
■ant kapo. Aiškindama apie — - --

'es! — Sudieu po-j
t

Vis-kas.

}
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parašą, ji taip atsiliepė: 

—Aš noriu, kad ant ak
mens butų iškaltas užrašas: 
”Mano mylimam vyrui” ant 
tam tikros vietos.

—Gerai, ponia, — atsakė 
tašvtojas.

Na, ir ant akmens tapo 
i iškaltas parašas: "Mano 
(mylimam vyrui ant tam tik
ros vietos.” i < _ ________

Dideiis palengvinimas.
žemaitis nukeliavo į Ry- 

rikas taip prisikamavo, kad gą ir ten gavo tarno vietą, 
int galo perpvkes ėmė ją Jo brolis gyveno Kaune, ir 
keikti, kaip tik įmanydamas, kadangi tarnavo pas žydą 
Tuo tarpu, kaip tyčia, ten tiž ašminį ant dienos, tai bu- 
uasisuko prabaščius ir, iš- v0 labai nuskuręs. Todėl a- 
girdęs jo keikimą, labai nu-'yąs brolis, kad jam pagel- 
ristebėjo. ’ \ ‘ ~ _

—Ak,klerike! Ar tai gali-’ atliekamas drapanas. I 
mas daiktas? — Ar tu gali žipeno kišenių jis Įdėjo se- 
:aip keikti? kantį paaiškinimą:

— Persiprašau prabaščiyj "Muna myls bruol! čio- 
— atsakė klerikas: aš neini- na aša dielia tamstas siunčiu 
dijaukad kas arti čia galėjo sava drabužius. Kad any na- 
buti; bet visas dalykas tame, būt tap svarbus, bo rak 
* ’ “ ------ - j--—už anus muo-

’ kiet un parsiuntimą, ta aš 
išpijuoveu iš anun guzikus. 

” Tava bruolis, Juzapas. 
”Aš tus guzikus išpijuc- 

vens sudiejau ing kelnių ki-
_a maža. Taigi jis prisakė gj V/”’ w -j**“ “

siaučiui pasiūti nelygius če-P ’ _______
batus, šiaučius padirbo to- Musu vadai,
kius, kokius dzūkas norėjo, T_. __ .
bet kada šis parsinešęs juos^ yiename SLA. seime, pir- 
jamo bandė mažesni čebatą1 menkas taip atsihepe į de- 
jžmauti ant didesnės kojos; -
'.r tas jokiu budu neužlindo, • .. --------- - -:u
) didesnis čebatas ant mažo- ■ .
šos kojos buvo perdidelis, ite p™13’ ir nerūkykite, ba 

moterų vra, tai smirda.

Kunigo karvė.
Vienas prabaščius turėjo 

karvę, kurių jo giminaitis 
klerikas turėdavo kas rytas 
pamelžti. Karvė būdavo, 
paprastai, labai nerami, bet 
vieną rytą, kada jis stengėsi 
ią melžti, ji buvo, sakytum, 
velnio apsėsta. Vargšas kle-

bėjus, nusiuntė jam savo se-

v točto uaijnao vaiut, --------- ---------- —

kad aš negalėsiu j kunigus dagesnis 
šėlti, jeigu ta karvė bus.

Negeri čebatai.
Vieno dzūko buvo nely

gios kojos: viena didelė, ki- šeniu, ta anus tyna ir bera- 
...... ............ si.” *

■Tautiečiai! Prašau nu- 
: siimti kepures, užsilaikyki-

tai nunešęs pas šiaučių 
trenkė Į žemę čebatus ir su
riko :

—Tegu tavi šimtas ir de
vyni su tavo debatais! Aš 
tau liepiau vienų debatų pa- 
siuc dzidesnį už kitų, 
vietoj to pasiuvai vienų ma
žesnį už kitų, tep kad abudu 
niecinka un kojų!

Biaurųs vaistai.
Tūlas kumetis pasakoja, 

kad jis vos nenumirė, kada 
■daktaras ji, beserganti, no- 

o tu-rėio pataisyti. Štai jo žo
džiai :

—Kada sirgau, tai dakta
ras mane liekarstomis taip 
nukoneveikė, kad aš paskui 
net sveiku būdamas per tris 
mėnesius negalėjau iš lovos 
pasijudinti.

Tas primena vieną dzūką, 
kuris laike krikštynų užgė
rė gaspadorių skydamas:

—Kad Dzievas jį sveikų 
i senatvei, 

: vištų, v y

Nepaprasta teisybė.
Juokingiausia prisieka 

buvo, kada vienas policijan
tas sekančiai prisiekė:

—Areštantas mane parsi- 
plėšė ant žemės, vadino ma-i _
ne asilu paskučiausiu Pus-laikytu ‘ ikf‘lokei "s. 
salvių, baidykle, nuskureliu kad a]ėtu suval)fvc 
ir bepročiu, ir tas viskas, as -
prisiekiu, yra teisybė. kų jo kapų kapscys.

Siaubunas.
Ūkininkas, Krosnos para-• • • * 1 •

JOS

Naktiniai stebuklai
Policijantas, pamatęs vie- pijoje, papjovė karvę,* jos 

na ponaitpalaikį vėlai nak- j viduriuose atrado: didelį si
tyje betriūsiantį kpie savo.......................................   * '
duris, šuktelėjo:

—Ei! Tu negalėsi su tuo 
atrakinti durių! Tai yra ta
vo cigaras!

—O, kad jį velniai! Matyt, 
kad aš surukiau savo raktą 
baliuje!

dabrinį žiedą, tris iš plaukų 
špilkas, vieną brošką, dvi 
kabes ir penkis guzikus. Jis 
tokiu radiniu labai nustebo 
ir sako:

—Po šimts balanų! Dzie- 
važi, ta karvė visų panely 
prarijo!

80 dienu išban- 
dY^ui DYKAI.

Prisiųsk 20c. dabar.

A. P. OH ENS, Dept. 56 E.

Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite 
dusulį, reumatizmą, neuralgija, paraližių. 
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugybę ki
tų >igų, arba skausmą bile kur. Prisiųski- 
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. de! mo
teriško diržo, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kaštus. I keliatą valandų mano 
stebuklingas diržas rasis jūsų pačte. Už
mokėkite rankpinigių $3.9.8. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožną (lieYią pagal nu
rodymų per du mėnesius, tada bėgyje G0 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin
kite diržą atgal o aš sugražinsiu jūsų $3 9s 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinirr.as. Ad
resuokite: (44)

152 W. 14-th st„ New York, N. Y.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
YRAI — MOTERS — KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 

-•veiki. Užsigar.ėdinkit gyvenimu. Pnsirengfcite dabar 
aries ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
<irgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbų taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
sentėk da vienų dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
-ą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kaino. 
Taipgi reikalaujam 4c. daugiaus už parsiuntimą.

