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Sako, Rusijos darbininkai 
dabar puikiai gyvena.

Dirba šešias valandas, patįs 
nustato algas, važinėjasi 

automobiliais ir lanko 
teatrus.

„Kiek sumažėjo Rusijoj 
darbo našumas, tiek pakilo 
darbininkų algos.”

Taip sako Tbomas II. An- 
derson, International Har- 
vester Co. atstovas, kuris 
išgyveno Rusijoj trejis me
tus ir tik šiomis dienomis 
parvažiavo New Yorkan.

„Pramonė Rusijoj dabar 
visiškai suparaližiuota,” sa
ko jisai. „Rusijos žmones 
apėmė tingumo dvasia. Prie 
senosios valdžios jie buvo 
verčiami dirbti ilgas valan
das už labai menką atlygini
mą; prie naujosios valdžios, 
kurią jie patįs susidarė, jie 
dirba kuomažiausia ir gau
na tokias algas, kokių pirma 
Rusijoj niekas negirdėjo.

Dirba 6 valandas į dieną.
„Pavyzdžiui, valdžios de

kretas Maskvoje draudžia 
darbininkui išbūti fabrikoj 
ilgiau kaip 6 valandas į die
ną. Jei dirbtuvė atsidaro 9 
valandą iš ryto, tai 3 valan
dą po pietų turi jau užsida
ryti. Dešimts minutų po 
trijų per fabriką pereina 
sargyba ir apžiūri, kad visi 
jau butų išėję. Kas 
neišėjęs, tas gali būt 
kiai nubaustas.

„Darbininkai patįs 
gą nusistato. Prie 
valdžios darbininkas uždirb
davo nuo rublio iki dviejų į 
dieną. Dabar gi jis visur 
gauna nuo 20 iki 30 rublių 
dienai. Žinoma, perkamoji 
rublio vertė dabar sumažė
jo, bet ir tą sumažėjimą 
palyginus, visgi darbinin
kas Rusijoj dabaf uždirba 
negirdėtus pinigus.

„Nereikia nei sakyti, kad 
daug uždirbdami darbinin
kai daug ir išleidžia. Teat
rai, restoranai ir kabaretai 
stovi atdari ir pilni žmonių. 
Sunku tenai ir sėdynių gaut, 
nors kaina dabar brangesnė, 
negu kada nors.

Darbininkai važinėjasi 
automobiliais.
„Maskvos gatvėse dabar 

yra tiek pat automobilių,’ 
kiek ir pirm revoliucijos, 
tik dabar jau ne ponai’ jais 
važinėjasi. Dabar žmogus 
matai, kaip Maskvos gatvė
mis brangiausiuose limusi- 
nuose važinėjasi darbinin
kai.

„Už miestų pramonė vis 
dar eina. International 
Harvester Companv, pavyz
džiui, turi už kelių mylių 
nuo Maskvos fabriką, kur 
buvo ir tebėra daromos piu- 
tės mašinos. Šitoj fabrikoj 
dirba švedai ir rusai.

„Stenografistams mes da
bar mokame tenai po 1.000 
rublių mėnesiui. Pir revoliu
cijos jie gaudavo nuo 80 iki 
100 rublių į mėnesį. Prie 
paprastų aplinkybių rublis 
yra lygus 52 centams.”

RUSIJAI GRŲSIA BADAS.
Associated Press kores

pondentas rašo, kad žiemą 
Rusijoj tikrai busiąs badas. 
Ši žiema busianti sunkiausia 
Rusijos žmonėms, kokia tik 
yra kada buvus Rusijos isto- 

! rijoj.
Maskvoje ir Petrograde 

maisto padėjimas per visą 
vasarą ėjęs vis blogyn ir blo
gyn. . Prieš korespondento 
išvažiavimą Maskvoje visiš
kai prapuolusi duona, kuri 
būdavo maišoma su šiau
dais, avižomis, pelais ir ka
žin kokiom priemaišom. 
Kaikuriuose miesto distrik- 

! tuose šitos duonos nebuvę 
jau per ištisą sąvaitę.

Valdžia padalinusi žmo
nes Į kategorijas, sulyg ku
rių darbininkai ir valstybės 
tarnautojai gauną daugiau 
duonos, o profesionalai ir 
turtingi žmonės kuomažiau
sia. . Maskvoje tokiems po- 

i nams buvo duodama tik po 
‘ šeštdalį svaro. Petrograde 
vidurinės klesos žmonės 
gauna tik po tris silkes į 
dieną.

I

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on October 
30, 1918, as re<]uired by the Act of 

j October 6, 1917.

MOONEY BYLA PADUO
TA Į VYRIAUSI TEISMĄ.

Mooney advokatas Max- 
well McNutt atvažiavo iš 
San Franciscos į Washing- 
toną ir padavė vyriausiam 

, teismui (Supreme Court) 
prašymą, kad jis paimtų 
Mooney bylą į savo rankas.

Dabar Mooney sėdi San 
Quentino kalėjime ir laukia 
pakorimo, kuris nuskirtas 
ant 13 gruodžio.

McNutt nurodo, kad Moo
ney likos pasmerktas miriop 
pasiremiant papirktais liu
dininkais ir kreivomis pri- 
siekomis ir todėl jo byla tu
ri būt perkratyta išnaujo. 
Californijoj gi teismai atsi
sako bylą išnaujo nagrinėti, 
todėl šituo reikalu turi už
siimti vvriausis Suvienytu 
Valstijų teismas.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on October 
30, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

Kongresai bus išrinkti 
Keturi Socialistai.

Taip kalba patįs kapitalistų 
politikieriai.

Demokratų ir republikonų 
lyderiai Washingtone ap
skaito, kad į kongresą šį ru
denį bus išrinkta mažų-ma- 
žiausia keturi socialistai — 
tris iš New Yorko ir vienas 
iš Milwaukee. New Yorko 
darbininkai dabar turi pa
statę į kongresmanus ketu
ris socialistus kandidatus: 
advokatą Hillųuitą, advoka
tą Londoną, profesorių 
Nearingą ir Lee. Londonas 
ir dabar yra kongresmanu, 
bet dabar jis tarnauja pas
kutinius metus.

butų
sun-

ir al-
senos

RUSAI VOKIETIJOJ DA 
NEGIRDĖJO APIE 

REVOLIUCIJA.
Paliuosuotose Belgijos 

vietose atrasta naujų priro
dymų apie vokiečių valdžios 
nežmoniškumus. Belgų ka
riumenė atrado tenai daug 
rusų kareivių, kurie buvo 
paimti nelaisvėn trįs metai 
atgal ir turėjo dirbti su vo
kiečių darbo kompanijomis. 

Rusai buvo vaišinami kuo- 
žiauriausia ir verčiami dirb
ti už mūšio linijų. Jie visai 
nežinojo apie Rusijos revo
liuciją, apie nužudymą caro 
ir apie Brest Litovsko taiką.

■■ — — ■ ■

20 METŲ KALĖJIMO Už 
UŽTARIMĄ RUSIJOS 
DARBININKŲ RES

PUBLIKOS.
New Yorke federalis tei

sėjas Clayton nuteisė kalė- 
jiman Molie Steimer’iutę ir 
keturis kitus bolševikų ša
lininkus už platinimą „kurs
tančios literatūros,’’ kurioj 
buvo ginama Rusijos darbi
ninkų respublikos garbė.

Steimer’iutė nuteista 15 
metų kalėjimo ir užmokėti 
$500. Gi Jacob Abram, Sa- 
muel Lipman ir Hyman La- 
kovski gavo po 20 metų ka
lėjimo ir užmokėti po $1,000 
baudos. Hymanui Rozans- 
kiui duota 3 metai kalėjimo.

PRAKALBOSE AREŠTA
VO 67 ŽMONES.

Torontoj, Kanadoj, .polici
ja padarė kelis užpuolimus 
ant darbininkų susirinkimų 
ir areštavo G7 žmones. Ketu
ri suimtųjų yra kymečiai, o 
kiti priguli prie Kanados

PASAULIO REVOLIUCI
JA IR KRIMINALIS TEIS

MAS KAIZERIUI.

Sočiai Demokratų Partijos, j 
Šiaurės Amerikos Demo- i>Ime-
kratų Partijos, Rusų Social- 
revoliucionierių Partijos, 
Ukrainiečių Socialistų Par
tijos ir Finų Socialistų Par
tijos. Visi yra kaltinami už 
buvimą „nelegaliuose susi
rinkimuose/’ Mat. Kanadoj 
dabar uždrausti svetimtau
čių susirinkimai.

Suimti buvo paliuosuoti 
]>o kaucija nuo $L000 iki 
$5,000.

CARIENĖ PADeJO PA
SKANDINTI KITCHE- 

NER’Ą.
Žiemos Rūmuose carienė 

turėjo iš savo kambario pri
vatinį telegrafą į kaizerio 
dvarą. Šituo telegrafu ji 
pranešdavo kaizeriui visus 
sąjungininkų pienus, kokie 
tik Rusijos valdžiai buvo ži
nomi. Taip sako atvažia
vęs dabar New Yorkan iš į 
Petrogrado „salaveišių” ar-' 
rijos galva Mapp. kuris pats 
buvo arti carienės ir sakosi 
viską žinąs.

Kaip tik carienė sužinojo, 
kad Anglijos karės ministe
ris ketina atvažiuoti Rusi
jon, ji tuojaus pranešė apie 
tai kaizeriui. Vokiečių val
džia tuomet užtaisė visą sa
vo mašineriją ir laivas, ant 
katro plaukė lordas Kitche- 
ner, likos paleistas jūrių du
gnan.

i „Prie caro kaizeris kont
roliavo visą Rusiją,” sako 
Mapp. „Parsidavimai, pa
pirkimai. išdavystės ir intri
gos caro dvare buvo pasi
baisėtinos. Kitc’nener žuvo 
tiesiog dėl carienės išdavvs- iš Worcesterio Francuzijoj 

Itės.” ’

NEGIRDĖTA ORANČIŲ 
KAINA.

Nėra tokios žmonių nelai
mės, iš kurios pelnagrobiai 
kapitalistai nepasidarytų 
sau aukso, štai, užėjo in
fluenzos epidemija. Ligo

niams labai reikalingi oran- 
čiai. Past.e'oėjo tai orančių 
trustas — ir kaip matai o- 
rančių kaina nuėjo augštvn 
lyg raketa. Tuzinui oran
čių, ką nelabai senai parsi- 
duodavo po 25c., dabar rei
kia mokėti $1.20.

Ir tie plėšikai vadinasi 
„patriotais !”

STEPONAS KLYKUNAS 
UŽMUŠTAS.

Pereitoj sąvaitėj paskelb
ta, kad Steponas Klykimas

likos užmuštas.

Taip kalba vokiečių socialis
tai Reichstage.

Pereitoj pėtnyčioj ir su- 
batoj Vokietijos Reichstage 
buvo daug triukšmo. Saky
ta nepaprastų kalbų.

Kairiųjų socialistų atsto
vai Dr. Konn užreiškė, kad 
Vokietijos karė pralaimėta 
jau po Mamos mūšio ir kad 
todėl rugpiučio mėnesyje 
Ludendorfas patarė sudary
ti naują ministeriją ir įga
lioti ją užvesti su prezidentu 
Wilsonu tarybas apie karės 
pertrauką. Ludendorfas ži
nojęs, jog toliaus Vokietija 
negali tęsti karę.

„Dabar prieš mus stovi 
klausimas, ar mes norim pa
laikyt kaizerį ir turėt karę, 
ar turėti taiką be kaizerio,’’ 
pasakė Kohn. ”Po pasaulio 
militarizmo ir pasaulio im
perializmo seks pasaulio re
voliucija. Ir imperializmą 

■su militarizmu mes apgalė- 
Mes sveikinam savo 

{draugus užsienyje, kurie tą 
kovą jau pradėjo.’’

Otto Ruehle, kitas kairy
sis socialistas, pareikalavo, 
kad kaizeris tuojaus rezig
nuotų. Pirmsėdis atėmė bal
są. Socialistas atšovė: ’’A- 
tėmimas man balso neišgel
bės jusų kaizerio nuo krimi- 
nalio teismo.’’

Reichstage pasidarė su
mišimas. Vieni šaukė „gė
da,’’ kiti plojo.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on October 
30, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

AMERIKONAI PAĖMĖ 
20,000 VOKIEČIŲ.

Vokiečių pastangos per
silaužti per vėliausias ame
rikonų pozicijas eina silp
nyn. Jų artilerija veikia 
nuo vieno sparno iki kito, 
bet amerikonai atsilaiko. Vi
sos amerikonų fronto lini
jos ir toli už tų linijų į už
pakalį buvo užberta smar
kiai sprogstančiais šovi
niais, šrapneliais ir gazo 
bombomis, bet vokiečių pės
tininkai didelių kontratakų 
nedarė. Keliatą nedidelių 
bandymų sustabdė sukon
centruota amerikonų artile
rijos ir kulkasvaidžių ugnis.

Nuo to laiko, kaip ameri
konai pradėjo dabartinį mū
šį, jie padarė vokiečiams į 
70,000 kareivių nuostolių, 
paliuosavo 40 kaimų ir 487 
keturkampių kilometrų 
francuzų žemės. Beto visko 
jie da paėmė 20,000 belais
vių, neskaitant sužeistų vo
kiečių, kurių taipgi nemaža 
papuolė į jų rankas.

Vokiečiai gatavi 
pasitraukt iš Belgijos 

ir Francuzijos.
Bet jiems traukianties są

jungininkai neprivalo jų 
persekiot.

Paryžiaus ’’Journal„ ko
respondentas, pasiremda
mas Berlyno žiniomis, pra
neša iš Ciuricho, kad Vokie
tijos vyriausioji karinė va
dovybė nutarė pasitraukti 
iš užimtos Francuzijos ir 
Belgijos, bet su ta išlyga, 
kad vokiečiams besitrau
kiant sąjungininkai jų ne
persekiotų, o pasiliktų ten, 
kur jie dabar stovi. Sako
ma, kad prie tokio nutarimo 
prieita generalio štabo ir 
karės ministerijos konfe
rencijoj.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on October 
30, 1918, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Austrija visiškai pasiduoda 
sąjungininkų valiai.

NAUJAS SMŪGIS TEU
TONAMS.

Vengrijos kariumenė nuta
rė pasitraukti iš karės ir tai

kytis atskirai.

SUTINKA ANT VISŲ 
PREZIDENTO IŠLYGŲ.

Pripažįsta čeko-slavams lai
svę ir prašo tuojaus įsuose 

frontuose pertraukti 
niušius.

Londone gauta žinių, kad Austrija davė atsakymą į 
Vengirjos žmonės kartu su Wilsono notą, pasiųsta jai 
armija nutarė nuo 1 lapkri- 19 spalių. Ji 
čio padėti ginklą ir daryti ji sutinka su visomis prezi- 
atskirą taiką, nežiūrint kaip 'dento išlygomis ir sakosi no- 
i paskutinę Wilsono notą ■ tinti daryt atskira taiką ir 
žiūrės Vokietija ir Austrija, i tuojaus pertraukti visuose 

Apie šitą vengru nutari-frontuose mušius. Ji pripa- 
mą praneša Londono „Dai-žįsta, kad čeko-slovakai ir 
ly Express” korespondentas i J ugo-slavai butų laisvos tau- 
iš Amsterdamo. tos- nori taikytis sky-

„Darydama atskirą taiką num, nelaukdama ką Vo- 
Vengrija daugiau nieko ne
norės, kaip tik palikti jos
žemę čielybėje, sako tas 
korespondentas. „Atskiros 
taikos nutarta jieškoti ne
paisant net jeigu ir revoliu
ciją reikėtų dėlto pakelti.”

Vengrijos premjeras Ve- 
kerle buvo jau priverstas 
rezignuoti, o jo vietą užėmė 
grovas Karolyi, - Vengrijos 
neprigulmybės partijos va
das.

aneša, kad

Ji nori taikytis sky-

kietij'a darys. Savo notos 
pabaigoj „ji prašo preziden-

PRISNIGO 10 COLIŲ 
SMEGO.

Keliose vakarų valstijose, 
ypač Minnesotoj, South Da- 
kotoj ir Nebraskos šiaurėje, 
jiereitoj sąvaitėj prisnigo 
daug sniego. Apie Pipesto- 
ne, Minn., sniego buvo 10 
colių. Tuotarpu Massachu
setts valstijoj šilta kaip va
sara.

SOCIALISTŲ LAIKRAŠ
TIS REIKALAUJA, KAD 
KAIZERIS PASITRAUK

TŲ.
•

Kopenhaga. — Vokiečių 
socialistų laikraštis ”Fra- 
enkische Tagespost” išspau
sdino prieš kaizerį įdomų 
straipsnį, kuris buvo veik 
visų Vokietijos laikraščių 
pakartotas. Tame straips- 
ivje socialistų organas rei
kalauja, kad kaizeris tuo- 
iaus atsisakytų nuo sosto. 
Straipsnis baigiasi sakyda
mas šiais žodžiais: „Kaize
ris neša didžiausios pasaulio 
karės naštą ir jis yra pas
kutinis karinis monarchas.”

AUSTRIJA KETINANTI 
PALEISTI SAVO 

ARMIJĄ.
Berne (Šveicarijoj) gau

ta iš Vienos žinių, kad pre
mjeras Husarek tariasi su 
Austrijos didžiūnų taryba 
apie demobilizavimą Aust
ro-Vengrijos armijos.

Husarek pasakęs, kad Au
strijos valdžia daranti di
džiausias pastangas, „kad 
išvedus pasaulį iš to karės 
pragaro ir skurdo.’’ Tuo 
tikslu ji esanti pasiryžus 
vesti su prezidentu Wilsonu 
derybas toliaus.