Fishleigh & Co., R 70 Athenaeum BIdg„ Chieago, IIL

Draugijų Reikalai
LIET. DARB. BR. P AŠ. DR-STfi

Courtney, Pa.
ValdvkoR adresai: 

Mikas Nakutis, —pirm.
BOX 410, Courtney, 

D. Lakavičius,—pirm, pagelb., 
BOX 138, Courtney, 

Ant. Bresenskis—Fin. rašt,
P. O. BOX 64, Courtney, 

VI. Gamulis Prot rašt,
x BOX 400, Courtney,

St Bemotoviėia—kasier,
P. O. BOI? 28, Courtney, 
nariai.kurie gyvena t.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

v įsi nariai.kurie gyvena toliau, 
malonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa 
šalpos.

LIETUVIŲ -MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA. 

Pittsbuggh. Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colwall Street. 
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st„ 
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street 
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,

1525 Penn. avė., 
Kasierius Karalius Varašius,

Al! Nation Dep. Rauk S. S. 
Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai
tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado
mas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov. 
Stan išaustas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

GRANO RAPIDS, MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirmininkas P. Rausius

1227 Front avė. 
Pirm pagelbininkas, J. J. Bielskas,

1338 Quarry 
Protokolų raštininkas J. Štaras, 

1114 Hamilton 
Turtų rašt. P. Greičaitis,

1534 Quarry 
Iždininkas V K Liumas.

1030 Muskegan 
Trečiųjų Teism rast. J. Žigunas,

1310 Elizabeth
Organo prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas,

505 Crosby street. 
Su Draugijos reikalais malonėkite 

kreiptis virš nurodytu adresu.
Pirmininkas P. Rausius, 

Susinėsimų rast. J. Štaras.

ave.

avė.

avė.

avė.

avė.

A.

A.

K.

M.

ST CHARLES. ILLINOIS.
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS 

Valdybos antrašai:
. Šilkaitis — Pirmininkas,

P. O. BOX 48, St. Charles, ni 
. Urpolis — pagclbininkas,

58 — 2-nd str, St Charles. III. 
. Tamašiunas, Protokolų Rast.,

73 W. Illinois str., St Charles, III. 
Turto Raštininkas, F. Siliunas,

41 W. 6-th st., St. Charles, III. 
Lukas Kasierius, —

560 4-th str., St Charles, III.

DR V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGF.R. ILL

Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa- 
ge’bininkas Ant. Salasevičius, Prot. 
Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų 
Rašt. Izid. Petrcikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius,
B0X 475. STEGER, ILL

TERRE H AUTE IND.
Draugystės "Sietynas” mėnesiniai 

susirinkimai būna kožnų pirma mėne
sio seredą. 7 valandų vakare, Socia
listų svetainėje, po num. 1120 6-th st., 
Terre liauto, Ind. Norintieji įstoti 
j draugyste meldžiami atsilankyti ; 
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c. 
Pašalpos ligoje — $1.<M i dienų.

F. Urbonas, fin. sekrt.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinau, kad Jus sučėdyait pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai uesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUTAM
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1GIA1 IR GERAL
IR IfiPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrinta*. Kaina 

prieinama.
Tikras Ja»g broli* lietuvi*

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

Telefonas: So. Boston—21018

<

fn. H 
)}

I

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius, .

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
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KIRE IR LIGOS!
______________________ 4__________________________

Dr. A. Montvid j
įLietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

Chieago, IIL, 
Miesto offisas: 
1553 W. Madison Street, 
Suite 600—612 
Valandos: 10-12 ryte. 
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas: 
2225 So. Leavitt st. 
Vaiandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626. 

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

Antai 
akmens 

GeLžkelio laikro
dis šriubeliu už
sukamas, vyriš- 

i ko didumo, ant 
£į7 20 metų auksuo

tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas. ypatingai 

906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. FLL 
gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinotu Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCn ro
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

Aš, Alena Kcstovska, pasirr- 
visai publikai akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau ifuo nevirinimo 
pilvo ir disper.sijos. 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 pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris 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 $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptiekose, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEM1CAL INST. 
Žolės n no visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS, Prof.
1707 S. Halatcd SU, Tel. Canal 6417. 

Chieago, UI.
Mtų apgarsinimų turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 

lauke bei rengiasi prie kariavimu, susi- 
rupinusiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko. 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. Daunoras Trejankos 

arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pačio ženk
leliais, šiuo adresu:'

Žmogaus Issivystymas
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IiSIVYSTfi Iš BEŽDŽIONĖS. NEKURIE SAKO, 
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

AUDIMO APDARAIS 50c. 
KAINA 35c.

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu bu
du toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie žmo
gaus.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENGVfiS.

Iš jos sužinosi, kada musų protėviai vogdavo 
sau žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduo
davo savo dukteris. Kokios vestuvės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.

Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smul
kiai išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.F KAINA 35c.

GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c

Viršminčtos knygos {raunamos "Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresų užrašykit taip:

"KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.



Raudoni žiburiai.
Pieša trijose veikmėse

, Iš
EUGENIAUS ČIRIKOV’O 

Liuosai vertė J. B. S.

(Tąsa)
Nušvitus veidely šypselės žibainei, 
Tarytum liudėsis, ar džiaugsmas, 
Čia-va-kur krūtinėj pakila ir baimė, 
Ir nors žiūrėti akysna, ir skausmas, 
Kad toji šypselė negrįžta.
Kad bent ją išvydus aš jausdamas 

norą,
Ilgai vaikštinėjau palei aukso tvorą, 
Pro grotas žiurėdams, veltui tryniau 

kaktą! •
Dabar nėr jau kliūčių: ji man davė 

raktą!
raktą. Senis paėmęs ’ raktą žingei- 
Eolis nerimauja ir tiesią ranką prie 

rakto.

Rodo seniui aukso 
džiai apžvelgia jį.

EOLIS:
Atduok

SENIS:
Tu atsiekei siekį...
Na, sakyk, antgalo, ką tu nugalėjai? 
Pergalę laimėjęs, pats pavergtu liek 
Ir širdį už raktą užstatyt turėjai.

EOLIS:
Nežinau... Tos mielos ir skaisčios 

mergelės
Sieloj tiek slaptingo ir saldaus ilge

sio...
Kai mieganti jure jos židrios akelės 
Taip pilnos berybio, kai dausos, liū

desio...
Kas ji... nežinau aš...ir kaip ją vadina. 
Ar man ne visviena, nors protas ne

žino?

mano raktą!

SENIS:
Eoli, svajune! Ten už aukso grotų 
Žmonės kai papūgos aukso klėtkoj 

miršta!
Ten ir moteriškės mylėti nemoka... 

EOLIS:
Nekalbėk man šitaip. Ji visai kitokia! 
Jos sioloj ilgėsis, liūdnumas akyse. ..

Abudu valandžiukę tyli: senis žiuri į gęstančios ugnies 
nuodėgulius, Eolis gi spokso į žvaigždes.

SENIS:
Ar broli Urbina nebuvai suėjęs?

EOLIS*
' Jis bastos po kalnus...

SENIS:
Taip ilgai negrįžta...

EOLIS:
Kalnuos traškų mišką jis tenai užė

jęs,
Miške rado urvą, urve kalvę seną
Ir joj...

SENIS:
kas joj buvo?

EOLIS:
Joj kalvis gyvena.