Žengdama prie taikos, 
Austro-Vengrijos valdžia e- 
santi nutarusi pakeisti da
bartinę dvilipę monarchhją 
į autonominių tautų sąjun
gą. Visos tautos toje sąjun
goje turėsiančios lygias tei
ses.

GEN. LUDENDORF BUS 
ATIDUOTAS KARĖS TEI

SMUI.

to \v ilsono, kad jis butų toks 
geras ir tuojaus pradėtų tai
kos darbą.”

Iš Londono pranešama, 
kad sąjungininkai darys su 
Austrija atskirą taiką se
kančiomis išlygomis:

1. Kad Austrijos armijos
tuojaus butų paleistos na
mo. 1

2. Kad sąjungininkų ar
mijoms, kurios dabar eina 
palei Dunojų, butų duota 
teisė naudotis Austr. s ge
ležinkeliais, taip kad atida
rius joms kelią į Vokietiją 
iš užpakalio.

3. Kad Austrijos kariume
nė, kuri bus paliuosuota 
nuo karės laukų, nebūtų 
naudojama prieš žmonių re
voliuciją Austro-V engti jo j.

4. Visus svarbiausius for- 
tik uotus Austrijos miestus 
ri užimti tarptautinė ka-

riumenė iki bus sušaukta 
taikos konferencija.

5. Visos didžiosios Aust
rijos kanuolių ir amunicijos 
fabrikos turi būt užimtos 
sąjungininkų kariumenės, 
tai]) kad Vokietija negalėtų 
gauti iš tenai reikalingų dai
ktų.

6. Visos Austrijos spėkos 
Viduržemės ir Adrijos jūrių 
papėdėse turi būt atiduotos 
sąjungininkams iki taikos 
taryba nutars, ką su jomis 
daryti.

Austrijai šitas išlygas pri
ėmus. Vokietija irgi turės 
visiškai pasiduoti.

AMERIKA STATYS DAR 
156 KARIŠKUS LAIVUS.

Washington. — laivyno 
departamentas pareikalavo, 
kad kongresas paskirtų 
$600,000,006 naujiems kariš
kiems laivams. I tris metus 
norima pastatyt dar 10 so
pei-d red no tų, šešis šarvuo
tus skraiduolius ir 110 ma
žesnio typo laivų.

800 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
KROATŲ REVOLIUCIJOJ

Iš Bazelio (Šveicarijoj) 
pranešama, kad F’iumos 
mieste (Vengrijoj) sukilo 
79-tas kroatų regimentas, 
išardė geležinkelį, užėmė vi
są miestą ir uostą.

Žinios iš Ciuricho sako, 
kad revoliucinis judėjimas 
plėtojasi po visą Kroatiją. 
Fiumoj mūšyje tarp revo
liucionierių ir kareivių krito 
500 žmonių, Zagabrijoj — 
300.

Generolas Ludendorfas, 
kuris paprastai buvo vadi
namas „vokiečių armijos 
smegenimis,” bus atiduotas 
karės teismui. Žinios iš Eu-j 
ropos miestų sako, kad toki'' I 
teismo jam reikalauja Hir.-. 
denhurgas. Ludendorfas' 
buvo vokiečių generalio šta
bo galva, bet dabar, kuomet' 
Reichstagas nutarė pavesti 
armijos kontrolę civilei val
džiai, jisai perpykęs rezig
navo.

Hindenburgas sako, kad 
Ludendorfas pate pirmuti
nis patarė prašyti sąjungi
ninkų karės pertraukos, ai
škindamas, jog vokiečių po
zicijos neišlaikomos. Bet 
paskui Ludendorfas per- i 
mainęs savo nuomonę ir j 
pradėjęs stengtis pradėtą 
politiką pakeisti.

76,000 ŽMONIŲ NUO IN
FLUENZOS MIRĖ. 
1,000,000 APSI O.

Fetivr lė sveikatos vy
riausybė Vv’ashingtone ap
skaito, kad iki 28 spalių Su
vienytose Va’ 'jose 76,000 
žmonių nuo i. icnzos mirė, 
o daugiau kai . 1,000,000 su
sirgo.

TURKIJA TAIKOSI.
. Turkija pradėjo atskiras 

derybas su sąjungininkais ir 
saJįoma, kad jos tuoj bus pa
baigtos.

ITALAI PRIBUVO SI
BIRAN.

Iš Pekino pranešama, kad 
Sibiro frontan pribuvo 600 
italų.



2 KELEIVIS.
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D APŽVALGA E
True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on October 
30, 1918. as reąuired by the Act of 
October 6, 19’7.

BOLŠEVIKAI UŽIMA 
LIETUVĄ.

Spalių 25 d. iš Kopenha
gos atėjo šitokių žinių:

”Į rytus nuo Brest-Litovsko 
rubežiuoiamos linijos vokiečiai 

. pradėjo evakuoti Lietuvos že
mes. Ant tų pėdu tuojaus ei
na Rusijos bolševikų Raudono
ji Armija ir platina tarp be
ginklių gyventojų terorą.

"Du delegatu nuo Lietuvos 
žmonių dabar yra Kopenhagoj 
ir prašo amerikonų, anglų ir 
franeuzų pasiuntinysčių pa
galbos. šiandien jiedu paaiš
kino laikraščių koresponden
tams, kad vokiečiai traukiasi 
iš tų žemių, kurios buvo pa
žymėtos Brest-Litovsko nuta
rimuose. Prie tų žemių pri
guli Desnos ir Minsko apskri
čiai ir dalis Mchilevo. Gyven
tojai tų apskričių neorganizuo
ti ir neturi spėkų užkirsti bol
ševikams kelią, žmonės pra
šo kad apleistas vokiečių že
mes užimtų amerikonų, fran
euzų arba anglų kariumenė.” 

Įsitėmykit, kad tų apskri
čių gyventojai neorganizuo
ti, o betgi tie du "delegatai” 
jau "žino,” ko tie neorgani
zuoti žmonės nori.

Ar neaišku, kad tie "žmo
nių delegatai” nori sąjungi
ninkų kariumenės dvarams 
ginti? Nes dvarininkai ži
no, kad jų globėjams-vokie- 
čiams pasitraukus, Lietuvo
je tuojaus kils revoliucija ir 
dvarų žemės bus išdalytos 
bežemiams. Todėl tie po
nai ir persigando "bolševikų 
teroro.”

Kad tie ponai kalba ne 
žmonių vardu, tai mes aiš
kiausia matom iš organizuo
tų Lietuvos darbininkų su
važiavimų ir nutarimų. Vie
nas tokių dokumentų telpa 
ir šiame "Keleivio” numery
je. Jis parodo, kad darbo 
žmonės tenai rengiasi jau 
prie ginkluotos kovos,kad iš- 
vyjus iš Lietuvos vokiečius, 
sutraukius su Vokietija už
megztus buržuazijos "am
žinus rišius” ir įsteigus Lie
tuvoje Sovietų valdžią.

Taigi aišku, kad tie du 
"delegatai” Kopenhagoj da
bar šaukiasi prie sąjungi
ninkų kariumenės ne Lietu
vos žmonėms ginti, bet gin
ti nuo tų žmonių savo dva
rus ir buržuazijos autorite
tu*

plėsti visame Darbo pasaulyje 
ir Lietuvoje. — skaitome šian
dienini nuovargiu, 'atsikvėpi
mo’ reikalingumu, aiškinamą 
Nepaprastojo Tarybų Susiva
žiavimo gėdingos kapituluoja- 
mos taikos priėmimą ir užtvir
tinimą sau neprivalomu. Prie
šingai, sveikiname draugus 
suomius, ukrainiečius, rusus ir 
kitus, kurie 3 kovo dieną nepa
leido ginklo ir ginežtai stovi už 
visiems mums bendrus reika- 
lūs.

"Taipgi, suprasdami, kad 
darbo žmonėms reikalingoji 
teisinga taika gali būti pada
ryta tik jų pačių tarptautinė
mis jiegomis, o ne kariaujan
čių valstybių,—kviečiame savo 
draugus lietuvius sukilti gink
lu rankoje prieš užpuolantį im
perializmą. šaukiame visų 
tautų darbo žmones šiuo tra- 
gingu mušti Revoliucijos mo
mentu atlikti tarptautinio kla
sinio solidarumo priedermes.

"Į sukilėlių kovą!
"Į tą kovą obalsių: 
"Tegyvuoja pasaulinė Revo

liucija !
"Tegyvuoja visų tautų dar

bo žmonių vienybė!
"Tegyvuoja Tarybų Valdžia! 
'Tegyvuoja revoliucinis So

cializmas !”

Šita rezoliucija tilpo 9-m 
"Naujosios Lietuvos" nume
ryje, kuris dabar tik pasie
kė Ameriką.

Ar musų ponai "patrio
tai" ir dabar da sakys, kad 
lietuvių visuomenė jau "ap
sisprendė’’ ir "nutarė at
simesti nuo Rusijos?”

. bininkų judėjimas.
Skandinavijos spauda be 

kantrybės laukia informaci
jų, ar prezidentas Wilsonas 
savo taikos išlygose, reika
laujančiose vokiečių pasi

traukimo iš užimtų žemių, 
priskaito prie tokių žemių 
Finiiandiją ir Pabaltijos 
kraštus, ar ne, ir, jeigu vo
kiečiai butų priversti iš te-

i'nai pasitraukti, ar sąjungi
ninkai rūpinsis palaikymu 
tenai "tvarkos," ar ne.

Tai ve, apie ką rūpinasi 
buržuazija!

I

j
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True translation filed with the post-master ai Boston, Mass., on October 
30, 1918, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

LIETUVOS DARBININ
KU IR ŪKININKŲ 

NUTARIMAS.
Petrograde buvo Lietuvos 

darbininkų, bežemių ir ma
žažemiu ūkininkų susirin
kimas, kuris priėmė šitokią 
rezoliuciją:

"Vokiečiu valdžios paskelb
tosios taikos sąlygos yra aiš
kus ėjimas ir mobilizavimas 
reakcijos jiegų prieš Rusijos 
Revoliuciją. Imperialistai tą
ją taika atplėšia nuo Revoliu
cijos Lietuvą, Latviją, Estoni- 
ją, Armėniją, Ukrainą ir kitus 
kraštus, kad atėmus iš tų šalių 
darbo žmonių žemę ir Laisvę, 
kad inėrus juos ilgiems me
tams į geležinį tarptautinės, o 
ypatingai tų kraštų dvarinin
kų bei buržuazijos valdžios 
kalamąjį jungą, kad spaudus iš 
Lietuvos darbininko bei darbo 
ūkininko savo naudojimo butų 
kruviną darbo prakaitą. Im
perialistai savo politinėmis ir 
ekonominėmis tosioš taikos są
lygomis užneria ir pačiai revo
liuciniai Rusijai virvę ant kak
lo, kad ją galų-gale pasmaugti, 
kad užkelti vartus jos idėjoms 
į \ akavus.

"Mes, lietuviai, kūjo ir žagrės 
darbininkai, nenorėdami skir
tis su musų Motina-Revoliuci- 
ja, su jos iškovota Tarybą 
Valdžia, katrų uždavinys išsi-

"ŠAL1N KAIZERIS! LAI 
GYVUOJA BOLŠEVI

KAI!"
Arthur Ransome, specia- 

lis "Boston Glebe” kores-i 
pondentas, telegrafuoja is 
Stokholmo, kad —

"Revoliucija Ukrainoj tiek 
išsiplėtojo, kad apėmė jau ir 
vokiečių kariumenę. kuri buvo 
nusiųsta tenai 'tvarkai' daryti.

"Dabar revoliucinė vokiečių 
armija eina ant Charkovo su 
vėliavomis, ant kurių parašy
ta:

’’ 'šalin karė!’
” 'šalin kaizeris!’
” 'Lai gyvuoja bolševikai!’ ”

Kiek pirmiau "Globė” bu
vo įdėjus Arno Dotsch Fleu- 
rot’o pranešimą, jog Vokie
tijos valdžia padavusi bur
žuaziniam Ukrainos kabine
tui ranką, kad bendromis 
spėkomis išnaikinus bolševi
kus ir įsteigus tvirtą "kade- 
tų-buržujų rėžimą arba prie
šingą socialistams monar
chiją,” o paskui nusiuntus 
jungtinę vokiečiu-kazekų 
armiją prieš Sovietų Res
publiką.

SKANDINAVIJA BIJOSI 
"RAUDONO" PAVOJAUS.

Associated Press žinių a- 
gentura praneša iš Stokhol
mo, jog Skandinavijos šalįse 
labai bijomasi, kad vokie
čiams, austro-vengrams ir 
turkams pasitraukus iš už
imtų Rusijoj žemių nepra
sidėtų tenai vėl kova tarp 
"baltų" ir "raudonų" gvar
dijų. Ypač bijomasi, kad 
vokiečiai nebūtų priversti 
pasitraukti iš Finliandijos 
ir Pabaltijos kraštų, nes 
"raudonas” pavojus tuomet 
galėtų labai pakenkti Skan
dinavijos bizniui ir apversti 
augštyn kojomis navigaciją 
Baltijos jūrėse.

Finų valdžia nuolatos la
vina kariumenę ir tikisi ga
lėsianti prieš bolševikų ju
dėjimą atsilaikyti.

Leidžiami paskalai, buk 
bolševikai pasiuntę milio- 
nus rublių į Skandinavijos 
šalis papirkimui spaudos ir 
daugelyje centrų jau pada
rę įspūdį, kad Rusijos bolše
vizmas yra visuotinas dar-'

SKIRTUMAS TARP KA
TALIKO IR KLERIKALO.

Nesenai "Keleivyje" tilpo 
iš Westernport, Md., kores
pondencija, kur buvo apra
šytas katalikų balius ir pa
sakyta, kad tame baliuje 
katalikai sudėjo keliata do
lerių Dėbso gynimui.

Debsas yra socialistas. Jis 
yra persekiojamas už savo 
įsitikinimus, taip kaip Ne- 
rono laikuose buvo perse- 
kiuojami už savo įsitikini
mus pirmutiniai krikščionis. 
Už savo įsitikinimus Debsas 
dabar nuteistas kalėj i man ir 
jam reikalinga pagalba.

Katalikų tikėjimas- sako: 
mylėk artimą savo, kaip 
pats save; alkaną papenėk, 
ligonį aplankyk, kalinį iš
pirk.

Westernporto katalikai 
taip ir padarė. Kada jiems 
paaiškinta, jog Debsas. ar- 
timiausis darbininkų drau
gas ir jų reikalų užtarėjas, 
dabar yra reikalingas para
mos, jie sudėjo jam aukų.

Tai buvo tikrų katalikų 
darbas.

Dabar tėmykit ką ant to 
pasakys ‘"Draugas.”

Perskaitęs "Keleivyje” 
minėtą korespondenciją ir 
išspausdinęs jos ištrauką, 
246-tam savo numeryje ši
tas klerikalų organas sako: 

"Suprantama, taip negalėjo 
būt. kaip čia nurašoma. Kata
likai negalėjo duot aukų 
cialisto Dėbso reikalams, 
jei katrie žmonės aukojo, 
arba buvo nekatalikai arba 
vo suklaidinti.

"Bet svarbiausia tas, 
kiam galui katalikai savo 
karan Įsileidžia socialistus ir 
dar leidžia jiems tarpe katali
kų varyti savo propagandą? 
Toksai apsileidimas yra ne tik 
bjaurus, bet tiesiog nedovano
tinas, jei tas butų teisybė.

"Taip katalikai nesielgia ir 
negali elgties.”
Tai yra klerikalo balsas.
Palyginkit šituos žodžius 

su westernportiečių darbu 
ir matysite, kuo skvriasi 
klerikalas nuo kataliko.

SO- 
Gi- 
tai 
bu-

ko-
va-

KUN. KEMĖŠIS APIE 
KLERIKALŲ LAIKRAŠ

ČIUS.
"Katalikai, remkfte Savo 

spaudą! Katalikų laikraš
čiai yra geriausi. Skaityki; 
te juos ir remkite!”

Taip šaukia kunigai tam
siems pa rapi jonams.

Bet patįs kunigai visai ką 
kitą mano apie savo spaudą. 
Štai, pasiklausykit, ką kun. 
Kamėšis (atsiprašom — 
Uosis) rašo "Darbininko’’ 
24 spalių numeryje apie ka- 
talikiškai-klerikališką "žvai
gždę:"

"Iš senųjų laikraščių užsili
kusi 'žvaigždė’ atateko į vieno 
žmogaus rankas ir, rodos, tik 
to žmogaus reikalams ir tetar
nauja. Ji nėra nei labai nau
dinga, nei labai pavojinga.”

Vadinasi, "žvaigždė" tar
nauja tik vieno kunigo rei
kalams, naudos iš jos jokios 
nėra ir visuomenei ji net pa
vojinga, tik "nelabai."

O štai ir klerikališkam 
"Draugui" atestatas:

” ’Draugą’ steigė, rėmė ir il
gą laiką ve<Jė vien kunigai. Ji
sai buvo Kunigų Sąjungos laik
raščiu ir organu. Kol 'Drau
gas’ buvo Pennsylvanijoje, kur 
didžiumai musų kunigų leng
va jį buvo pasiekti — tol jisai

kelias toliinon Chicagon. Ant 
syk visuomenė atsidūrė nesma
giame ir gana pavojingame pa
dėjime. Josios reikalai ėmė 
prigulėti daugiausiai nuo Chi
cagos kunigu klebonų ūpo, ga
bumų, širdžių ir kitokių ypaty
bių. štai, deja, ir pasirodė ne- 
sykį, kad tie kunigai klebonai 
ne visi ir ne visada Įstengė pa
rodyti ganėtiną priaugimą prie 
visuomenė reikalu.*’
Kaip matot, pats kunigas 

pripažįsta, kad musų dvasiš
ki tėveliai nėra priaugę prie 
visuomenės reikalų.

Baigdamas p. Uosis sako: 
"Todėl 'Draugas’ ir šiandien 

dar tampo savo skaitytojus ten 
ir taip, kur ir kaip Įsakys pa
tampyti paklusniai redakcijai 
vienas, ar kitas ‘Draugo’ direk
torius.”

Na, jeigu jau kunigas taip 
kalba apie savo laikraščius, 
tai kokie tie laikraščiai turi 
būt ištikrųjų? Ar verta juos 
tuomet darbininkams skai
tyti ?

JONI KAS PETRUKĄ 
TĖTEI SKUNDŽIA."

Šitokiu antgalviu paskuti
niame '"Apžvalgos” nume
ryje yra išspausdintas d. 
Šukio straipsnelis. "Jonu
ku” ir ”Petruku” jis vadina 
klerikalų ir socialistų laik
raščius, kurie buktai skun
džią . vieni kitus 
"tėtei.” Jis sako:

"Paimk 'Draugą/ 
ką,’ 'Garsą' ir kitus 
ar pusiau-klerikalų laikraščius 
ir visi jie marguote-marguoja: 
Socialistai tokie, socialistai a- 
nokie; socialistai tą daro, soci
alistai kitą daro. Socialistai tą 
ir tą nori daryti,* socialistai tą 
ir tą mano daryti. Ir kas-žin 
ko ten nebūna pripasakota: li
tanijų litanijos prirašyta. Ir 
tas viskas rūpestingai anghi 
kalbon išverčiama, prisiekiama 
ir kam reikia priduodama.

"Numetus kampan klerikalų 
laikraščius, paimk 'Naujienas', 
'Keleivį' na. kartais, ir 'Lais
vę,' ir žiūrėk: Klerikalai tokie 
ir tokie; klerikalai tą ir tą da
ro; klerikalai šitą ir anąjį ma
no daryti. Tokie tai ponai, 
toks tai vyskupas, toks tai ku
nigas tą ir tą Europoj padarė, 
o tą ir kitą dar nori daryti. Ir 
tos 'naujosios mados’ persiima 
ir kaikurios organizacijos, pri
ima eilę rezoliucijų, išverčia 
anglų kalbon, prisiekia, ir taip 
pat priduoda, kur reikia...”
Kasgi iš šito straipsnio iš

eina?
Išeina, kad socialistų laik

raščiai neprivalo kritikuoti 
klerikalų, kurie visokiais 
budais šmeižia socialistus ir 
klaidina minias. Tegul sau 
klerikalai sebraujasi su Lie
tuvos pavergėjais, tegul jie 
riša Lietuvą ”amžinais ri
štais” su autokratine monar
chija, tegul jie kviečia ant 
Vilniaus sosto "svetimo 
kraujo” karalių ir tuo pačiu 
laiku meluoja žmonėms, buk 
soęialistai parduoda Lietu
vą — socialistų laikraščiai 
neprivalo jų kritikuoti.

Ir taip kalba ne koks ”so- 
cialpatriotas,” "oportunis
tas,” bet d. Šukys — "kai
riųjų” "kairysis."

Tiesa, pabaigoje 
straipsnio jisai nori padary
ti išvedimą, jog tos kritikos 
negeros dėlto, kad jos ver
čiamos į anglų kalbą ir pri
duodamos "kur reikia.” To
kia "naujoji judošiška ma
da,” anot jo, auklėjanti vi
suomenėj "judošystę.”

Bet nejaugi d. Šukys, iš
buvęs jau tiek laiko laikraš
čio administratorium, iki 
šiol da nežino, kad politinius 
straipsnius versti anglų kal- 
bdn ir priduoti "kur reikia” 
reikalauja įstatymai?

žinomai

’Darbinin- 
klerikaiu

savo

AR ŽINOT KAD —
Škapleriai yra utėlių liz

das.

Lyg vėsula milžiniškais i 
sparnais, atūžė iš svajoja
mų pasaulių Revoliucija. i 
Jos gigantišku dvelkimui 

I griūva supuvę visuomenės 
[tvarkos pamatai. Puola jie 
užmaršos bedugnėn. Jų vie
ton stoja nauji energijos, 
šviesios vilties kupini pa
grindai !...

Griuvo matomoji visuome
nės tvarka, bet... tik mato
moji.

Žmonių bude, papročiuo
se — psychologijoj dar vieš
patauja prietarai, konser- 
vatumas (senovės laikyma
sis) — amžinos vergijos pa
laikai...

Man šiuo rupi gana svarbi 
atsakominga visuomenės 
dalis — mokytojija.

Jos daugumoje
laiminta ramybė, nesudru
mstas kūdikėlio sapnas. Vie- 
nas-antras susirinkimėlis, 
viena-antra rezoliucija ”del 
naujos mokyklos principų” 
— štai to ramaus kūdikėlio 
klėjojimai. "Jieško” musų 
mokytojai "naujų princi
pų," "naujų kelių” ir niekur 
jų rasti negali. O tie naš
laičiai "principai,” "keliai” 
veržte veržiasi mokyklon, 
mokytojo priedermių supra
timam

Gyvenimas, lyg ristas žir
gelis, po šimtą mylių kas
diena vis tolyn bėga, 
bangos vis didesnius plotus 
užlieja. Kasdiena gema nau
ji reikalai, naujos mintys, 
nauji darbai. Bet musų 
mokykla to nemato. Ji, ro
dos įvesta ne šių, bet senai 
jau mirusių žmonių reika
lavimams tenkinti. Senų 
papročių, atgyvenusių me
todų samanomis apžėlusi ji 
kaip stovėjo "Krakusmečio” 
laikais, taip ir tebestovi da
bar!...

Nesmagu — tiesa? Bet ką 
darysi — faktas! Nekoks 
daiktas tie faktai! Miega 
toji įstaiga, kuri turėtų ro
dyti kelio nuvargintoms, 
kantrybės iškankytoms mi
nioms išeiti Šviesion Atei- 
tin!...

Juk ne liaudis mokyklai, 
o mokykla liaudžiai!

Tuo tarpu gi liaudis, lau
žydama vergijos pančius, 
trupindama tamsybių, prie
tarų dievukus, dažnai su
klupdama, žengia pirmyn, I 
pirmyn į Laisvės, Laimėsi 
Pasaulį ir (gėda sakyti) — 
velka paskui savęs miegan
čią mokyklą L.

Begalo liūdnas reginys.
Tris metus močiutė ren

gėsi Vilniun. Dvi mylias pa- 
pėsčia ėjo. Atsisėdo gelžke- 
lio prieangyj ir džiaugiasi:; 
"Tai dievulėli, sėdžiu kaip! 
ant pečiaus, nei braška, nei 
krato — sėdžiu — ir važiuo
ju!"

Musų mokykla sėdi Revo
liucijos priangyj ir taip pat 
turbut svajoja nei braškant, 
nei besikratant nuvažiuoti 
Laisvės pasaulin...

Štai musų darbai:
Pasirodė laibas, 

neįžiūrimo veido, lyties nu
meriukas "Laisvosios mo
kyklos”. Parirodė, 'apsi
žvalgė ir spruko . užpečkin, 
kad 8 mėnesių laiku jo nie
kas nepamatytų... Vienas 
mokytojų susivažiavimas, 
antras... Dvi sąjungi! Viena 
tik bando ši-tą veikti — ant
ros nei balso negirdėti... Pe- 
trapilyj — pedagoginės pa
skaitos ! Debatai, ginčai !... 
kas sekmadieny, keturiomis 
punktualiai! Susirinks gero
kas būrys! Čia jau, mano, 
kaip iš rago, pasipils "nauji 
principai,” "keliai.” Čia 
jau, bra, išsyk galima bus 
apversti mokyklą viršun 
galva, čia iš pilvuzų-vaikiu- 
kų galima bus sufabrikuoti 
nebent kokią "Tautos atei
tį...” Suėjo, paklausė, kas 
žodelį tarė, kas panluriai

tyli pa-

į ŠAUKIA LIETUVOS ŽMONES 
I PRIE SUKILIMO.
I _______ ■ _ _ r _

Lietuvos Socialistų Liau
dininkų Partija išleido šito
kį atsišaukimą:

Broliai lietuviai darbinin
kai, ūkininkai ir kareiviai!

Metai baigiasi, kai Revo
liucijoje gyvename.

Metai, kai žingsnis į žing
snį ėjome revoliucinio socia
lizmo laimėjimo keliu.

Metai, kai sykiu su visais 
Rusijos darbo žmonėmis pa
skelbėme griežtą kovą dva
rininkams, didžiaturčiams, 
fabrikantams ir jų laimėji
mo, o musų žudvmo karei.

Ir šiandien, kada esame 
pasiryžę grįžti į Lietuvą, 
kad ir tenais musų valią 
skelbti Tarybų Valdžia, pa
imti žemę į savo rankas — 
šiandien visi Revoliucijos 
laimėjimai iš musų atimami.

Tarybų Rusiją, darbinin
kų, žemdirbių ūkininkų ir 
kaftivių kančiomis ir krau
ju atpirktą, užpuolė vokie
čių ūmperialistai-engėjai. 
Užpuolė, kad sugrąžinti se
nąją išnaudotojų tvarką 
taip užimtose žemėse—Lie
tuvoje, Latvijoje, Kurše — 
taip revoliucinėje Rusijoje. 
Užpuolė, kad įnerti ir IJe- 

jojtuvos ir kitų kraštų darbo 
[žmones į sunkų vergijos ju- 
jngą, kad atimti iš jų že- 
imes, kad atiduoti valdžią 
dvarininkams ir buržuazi
jai.

Socialės Revoliucijos ki
birkštys pradėjo lėkti į vi
sas šalis, 
ležinių monarchų _____
zollernų bei Hapsburgų plė
šikų karalybes. Ir šitieji 
vainikuotieji budeliai, dre
bėdami dėl savo sostų, pasi
ryžo kraujuje musų vaduo
toją Revoliuciją prigirdyti.

Rusijos dvarininkai ir ka
pitalistai netesėjo užgniauž
ti pavergtųjų darbo klesų 
didaus, vis augaučio verži
mosi ekonominius ir politi
nius retežius numesti. Jų 
pikti norai visame Tarybų 
Rusijos plote buvo nugali
mi. Ir štai juos gelbsti jų 
broliai — vokiečių junkeriai 
ir buržuazija — Revoliuci
jos budeliai, besočio kapita
lo kumštininkai.

Draugai! Visi musų Re- 
voliucijosrMotinos laimėji
mai, visi musų ateities gy-; 
venimo norai, viltįs — mus 
bei musų vaikų laimė laisvo 
Darbo, laisvo Gyvenimo žiu- ; 
nga!

Draugai! Užimtoje Lie-į 
tuvoje — išgriautoje, nua
lintoje ketvirtų metų sker- 
dynėje 
lią vinimis kaustytas vokie
čio atėjuno-engėjo batas 
piktai mina. Jis smaugia 
mus, nes nori išgelbėti savo 
sostą nuo užimtųjų žemių ir 
Vokietijos darbo žmonių 
Revoliucijos, užkelti vartus

Jos krito ir Į gc- 
Hohen-

mus ir musų va-

■ Tarybų idėjai į vakarus!
Tenebūna to! , 
Mums metė taiką. Bet to

ji taika ne musų — ne dar
bininko, ne žemdirbio uki-

■ ninko vilties taika. Tai mir
ties virvės kilpa, kurios tik-

• slas pasmaugti Revoiiuciją, 
užgesinti jos ugnį, besiple
čiančią į Vakarus. Vardan 
to vokiečių valdžia šiandien 
siunčia savo kariumenę nai-

J kinti kardu ir ugnimi Rusi-
• jos Revoliuciją, norėdama 
Lietuvos, Gudijos, Latvijos, 
Lenkijos ir kitomis žemė
mis galutinai nuo Revoliu-
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gijos atsitverti.
Draugai!
Ar išsižadėsime savo kra

što Lietuvos Laisvės?
Ar leisime mes atimti iš 

musų teisę laisvai apsispręs
ti?

Ar sutiksime, kad Lietu
vos žemes valdytų Lietuvos 
dvarininkai bei vokiečių 
junkeriai?

Ar duosime Lietuvoje vy
rauti jų padedamai Lietuvos 
buržuazijai, susispietusiai į 
vokiečių sudarytąjį Landės- 
ratą — tą darbo žmonių va
lios falsifikaciją ir jų pa
vergimo įrankį?

Ar galime mes šitam pa
siduoti?

^Ar užmiršime Revoliuci
ją?

Ne, — ir ne!
Ne taikos su amžinaisiais 

musų naudojimo priešais 
norime, bet kovos — kovos 
”žut-but”, kovos lig paskuti
nio lašo kraujo!

Visi, keno krutinėję revo- 
liucionierio ir socialisto šir
dis plaka, visi, kam brangus 
darbo žmonių reikalai, visi 
liaudies draugai, visi — lig 
vieno žmogaus — VISI Į 
KOVĄ su vokiečių kontr- 
revoliucijos užpuolimu UŽ 
REVOLIUCIJA, ŽEME IR 
LAISVĘ!

Lietuvos Socialistų Liau
dininkų Partija šaukia jus 
SUKILTI ir stoti, kaip vie
nas, ginklu rankoje prieš 
Vilhelmo plėšikų gaujas!

Lietuvos darbininkai ir 
darbo ūkininkai! Kilkite į 

į tą kovą drąsus! Tai jūsų 
švenčiausia priedermė!

Juk nėra Lietuvos be ap
sisprendimo laisvės!

Juk nėra Laisvės be dar
bo žmonių kovos!

Juk Laisvę ir Žemę duos 
tik darbo žmonių pergalė! 

šalin engėjus-siurbėles! 
Tegyvąpja Revoliucija! 
Tegyvuoja laisva apsi

sprendimo teisė!
Tegyvuoja visų tautų dar

bo žmonių vienybė!
Tegyvuoja Tarybų Val

džia Lietuvoje!
Tegyvuoja Socializmas! 
Lietuvos Socialistų-Liau- 

dininkų Partijos Taryba.

I

%

liesas,
nusijuokė-nusišypsojo kas tinkime visuomenės, nekal- 
žiovulį jnandagiai paslėpė I tinkime blogų sąlygų, nepa- 
pirštinėj, nutarė susirinkti 
kitą sekmadienį, ir kaip pa
prastai rimti susirinkimai 
baigiami — išsiskirstė!...

Dabar — visą Petrapilį 
kvietimais aplipdyk, visus 
laikraščius skelbimais ap
krauk, po penkis kvietimus 
išsiuntinėk — mažai kas be
ateis !....

Draugai! Taip negalima. 
Jei norime gyventi, jei no-j 
rime, kad darbo visuomenė 
mus neatmestų, kaip nie
kam netikusį, nereikalingą 
balastą, jei nenorime vilktis 
paskui liaudį, kuriai turėtu
me būti patarėjais, šviesos 
nešėjais — vienas žodis: į 
darbą !....

I sunkų, uolų, be atsilsio, 
be paliovos darbą!

Tik, susimildami, nekal-

togaus laiko. Nejieškokime 
priežasčių anapus savęs. 
Noro raskime. Be jo mes 
niekada gerų sąlygų, pato
gaus laiko nebe rasime!.

Prieš mus, draugai, kryž
kelė: ar vilkties nenaudin
giems paskui liaudį ir galų- 
gale būti išmestiems iš jos 
tarpo, kaipo nereikalingas 
elementas, ar mesti snau
dulį, pabusti, suprasti Re
voliuciją — darbo žmonių 
valią ir dirbti, dirbti ir dir
bti !...

!•••

• •••
J. Geniušis. 
”Nauj. Liet.”

Gaila, kad aklas nemato, 
jog šalia jo vieni gyvenimo 
keliu linksmai keliauja, kiti 
nepanešamas svetimas naš
tas velka.

\
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Kas nieko neveikia 
To niekas nopailda AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo

LAVVRENCE, MASS. 
Katalikų peštynės. — Kuni
gas neatskiria saiiuno van

dens nuo šventinto.
Iš priežasties siaučiančios 

ligos daug žmonių išmirė, 
daug dar serga ir miršta.

Kitur miestų valdžios už
darė smukles ir bažnyčias, 
kad neleidus pavietrei plė
totis, bet pas mus smuklės 
ir bažnyčios atidaręs; kaip 
vieną, taip ir kitą tų įstaigų 
daugiausiai tamsus žmonės 
telanko; turbut ir miesto 
valdžia tų "šiukšlių” nepai
so. Tečiaus tie vargšai ne
gana kad patįs sąyo gyvastį 
pavojun stato, bet dar už
krečia namiškius, o per tai 
liga plėtojasi ir smaugia, ką 
pagavo.

Kunigužiai žmonių gero
vės ir gyvasties nebepaiso; 
jiems rupi biznis, dėlto savo 
biznio įstaigas laiko atda

ras, vilioja į jas tamsius 
žmones ir išnaudoja juos.

Vietos lietuviai negana 
kad savo bažnyčių turi net! n 
dvi _  ”__ ”,

dvi įstaigas, tai reiškia dau
giau panašių kvailių daryti, 
tamsumą palaikyti.