SENIS:
Žinoma, ne vienas; kalvis jums ne- 

, rupi.
EOLIS:

Taip... Rodos, kad buvo ir duktė jau 
nutė,

Tikrai nežinau aš...
SENIS:

Kam slėpdams meluoji?
Dienų vakarykščių rytojus nebijos’ 
Žinau, kad graži ji kai naktis juo

doji:
Jos dvi juodos akys dega kai žarijos
Jos dantis kai perlai šviesoje auš

rinės,
Jos lupos raudonos kai dvi spanguo- 

lynės...
EOLIS:

Tai tu matei Zoilę? Kaip tai atsi
tiko?

9

SENIS:
0, jinai gyvena jau nuo šimtų metų 
Ir gyvens, kad liksiu aš jau tik še

šėlių.
Aš ir tą pažįstu, kuri tau patiko;
Tu mat myli, rytą, rausvų debesėlių 
Ir žiedelių varsą, 
Drebančia ją rasą
Ir tą^aksominį nakties šydą platų, 
šaltais žiburėliais žvaigždžių iškai

šytą, 
Taip, tu myli rytą.

Debesėliams rytuose raustant, Eolis pradeda dūduoti ko 
kią tai dailią dainelę.

Aš išviriau gardų jūsų pietams valgį. 
Šile du burkuoliu balandžiu nušoviau

Ten už aukso grotų da tokių patrovų' 
Gal niekas nevalgė.

EOLIS:
Valgyt nesinori... Prisotino laimė...

SENIS:
Da laimė prisotint nieką neįstengė, 
0 mano virtinė paukščių laisve kve

pia,
Akstiną slaptybėms, kurias miškai 

slepia,
Ir kvapsniais žolynų tenkina smals- 

t tumą.
Pavalgyk, sustiprink nuvargintą 

kūną,
Sąmonei pavogtą sugrąžink ramumą 
O kada užmigsi smagiai pasilsėjęs, 
Tu sapnuosi sapną... Tokie sapnai 

būna
Tik pas jus, jaunuoliai, kad įsimylėję. 

EOLIS:
širdyj dreba baimė... Saldus neramu

mas!
Nereik man sapnuoti,-
Kad galiu klajoti!
Sapnavau aš sapną ten už aukso 

grotų,
Kur tarp tiesių kyprų stovi puikus 

rūmas,
Statytas iš aukso ir kristalo šmotu... 

SENIS:
Ir tave jau auksas, kai matau, ma

sina, •
Kai tuos, ką vergijos retežiais žvan

gina.

- keleivis. —’
tai -<-■
|
i telpa laikraštyje įvairių firmų, lei
dėjui neatsako.

. -1 — • m - • ' — -

Laiškai iš Lietuvos
Julius Rudis, atsišauki 

mas iš Lietuvos.
Stanislovas Rudzinskis. 

Frank Kapustas.
Basie Kreivis.

L. I. DAUKŠAI, kuris pa- 
jieškoio per Bagočių savo 

I giminių Lietuvoje yra atė
jęs laiškas. Malonėkite r>a- 
įsiimt iš ''Keleivio” Redakci
jos.

Į

1'
Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo !

Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie NESIŲSKIT PINIGU 
Inln*! Initruči v in ftrmii lai.

t

su klerikalais.

Ne CENTO!
KRUTOMŲ PAVEI

KSLU KAMERA!

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Juje aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo ”forni- 
ėius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygute turi 45 puslapius 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 seka socialistų 
užsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą” į skutus.

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

Suvyniok 10c. į popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. Norintiems daugiau 
ant duodame nuošimtį.

"KELEIVIS”
BRI)ADWAY. so. boston.

Tiktai §4.50 Kamera ir Filmos
:a I.a-m-a jus galite rodyt krutumus paveikslus 
;’ucse Tas nereikalinga, kad jus bu-

• operuoti ją, nes ir vaikas gali su 
lempa taip pritaisyta, kad šviesa 
Iektrika. Ji neužima daug vietos ir

!; biie kur. Lempos pritaikomos —
• didelius ir mažus paveikslus. Visi 
Ijmna taipgi 10 filmų su 500 pavei-

su

Su 
savo la 
tumėte ck;p« rtu, k_ 
ją dirbti. Kameras 
ya stipresnė negu r 
galima padėti beveik 
Lad jus galite rodyt 
reikalingi daiktai i.- 
kslų duodami dykai.

Fiimos duodamos prie kameros yra tos pačios kurios 
iųjų nuveiksiu vietose. Ir jus galite ma- 

:,i :t;us ir scenerijų jūsų pačių namuose, 
e. kaę ši kamera yra parodymui tų pa- 
paveildų. Su kiekviena kamera duoda-

EKONOMIŠKIAU VAL
GYK IR PIRK LAISVĖS 

BONDSUS.
• Nevalgyk perdaug, valgyk 
ekonomiškiau ir pirk Lais
vės Paskolos Bondsus! Tas 
reiškia geriau pavalgyt, ge
riau maistą suvirškint dau
giau naudos iš maisto turė- 

i ti. Visa tai atsiekti kaip tik 
'ir leidžia Trnerio Ameriko- 
•niško Kartaus Vyno Elixe- 
I ris, pagelbėdamas atsakan
čiai maistą suvirškinti. Su
virškintas maistas virsta 
krauju, teikiančiu kunui gy
vybę ir spėką. Nesuvirš
kintas maistas virsta nuo 

Idais, gimdančiais ligą. Tri
nerio Amerikoniškas ElLxe- 
ris paliuosuoja jus nuo vi
durių užkietėjimo, nervišku
mo, galvos skaudėjimo, ne
virškinimo ir abelno apsilp- 

! nėjimo. Visur aptiekose par- 
Isiduoda po $1.10. Dabar, 
įknnmet šaltas rudens laikas 
atėjo visuomet turėkite po 

i^anKa du Trinerio vaistu: 
Trinerio Kosulio Sedatyvas 
(nuo persišaldymo, kosulio 
ir kt.) — kaina 25 ir 50ę. ap
tiekose, išsirašant — 35 ir 

j 60c., ir Trinerio Linimentą 
(nuo reumatizmo, neuralgi
jos, strėnų diegimo, raume
nų sukimo ir tt.) Kaina ap
tiekose — 35 ir 65c., išsira
šant — 45 ir 75c. — Joseph 
Triner, Co., 1333 — 1343 So. 
Ashland Avenue, Chieago, 
Illinois.

* >
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MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

EOLIS:
O, ne! Ten ant iako, tarp kyprų tie- 

. šiųjų,
Tarp baltų lelijų, rožių kvepiančiųjų 
Sapnavau aš sapną...

SENIS:
Raudonais skruosteliais....

EOLIS:
Tiek sieloj ilgesio,
Akyse liūdesio.
Liūdi, kad negali podraug su paukš

teliais
Laisva kai svajonė, erdvėje skrajoti! 
Ilgis, nes krūtinėj apmalšint negali 
Troškimą matyti nežinomą šalį, 
Kad tolimiems,
Nežinomiems
Dievams garbe duoti...