* * ♦

Kitas juokingas, bet tu
rintis reikšmę atsitikimas 
taipgi reikia paminėti. Štai 
tūlas protaujants lietuvis 
prietaringos pačios buvo nu
siųstas pas kunigą parnešti 
šventinto vandens, kad vel
nius iš stubos išvaikius. 
Šventintam vandeniui davė 
ji jam didelį balto stiklo bu
telį. Žmogus nuėjo pas ku
nigą, papasakojo, kad jam 
reikia šventinto vandens, 
kad iššventint stubą ir vel
nius iš jos išvaikius. Kuni
gas, žinoma, pripylė žmo
gui vandenio į buteli ir už
tikrino, kad tas vanduo iš
valys jam iš namų visus vel
nius. Žmogus eidamas na
mo, užeina į saliuną, pasi- 

' perka kitą panašų Įbutelį, 
(pripila vandenio ir sugrįžta 
j pas kunigą, kad tasai jam 
(paaiškintų, katras šventin
tas vanduo, o katras ne. Mat 

usiskundžia, kad saliune 
rymiokų" ir ”neza- jam kas toks iškirto šposą 

ležninkų"—daugelis jų da ir jis dabar nežinąs, katruo 
lankosi ir į "mospanie-bra- vandeniu velnius galima iš- 
cie” paliokų bažnyčion! Ma- krapyti. Suprantama, Lad 
tvt, kad tamsumo pas mus Dievo atstovas atisidurė 
da nemaža. , kebliame padėjime. Abudu

Antra žudanti žmonių buteliai kai vienas, kunigas 
protą ir sveikatą įstaiga — 
tai smuklė. Smuklių pas 
mus, ypač ateivių apgyven
tose miesto dalyse,ant kiek
vieno gatvės kampo prista
tyta. Pavyzdžiui, kur 
Lawrence gatvę perker
ta skersai Chestnut gat
vė, tai ant to krvžkelio vi
su keturių kampų stori po 
saliuną. Visi jie kuone kas 
vakaras prisikimšę bege
riančių, o subatvakariais, 
tai jau grūste prigrūsti. Ši
ta rietą mieste yra pagarsė
jusi kaipo muštynių vieta: 
kas subatos vakaras čionai 
eina karės. Policijos nerei
kia nei šaukti, ji jau nuo 
pietų ‘paprastai pasirengus 
laukia, kad tiems, kuriems 
svaigalai atėmė protą, parū
pinti šaltojoj nakvynę ir už 
bausmę paimti paskutinius 
tokio besmegenio skatikus. 
Tečiaus nei areštai, nei' 
skaudžios bausmės tamsių
jų vargšų neatgrąsina nuo 
girtuokliavimo ir peštynių.

Štai ve tokių žmonių vie-

žiuri, čiauposi, bet nežino, 
ką atsakyti, gi žmogus sa
ko: "Juk, kunigėli, šven
tinai, tai ir turi žinot, kat
ras vanduo šventas, o kat
ras ne.” Pagalios kunigas, 
turbut supratęs, kad čia jam 
užtaisyti spąstai, atsako: 
”Eik namo ir jokių šventin
tų vandenų nereikia." Žmo
gus spiriasi, kad jis velnių 
bijąs ir būtinai norįs šven
tinto vandenio, kad juos iš 
namų išvaikius. Prie kertės 
prispirtas, kunigas pradeda 
aiškinti, kad jokių velnių 
nėra, jie niekur negali vai
dintas ir jokių jiems šventi
nimų nereikia.

”Tai aš ir be tavęs, kuni
ge, jau žinau,” atkerta žmo
gus. "Norėjau tik persitik
rinti ar jus patįs matote ko
kį nors skirtumą tarp "šven
tinto" ir paprasto vandens. 
Dabar matau, kad negali tų 
dribjų vandenų atskirti — 
taip tik paikiems žmonėms 
visuomet meluojate apie tai, 
ko patįs nežinote.”

, išgėrus alų, saliunininkas 
i priėjęs klausia: ”Mažu no
ri kitą?” Pradedu į jį lie
tuviškai kalbėti, bet jis ne
kalba. Klausiu, kodėl jis čia 
lenkiškai šneka, būdamas 
lietuviu, o jis pasiaiškina, 
kad jis nežino, kas tai yra 
lietuvių tauta

Į Priėjus prie manęs tūlam 
išsišnekome apie 

lietuvius. Apie šitą oiznie- 
kurį joms čia noriu rių patyriau, kad tai sulen- 
, pasiryžau atsi- kėjęs lietuvis, kuris lietuvių 
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nizuojama, vietoj, kad pri- Tru® ^įylation fi'ed witn the post- 
daboti rajono reikalus, pa- 30, 1918. as reųuired by the Act 01 
šaukti valdybą darban, o,0<:U>ber 6» 1917- 
jeigu ji neatsakanti, atė
jus rinkimams išrinkti ‘at
sakančią.

Nesmagu yra apie tokius 
dalykus rašyti, bet ką-gi da
rysi, kad draugai eina patįs 
nežinodami kur.

Ištikrųjų, lai tos kuojX)s, 
kurios nesugrąžino rinkimų 
blankos, paaiškina, kodėl ši
taip daroma, nes kitaip ra
jonas turės pairti ir tai ne 
valdybos kalte, tik kuopų 
apsileidimu.

F. Pekeraitis,
LSS. XI-to rajono org.

svarui;, vartotojai turėtų 
mokėt po 16 — 19 centų sva
rui.

Pea pupoms krautuvnin
kai moka 12(Z> — 13 ir pusė 
eentų svarui, vartotojai gi 
15 — 18c. svarui.

Limos pupom krautuvnin
kas moka 14 — 16(A centų 
svarui; vartotojai turėtų 
mokėti 18 — 20 centų sva
rui.

Pinto pupoms krautuv
ninkas moka 9J/2—H centų 
svarui; vartotojai turėtų 
mokėti po 10 — 13 centų 
svarui.
Kanuotas salmon (lašiša):

"Alaska Pink” rūšies tuzi
nas kanų krautuvninkams 
pareina $2.00—2.40; varto
tojai turėtų mokėti po 20 — 
25 centus kanai.

”Fancy Red” rūšies tuzi
nas kanų krautuvninkams 
pareina $2.80—3.15; varto
tojai turėtų mokėti po 28 — 
32 centų kanai. 
Išgaruodintas pienas 
(evaporated milk):

Augštos, paintinės kanos, 
krautuvninkams pareina 
$5.30—7.25 už 4 tuzinus; 
vartotojai turėtų mokėti po 
14—18 centų kanai. 
Sutirštintas pienas 
(condensed milk):

Pilno saizo, 14 uncijų ka
nos, krautuvninkams parei
na $7.25—850 už 4 tuzinus; 
vartotojai turėtų mokėti 18
— 22 centų kanai.
Kornų sirupas:

Pusantro svaro kanos 
krautuvninkams pareina 
$2.60 — 2.73 už 2 tuzinu; 
vartotojai turėtų mokėti po 
14 — 16 centų kanai.
Kornų aliejus:

Kvortinės kanos krautuv
ninkams pareina 7.50—8.10 
tuzinas; vartotojai turėtų 
mokėti 65 — 72 centu kvor
tai.

Paintinės kanos krautuv
ninkams pareina 7.35—7:60 
už du tuzinu; vartotojai tu
rėtų mokėti 38—40 centus 
paintei.
Taukų užvadas:

Svarinęs blėšinės krau
tuvninkams atsieina $10.17 
—10.62 už 3 tuzinus; var
totojai turėtų mokėti 33 — 
86 centus blėšinei.
Medvilnės senienų aliejus:

Vidutinio didumo dėžučių 
1 tuzinas krautuvninkams
— $8.40 — 8.85; vartotojai 
turėtų mokėti po 80 — 90c. 
blėšinei.

Mažo didumo blėšinių 2 
tuzinai — krautuvninkams 
$8.40 — 8.85; vartotojai tu
rėtų mokėti po 40 — 47c. Mė
sinei.
Bulvės: 5

Šviežiom bulvėm krautuv
ninkai moka $2.50—2.75 už 
100 svarų; vartotojai turėtų 
mokėti 3 — 4 centus svarui, 
arba 45 — 55 centus pekui. 
Svogūnai:

Krautuvninkai moka už 
naminius svogūnus po $1.75
— 2.00 už bušelį; vartotojai 
turėtų mokėti — 3 cen
tus svarui.

S1IARON, PA.
Kartus teisybės žodis.

Teisybę, sakome,, visi ger
biame, giname ir pageidau
jame. Tečiaus labai, labai 
dažnai teisybės žodį netik 
nenorime klausyti, bet labai 
pykstame už pasakymą tei
sybės.

Nežiūrint kaip mano tei- lietuviui, 
sybės žodį priims tos musų 
sesL.ės, 1 
oasakyti, [ 
liepti ir nurodyti tų tariamų kalbos sarmatinasi ir tik 
musų sesučių elgimąsi. ': tiek kalbąs, kiek reikia, kad

Vietinės musų lietuvaitės,1 pardavus ar įsiulinus atsi- 
vos-vos iš vystyklų išaugu- lankiusiam stiklą alaus. 
~ios. jau nuduodamos suau
gusias mergas, elgiasi peik-______ r___ _________o,.r,
tinai. Nenoriu čia liesti bent!radau tokį pat dvasinį žmo- 
vienos jų privatiškumus —‘ *—1 --T•••--* 
tai kiekvienos jų dalykas' 
pasirinkt vienokį ar kitokį 
savo gyvenimui kelią, kurių 
vieni, žinoma, veda prie lai
mės ir garbės, kiti prie pra
gaišties. Tik begalo liūdna 
ir karti ironija ima matant, 
kaip tos jaunos musų "mer
gelės” paiku išdidumu pasi
pūtusios jau sprendžia: ta
sai ”cicilistas” — ”no-good,” 
anas laisvamanis-bedievis, 
kunigus keikia, į bažnyčią 
neina. Joms tokių ‘reikią 
saugotis. Šitokiais tai ar
gumentais tos musų 'pane
lės” paprastai išsiteisina už 
savo neprisidėjimą prie vei
kimo žmonių švietimo bei 
dailės labui.

Daugiau subrendusios jie
ško vien jaunikių. Štai ve 
pavyzdis šitokių "panelių” 
politikos:

"Či chočeš ženitsia?”—sa
ko ruskelis vienai tokių mu
sų lietuvaičių?

”Tak, dobra 
toji, 
bažnyčia, muši bic naša vie- 
ra.”

Ruskelis-pijokėlis ir ka- 
ziminkas leidžia save 
vest į paliokų bažnyčią, ku
nigas už pinigą viską pada
ro: ir šliubą ir krikštą ant- 
syk. Na, ir "apsiženiia.” 
Koks bus tos poros sugyve
nimas, nesunku permatyti. 
Nėra abejonės, kad netru
kus vienas ar kita per laik
raščius j ieškos pabėgusio 
vyro, ar pabėgusios pačios.

Vis tai tamsumo pasek
mės.

Bet pakalbink tokias var
gšes skaityt laikraščius ar 
geras knygas, o gausi atsa
kymą tokį, kad užraudęs iš 
gėdos traukies šalin.

Vai Sesutės lietuvaitės! 
Jus esate musų ateities žie
dais. Tamsos urvuose nai
kinate savo proto ir širdies 
gražumą. Be šito gražumo 
jums nėra ir būti negali gy
venime laimės. Švieskitės, 
protaukite, bukite naudin
gos visuomenei, o per tai bu
site naudingos sau ir savo 
artimiemsiems.

Viską žinąs.

” — atsako 
"Tik pudžem do musų

liū

nas egzempliorius. Anądien' Šitokį pamokslą kunigui: 
einu Short st. gatve, žiuriu, išrėžęs, žmogus išdidžiai 
stovi būrys žmonių, kuo tai apleido vargšą tėvelį su 
labai užsiinteresavusių. Pri- nutraukta kauke nuo jo vei- 
einu artyn, nagi du musu do. 
broliai, nelyginant "Maikio! Tai mat, kokių margumy- 
tėvo," iš po sudraskytų šlikų' nęlių tarpe musų katalikų 
išpešiotomis čiuprinomis 
būrio žmonių apstoti pešasi 
tarp savęs. Ir toje jų peš-Į 
tynėje mušasi i akis jų 
tamsumas ir vaikiškumas. ! 
Subrendę vyrai, tarsi maži „yvuojancic
vaikai, 1 Otlo kits kitam lic* miesto dalvjo 

11* r-inrmo nmonrov- * * •

džiuodami. J _ _____ ___________ ___
liojimų tėmytojas . mato, žiaurios širdies Jėzaus" na- 
kad tai du katalikai, kovo- ryS Liudvikas Bagočius su- 
jantjs uz dievus. . Rymio- sįrg0 proto liga 19 d. rug- 
kas vytis kaipo ,vytls>-piučio š. m. 
matyt ir karzygisKesnis. Pa-, Nežiūrint ligonio žmonos 
rodęs savo priešių didelę jr vajkų sunkiausio ekono- 
špigą ir liežuvį, pasitrau- mjnj0 padėjimo, minėtojij 
kė, matomai negalėdamas draugystė savo nelaimingą 
sa™ . nezalez-^ narį ir jo šeimyną nelaimė-!
ninką žodžiu sukirsti; pa- je paliko Dievo apveizdai.■ 
sitraukęs, da atsigrjzta, da Nelaimingoji moteris, netu- 
parodo spigą, o gavės tokį iokios 1pat atsakymą, kad "subyti- kreipėsi pJrie miesto didžios brač "tautiška užeiga." Di-

einu Short st. gatve, žiuriu, išrėžęs,

atsitinka.
Katalikų draugas.

PITTSBURG, PA.
Katalikiškoji dora.

Gyvuojančios pietinėj 
. . w vadinamoj

žuvius ir špigas nrasivar- gouth Siae’u,vietuvių katali-
Is tų jų besiKo- kiškos draugystės "Saki

BUFFALO, N. Y.
Iš lietuvių gyveninio.

Atvykus man į šitą did
miestį, nežinojau kur kreiIl
tis, kad lietuvių suradus. 
Pagalios užeinu vienan len
kų saliunan ir ten gaunu ad
resą lietuvių gyvenamos 
vietos. Nukeliauju ton vie
ton ir randu saliuną. Įnei- 

pagalbos, nu vidun—ir ištikrųjų čia 

nūs” priešininką, pasiraitę-1j/ Al Poshkauslr“ko- delis vyras sėdi da su dides- 
ja žiponą ir pasilenkęs atki-' misionierįaus j0hnsono, ku- ne už save armonika ir su 
ša priešininkui savo sėdynę.. rie ligonį atidavė ligonbutin.'dideliu smagumu grumdo 

Kaipgi visa tai aiškiai nu- Tečiaus miesto valdžia tik kai katinas pūslę, gi kiti ap
šviečia mąstančiam žmogui tiek ir tegalėjo pagelbėti ne- bnk trvpia-šoka, kaip kas 
to vargšo protinį stovį! Kas laimingai šeimynai, kad pa- (moka. Įsilinksminę.
gali tokius elementus ly-,liuosavo ją nuo maitinimo Negalėdamas kaip kitaip 
ginti prie kultūringų ir ei- ligonio. Į prieiti prie man pageidau-
vilizuotų žmonių? Reikia! Kol tasai ligonis buvo svei- jamų dalykų, priėjęs prie 
kaist iš gėdos, matant kaip kas, tai draugystė juomi "baro” pasišaukiu Jietuviš- 
svetinitaučiai juokiasi ir a-'rūpinosi, kad iškolektuoti iš kai alaus-stiklą. Šinkorius 
pie mus sulyg šitų kvailių jo mėnesines mokestis. Tai paduoda man alaus ir pasi- 
sprendžFa. 6 tie kvailiai, tai šitokia musų katalikų dora traukęs šalin kai pelėda iš 
bažnyčios ir smuklės auklė-' ir artimo meilė, 
tiniai —' jų aukos. Remti tas | J. A. P.

paniūrų žiuri Į mane žioplu 
ir nutesbintu žvilgsniu. Man

Y ’

lankiusiam stiklą alaus.
Patyręs apie lietuvių stu- 

bas ir aplankęs jų daugeli,

nių skurdą. Laikrašti užsi
rašyti nieku budu negalima 
tiems žmoneliams Įkalbėti. 
Girdi, geriau aš keisą alaus 

, už tuoę pinigus nusipirksiu, 
i kam čia man tų "gazietų” 
reikia.

Daug, daug tamsumo mu
sų visuomenėj.

Frank Bauža.

GARDNER, MASS. 
Epidemijos nuostoliai.
Ir musų mažam miestely

je siaučia naujoji epidemija. 
Ir vis da platinasi. Regis, 
kad vargu bau rasis tokia 
stuba, kurioj nebus keliatą 
žmonių sirgę. Nors sergan
čių skaitlius mažinusi vie
nok vis dar daug atsiranda 
naujų susirgimų, šiuo tar
pu randasi nemažai ir lietu
vių.

Lig šiam laikui lietuviai 
vis dar raminosi, buk tai 
”musų tautą” minėta liga 
apleidžia. Bet staiga tas 
musų džiaugsmas žlugo. 
Mat ir iš "gražiausių lietu
vių” liga amžinai paguldė 
net du. Spalių 17 dieną pa
simirė Jonas Rasi marinus 
palikdamas vargingam pa
dėjime savo moterį su dviem 
mažais kūdikiais. Spalių 20 
d. pasimirė Juozapas Pet
raitis, taipgi paliko vargin
gam padėjime savo moterį 
su keturiais mažais vaiku
čiais. Abudu velioniai bu
vo jau seni šio miestelio gy
ventojai.

Lai ramiai ilsisi šio kraš- 
žemelėj.

P. Aukštikalnis.
r

VVESTERNPORT, MD
Laike SLRKA. 131 kuo

pos baliaus, kaip "Keleivy
je'’ jau buvo rašyta, dau
giausia pasidarbavo Stanis
lovas M. Les y s. Surinkta 
aukų, ant Raudonojo Kry
žiaus $20.00 apgynimui lais
vės žodžio d. E. Debsui — 
$5.06. Tariame širdingą a- 
čiu visiems broliams rengė
jams ir draugui St. Lėsiui 
už parinkimą aukų.

M. L. Balchonas.

Redakcijos Atsakymai.

to

TOLEDO, OHIO.
LSS. XI rajone reikalais. 

Draugai!
Atsakykite ir išaiškinkite, 

ką reiškia šitoksai musų ap
sileidimas ar apatija, koksai 
matosi musų XI-tame rajo
ne?

Visom LSS. Xl-to rajono

G. S. — Jus sakot, kad 
jums išrodo pavojinga lai
kyti nakties laiku atdarus 
langus, nes kuomet lauke 
pasidaro šalta, influenzos 
bakterija, jieškodama šilu
mos, gali įlįsti per langą ir 
užkrėsti žmogų. Iš to ma
tyt, kad jus turit labai klai
dingą supratimą apie bakte
riją. Tas mikrobas yra toks 
mažytis, kad jį tegalima į- 
žiurėti per 1,200 kartų padi
dinantį stiklą. Toks mikro
organizmas negali lakstyti 
oru kaip žvirblis, jieškoda- 
m.as šiltesnės vietos. Jis gy
vena paprastai sergančio 
žmogaus seilėse ir viduriuo
se. Daktarai sako, kad už
sikrėsti šita liga žmogus 
gali vien tik nuo kito .žmo
gaus. Galima užsikrėsti su 
ligoniu pasibučiavus, ge
riant iš to paties stiklo, 
šlucstanties tuo pačiu abru- 
§u, čiupinėjant tuos pačius 
daiktus, ką ligonis čiupinė
jo, ir tt. Todėl daktarai ir 
pataria: prieš kiekvieną
valgį nusiplauti rankas, ne
krapštyti pirštais nei nosies, 
nei dantų, nes negalima ži
noti, kur ir kada gali patek
ti ant jų bakterija — ji gali 
prilipti prie ju nuo pinigo, 
nuo durų rankenos ir tt. 
Taigi tokių dalykų ir reikia 
saugotis. Oro bijotis nerei
kia. Oras reikalingas netik

I

. w į n. i ei. VJicto i cmaiuisac
kuopoms buvo įssiuntmecos kambario išvėdinimui, bet 
rajono valdybos .rinkimo jr žmogaus kraujo sustipri- 
blankos su pažymėjimu, kad ...................
nubalsavus kandidatus 
blankos butų sugrąžintos 
rajono sekretoriui ne vė
liaus 18 spalių mėnesio, š. 
m. Blankas sugrąžino 4 
kuopos — ir tai silpniausios. 
Gi tos, kurios buvo žinomos

nimui. O kada žmogaus 
kraujas stiprus, tai ir liga jo 
neįveikia. Dėlto ir pataria
ma laikyti atdarus langus.

Valgomųjų daiktų kainos 
nuo 24

Čionai paskelbtos įvairių 
valgomųjų daiktų kainos nė
ra žemiausios, bet augš- 
čiausios kainos, kokias 
nuo spalių 24 moka už ta
riamus valgomuosius daik
tus krautuvninkas, imdamas 
juos iš sandėlių, ir kokias 
privalo mokėti vartotojas, 
pirkdamas iš krautuvės. 
Krautvninkas prasižengia, 
jei bent vieną centą paimtų 
brangiau, kaip čia nustaty
tos kainos.

"Civilizuotas” žmogus ga
li būti be poezijos, tie mųzi-!1U0 UltVV ZjIIIVUIVU ** v* ~ ~ f-' v J ~

kaipo tvirčiausios, gerai gv-.kos, be dailės, be knygų, ve, .... 5_ 2.1.1 _ r- ' 4- U- ivvuojančios, jokios žinios net be sąžinės, be širdies ir, 
nedavė. Jeigu jau nei tokių be proto — tik negali būt 
reikalų nepaiso, kaip rinki- be laikraščių, pinigų ir alko- 
mas raj‘onui valdybos, tai ’nolio.
nežinau kuogi tos kuopos ----------
rūpinasi ir ką jos veikia.

Štai girdisi, kad LSS. 44 tą kitų, atmink, kad greit 
kuopa išrinkusi komisiją savos sveikatos neteksi, 
kokiam tai naujam rajonui ----------
tverti, gi esančio XI-to ra- Stename vilkdami naštą 
jono valdybai nieko nepra- dėlto, kad bijomės nulenktą 
neša. Gi LSS. 116 kuopa, galvą pakelti.
(Detroit, Mich.) daugiau. ----------
kaip pusė metų LSS. XI-to Daugelis turi akis, kurios 
rajono pinigų $18.75 laikosi šviesos spindulėlio neperlei- 
pas save ir jokios žinios ra- džia į jų supelėjusį protą, 
jono valdybai neduoda. I ----------

Visa tai rodo aiškią suiru- Gerieji, sakoma, jaunais 
tę, o toji betvarkė tik ir yra būdami numiršta, tai ko tu, 
musų pačių (kuopų) apsilei- skaitytojau, gyveni? 
dimo pasekme. Argi gali ----------
būt tvarka, jeigu esančiame Gyvenimas yra kelionė, o 
rajone naujas rajonas orga- mes visi keleiviais.

Jeigu daug geri už sveika-

Miltai:
Baltų miltų maišeliui (aš

tuntadalis bačkos) krautuv
ninkai moka $1.45 — 1.55; 
vartotojai turėtų mokėti po 
$1.60 — 1.70 maišeliui, ar
ba 7 — 7(/» centų svarui.

Ruginių miltų bačkai 
krautuvninkas moka nuo 
$10.75 — 12.50; vartotojas 
arba kostumeris turėtų mo
kėti nuo 6( •> iki 8 centų sva
rui.

Miežinių miltų bačkai 
krautuvninkas moka $8.75
— 12.50; vartotojai turėtų 
mokėt 5G—8 centų svarui.

Ryžių bačkai krautuvnin- 
kai moka 8.50 — 11.50; var
totojai turėtų mokėti po 
lOVo — 13 ir pusė centų sv.

Kernams už 100 svarų į 
krautuvninkai moka $5.15!
— 6.25; vartotojai turėtų 
mokėt po 61 o

Geltonajam ”corn meal 
krautuvninkai moka $4.50 
—5.75 už 100 svarų: varto
tojai turėtų mokėt 5(5 — 7 
ię pusę centų svarui.

Kornų krakmolui krautu
vninkai moka po 7% — 
centų už 1 svaro pakelį; 
vartotojai turi mokėti po 
10 — 12 centų už tokį pakelį.

Palaidos kočiotos avižos 
(rolled oats) krautuvnin- 
kams atsieina po $5.25 — 
5.75 už 90 svarų: vartotojai 
turėtų mokėti po 7(5 — 8 ir 
pusę centų svarui.

Kočiotos avižos pakeliuo
se (po 20 uncijų) krautuv
ninkams atsieina po $3.45
— 3.85 už trijų tuzinų bak- 
są; vartotojai turėtų mokė
ti po 11 — 13 cenfti pakeliui.

Palaidos maistinės kruo
pos (hominy) krautuvnin- 
kams atsieina po $5.50 — 6.- 
50 už 100 svarų; vartotojai 
turėtų mokėti po 7 — 8(/5c. 
svarui.
Duona:

1 svaro kepalėlis, popiera 
apvyniotas, krautuvninkui 
pareina 8 — S(-5 centai; var
totojai turėtų mokėti 9(Z>— 
10 centų kepalėliui.

Tai Vra augščiausia popie- 
ra suvyniotos duonos kaina. 
Cukrus:

Už svarą smulkaus cuk
raus žmonės turėtų mokėti 
po 10—11 centų. Bet tokia 
kaina nustatyta tik naujam 
cukrui. Dabargi daugelis 
krautuvninkų turi prisipir
kę cukraus pigiau ,todėl pa
kol jis neišsibaigs, jie turi 
pardavinėti jį sulyg senos 
kainos: po 8(/5 — 10 centų 
svarui.
Razinkos:

Razinkos su grūdais krau- 
tuvninkams pareina po 
—12(Ąc. pakeliui (15 
ei jų); vartotojai turėtų mo
kėti už tokias razinkas po 
14 — 17 centų pakeliui.

Razinkos be grudų krau- 
tuvninkams pareina po 12’ 2
— 15 centų pakeliui; varto
tojai turėtų mokėti po 16 — 
19 centų.
Pupelės (beans):

Californijos smulkios bai
lios pu]M?lės krautuvninkams 
pareina po 13 — 14(Ą centų

t

8 centus sv.

10*
un-

U. S. Foo<l Adroiniatratioa. -
Te oi' sonj sez "Dar’s Su gar in 

de Gourd.” būt Br’er 'Tater ’lows 
dat de only sugar he's studyin’ 
’bout now-a-days is vhat's in de 
sugar bowl en hit’s ter stay
dar.

De folks wots doln* de fightin* 
mus’ have sugar fust.

Būt et dars enny svcet'nin’ in 
de gourd now'days, he sho’ gwin« 
ter git tapped, 'cause dey's lookin* 
trr syrups en ’lasses en honey to
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—Tegul bus pagarbintas, kelti veselijų, negaliu apsi- 
Maike.

—O, sveikas gvvas, tėve! 
Kurgi tu buvai pereitą są
vaitę? Išrodai nusiminęs.

—Pakutavoju, Maike.
—Gal už garnio griekus?
—Šarap, parše, ba šoblę 

išsitraukęs kaip kirsiu, tai 
ir galvos nesurasi.

—Kreiva tavo šoble, da 
pats sau pakauši nukabinsi.

—Nevermai, mano šoblė 
regli tautiška. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė ir ant 
tautiškos flagės savo gazie- 
toj tokią šoblę išmalevojo. 
Taigi tu mano šoblės, vaike, 
nesukritikuosi.

—Paklausk ko tik nori.
tėve, o kiekvienas tau paša- geras katalikas, vaike, apsi- 
kys, kad tai tikras turkiškas ženydamas turi pasilinks- 
tutinas.

—Sakiau, šarap!
—Nesikarščiuok,

ženyt. Ir taip aš pasilieku 
singelis, kiti pasilieka stoge
liai — ir svietas turi išnyk
ti. Ar tas neaišku?

—Taip, tėve, labai aišku. 
Aišku, kad tu kalbi nesąmo
nes.

—Kaip tai nesąmones?
—Didesnės nesąmonės ne

reikia, tėve. Aš tau galė
čiau prirodyt šimtus atsiti
kimų, kur žmonės ir šian
dien apsiveda be svaiginan
čių gėrimų.

—E, vaike, kas ten do ap- 
sivedimas be bačkutės! Tąi 
tik cicilistai taip daro, ką 
nepripažįsta nei tautos, nei 
Dievo. Tikras lietuvis ir

minti, ba pats Kristus taip 
i prisakė. Šventas raštas 

__________ tėve! kaip ant delno parodo, kad 
Sakeisi pildąs kokią ten ”pa- kuomet ponas Jėzus atėjo 
kutą” ir toks piktas esi.

—Jes, vaike, į 
reikia, ba jau svieto pabai
ga ateina.

—O kokia davatka tau 
sakė apie tai?

—Tu man davatkų nepri
kaišiok, vaike, nes ir be da
vatkų visi jau matom, 
svietui artinasi galas.

—Niekus kalbi, tėve. 
—Kaip-gi tai niekus!

tu, vaike, neskaitei ką rašo 
angelckuose peiperiuose?

—Jie nieko panašaus ne
rašo.

—Na, matai, vaike, kaip 
tu nieko nežinai. Jie aiš
kiai rašo, kad nuo decembe-j

• rio mėnesio bus uždaryti vi
si bravorai, ką daro snap
są ir alų.

—Bet tas juk neturi nieko 
bendra su svieto pabaiga, i 

—Jes, vaike, bravorų už-j 
darymas reiškia svieto pa-j 
baigą.

—O man rodos priešingai, 
tėve. As manau, kad svai-! 
galams prapuolus žmonės 
turėtu geresnį gyvenimą.

—Kas čia do gerumas, 
vaike. Tik tu suprask šitą, 
kad be šnanso ic alaus turės 
visas svietas išnykti.

—Kažin kaip tu. tėve, svie
to išnykimą supranti.

—Orait, vaike, aš tau ga
liu šitą išvirozvt kaip iš ka- 
zyrų. Ve. daleiskime. aš 
noriu apsiženvt. Reikia iš
kelti veseiijas. bet nėra nei 
snapso, nei alaus. Kas-gi 
norės tuomet eiti man i pa
brolius. pamerges arba svo
čias. Piršlio be snapso taip
gi negausi. Juk lietuviška 
ir Datarlė sako: ”Sauso
niekas neklauso.” Vadina-

; reikalingi, bet ir pragaištin
gi. Gerdami žmonės prage- 

j ria netik pinigus, bet ir pro
tą užmuša. Tiesa, prie bač
kutės linksma, bet tos links
mybės tankiai pasibaigia 
peštynėmis ir kalėjimu. Tu 
pats, tėve, anąsyk po vestu
vių turėjai nulenktą nosį.

—Jes, vaike, tas verbliu- 
gas Frenkis numušė man 
nosį, ale aš jam užtai nukan
dau ausį, kada jis mane už
gulė.

—Na, matai, tėve, prie ko 
prieina jūsų katalikiškos 
vestuvės su bačkutėmis.

—Šiur, Maik, kad prie 
bačkutės pasitropija kartais 
susibarti; ale kaip yra iš
sigerti, tai čia susipyko, čia 
ir vėl bučiuojasi. Bet išvi- 
rozyk tu man, kaip tą syk 
susipykę žmonės gaiės priei
ti prie ugadų, kada nebus 
snapso ir alaus?

—Kada nebus snapso ir a- 
laus, tai tuomet taip tankiai 
žmonės ir nesimuš, tėve.

—Na, gerai, Maike, tegu< 
jau čia bus ir tavo teisybė. 
Ale pasakyk tu man, ką rei
kės žmogui daryti užėjus 
inpliuzijai ar kitai kokiai 
kvarabai? Ve, daleiskime. 
man tankiai pasikelia gum
bas. Kur aš gausiu tada 
liekarstų, jeigu snapso ne
bus?

—Aš ir vėl tau, tėve, pasa
kysiu, kad jeigu nebus snap
so, tai nesikeis tau ir gum
bas taip tankiai. Bet jeigu 
jau kada susirgtum, tai vai
stų gali gauti vaistinėj.

—Turbut tu norėjai pasa
kyt "drugštoryje?”

—Taip, tėve.
—Tai kodėl tu. vaike, ne

kalbi čystai lietuviškai? Juk 
tikroj musų tautiškoj šnek
toj liekarstų storas vadinasi 
”drugštoris,” 
ne.

—Tu, tėve, 
kyk lietuvių 
mane mokink.

—Orait, vaike, aš kitą syk 
tau pravysiu, kad aš moku 
geriau už tave lietuviškai 
kalbėt. Dabargi aš norit; 
tau prirodyt, kad prie žmo
gaus dūšios išganymo yra 
kaneč reikalingi saliunai.

—Tau tik taip rodosi, tė
ve.

—Ne, vaike, taip rodosi 
ne man vienam. Musų ščes- 
tlyvos Smerties Susaidė per 
ekstra savo mitingą pripaži
no tą patį. Ji padarė nuta
rimą, kad kožnas memberis 
turi daryt pakutą, pasnin- 
kaut ir kasdieną sukalbėt 
prie panelės švenčiausios 
rąžančių, kad ji neduotų su
naikinti snapsą. Tokį pat 
nutarimą padarė ir musų 
blaivininkų susaidė.

—Ir tuos nutarimus pil
dai, tėve?

—Šiur, Maik. Kas diena 
meldžiuos ir /pasninkauju. 
Nieko daugiau nevalgau, 
kaip tik duoną su alum ir 
šnapsu. Na, ale gudbai. 
vaike, ba man jau čėsas eit 
rąžančių kalbėt. J. Širšukaš.

Ar bus Vokietijoj revoliucija?
True translation filed widi the pust-1 kaipo vadas revoliuciniam 
master at Boston. Mass., on October | . -t.. ... . . v

siekė augščiausio pramonės 
išsivystymo, yra tinkamiau
sia dirva Socializmo tvarkai. 
Rusija šituo žvilgsniu yra 
prasčiausis valstybės typas, 
nes pramonės ji beveik ne
turi ir priklauso nuo užsie
nio. Vokietija galėtų užsi-

laikyti savo jiegomis. Bet 
revoliucija prie dabartinių 
apystovų reikštų žmonėms 
badų ir vokiečių socialistai 
gerai tatai žino.

Taigi vargiai galima da
bar tenai revoliucijos tikė
tis.

judėjimui jis vargiai gali 
būt tinkamas.

Negalima taipgi tikėtis 
revoliucijos iš Maximiliano 
Hardeno iniciativos. Šitas 
žmogus yra tik apsaugos 
dangtis. Jam valia kalbėti 
apie radikalius dalykus dėl
to, kad jis nepavojingas. 
Vokiečių valdžia nebijo, kad 
Hardenas pertoli nueis. Rei
kia tik Įsidomėti, kad kuo
met Vokietijos armijos daro 
laimėjimų, tai ”revoliucio- 
nierius" Hardenas visuomet 
gatavas dalytis grobiu; bet 
kuomet vokiečių kariumenė 
gauna i kaili, tai Hardenas 
kritikuoja ir smerkia val
džią. Hardenas yra taip 
kaip George Bernard Shaw 
Anglijoj. Shaw pasako ir 
parašo tokių dalykų, už ku
riuos kitą tuojaus Įkištų ka
lėjiman, bet jo neareštuoja, 
nes valdžia žino, kad jis ne
pavojingas. Shaw yra Vi
durinės klesos anglas, kuris 
revoliucijoj butų visai nesa
vo vietoj.