SENIS:
Bloga,

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na. savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dairi- vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo* persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
nrietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLEIGH & CO.. Dept. 924, 
CHICAGO, ILL.

Už Suv. Valst. rubežių kaina $2., pi
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

Risijes Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa 
sitraukt nuo sosto. Revoliueijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
j popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"'KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

I SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVĮ.

Grotai

kad už aukso grotų sapnas 
buvo:

augšti, smailus, kai ašmens
durtuvo...

KOLIS:
E, aš juos išrausiu, kai gėles, iš žemės. 
Ir ją išsivesiu... Ji nebėgs nuo manęs; 
Pas ją tiek ilgesio, 
Eis kur tik ja vesiu...

SENIS:
Laisvųjų baimę
Pas juos gimdo meilė...

Jokšte sugaudžia niurkius varpo balsas, tam pritaria kiti, 
•olimieji varpai. Ant drebančio bokšto lėkštos viršūnes 
osirodo ilgais juodais rūbais Vaidyla ir meldžiasi, ties

damas rankas dauson. Eolis su seniu pasišalina.
VAIDYLA:

O didis Dieve, visatos Dieve, Moloch! 
Iš savęs gimęs, viską gimdąs,

Garbė tau Moloch!
O didis Dieve, visatos Dieve Moloch! 
Slapta kelionę savo atlikęs,
Atgcmi dienai brėkštant kas rytas. 

Garbė tau Moloch! %
O didis Dieve, visatos Dieve Moloch ! 

Duok naują dieną ponų džiaugsmams, 
Naujiems, sunkiesiems vergų dar

bą r ms,
Garbė tau Moloch!

Garbė tau, kurs geismo skaistybėse 
žėri,

Garbė tau, kurs vergusaant žemės su
tverei,

Garbė tau Moloch!
r*raeinantis keliauninkai užkuria ant aukuro prieš akme- 
>inę stabo stavylą ugnį, puola ant kelių, įremia kaktas 
.emėn ir meldžia.*. Vaidyla pranyksta. Tolumoje iš-už 
lukso tvoros atskrenda sumaišytų muzikos, dainų, šokių 
r džiaugsmų atbalsiai. Senis iškiša iš palapinės gaivą 

apsidairo ir po to išeina jis ir paskui jį Eolis.
SENIS:

Molinių dievaičių tarnai jau nuėjo... 
Ten rumuos už aukso grotų jau su

judo
Ir skausmo dejonę maišyt vėl pradėjo 
Su džiaugsmų šėlimais tų, ką galvai 

žudo...

NAUJAS FONOGRAFAS TIK $16.75 PER 30 DIENŲ.
Tik pasižiūrėkite, kaip puikus Fonografas. 

Arjcada gii dėjai, kad kas ką panašaus butų gavęs 
už taip menką kainą? Niekad! Ir niekad nebus 
tol ios progos gauti Fonografą už taip mažą kai
ną, kaip mos šiandien jum duodame. Tas Fono
grafas yra drūčiai padarytas ir dailiai išbaigtas, 
taip, kad išlaikys ilgus metus. Padarome šitą 
speciali nupiginimą tiktai vienam menesiui, nes 
norime pertikrinti žmones, kad musų Fonografų 
išdiibystė yra geriausia pasaulyje už taip žemą 
kainą. Tuo Fonografu galima grajinti visokius 
rekordus, kokie tik yra. Toks Fonografas priva
lo būti kiekvienuose namuose, nes netiktai palink
smina, bet taipgi jis yra gražiu papuošimu kiek
vienam namui. Kuomet užgrajini ant šito Fono
grafo, tai iš kito kambario klausant sunku atskir
ti ar tai fenografas ar tikra orkestrą groja, fo
nografas ar gyvas dainininkas gieda. Balsas ty
ras ir skardus kai medėjo ragas, meliodiškas ir 
graudus kai smuiką. Nerasi žmogaus, kuriam 

šitas Fonografas nepatiktu. Ir kam vaikščioti i koncertus, kad išgirdus 
muzika bei klesiškus dainavimus, kad ■ gali visa tai girdėti su visa savo 
šeimyna savo namuose pasilsiu valandoj sėdėdamas ir klausytis dainų, ku
rių kiekvieną žodį gali kuoaiškiausiai girdėt: ir suprasti. Niekur tik pas 
mus galite gauti šita Fonografą, kur <’k per 30 dienų pardavinčsime išdir- 
bystės lėšų kair.a, t. y. už S16.751 Kas yisiųs šitą apgarsinimą sykiu su už- 
sakvmu bėgiu 30 dienų, tam išsiusime • "nografą ksrtu VIS1ŽKAI DYKAI 
ir 6 naujausių rekordu ir 2'0 fonografinių adatėlių. Pinigų iš kalno ne
reikalaujame, vien tik prisiųskite $2.00 kaipo rankpinigius, o kitus užmo
kėsi aplaikęs Fonografą. Jei atsiusi pinigus iškalno $16.75, tai kartu su 
Fonografu gausi DYKAI 12 naujausių 75-cer.tinių rekordų ir 400 adatė
lių. Taigi nelauk ilgai, tik pasiskubink pasinaudoti taja nepaprasta pro 
ga, nes greit gaiima jos netekti.

UNION PRACTICAL CO-, Dept. 415, 1!13 Vest Division str_
CHICAGO. ILL,

I

Tolumoje iš-už :

!

EOLIS:
Dainuoja ir šoka,
Garbina Molochą!

(Toliaus bus.) I

rodomos kruti'.: 
t y ti t: •.« pačiu; 
Ares atkarti-ja: 

kratomųjų 
spausdinti 
Ši Kamera 
gausite ją 
pavei s:ų 

paveik A:-, t '’ i: 
rėš ir daug iv 
įnėt daugiau 

kadangi mes turim jų 1.000 s 
tingos rūšies, mes nereikliau k 
pinigų iškalno — iškirpkite šį ku
poną, 
mums, 
kuomet atsiųs. Tik laike -1 
šių mes parduosime šias kameras, 
todėl neatidėliokite, bet atsiųskite 
kuponą tuojaus.
ROYAL SALES CO., Dept. 115 
1015 W. Huron str., Chieago, III.

išrodymai, 
pai 
.17.
£■ Y 
s k 
'ir!

rd: 

: »*- 
kn'p 
1OS i 

'TDĄ. j’ 
ir-1 

nereikalaujamo ’ 
iškirpkite šį ku- 

išpildykite ir prisiųskite jį 
pinigus $4.50 už.n-Jtė ’te 

mene-

1
Į
i

• riama po $10.00 ir daugiau; nuo mus
ir priedu jus gausite 10 filmas su 

i. Mes duodame filmas skirtingu
• meiliškas, liūdnas, juokingas, iš ka- 
r.jšies. Reikale jeigu jus panorėtu- 
’:s visuomet gausit jas nuo musų,

KUPONAS
Ecyal Sales Co., Dept. 115.

1015 W. Huron st., Chieago, 111. 
čia;: i'ėkite atsiųsti man k ru tomų jų 
paveikslų kamerą su visais priedais

10 filmų su 500 pav. Priimdamas 
užmokėsiu $4.50 ir atsitikime, kad ne
busiu užganėdintas, jus sugrąžinsite 
man pinigus.
Vardas ..................................................