Kaip Harden, taip ir 
>haw yra apsaugos dang- 
is, kuri apsaugoja nuo eks

plozijos.
Jeigu yra nemaloniu daly

kų. kuriuos reikia viešai pa- 
■ aky t i, tai geriau turėti tokį 
Shaw ar Hardeną, negu ko
ki raudonmarškini asmeni, 
kuris netik sako, bet ir vei
kia.

Taigi tokie žmonės revo
liucijai nevadovaus, nors 
kartais ir kalba apie ją.

Bet kaipgi su tikrais so
cialistais?

Socialistai, matomai, yra 
’mtikine, kad revoliucija 
Vokietijoj dabar reikštų 
darbininkams badą ir neap
sakomą vargą. Reikia žino- 
i. kad sunkiausis dabar dai

ktas Vokietijoj, tai išmaiti
nimas žmonių. Tuo tikslu 
išsidirbo painiausia mašine
rija, kuri nežiūrint grafto, 
kokio veikiausia nestinga, 
atlieka savo užduotį viduti
niškai. Revoliucija gi iš
muštų šalį iš lygsvaros ir 
badas butų neišvengiamas. 
Vokietija gerai tatai su
pranta. Ji mato kas pasida- 
’ė Rusijoj. Ateinančią žiemą 
Rusijoj šimtai tūkstančių 
žmonių turės išmirti badu. 
Bet ir tuojaus karei pasibai
gus pasaulis negalėtų duoti 
Rusijai pagalbos.

Visiems yra aiški paslap
tis, kad ačiū karei maisto 
pritruko visam pasauliui; 
jeigu ir butų maisto, tai nė- 
» a užtektinai laivų pristaty
ti ji tenai, kur jo stoka. Tik 
su pagalba puikiausia orga
nizuotos mašinerijos val
džios tegalės išlaikyt maisto 
nėr ateinančius metus.

Jeigu taika Įvyktų rytoj, 
tai pirmutinis Vokietijos 
darbas butų prašyti pasaulio 
maisto, šiandien ji gali vos 
tik palaikyti žmonių gyvybę. 
Paskandinkit tą šalį revo- ; 
’iucijos bangose — ir betūr- ; 
čiams tuojaus priseis mirti 
badu. _ _ ;

Leninui šiandien Rusijoj 
nesiseka, nes bolševikų vai- i 
džia negali išmaitinti žmo- ; 
nių. Ir jokiai valdžiai ne
gali sektis, kuomet žmonės 
neturi ko valgyt. Nežiūrint 
didžiausių pastangų, I^eni- 
nas negali duot žmonėms 
duonos, nes Rusija pairus.

Vokietija, ideališkiausia 
šalis socialei revoliucijai ra
mybės laiku, yra labai nepa
togi jai dirva dabartiniu ka
rės metu. Tokia revoliuci-____________________ _____ , ________
ja dabar vargiai galėtu te-'se yra trįs rūšys: utilitaris literatūrą, religiją 
nai nusisekti ir socialistai!—linkimas ] 
gerai tatai supranta, 
mybės gi laiku Vokietija pa- • sau naudos; 
tiekia visas sąlygas, I 
kias 
tęs 
bei.

30, 1918, as required by the Act of 
October 6. 1917.

BURŽUAZINĖ SPAUDA 
SAKO, KAD TAIP.

Socialistai yra kitokios 
nuomonės.

Buržuazinė spauda senai 
jau rašo apie revoliuciją Vo
kietijoj. Nors namie ji bi
josi revoliucijos kaip ugnies, 
bet Vokietijoj revoliucijos ji 
norėtų. O’ kadangi ji revo
liucijos tenai nori, tai jai ro
dosi, kad revoliucija tenai ir. 
bus.

Tuo tarpu socialistai, tie 
tikri revoliucionieriai, yra 
kitokios nuomonės. Jie sa
ko, revoliucijos ant užsaky
mo nesidaro. Revoliucija 
tiktai tuomet kila, kada re
voliucijos reikalauja ekono
minės sąlygos.

Ar tos sąlygos Vokietijo. 
dabar jau yra tokios, kad te
nai galėtų kilti revoliucija? 

Pažiūrėkime.
Šiomis dienomis likos pa

leisti iš kalėjimo du kai
riausi vokiečių socialistai, 
Liebknecht’as ir Dittman- 
n’as. Ir dabar jiedu laiko a- 
pie kaizerio rumus prakal
ba.? ir karštai atakuoja Vo
kietijos kariumenės vadus. 
Iš to reikia suprasti, kad vo
kiečių valdžia yra pasiryžus 
demokratijos dvasią, kuri 
taip ilgai buvo varžoma, 
iabar truputi paliuosuoti. 
Tečiaus valdžia, matomai, 
nesibijo, kad tokie mitingai 
galėtų sukelti didelę revo
liuciją, kaip, pavyzdžiui, 
Rusijoj. Vokiečių minios, 
matomai, tebėra da po val
džios kontrole.

Devyni Vokietijos socia
listų dešimtdaliai revoliuci
jai dabar beveik taip prie
šingi, kaip ir militaristų 
partija. "Socialistų didžiu
moj nėra revoliucinio ūpo. 
Tie virto paprastais valdžios 
tarnais, oportunistais. Dau
gelis jų tarnauja dabartinei 
valdžiai už algą. Net socia
listų dienraštis <”Vor- 
.vaerts"L gauna iš valdžios 
pašalpos, be kurios jis dabar 
įelabai galėtų ir eiti.

Vokietijos socialistai (di
džiuma) bijosi revoliucijos 
taip kaip ir Vokietijos kapi
talistai. Tokiai didelei kra- 
adai nėra net ir vadovų. 

Tr tokio kalibro vyrai kaip 
Dittmannas ir Liebknect- 
fcas vargiai galėtų privesti to 
kį perversmą prie pasisek i- 
no. Amerikiečiai paprastai 
peraugštai stato Liebkne- 
chtą kaipo faktorių Vokieti
joj/

Tiesa, negalima jam už
ginčyti didelės drąsos, su ko
kia jis meta panieką Vokie
tijos militarizmo viešpa
čiams, gerai žinodamas, ko
kia bausmė už tai laukia. 
Šita drąsa ir iškėlė Liebkne- 
cht'ą pasaulio akise. Tečiaus 
Vokietijoj kolkas jisai ne
daug reiškia. Jo tėvas šito
kiam krizyje butų suradęs 
visiems reikalavimams prie
monių ir butų tapęs didžiau
siu darbininkų vadu. Bet 
iaunasis Lieknechtas yra 
kitokis. Yra tai karštas, iš
didus žmogus, kuris'mėgsta 
pasigirti, begalo daug ma
no apie savo gabumus kaipo 
advokatas ir kompanijoj 
daugiausia kalba apie dide- 
ius savo talentus. Todėl net 
ir socialistų tarpe jis nedaug 
turi draugų. Karštas jo bū
das ir stoka takto atstūmė 
juos nuo jo da pirm kares.

Šituo pasakymu tečiaus 
nenorima neikiek sumažinti 
Liebknechtui garbės, kuri 
jam priguli už tai, kad jis 
buvo tik vienas atstovas 
Reichstage, kuris nebijojo 
balsuoti prieš karės kredi
tus, drąsiai pasakyti teisv- 

jus juos-r.uo bado ateinan- bę, gerai žinodamas, kokia 
užtai laukia bausmė. Bet

o ne "vaisti-

pats pasimo
kai bos, o ne

Žinij a-tai ginklai
(Tąsa). ’

Vokiečių fiziologas Pflue- 
ger ir kiti aiškina, kad or
ganiškos sąjungos, esančios 
svarbiausiais gyvojo albiu- 
mo elementais, ant žemės 
galėjo atsirasti tuo laikotar
piu, kuomet musų žemės 
kamuolys da skystos ugnies 
pavvdale tebuvo. Pfiuegeris 
atrado, kad "gyvasis albiu- 
mas” užveria savyje gimdi- 
ninką ”sin” — susijungimą 
azoto atomo su anglies ato
mu — ir kad tuomi skiriasi 
nuo "negyvojo albiumo.” 
Gyvosios materijos atsiradi
mo problemą jis mato visų- 
pirmiausiai klausime, kaip 
susidaro toji sąjunga. Che
mija išparodo, kad tariamas 
sin’as, lyginai kaip ir jo jun
gimasis, įvyksta tik gana 
augštoj temperatūroj, atsa
kančius elementus, užver- 
riančius savyje azotą, sulei
dus su indegintu anglių, ir 
tą sudėtinį (mišinį) iki bal
tumo Įkaitinus. Taigi Pfiue
geris daro tą išvedimą, 
kad sinų susijungimai Įvyko 
tuomet, kada žemė visa, ar 
dalinai buvusi ugniniame 
stovyje. Jeigu šitas Pfiuege- 
rio privedžiojimas ir butų 
visiškai nuosakiu ir tikru, 
tai visgi būtumėm da labai

t

_ * isykį ant veselijų ir visas
pakutavot šnapsas tenai buvo jau iš

gertas, tai jis paėmė keną 
vandens, perčinčiavojo ji į 
portvainą ir liepė visiems 
veselininkams gerti, kad bu
tų linksmesni. Taigi dabar 
tu, Maike* suprasi, kodėl 
geras katalikas negali ap
sieiti per veseiijas l>e bačku
tės. Jisai turi pildyt Kris
taus duotą priklodą. Bačku- 

! t ė, vaike, pas mus reiškia tą 
keną, kur viešpats iš van- 

Idens padarė drinksą. Sv!
—Žinau, tėve, žinau aš tą 

i pasaką apie Kristaus pada
rytą stebuklą. Bet tas juk 
nereiškia, kad ant vestuvių 
reikalingas alus ir degtinė. 
Ir tas nereiškia, kadneika-! 

i lingi bravorai. Šventas raš- 
i tas sako, kad Kristus iš van
dens padarė Galilėjos Ka
noj vyną. Taigi, jei aš bu
čiau toks geras katalikas, 

i kaip tu, tėve, tai Kristaus 
j paliktai tradicijai paminėti 

w_Įaš nejieškočiau priemonių 
“Jsaliunuose ir T 

bet daryčiau taip pat, kąip 
Kristus darė: į 
bačka vandens, pasikvies- 

ičiau kunigą ir tegul jis tą 
vandeni pakeistų Į vyną. 
Tuomet visiems galima butų 
užsigerti, pasilinksminti ir 
saliunininkui nei cento ne
užmokėti.

—Vaike, «>edieviškai 
kalbėk!.

—Ar tai Ijedievybė?
—Jes. vaike, tu nori 

rodyt, kad iš vandens vyno 
negalima padaryt. Vadina
si, tu išjuoki šventą raštą.

—Ne, tėve, ne tą norėjau 
tau pasakyt. Aš norėjau ta
ve Įtikinti, kad svaigalai nė-

kad

• i

Ttue translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on October 
:’O. 1918. as rerjuired by the Act of 
October 6, 1917.

RUSAI GERAI VAIŠINO 
RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ, 

Amerikos veikėjai sako, kadsmeriKos veiKejai sako, kao 
bravaruose, bolševikai labai mandagus. 
. . > Associated Press prane-

pripilčiau ša, kad pereitą panedėlį 
Stokholman pribuvo jau 
paskutiniai Amerikos Rau
donojo Kryžiaus veikėjai iš 
Petrogrado. Tarp ju esą 
majoras Allen Wardwell, 
kapitonas J. W. Andrews ir 
Dr. M. Davidson.

Jie sako, kad bolševikai 
vaišino Amerikos Raudoną
jį Kryžių labai mandagiai. 
Rusų Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas Sverdlovas ir 
daugelis kitų bolševikų val
dininkų prašė amerikiečių 
pašalpos civiliems Rusijos 
gyventojams, kad apsaugo-

ne-

pri-

si, be snapso aš negaliu iš- ra reikalingi. Jie netik ne- čią žiemą.

i lyku ar asmeniu vadovauja- 
į mės musų protavimo mu- 
i myse sukeltu noru pažinti ir 
; išaiškinti tatai, linkui ko at
sinešame.

Visa tai, kas mus apsupa, 
galime vaišinti arba su visu 
tuo apsieiti sulyg savo utili- 
tario, emocionalio ar teori
nio atžvilgio, bet santikiuo- 
se su asmenimis dar ir eiti- 
kos žvilgsniais turime rem- 
ties.

Etiškas, tai yra moralis 
arba abelnai priimtų papro
čių santikis gali būti tik tar
pe asmenų, bet niekad tarpe 
dalykų, ir visas skirtumas 
yra tame, kad etikos žvilgs
niu kiekvienas asmuo delei 
paties buvimo fakto turi ne
palyginamą su dalykais ver
tę ir joki asmenį negalima 
vaišinti kaipo daiktą bei 
priemonę tūlam tik mums 
patiems geistinam tikslui 
pasiekti; ir tik santikiuose 
su asmeniu, o niekad su da
lyku, yra galimas moralis 
apsireiškimo apkainavimas.

Neperžvelgiant humani- 
tarinių mokslų apskritai pil
noj to žodžio prasmėj, nori
me šiek-tiek skaitytojui nu
šviesti atsakymą į klausi
mą, kas tie socialiai mokslai, 

toli nuo supratimo fakto,l Tiesą pasakius, visi tie 
kokiu budu iš albiumo or- ’ apsireiškimai, kuriais užsi- 
ganiškų susijungimui arsi- įma humanitarinis mokslas, 
rado organizuoto j materi- išskyrus tik individualį (at- 
joj gyvvbės spėka. Turime skirą) asmens dvasinį gy- 
pasitenkinti vien tuomi ma-.vemmą, yra socialiais arba 
nvmu, kad savgimdvstė ka- visuomeniniais apsireiški- 
da-nors turėjo būti* nežiu-1 ™ais, kadangi jie Įvyksta ir 
rint kokios sąlygos bei koki atsibuna pačioje visuomenė- 
veiksniai tam susidėt turėjo, ie. Ir ištikrujų, visa tai, 
kad gyvybės sėklelei davus kas sudaro visą dvasinio 
pradžią. . 1

Taip tai mokslas šiandien 
da tebegalvoja apie gyvybės 
atsiradimą ant žemės. Tik 
anaiptol čionai nemanoma, 
kad tai sėklelei davė pradžią 
kokia-nors viršgamtiška e- 
svbė. Jei tokia gyva mate-....................... ....
rija butų kur-nors šalyje pintai— sorjalizmu.” 
visatos ar kur-nors kampe- čiaus dalykas 

klausia, iš kur ji ”tą gyvybę'gyvenimo symptomų, kurie 
gavo ?
Kas tie socialiai mokslai ? grynai psychini arba dvasi

nius apsiaučiančio pašau- nį pobūdi, kiti gi yra prak- 
lio apsireiškimai gali bųti tinio pobūdžio, ir tie tai at- 
padalinami į kelias katego-jskirų žmonių bendro sugy- 
rijas ir sulyg to padalinimo veninio apsireiškimai, ku- 
kiekvienos atskiros katego- rie remiasi praktingų jų 
rijos apsireiškimų tyrinėji- reikalų pamatais, sudaro ir 
mas vadinamas mokslo ša- nustato tarp atskirų visuo- 
komis. Yra mokslai skiria-menės narių aiškius ir ap- 
mi vien gamtos tyrinėjimui; sklembtus bendrus santi- 
yra mokslai pašvęsti lyrinė- kius, sutraukiant jų visumą 
jimui žmogaus gyvenimo jo Į tūlą pastovios apųireiški- 
individualiai dvasiniuose ir mų sistemos organizaciją, 
visuomeniniuose atvėjuo- ką vadiname visuomenės e- 
se; pirmos kategorijos mok- konomija, Įstatymais, vals- 
slas plačioje to žodžio pras- tybe. 
mėje vadinasi gamtiniu, Tje tai mokslai, kurie ty- 
antros gi — humanitariniu.

Pamatinis tarp gamtinių 
ir humanitarinių mokslų 
skirtumas yra tame, kad 
oirmas tų mokslų užsiima 
materialiais dalykais, t. y. 
apsireiškimais atsibunan- 
čiais tuose dalykuose arba 
,ų tarpe, gi antras užsiima 
asmenimis ir visais tais pro
cesais, kūne juose ir tarpe 
jų, išskirtinai kaipo asmenų, 
atsibūva.

Kaip link dalyko, taip ir tokia prasmė gali būti tik 
link asmens musų santikiuo- tuomet, kada meną, dailę, 

■ \ . * “ . ; "Ji ir kt.
............. prie siekimo priskaitome prie kultūros 

Ra-' kuodidžiausios materialės sryties, gi šalies ekonomijos 
i sau naudos; emocionalis srytin pastatome Įstatymus, 

ko- — kiek vienas ar kitas da- valstybę, visuomenės santi- 
Marksas yra nusta- Ivkas paveikia Į musų jaus- kius ir bendro gyvenimo 
socialistinei valsty- mus; ir teorinis — kuo- tvarką.
Valstybė, kuri pa- met savo santikiuose su da- (Toliaus bus.)

nvmu, kad savgimdvstė ka- visuomeniniais apsireiški- 
da-nors turėjo buti,‘ nežiu- ™ais, kadangi jie įvyksta ir

žmonių gyvenimo turinį, 
taigi kalba, literatūra, dailė, 
filozofija, religija ir moks
las, iš lauko visuomenės būti 
negali, o todėl plačioj pras
mėje humanitariniai moks
lai gali būti vadinami socia- 
lio mokslo vardu, sutrum- 

Te- 
________ _____________ r tame, kad 
lyje tos visatos, tai mokslas tarp atskirų žmonių bendro

sudeda visuomeninio gyve
nimo visumą, vieni jų turi

Tie tai mokslai, kurie ty
rinėja ir užsiima praktin- 
gais visuomenės narių san- 
tikiais ir iš tų santikių susi
darančiomis systemomis ar
ba tvarkomis — paprastai 
vadinasi visuomeniniais ar
ba socialiais. Lyginai menas 
kaip ir šalies ekonomija yra 
visuomenės gyvenimo <ap4 
sireiškimai, tokiais pat ap
sireiškimais gali būt ir lite
ratūra, — dagi ir pati vals
tybė iš kitos pusės, tečiaus
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VYČIAI PAVOGĖ
30 BAčKŲ DEGTINES.

Waterburio klerikalų vadas 
areštuotas.

„Keleivio” skaitytojas iš 
Waterbury, Conn., rašo:

Pas mus buvo nepapras
tas atsitikimas. Tūla mote
ris praeidama aną rytą pro 
F. Padvaraičio namus pa
matė ant šaligatvio keturias 
bačkas.

„Kas tose bačkose yra?” 
paklausė ji Padvaraičio švo
gerio Vinco.

"Silkės,” atsakė tasai.
Moteriškei metėsi Į akis, 

kad bačkos visai ne tokios, 
kaip silkių. Ji apžiurėjo jas 
ir sako:

"Bet kodėl gi ant bačkų 
parašyta AVhiskey?’ ”

„Dabar, matai, vaina. tai 
silkes deda i degtinės bač
kas,” paaiškino Vincas.

Moteris nuėjo sau. Bet 
kažin koks nenaudėlis pra
nešė policijai, kad pas musų 
vyčių „generolą” i degtinės 
bačkas sudėtos „silkės.” 
Tuojaus pribuvo detektivai 
ir prasidėjo tirinėjimas. Pa
sirodė, kad bačkose ne sil
kės, bet tikras šnapsas. Su
radę siūlą, detektivai tuo
jaus susekė ir kamuolį. Pa
sirodė, kad ant geležinkelio 
išlaužta keli tavoriniai va
gonai ir pavogta 30 bačkų 
degtinės.

Policija tuojaus. areštavo 
Franą Padvaraitį, kuris tu
ri ant North Riverside stry- 
to saliuna, suėmė Juozą 4 *•
Grabliauski ir keliatą gele
žinkelio darbininkų.

Pavogtos degtinės vertė 
apskaitoma i $25,0(Ml>. Kol 
ka.s surado tik 18 bačkų. Ar 
likusias 12 bačkų vyčiai jau 
išgėrė, ar turi kur pakavoję, 
tai dar nežinia. Degtinės 
jieško netik visa AVaterbu- 
rio policija, bet ir iš New- 
Haveno atvažiavo detekti- 
vų galva.

Franas Pactvaraitis yra 
švento Juozapo parapijos 
tikras parapijonas. Pakol 
išėjo iš belangės, jisai turė
jo užsistatv-ti $5,000. Kuo 
tas viskas užsibaigs, da ne
žinia. Vyčiai dabar nusi
minę, vaikščioja kaip že
mes pardavę. Andai čia bu
vo atvažiavęs Bielskis ir sa
kėsi išradęs kokį ten 'mai
šą,’ kuriuo busimi galima iš- 
gaudyt visus revoliucionie
rius, ką verčia carus žemėn, 
tai vyčiai sudėjo jam 106 do
lerius su centais. Bet štai, 
dabar jų pačių „generolas” 
papuolė i „maišą.” Dabar, 
turbut, reikės daugiau pini
gėliu sudėt. Girdėjau val
gykloj po No. 4 John st. du 
vyčiu šnekant, jog turėsią 
šaukti „extra” susirinkimą, 
kad aptarus šitą atsitikimą.

(Prie šitos korespondenci
jos buvo pridėtas vietos ang
lų dienraštis, ”Waterbury 
Evening Democrat,” I 
aprašytus čionai faktus pa
tvirtina. —-Red.)

j 12,000 BELAISVIŲ IR 100 
KANUOLIŲ Į DVI 

DIENAS.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Pian- 
ciškaus Radzevičių, taipgi Juozo Tu- 
I čiaušku, visi Ąlatlauskio palivarko, 
Vilkaviškio pav, Suvalkų gub. Tu-
rių svarbų reikalą ir meldžiu atsi- 

IŠ Paryžiaus pranešama,: saukti ar kas žino malonės pranešti. 
, D, Jonas Radzevičius,kad Į dvi dienas sąjunginin

kai paėmė Belgijoj 12,000 
vokiečių ir 100 kanuolių.

1621 Nay-Aug avė., Scranton, Pa.

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

Kauno gub., prieš 4 metus gyveno 
Gardner, Mass. Jo paties atsišaukti 
ar kas žino meldžiu pranešti. (45) 

Simonas Bukis,
BOX 1114, Raymond, Wash.

APSIVEDIMAI.

-'---------------------S
aaseggBss-! ' '-l ... ..f

PAJIEŠKAU MERGINOS 
APSIVEDIMUI.

Pajieškojimai

VISOKIOS ŽINIOS
_______

SUFRAGISTĖS MUŠASI
SU POLICIJA.

WashingtOne greitoj są
vaitėj buvo areštuotos dvi 
kariaujančios sufragistes,
kuomet jos atsistojo prie I 
Baltojo Namo „ant pikie- 
to,” išreikšdamos tuo pro
testą už atmetimą moterų 
balsavimo. Suimtos sufra- ______  ____ r____
gistės buvo palaikytos apie kti ar kas žino meldžiu pranešti, 

valandą ir paleistos. Paskui 10i7 so. 15-th str., Herrin, m. 
jos vėl atėjo pas senatą su — 
vėliavomis. Policija tas vė- ' 
’iavas iš jų atėmė ir suplėšė.

Vėlai vakare sufragistes 
vėl pasirodė su vėliavomis 
„ant pikieto.” Policija vėi

I ir Marijonos
■ miestelio; 
|.čedesų miestelio 
• Kauno gub., 
I pbijoj. Ju pačių atsišaukti 
; žino meldžiu pranešti 

Paulina ^.inkiutė.
S Chandler str., Marlboro, Mass.

užpuolė, atėmė vėliavas ir 
ir kelias sufragistes arešta 
vo.

NUBAUDĖ DAR 50 MĖ
SININKŲ.

Nevv Yorke da 50 mėsi
ninkų likos nubausta už lau
žymą* valdžios nustatytų 
kainų. Pirma buvo nubaus
ta 57 pelnagrobiai. Išviso 
Nevv Yorke patraukta teis
man 234 bučeriai už plėšimą 
didesnių kainų, negu maisto 
administracijos yra nusta
tyta. Nuteistiems buvo duo
ta pasirinkti bausmė: arba 
uždaryti dviem savaitėms 
krautuves, arba užmokėti į 
Raudonaji Kryžių po $100 
Visi sutiko užmokėti 
$100, tik vienas velvjo 
daryti dviem savaitėms 
vo bizni.

po 
už-
sa-

Pajieškau brolio Juozo Morri, iš 
Maldunu sodos. Girdiškės parap.. 
Raseinių pav.. Kauno gub, gyveno 
Melmound. Wash. -Jo paties atsšiau-

Pajieškau btolio Vincento Dau- 
niaus norėčiau su juo butniui .susiži
noti. todėl jo paties ar kas jį žino 
nuoširdžiai meldžiu atsišaukti.

Donėninkas Daunis, (44)
BOX 542, VVitt. Ui.

Pajieškau pažįstamų: Anastazijos 
Klisičiu, iš Zabiškes 

Petrųlės Stankevičiūtės iš 
— visi Zarasų pav., 
cna bene Philadal- 

ar kas 
(45)

Pažieškau Kazio Stinikausk’ų ir 
Pajaujų Stasio, vienas Ramonių kai
mo antras Giliušių, abu Andrijavo 
vaisč,•Kalvarijos pav. Suvalkų gub. 
Turiu svaibų reikalą ir meldžiu at
sišaukti.

i

i

Paiicškau pusbrolio Mateušo Giriu- 
no. Kauno gub.. Novoaleksandrovsko 
pavieto, Rokiškio parapijos, Rudelių 
sodos. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
ji žinot malonėkit pranešti. (50)

Juozapas Mainelis,
P O BOX 218, Oelvein, Iowa

Pajieškau pusbrolio Juozapo Griau- 
•zdes. taipgi giminaičių Jadvygos Mi- 
H<ovičiut>.---Kiir.ia;t'.enč.-<. seniau vi d 
sykiu gyvenome Lawrence, ?<lass. Tu
riu svarbą reikalą ir meldžiu atsi
šaukti. (16).

Jonas Tamošiūnas,
2136 Coulter str., Chicago, iii.

Pajieškau brolio Mikolo Baltušio 
i: se-ors Veronikos, iš P.aščiunų kai
mo, Papilio parapijos, gyveno Phi- 
lr.delphijo.i. Jų pačių atsišaukti arba 
’ ;u> juos žino malones pranešti.

Jonas Baltuškis,
DON -153, Aberdeen, Vfash.

Juzė Kačiutė,
2327 Bnghton avė., Scranton, Pa.

Pajieškau dėdes Aleksandro Šerio,
Traškunų

Kauno gub. 
Ghio. Jo 
žino rualo- 

(16)

iš Miediniškių vensedijos 
narap. Vilkmergės pav , 
gyvena beee Clevelande, 
naties atsišaukti ar kas 
nes pranešti.

Kazimiera. Sheris.
BOX 41, 1

Pajieškau Bronislavo Užcino, gy
veno Brighton, Mass. Girdėjau, kad 
yra iš čia išvažiavęs. Jo paties at
sišaukti ar kas žino meldžiu pianešti.

Antanina Yuzunienė, (46) 
1317 McKinley avė, Detroit, Mich.

Pajieškau dėdės Jono Maigio, iš 
Purviu kaimo, Papilės parap, Šiaulių 
pav, Kauno gub, taipgi Viktoro Gus
to ir Martino Treinauskio iš žvirgž
džių kaimo, Girkalnės parap. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti. 

Bronislovas Maiga,
405 Warren str, Brooklyn, N Y.

Pajieškau sunaus Jono Aukštikai-■ncus. • „----------■ —;------ ....---- .—T----
PaulsLoro N J n*° * nactai kaip prasisalino is Law- 
__________ ’ ' ' rence. Mass. P“i“ “ v------- —u

Pajieškau pusbroliu Asmenskų, iš ; Pa,ap-»
'gurkiskčs kaimo. Veiverių vals

čiaus. Suvalkų gub. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu jų pačių ar kas juos 
žino atsišaukti. (44)

AVilliam Veiveris
231 Elm str., Newark, N. J.

rence. Mass. Paeina iš Kauno gub., 
. , Daunoro sodž.

Meldžiu atsišaukti už prasikaltimą 
i atleidžiu.

Vincentas Aukštikalnis, (45) 
310 E street, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
' nuo 28 iki 38 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, (rali atsišaukti kad ir našlė, 
kad tik butų dora ir mylinti gražų gy
venimą. Aš esu 40 metų. (45)

h: Ni..
2138 Hamilton avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, turi būt 
pamokinta. Aš esu 33. metų, 
nių žinių meldžiu 
su: Jonas
Generel Delivery

Plates- 
kreiptis šiuo adre- 
Lapenskis.

T*b>H ĮBuoiiBN 
Youngwood» Pa.

AŠ sau linksmas bernužėlis, 
Juodos žemės artojėlis, 
Lauką sėju, šieną piaunu, 
Jokių turtų ncsikraųnu.

Gamta šypsos man į sielą. 
Gamta yra tokia miela.
Kad jei sveikas—tu laimingas, 
Jei tik sveikas—tu turtingas.

Pajieškau Julijonos Lankeliutės, iš 
Bucvidonių kaimo. Vaikinukų parap., 
Trakų pav..' Vilniaus gvb 
’ios meldžiu atsišaukti ar 
malonūs pranešti

Simonas Molies
2824 Winton str.. Philadelpia, Pa.

Jos pa
kas žino 

(46)

Pajieškau broliu Jono ir Povilo 
Dargių, iš Mockaiči i kai no, Ba.r.stičių 
prap., Telšių pav., Kauno gub.. gy
veno Brooklvne. Turiu sv;-:4»j rei
kalą ir meldžiu atsišaukti. (46)

Veronika Dnrgis,
877 Cambridge str,

Cambri-ige, Mass.

Pajieškau savo švogeric Jurgio 
Rainio, iš Panemunės parap, Suval- 

1 u gub.. gyveno Marint, Pa. 
ties atsišaukti 
pranešti.

Baltrus
BOX 12,

ar kas žino
Jo pa- 

mclilziu 
(44)

W. Va.

Paiieškau pusbrolio Mateušo Tri- 
rrudžio, Kauno gub. Rokiškio parap, 
Pužonių sodžiaus; apie 3 metai algai 
gyveno Burlington. N. J. Kas ji ži
no malonėkit pranešti arba jis pats 
lai atsišaukia šiuo adresu:

M. Kazlauskas,
380 Fourth str, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolių Vinco ir Antano 
Česnų, iš Balčiu sodos. Vainutu para
pijos. Sartininkų valsčiaus Raseinių 
pavieto, Kauno gub. Ju pačių mel
džiu atsišaukti ar kas apie juos žino, 
malones pranešti. (44)

Hoovcr Logg Camp,
Iluniptulips, Wash.

Pajieškau brolio Antano Švilpos, iš 
Stanaičių kaimo. Gelgaudiškės para
pijos, Naumiesčio pav, Suvalkų gub 
Jo paties ar kas žino meldžiu atsiliep
ti. nes turiu svarbų reikalą.

Antanina Gaisrienė,
143 Wolseley st,

Toronto Ont, Canada.

(45)

NUTARĖ PRIIMTI I ANG
LIJOS PARLIAMENTĄ 

MOTERIS.
žemesnysis Anglijos par

liamento butas 274 balsais 
prieš 25 nutarė, kad parlia- 
mente turėtų teisę sėdėti ir 
moteris. Šitą sumanymą 
remia ir buvęs premjeras 
Asųuith.

GIRIOS VIS DEGA.
Girių gaisras Minnesotoj 

ir Wisconsine vis dar siau
čia. Apskaitoma, kad ug
nis sunaikino jau už $100,- 
000,000 miško. Žmonių žu
vo apie 1,000.

Įdomi Knyga.

ii

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos knyga vardu:

Kokius Dievus žmones 
garbino senoveje?

Panašaus veikalo iki šiol 
da nebuvo nei lietuvių, nei 
kitose kalbose. Jo parašy
mui padėta daug laiko ir 
triūso. Surinkimui reika
lingų faktų perkratyta di
džiausi knygynai ir perskai
tyta daugybė Įvairių kalbų 
knygų. Ir surinkta jnedega 
taip aiškiai sutvarkyta, taip 
lengva ir gyva kalba viskas 
aprašyta, kad pradėjęs skai
tyti, nepabaigęs nepadėsi. 
Knyga turi arti 300 pusla
piu ir joje aprašyta apie 
150 Įvairių dievų. Kaina jos 
$1.00. o gražiais apdarais — 
$1.25. Gaunama rKeleivio*" 
redakcijoj.

i 
i

I

Pajieškau brolio Vinco Pavilonies, 
iš Buckunų kaimo. Meteliu valsčiaus, 
Seinų pav.. Suvalkų gub. Jo paties 
atsišaukti ar kas jį žino meldžiu pra
nešti.

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

Pąj'eškau savo tėvo Antano Ma
čio. iš Gavatuvos kaimo. Antar.avo 
valsčiaus. Pilviškių parap, Suvalkų 
«_nh. J<> iMiiies atsišiukti ar kas ži
no meldž'i <icl svaiLaus reikalo pra
nešti. <45)

Vincentas Maris,
95 Eaton avė., To- •nv>. Ont., 

Canada.

Pajieškau brolio Anf.no Norkaus.
Vartų kaimo. Bartninkų 

Vilkaviškio pav.. Suvilkti j 
naties atsišaukti ar kas žino 
3 ranešti.

Magdalena Norkiutė,
13 Kingsley avė.

Northhampton,

i parap., 
gub. Jo 

muldžiu 
(46)

Mass.

Pajieškau savo vyro, Jurgio Vaš- 
k:o, t uris prasišalino nuo manęs apie 
3 metai atg-al. A s nenoriu kad jis 
*as mane grįžtų, tik noriu žinoti, ar 
jis yra gyvas ar ne, o jeigu gyvas 
♦r»i ar jis jau ve<les su kita, ar no 
Man reikia tas žino:i . res aš nori? 
•"auti r.uo jo atsiskyrimą. Todėl ar 
jis pats, et ka-> apie ii žino, teiksis 
apie ji uranešti man šiuo adresu:

Kcidė Vaškienė. (44)
149 lVindsor str.

Cambridge Pert, Mass.