Adresas ..................................................
Miestas ..................................................

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos. *

n
i!

i! 
i!
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SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 

čia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas tą knygą perskaitys ir 
gerai ją sau į galvą jsidės. tas galės sukirsti kad ir stipriausi soci
alizmo priešą. Yra tai didžiausia argumentų sutrauka diskusijoms 
ir prakalboms Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir pa
skaitas skaityti.. KAINA 25c.

CARAS SIBIRE

i!
—Tai veikalas, kurį „alinta ir ant scenos pastatyt, ir šiaip pasi

skaityt; jis begalo įdomu*. Veikalas pilnas juokų ir ašarų. KAINA 
25 CENTAI.

Tai puikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nors lie
tuvių kalboj buvę. -

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adresuolut

1 P "KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

STEBĖTINAS LAIKRODĖLIS, TIKTAI $8.75
Niekados savo gyvenime Jus ne

turėjote tokios geros progos, kaip 
šioji. Tą brangu laikrodėlį Jus ga’i- 
te gaut nuo musu už labai žemą kai
ną. Tik apžiūrėk tą stebėtiną laik
rodėlį ir jeigu Jus pirktumėt laikro
dėlį $50.00 vertės, Jus neturėtumėt 
daugiau naudos, už šitą. Laikrodėlis 
turi 21 akmenį ir viduriai yra pada
ryti iš geriausio plieno ir laiko ta-p 
gerai laiką, kad nė ant minutos ne
pasivėlina ir nepaskubina ir todėl tą 
laikrodėlį turi kiekviena profesiona- 
lis žmogus, kuriam reikalinga turėt 
teisingą laiką. Lukštai laikrodėlio 
gerai paauksuoti ir gražiai įgrayie- 
ruoti. viršutinis dugnelis papuoštas 
Amerikonišku Ereliu. Viduriai ir 
lukštai gvarantuoti ant 20 meti. ’i as 
laikrodėlis tikrai vertas $25.0,■> ir kad 
supažindinus publiką su musų firma 
per trumpą laiką mes nusprendi n
parduoti tik už $8.75. Nedaro skirtu-mo, kur Jus nepirktumete tokj laikro
dį ir mokėtumėt $25.06, bet geresnio laikrodžio Jus negautumėt. Jeigu Jus 
nepasiganėdintumėt su juom, Jus galite sugrąžinti mums, mes atmokėsim 
Jūsų pinigus. Atsiminkit, kad Jų.s galite šį laikrodį pilieti ant išbandy
mo per 30 dienų, ir jeigu per tą laiką nepasiganėdinat su juom, sugrą
žinkite atgal, o mes ątmokėdm Jums pingus. Niekas netrotys ant šio pa
siūlymo ir Jus patįs galite prisimint, kad tokios progos kaip ši niekad ne
turėjot pirmiau. Kiekvienas bus užganėdintas tuom laikrodėliu.

.Jeigu norite gaut tą laikrodėlį dirbtuvės kaina, tuojaus siųsk Jūsų už
sakymą, nes ka na nepoilgo pakiis. Su kiekvienu laikrodėliu męs prisiusi
me Jums dykai Paauksuotą Retežėlį.Mes neprašome pinigų iš augšto, tik 
priduokite savo pilną adresą ir pridek už 25c. markių, o likusius pinigus 
užmokėsi kada pristatysim Jums laik rudelį j namus.

Pasarga: Kas užsisakys du laik rodėliv. ar kas prisius pinigus iš aug
što už vieną, tam pridėsime dykai gražią deimantinę špilką. Nelaukit, bet 
rašykit tuojaus:
EUROPEAN WATCH CO., Dept. 1118 W. DivMuu st., CHICAGO, ILL.

■SĖJI

“KELEIVIO
SPAUSTUVE

QEM

SPAUSD1N \M:

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 
visokius spaudos darbus.

Reiškia, spausdiname visokius spsnsdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio titieto.

Darba atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams snausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO" 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimą.

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston Mass.

ir



ITrejos šernienįs vienoj šei
mynoj.

Anądien Hyde Parke na
muose po No. 1120 Hyde

ŽINIOS IS VISUR. Vietinės Žinios
Policija uždarTsūsirinkimę. Park avenue imrė 62 metų 

l l -u- i amžiaus sems R. J. Sulivan,
Bethlehem Shipbuilding netrukus po jo mirė sūnūs 

Co Sųuantum dirbtuves Cornelius s. Sulivan 0 ant 
darbininkai pereitų nedel-: lo ; ir John j
dieni susirinko skaithuje nin.j-r.
2,000 žmonių Fennegan Hali 
svetainėj Dorchestery, kad 
laikius savo susirinkimą. A- _
tėjusi policija susirinkimą gvenčiausio Kraujo Jėzaus 
uždarė, paaiškindama, kad bažnyčion ir po pamaldų 
delei siaučiančios ligos nne- vjsus į-rjs nulydėta į kapines, 
sto \ aidžia \iesų susirinki- mineti trįs žmonės mi
mu laikyti neleidžia. ,. rė nuo infiuenzos ligos.

Išvyti iš svetaines darbi
ninkai susirinko Dorchester 
avenue ir Park st. gatvių 
kertėj ir laikė savo mitingą 
po atviru dangum.

Nutarė vienai dienai išeiti 
į streiką.kad tuomi išreiškus važinėjo 7 žmones, 
savo protestą prieš minėtą: Benjamin W. Killarney iš 
kornoraciią už jos elgimąsi; New:ono Summer gatvėje 

įsi- užvažiavo ant Owen M. Me- 
ritt’o, 47 metų vyro, mirti
nai ii užgaudamas.

R. Davis berodydamas Ed- 
ridereui Kingsbury, kaip 
valdosi automobilius, Wil- 
liam gatvėj (Newtone) su
sidūrė su gatvekariu ir abu
du automobiliu važiavusieji 

i vyrai likosi sužeisti. Ha- 
| rold G. Cunnigham Tre- 
mont gatvėj užvažiavo ant 

' moteriškės Eliza Jenson, 
: sunkiai ją sužeisdamas.

John Kingston Washing- 
ton gatvėj užvažiavo ant 

i Antano Kairio iš So. Bosto- 
Įno, sutriuškindamas jam de
šinę ranką ir koją.

I F. W. Gifiord. sukdama- 
isis iš Hewins gatvės į Co
lumbia road, trenkė savo au
tomobiliu Į grosemės veži
mą, sunkiai sužeisdamas -Ju- 

ilių Levine ir Charles Lea- 
ver.

L. M. Brooks Massachu- 
setts gatvėj užvažiavo ant 
Ira M. Jacobs’o, sunkiai jį 
sužeisdamas.

Atvažiuojo 200,000
Kynieiiij darbininką.

„Boston American’’ rašo: 
”Šiomis dienomis paskelb

ta, kad vietoj paimtų kariu- 
menėn vyrų busią atgabenta 
200.000 kyniečių darbininkų.

”Mums sakoma, kad mo
terįs ir vaikai dabar priver
sti dirbti netinkamą jiems 
darbą. Taigi tam darbui] 
dirbti ir norima importuoti j 
kyniečių darbininkų. Po ka-, 
rėš jie vėl busią iš Ameri
kos išsiųsti.

"Tai vra svarbi žinia dau
geliui šios šalies piliečių.

”Kaip tie kyniečiai galės 
būt sugrąžinti, jeigu jie čio
nai atvažiuos? Ir ar grali 
būt tai tiesa, kad Pacifiko 
pakraščio gyventojai, kurie 
iki šiol buvo taip priešingi 
kyniečių importavimui, da
bar jų jau reikalauja kaipo 
palengvinimo ?

”Jeigu mes neisileidžiam 
jų ramybės ir gerovės laiku, 
tai ar teisingai gi mes išrei- 
škiam savo šalies norą, kvie
sdami kvniečius dabar prie 
darbo, kurio mes patįs ne
galime atlikti?

"Ir vėla, jeigu mes parsi- 
kviesime dabar juos pagel
bėti mums saikioj valandoj, 
tai argi gražu ir teisinga 
bus už kelių sąvaičių ar mė
nesių pasakyti jiems: 'Va
žiuokit sau namo; dabar jus 
mums jau nebereikalingi?’ ”

kaltina už atsisakymą 
leisti taip vadinama
Labor Board” komisiją 
tarpininkaut, kad nuspren
dus ar darbininkų reikalavi
mai pakelti jiems mokesti 

; yra teisingi.
Į Virš 6 000 darbininkų, dir
bančių Sąuantum fabrikoj, 
šį panedėlį nėjo darban.

,r

Lietuviu Domai! DAKTARAS

n A.L. KAPOČIUS

Pereitą nedėldienį juos vi
sus tris laidota. Iš namų vi
sus tris karstus atlydėta

Vienos dienos bėgiu auto
mobiliai suvažinėjo 7 

žmones.
Anądien vienos dienos bė

giu Bostone automobiliai su-

South Bostono Trust Co. BANKOS Direkcija, nutarė 
priimti į musų atsakančiausį

TAUPOMĄJĮ BANKOS SKYRIŲ-SAVINGS DEPARTMENT 
pinigus nuo visu žmonių, kurie moka pasirašyti ir kurie nemoka 
rašyti nei skaityti. Męs užvedėtu naujausią ir atsakančiausią sis

temą ”piršiu spaudą” dėl tų, kurie nemoka rašyti. 251

LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS: Nuo » iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak. j 
NEDŽLIOMIS !

iki 1 v. po pietų. į
Ofisas "Keleivio” name. :
Broadway, tarpe C ir D Sts įj)

SO. BOSTON, MASS. ii

)
i

)

•ir:-. HSrirH-ri-HrHH-I -i-U J

$ Lietuviškai Lenkiška ; 
IAPTIEKA. |

295 Middlescx str., i

LOKELL, MASS. -
šviežios kr*javos dielcs parai- ; 

įduoda pigiai. Taipgi visokios 
<; Rūšies Vaistai. Vaistus galite 
< i užsisakyti ir per paėtą. (46) 
B 205 Middlesex st, Lowell, Mass.
k'

DIDELIS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS PORTO RICOJ.
Pereitos pėtnyčios rytą 

ant Porto Rico salos pradėjo 
smarkiai drebėti žemė. Pas
kui salą užliejo didelė jūrių 
banga. Aguadiilos miestas, 
kuris stovėjo prie pat jūrių, 
likos visai užlietas. Daug 
žmonių žuvo. Kitam salos 
pakraštyje likos pusiau su
naikintas miestas Ponce, 
kur buvo 35,000 gyventojų. 
Kiek išviso žuvo žmonių ir 
kaip dideli bus nuostoliai, 
kol kas dr nežinia.

Bostone infiuenzos liga 
sirgo 200,000 žmonių.

Dr. David Brough, sveika- 
komisionierius, paskelbė, 
vomisionierius paskelbė,
kad siaučiant čionai epide
miškai influenzai ta liga sir
gusių žmonių užrašyta dau
giau kaip 2 šimtai tūkstan
čių ypatų. Nuo tos ligos 
mirusių skaitlius iki šiol yra 
2882, o nuo infiuenzos ir 
pneumonijos — 3633.

Dr. Brough užreiškia. kad 
liga, nors ir pamažu, bet tik
rai liekasi nugalėta. Apsir- 
gimai ir mirimai mažinasi.

LIETUVIAI SO. BOSTONO IR APIELINKĖS!
Męs kviečiame Jumis visus pradėt taupyti jusu pinigus Musą At- 
sakančiausicj Rinkoj, ne de! ko kito, bet dėl Jusą pačių gerovės.
1. Musų Rankoj procentas prasideda kožno mėnesio pabuigoj ir

12 sykių per metus galima išimti pinigus iš musų Bankos ir 
. gauti pilną procentą;

2. Męs dabar mokame procentų keturis ir pusę centu už doleri;
3. Męs priimam į musu Banką nuo \ieno dolerio iki miiiono dolerių

ir daugiau ant vienos bankinės knygutės;
4. Mes priimam pinigus nuo žmonių, kurie nemoka pasirašyti, nuo

Draugysčių, Kliubų ir visokių fondų;
5. Musų Kanka laiko safe dyLai visokius Draugysčių dokumentus,

Liberty Bondsus ir tt. visiems tiems, kurie laiko pinigus mu
sų Bankoje;

6. Męs suteikiam mažas ir dideles paskolas už pigius nuošimčius,
visiems, kurie yra reikalingi iš musų depozitorių;

7. Męs turim Lietuvius Board Direktorius, aptiekoriu K. Šidlauską
ir A. Ivaškevičių ir turime daugybę Lietuvių biznierių depo
zito: lų ir šėrininkų, kurie tikrai ir atsakančiai žino musų Ban
kos stovį ir laiko savo pinigus musų Bankoje: kun. T. Žilins
kas, A. Ivaškevičius. Rea! Ef.tate firmos savininkas, J. G. Ge
gužis. laikraščio savininkas, F. J. Bagočius, Natarijušas ir 
užbaigęs advokato mokslą. John Matuzas. ir daugybė kitų 
atsakančiu Lietuviu, kurie daro biznį su musu Ranka ir kurie 
gali pasakvti: JOG MUSU KANKA YKA ATSAKANTI AU
SI A BANKA BOSTONE; <

Musų Rankoj turim Lietuvį (.crbinlnką. vii.iems gerai žinomą 
M. Venį, kuris pagelbės visiems, kurie negali kalbėti Angliš
kai;

Męs duodame piiūgiškas pageltas Draugystėms ir pavieniams, 
kurie laiko savo pinigas musų Savings Depą rt meni. Banko j;

10. Męs norime pagerinti So. Bostono miestą su So. Bostono žmo
nių pinigais. Męs duosime paskolas dėl Southbostoniečių pir- 
miaus, negu kitiems, todėl mes ir kviečiame So. i kist on o ir 
apielinkės Lietuvius laikyti savo pinigus musų Rankoj dėl 
naudos pačių lietuvių ir So. Bostono visu gyventojų.

Musų Prezidentas p. Maynardas dikčiai Lietuviams pagelbėjo rin
kti aukas Lietuvių Dienoj ir užtai užsitarnavo sidabrinę taurę 
nuo Lietuvių Draugysčių, todėl jis yra gerai žinomas Lietuviams. 
Visi Lietuviai, darykite biznį su žinomais žmonėmis, o mes už
tikriname Taraistor. -. kad turėsite šimtą sykių didesnę naudą is 
musų Anicrikonivkei-Ėktuv iškas Bankos, negu iš kokių tenais 
Bostone privatiškų Bankelių, kuries nesigėdija vadintis ”mi!žiniš- 

kor.iis” Bankcmis.

P. and A. Phune, 
McKees Rocks 22 W.

J. A. Katkus

S.
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Telephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyrų ir motery ligas.
VALANDOS:

11 PARMENTER STR., 
netoli nuo Ilanover st.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA
LAIKRAŠČIŲ, KNYGŲ, GRA
MOFONŲ, REKORDŲ, STU- 
BOMS POPIERŲ.

| GROSERNĖ IR BUČERNĖ.
| Bunu už Perkaibėtoją visokiuose 
| reikaluose arba teismuose. Su- 
• teikiu visokias informacijas už-. 
Į dyką. LAUNDRY.
1 JONAS A. KATKUS,
| 222 Sagamore St, Tittsburgh, Pa.

Tel. Haymarket 4154 
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptą ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 ibi 3, nuo 5 iki 7:30
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST., BOSTON. 
Room 215 ir 216.

(43)

Geriausis Kriaučius Bostone
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

Dr. L. J. PodderįjS
ilš Petrogrado.

Įj) GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

t< Taipgi Krauju ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare.

I
i Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)

69 CHAMBER ST, BOSTON 
į Telephone: Haymarket 3390.

i

GIRIOS DEGA.
Ugnis nušlavė 18 miestelių 

ir prarijo 1,000 žmonių.
Minnesotos ir Wisconsino 

valstijose siaučia baisus gi
rių gaisras. Ugnis nušlavė 
jau 18 miestelių. Apskaito
ma, kad liepsnose žuvo dau
giau kaip 1,000 žmonių, ir 
apie 40,000 gyventojų liko 
be pastogės. Gaisras plečia
si su tokiu smarkumu, kad 
žmonės nespėja nei pabėgti. 
Ugnies sulaikyti nepajiegtų 
jokia galybė. Buvo mano
ma, kad Minnesotoj gaisras 
sustos priėjęs prie Moose e- 
žero. Bet liepsnos pradėjo 
šlouti skersai ežero ir už 20 
minutų miškai jau pleškėjo 
kitoj pusėj vandens.

Šie miesteliai visiškai nu
šluoti nuo žemės veido: 
Cloąuette, Brookston. Bre- 
vator, Corona, Adolph, Ode- 
r>ah, Oneida, Carey, Basev, 
Bundy, Thompson, Arnold, 
Moose Lake ir Wright.

Moose Lake miestelyje su
degė apie 500 žmonių. Į Du- 
luthą atvežta 169 lavonai. 
Karštis toks baisus, kad ge
ležinkelių špalai žemėje iš
degė, relės susisuko. Į St. 
Paul miestą atbėgo vienas 
traukinys degdamas. Nuo 
jo užsidegė kiti vagonai ir 
išviso sudegė 182 karai.

Epidemiškoji liga apsistoja 
siautus.

Sveikatos departamento 
skelbimai parodo, kad galų- 
^nle epidemiškoji influenza 
1vkasi nuga7ėhr. Tš nedėlios 
Į panedėlį nakčia 24 valandą 
regiu Bostone nuo influen- 
zns mirė tik 72 vpatos, o nuo 
uždegimo plaučių 13, viso 
85 vnatos, arba 28 vpatom 
mažiau negu subatoje Į 24 
valandas.

į

Stovėjo nclaidcti 5 dienas.
North Endo graboriai li

kosi apskųsti Sveikatos de
partamentui už nesirunini- 

!™. palaidoti mirusiu žmo
nių kunus. Papiktinančių 
prirodymų priduota gana 
daug.

Pas graborių Raffaele 
Guarante graborinėj po n r. 
415 Ilanover st.. East Bos
tone, atrasta Leo Alfieri 
mirusio vaiko kūną ten gu
lintį nepalaidotu. Kūnas 
jau labai apgedęs.

Giovanni Colantono na
muose po nr. 61 Lubec st., 
E. Bostone, atrasta dviejų 
mirusių vaikų kunus, gu- 
linčius pašarvotais nuo. pe
reito ketvergo. Graboriai 
mat reikalauja užmokėjimo 
už palaidojimą iškalno, o 
Colantono pinigų neturėjo ir 
lavonai nepalaidoti turėjo 
gulėti namuose.

Panašiu atsitikimu ran- *• *-
dama visose miesto dalyse. 
Kaltinami graboriai bus pa
traukti atsakomybęn.

I

SOUTH BOSTON TRUST CO.
474 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone: So. Boston 49.

GYDO

iri.

Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai. •

CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 diena.
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

D RAI DENTISTAI
Kad supažindinti plačią visuo-

-:-Tel.: Richmond 2957-M. Ii

Dr. David W. Rosen
Kalba

>
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Eibilda areštuotas už suva
žinėjimą vaiko.

Ignas Kibilda, gyvenantis 
po nr. 73 G. st., So. Bostone 
anądien likosi areštuotas už 
suvažinėjimą Munnų vaiko. 
Vaikas ties savo namais po 
nr. 752 E. Broadway bežais
damas bėgo skersai gatvę, 
kada automobilius, kuriuo 
važiavo minėtas lietuvis, už
bėgo ant jo ir taip sužeidė, 
kad vaikas netrukus mirė.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

3i menę su musų geru darbu ir tei- <> 
singu bei prieinamu patarvimu, 
kuris pasakys, kad jis skaityto- < > 
jas šio laikraščio, sekančias pri
einamas sąlygas: (41)
Auksiniai dantįs . 
PI ate dantįs .......
Piombiravimas .. 
Estrakcija .........
Išvalymas .........

>
. $3 ir brang. 7 
..$5 ir brang, ;

50c.;
Didesni darbai ant labai priei- < 

namų sąlygų po §1.00 sąvaitėj. S 
International Dental Co.

į; 29! į TREMONT ST., BOSTONJ

>

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Cross Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Caatle Sq, 

BOSTON, MASS.

31
Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

ĮFr. Matulaitis

■
i■»
|
I

Strėnų Skaudėjimas, j 
Kuomet užeina strčr ų skaudėjimas x 
tai tartum viskas prie jo prisideda. 5 
Skaudėjimas darosi nepakenčiamu, f 
inkstai nukenčia, šlapimas sutirčtė- x 
ja ir jame yra nuosėdų. Ar reika- T 
lauji gero vaisto ir negali jo surasti? C 
Nejieškok jo ilgiau. Bandyk 2

Severa’s Į 

Kidney and Liver f 
Remedy |

(Severos Gyduolę r.uo Inkstų ir Ke
penų). Jis yra labai geras nuo daž
no ir skausmingo, šlapimo varymo 
ir vaikams nuo prišlapinimo lovos. 
Jis yra geras nuo geltligės, išvari
nėja atsiradusį rugštumą.. sumažina 
tynimą kojaiir prašalina skaudėjimą 
iš strėnų. Pamėgink. J s yra par
davinėjimas aptiekose visur. Kama 
75c ir $1.25.

- • ------------------------------- --- —

GYDO VISOKIAS LIGAS 
PRITAIKO AKINIUS. Lietuviškai - Lenkiška Aptieka I

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 11 
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusio reu-ĮD 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- įp 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- * 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- (P 
terų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šakini ir žolių. Mes jums patarnau- 
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dastarus per telefoną už- «Į 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad M 
ateikite į AI’TIEKĄ po numeriu

100 SALĖM ST.,

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, ,

Netoli didžiojo miesto knygyno, j;
BOSTON, MAS8.

K 
(i (<L 
B

I)el obuolio žuvo du vaikai.
Ludger Morin, 12 metų 

amžiaus, ir John Dawson, 10 
metų, abu iš Denvers pereitą 
nedėldienį išplaukė valtele 
pasiirstyt ant Denvers upės. 
Besiiriant Morin’ukas valgė 
obuolį ir užspringo; Dawso- 
niukas bešokdamas gelbėt 
savo užspringusi draugą’ap
vertė valtį ir abu vaikai Įkri
to į vandeni. Dawsoniukas 
tuojaus nuskendo. Morinu- 
kas veik buvo atrastas, nes 

kniūpsčias plūduriavo 
Jis mirė 

Dawso-

H. S. Stone, Oph.D
Akiųt AKIU

SpecijaBstas.

BOSTON, MASS.

Genausia
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkėj10 m. So. Bostc-ne.

399 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

; i
»

1 i

4 Gyduoles sutaisome < 
ir prisiunčiame 

visokias, j

») kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra

> . vartojamos.
viešus susirinkimus svetai
nėse.

Kadangi paskirta Ketvir
tai Laisvės Paskolai suma 
da nėra pilna, Naujosios 
Anglijos Laisvės Paskolos 
Moterų Komitetas ragina 
žmones, kad pasirūpintų pa
rodyt, jog Naujoji Anglija 
vadovauja kovoje už pasau
lio laisvę.

!
"KELEIVIO” SKAITYTO

JŲ ŽINIAI.
Sulyg naujų pačtos taisyklių mes 

turime mokėti pačtai už visokius pa
skelbimus daug brangiau negu už- 
skaitymą ir žinias, todėl nors ir 
"Keleivio" skaitytojams apgarsini
mus talpyt dykai negalime. Už viso
kius pagarsinimus mes skaitome po 
2c. už žodi pirmą sykį. Jeigu tą patį 
apgarsinimą nori patalpint kelis sy
kius, tad už sekančius sykius skaito
me žodį po 1 */jc.

Todėl, kurie siunčiate kokį nors ap
garsinimą. į laikr^tj jeigu norite, 
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
raštyje. kanu su apgarsinimu pri- 
siųskite ir mokestį, tad apgarsinimas 
tilps art) miausiame numeryje.

Su augšta pagarba,
"KELEIVIO" ADMIN.

255 Broaduay, So. Boston. Mass.
 ■ - — ♦ ............I

jis 1 .
ant paviršiaus, 
nuo užspringimo. 
nuko narai jieškojo iki vėly
vos nakties, bet nesurado. 
Matyt, vanduo nunešė.

Įvairių tautų moteriškės 
kiekviena savo tautos 

rūbais.
Kitataučių moterų komi

tetas Washington gatvėj, 
tarpe Summer ir Franklin 

] gatvių, turi pastatęs savo 
Į būdą Ketvirtosios Laisvės 
! Paskolos Bondsams parda- 
■ vinėti. Bondsus pardavinė- 
| ja įvairių pasaulio tautų mo- 
j teriškės, kiekviena jų apsi- 
i taisius savos tautos rūbais, 
j Per visą šią savaitę nuo 12 
j valandos iki 2 vai. kožną 
(dieną tęsis pardavinėjimai 
bondsų.

Šitokiu budu pardavinėti 
Ketvirtosios Laisvės Pasko
los Bondsus minėtas komi-

o

• »

Lietuviu Tautos Katalikų 
Parapijos susirinkimas.
Ateinančioj nedėlioj 20 

spalių, 7 vai. vakare bus 
Lietuviu Tautos Kataliku *- *■ 
Parapijos susirinkimas po 
bažnyčia, 428 Broadvay, So. 
Bostone. Visi kviečiami at
silankyti.
Prigėrė maudynės lovyje.

Lynne pereitą utaminką 
nusižudė Mrs Carolina Mor- 
se, nusiskandiydama mau
dynės lovyje.

Ketverge, 17 spalių, 8 vai. 
vakare, Soc. salėje LSS. 60 
kuopos bus repeticijos. Ak
toriai visi turit ateiti, 

policijai, kad jieškotų jos. Ipartamentas yra uždraudęs1 Teatr. Komitetas.

Jieško pragaišusios 
uos.

Bostono policija
merginos, Miss Sadie M’Le- 
an, kuri pereitą savaitę išė
jusi, palikdama raštelį na
muose Mrs. B. Schlesinger, 
Brookline, kur nuo tūlo lai
ko tarnavusi kaipo namų 
tarnaitė. Raštelyje pasaky
ta, kad išeina kelioms die-,

F noms pasilsėti. Tečiaus nie-, tetas yra nutaręs iš prie-

mergi

įieško

BELGAI SUKILO BRUG-
GES MIESTE.

Iš Amsterdamo praneša
ma, kad Belgijoj sukilo prieš j 
vokiečius Brugges miesto 
gyventojai, norėdami pasi-! 
priešinti deportavimui civi
lių žmonių Vokietijon. 
sukilėlius vokiečiai pradėjo kas jos niekur nematė nuo'žasties siaučiančios ligos,; 
šaudyt iš kanuolių ir daug'to laiko ir giminės pranešė delei kurios Sveikatos De-' 
žmonių užmušė. 'policijai, kad jieškotų jos. Ipartamentas yra uždraudęs

RUSIŠKA PIRTIS.
Šilumos galima pasidaryti kiek tik 

įkas nori; galima vanotis su šluoto- 
. mis arba taip gerai išsimazgoti. Da- 
. bar viskas naujai ištaisyta. Atdara 
dieną ir naktį. Panedėiiais dėl mo
terų. (44)

M. LIPSON.
11 Savoy str., Boston, Mass.

I
i 
I
I

i

MUZIKOS STUDENTAS 
jieško švaraus kambario. 
Kas tokį kambarį turėtų, 
malonėkit pranešti šiuo ad
resu : K. Z.

769 Broadway, 
South Boston, Mass.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:

r
I

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

skanų .............................. 75c
Kraujo Valytojas ................ 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ............ ?10o

25c

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

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

X Šidlauskas
PROVIZORIUS