M

Pajieškau savo stilių Juozapo ir 
Vincento Ūdrų. is Avinorlo sodžiaus, 
Zarasų pav. Kauno gub. Jų pačių 
atsišaukti ar kas juos žino meldžiu 
pranešti už ką busiu dėkingas. (47) 

Jurgis Ūdras,
1816 So. Halsted str.,

Chicago. III.

i ijieskau ‘ ’- lio .lne-. > Kazlausko, 
•š Gustaičių*kaimo, Gudelių valsčiurs 
Mariampolės pav, Srvait u gub. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu greit 
itsišaukti. ,

Ona Zorskieriė,
1824 Wayne avė, Scranton. Pa

Pajieškau visų savo giminių 
•ažįstamų. turiu svarbų reikalą 
leidžiu visų atsišaruti.

Andrius Rikšas,
BOX 882, Winifred, 'Mont

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

MIKAS PETKAU SKAS

ir 
ir

Gražiausi Rekordai Įdainuoti Petrausko ir Karuziutės
10-inch 85c.

E-3840 ( Ant kalno karklai siūbavo. Mikas 
( Petrauskas, tenoras.
(šią naktelę, per naktelę. Mikas 
( Petrauskas, tenoras.

čienai yra dvi seniausios ir populiariš- 
kiaušios Lietuviu liaudies dainos, kurias 
įdainavo gerai žinomas lietuviams tenoras 
su steliėtir.u Įspūdžiu, kuris labai gerai ži
no kaip išreikšti Lietuvių muziką.

Čia taipgi sekanti Lietuviški Rekordai
10-inch 85c.

E-3842 (Sveika Marija. Marė Karužiutė, 
( soprano.
(Avc Maria. (Lotiniškai.) O. Rol- 
( ler, soprano.

Dvi begalo dalikatnos religiškos giesmės, 
viena pagarsėjusios dainininkės Marės 
Karuziutės, antroji ”Ave Maria” giedama 
Lotyniškoj kalboj akomponuojant stebėti
nai gražiai muzikai, Olga Roller.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, nuo 20 iki 28 
metų. Aš esu 28 metų, Kuosas nuo 
kariumenės. Platesnių žin&ų mel

džiu kreipties^u piimu laišku prisiun 
čiant savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

Krank Gružas,
100 ESSEX str., Lawrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui apsišvietu- 
sio vaikino, nuo 28 iki 35 metų am-. 
žiau.C Norintis su manim arčiau su
sipažinti malonės kreiptis šiuo adre
su:

Mrs Rose VVester, 
Gen. Delivery, Detroit, Mich.

Pajieškau naslės arba suaugusios 
merginos apsivedimui, esu 47 metų 
amžiaus, turiu farmą ir reikalinga 
man gaspadinė. Malonės plačiau 

susižinot per laišką. (44)
Krank Rakowsky,

P O BOX 33, Frontier, Minn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
;uo 18 iki 25 metų amžiaus, be skir
tumo pažvalgų, mokančios skambint 
pianą ir griežt smuiką, geistina, kad 
butų pasiturinti... Su pirmu laišku 
meldžiu paveikslo. Aš esu 25 metų 
moksleivis. Platesnių žinių meldžiu 
kreiptis šiuo adresu:

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 26 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo ir mylinčios gerą šei
mynišką gyvenimą. Aš esu 25 metų 
Amžiaus, turiu gerą amatą ir liuosas 
nuo kariumenės. Meldžiu su pirmu 
laišku prisiųsti savo fotografiją. Bus 
atsakyta kiekvienai. Platesnių žinių 
apie save suteiksiu laišku.

Bill Nosays,
1917’zį Second avė,

Rock Island, III.

(45)

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos, geistina, kad mokėtų baYberio 
larbą, aš taipgi esu barberis ir užlai
kau savo barbėrnę. Esu 25 metų. 
Merginos, kurios malonėtų su ma- 
•im arčiau susipažinti, meldžiu kreip: 
is per laiškų, taipgi teiksis prisiųsti 
r savo paveikslą. Paveikslą sugrą
žinsiu. (44)

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
irba naslės, dora ir teisingumas man 
•ra svarbiausiu. Turiu gerą darbą 
r uždirbu po 200 dolerių į mėnesį. 
Meldžiu atsišaukti, platesnes žinias 
Apie savo suteiksiu per laišką.

J. J. Savage. (45)
BOX 93, Gillespic, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ie senesnės 1,9 metų, laisvų pažiūrų, 

ne didesnės 5 pėdų, geistina, kad butų 
eltonais plaukais. Aš esu 20 metų. 

Platesniių žinių meldžiu Kreiptis pri- 
iunčiant savo paveikslus.

A. J. R. (45)
409 W. Market str., Scranton. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
r.uo 17 iki 27 metų amžiaus. Aš esu 
i.5 metų, turiu gerų darbą. Geistina, 
kad atsišaukianti mokėtų skaityti ir 
rašyti. Taipgi meldžiu su pirmu laiš
ku prsiųsti savo paveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. Vaikinų 
įrašau nerasinčti.

S G G
BOX 453. Aberdeen, Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 33 metų amžiaus, laisvų 
naziurų, sutinkančios imti civilišką 
iii ubą, geistina, kad butų gražios iš
vaizdos. Aš esu 34 metų. I>el pla
tesnių žinių meldžiu kreipties šiuo 
adresu: J. B. P, (45)

493 Main str, Hartford, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
’uo 18 iki 25 metų amžiaus, malonaus 
budo, doro gyvenimo, sutinkančios 
imti civilišką šliubą. As esu 25 me- 
'ų, blaivas. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu *1-* • " - •
žinsiu.

kiekvienai. Paveikslus gra
lis')

1508
P. Želvitis,

40-th avė.. Cicero. III.

Tad gamtoje visi mylis — 
Zuikis, varna ir kikyiis, 
Antis, pempė ir pelėda — 
Visi meilės , giesmę gieda.

Taigi nėra jokiu dyvų, 
Kad ir mane, žmogų gyvą, 
Žmogų gyvą ir neseną, 
Meilės karštis pakutena.
Mat ant farmų toks jau oras, 
Kad kiekvieną ima noras 
(Lygiai senį, kaip vaikiną) 
Gaut sau mylimą merginą.
Tad ir aš norėčiau gauti 
Jauną, dailią sau mergaitę. 
Kuri mane pamylėtų, 
Pabučiuotų, glamonėtu.
Taigi, mergos, čia ne štukos; 
Čia jums laimė pati brukąs, 
Tik paimkit tuoj paišelį 
Ir rašykit man laiškelį.
Aiškiai, drąsiai prakalbėkit, 
Savo pikčerį įdėkit, 
Pasakykit žodį ščyrą, 
Kad jus norit gauti vyrą.

Sužinojęs jūsų mintį. 
Liepsiu visko pagaminti — 
Pajų, keikų ir džiūvėsių — 
Su gražiausia apsivesim

J. G. J.

ASIŠAUKIMAS Į LIETUVIUS SU
PRANTANČIUS UKININKYSTES 

(KARMŲ) DARBUS.
Jeigu netingi ir nori dirbti ant ti

kės, — randavoti, ar pirkti, tai dabar 
vra geriausia proga, pigus pragyve
nimas ir didelis uždarbis. Galima 
randavoti arba pirkti čia ant Long 
Island, N. Y., su labai mažais pini
gais. Mes žinom daug ūkininkų, 
rių sūnus pašaukti į karę o seni 
gali dirbti darbininkai taipgi 
sunku gauti, čia yra ūkių ant 
randavojimo. Geras ūkininkas 
■lirba nuo $1,500 iki $5,000 metams. 
O turintis savo ūkę uždirba iki 
$2(1000 ir daugiau. Daugiausia čia 
galima uždirbti ant bulvių, nes Long 
Island bulvės labai yra pagarsėju- 
ios kaipo geriausios bulvės.

Čia oras labai sveikas ir gyveni
mas smagus, darbų aplinKbi yra vi
sokių. taipgi (Port Jefferson prie lai
vų dirbimo.) Camp Upton (militarėj 
kempėj! prasti darbinnkai ‘rauna 
84.12 dienai, karpenteriai $7.50 die
nai.

Atsišaukdamas parašyk ar tik dar
bo nori ir kokio, ar ūkę (farmą) nori 
randavoti ar pirkti, kaip didelę (kiek 
akerių) kiek pinigų gali įnešti ir tt.

LITHUANIAN FAR.MERS AID 
SOC1ETY,

Manerviile. L. I, N. Y.

ku- 
ne- 
eią 
pa- 
už-

Pranešimas.
Agentam ir Prakalbų Rengėjam*.

Nuo laiko, kuomet Rutkaus Spaus
tuvė likosi perkelta iš Detroito į 
CHICAGA, aš likausi jos atstovu. 
Rutkus važiuodamas į mokyklą stu- 
dijuot augstesnius mokslus, paveda 
Tian visus spaustuvės reikalus atlik
ti, ir pardavoti taip knygas kaip man 
geriausiai patinka.

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

Pcrkupčiams:
6 egzempliorai už....................... $1.00
40 egzenip. už....................................$5.0*
lOų egzcnipiiorų uz ............. $10.00
Atsišaukite tuojaus, dabar yra ge

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

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

REIKALINGAS 
KRIAUČIUS.

Kuris moka gerai Kelines 
Bruslotus dirbti taipgi ir 

\ Dar
bas užtikrintas ant visados. 
Mokestis gera. Platesni pa
aiškinimą suteiksiu per laiš
ką. Atsišaukite šiuo adresu:

780 Bank str., (46)
Waterbury, Conn.

kuns netingi senus taisyti.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PRIDARĖ DIDELIŲ 

NUOSTOLIŲ.
Pereitam "Keleivio” num. 

jau rašėm, kad ant Por
to Rico salos buvo smarku^ 
žemės drebėjimas, 
jau apskaityta ir 
liai. : 
kos sunaikinta už $3,000,000 kas nori plačiau sužinoti, kreip- 
iki $4,000,000. Žmonių ŽU- kites pas mane šiuo adresu: 
vo daugiau kaip 100 ir apie ru—
300 sužeista.

MERR1MAC MINĖS. VA.
Darbai čionai eina gerai ir 

geri uždarbiai. Kai-kas gali 
Nuo

Dabar 
nuosto- uždirbti $6.00 per dieną.

Sakoma, kad turtu Ii- dienų moka $4.50 ir daugiau

Adam Olszewsky
Marrimac Minės, Va.

E 3288 (Atsisveikinimas. Polka. Milita- 
( riška Orkestrą.
(Alpų kvietkns. Polka. Militariš- 
( ka Orkestrą.

E-3626 (Ant Šešupės kranto. Polka.
( monikų duetas,
(i/clijos žiedas. Valcas. Armo

nikų duetas.

Ar-

(

E-3624 (šienapjūtė. Polka-mazurka. Ar-
( monikų duetas.
(Kur tipelis teka. Polka. Armo-
( nikų duetas.

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagra.iint Jums
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą Co
lumbia Lietuviškų

E-3841 (Atėjo 
(

žiemelė. Mikas Petraus
kas. tenoras.

(Vai kad aš išjojau. Mikas
( rauskas, tenoras.

Pet-

Rekordų. Paprašyk pas jį.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordu ir nurodyk kiekvieno Numerius.

toks Vaizhažeaklis hutu ant kiekvieno Rekordo.Žiūrėk kad
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 35 iki 37 metų amžiaus, laisvų 
Pažiūrų. Aš esu 37 metų. Mylinčios 
gražų gyvenimą malonės atsišaukti, 

u pirmu laišku prisiųsdamos savo 
paveikslus. Platesnes žinias suteik
siu. Ch. Miertauskas,

732 W. 19-th str, Chicago, lll.

Kad būt gražiu
Vartok tą mostį; ji padarvs veidą 

TYRŲ. SKAISTŲ ir BALTA. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. 
Padaro minkštą ir baltą odą. Kaina 
dėžutės 75c ir $1.00. Pinigus galite 
siųst popierinį doleri arba įtampo
mis. '(45)

DISTRIBUTOR VVILBERT CO.
P O BOX 772. WATERBURY, CT.

Pajieškau apsivedimui vaikino, 
nuo 28 iki 35 metų amžiaus, turi būti 
blaivas ir kad duotų man gyvenmą. 
Aš esu našlė 32 metų, turu savo na
mą. norintįs platesnių žinių malonės 
kreiptis šiuo adresu:

Mrs Mary Majauskienė. (46) 
lllH W Heron st Aberdeen, Wash

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

Jonas Kiuzinas. (49)
2109 N. 17-th st.. Springfield. III.

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

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

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant kataliogo ar at
sakymo reikia už 3c. s tempą prisiųsti.

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

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

Koiutt. Matavičia, (46k
BOX 78. Peacock, Mich.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Mirta 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyra ir akaMFta 
balta. Toji mostis išima plėtmns rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lins visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis. (44)

J. RIMKUS
r. O. BOX 36 Holbrook, Maaa.
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Lietuviškas bajoras.
—Karią man i

Ryti pas lietuvišką bajorą; 
labai nepaprasto budo žmo
gus, bet labai besididžiuo-

. , i-»i »-> • J1 prašalint. g*lį išsįvvstit t |»»vo;tnę» nc». -M.nKiiu.i. nm«1antis savo lenKisKa Klime ir e*1* rviuui* vuti ubai’ p»'v<,iiu<u. j«su prižiurau*,
lenkiška kalba, — pasakojo 
Ramkevičia. — Įeinu kam
barin. žiuriu, ant stalo stovi 
tušti bliudai, o jis kad skė- 
trioja po visą kambarį, kad 
net kėdės vartosi. Sakau: 
—Ugi, dėl Dievo meilės, ką 
tamsta dabar čia dirbi?

—Čiko, čiko, potim pasa
kysiu, — jis atsakė prakai
tą nuo kaktos braukdamas 

! ir šokdamas į viršų su nauja 
energija.

—Nusistebėjęs, stoviu ties 
durimis ir žiuriu, kas čia do 
reivakas, ir nieko negaliu 
suprasti. Ant galo, pama
čiau, kad kambaryje buvo 
musė ir ponas bajoras sten
gėsi ją sučiupti. O kad lak
sto, o kad vaiko! Ant galo 
sugriebė: paėmęs ją už spar
nų, priėjo prie stalo, pravožė 
cukrinyčios antvožą ir Įlei
dęs ją vidun urnai užvožė: 
oasku.i. su užganėdinta šyp
są, atsisėdo ir juoda skepe
tuke šluostosi nuo kaktos 
prakaitą.

—Na. ir kam tas viskas? 
—aš užklausiau, dar labiaus 
negalėdamas atsistebėti.

—Tuoj pasakysiu, — jis 
atsiliepė išdidžiai, alsuoda
mas; — aš noriu išbandyti, 
ar mano tarnai nevagia cuk
raus.

Labai gramotnas laiškas.
Tūla lietuviška redakcija 

gavo sekanti laišką:
”aš jugris rugšcimas pas- 

tnnavinan parašic kelis žode 
liūs in ponų redaktorį pir- 
meusia pasveikinu ponų re- 
d^ktori ži eidamas n® pono 
dzievo dzideles klocies žod- 
zeis pono dzievo tegul bus 
pagarbintas an pono redak- 
torio acakimo ant amžių 
amžinųjų o dabar Aš jurgis 
rukšcimas prašau ponu re
daktorį mažu nonas butai 
’ockovas acinsc katiliogu aš 
jurgis rukšcimas iš krajaus 
’^bai e’^matnas moku, an 
knygų čitoc tai ponas redak- 
toris mani nepazgordzis o 
dabar žičinu dedaktoriu dzi- 
delos klocies ir giliuko gud- 

i bai su dzidziausiu pašenavo-

WTT
KAIP SENBERNIS 

SIUVA GUZIKĄ.
Tai yra labai juokinga, jei 

tinkamai perstatoma. Rei
kia turėti stalelį, kėdę, ir ži-t__ ____________ r
poną, o kiti daiktai palieka- ponu redaktorių, 
mi žiūrėtojams įsivaizdinti. 
Pasekmė pridera nuo gero 
nudavimo, veido permainų 
ir juokingos išvaizdos. Pa-' 
tartina, pirm lošiant, gerai

ĮSI

„jurgis rugšcimas 
gudbai

”o dabar aš jurgis rukšei- 
_____ , „ mas apznaiminu penu reda- 
pasilavinci su adata ir siulu, j ktoriu kad nesiustai katalio- 
kad galėtum gerai nuduoti, gų ba mano bode man davė

Kalbėti nereikalinga. Pa-tkat'liogu iisai čitoja gazie- 
kanka pasakyti: „Ponios ir tų ir turi katiliogu tai man 
ponai! Aš parodysiu, kaip davė tai Dabar neraike pra- 
senas jaunikis Įsisiuva gu-: Sau nonų redaktori prabo- 
ziką.” Paskui atsisėsk ir Čic už turbaciiu kitu rozų 
nuduck, kad pasiimi nuo 
stalo špulutę siūlų. Laikyk 
ją kairėj rankoj, o tiesiąją 
numatuok nuo jos porą mąs- 
tų siūlų, paskui siūlą nukąsk 
ir špulutę padėk ant stalo, 
kaip įiorti barkšteldamas Į 
stalą, kad išrodvtų kaip špu- 
lutė. Laikyk kairėje ranko
je galą siūlo, paseilink, pa
trauk kelis syk per dantis, 
paseilink du pirštu ir sukk, 
kad butu, smailas siūlas. Vis
ką daryk su didelia atyda ir kojų ankoliečino

kap man raikės tai Aš jur
gis rugšcimas ponu redak
torių duosiu žinoc už ką aš 
ponu redaktorių ščyrai at- 
nagradzisių o dabar jau 
man iau neraike gudbai ma
no adrisas tas pac norėjau 
mufuocis ale absibuvau an 
seno pleiso ba kvatera pi- 
giasne o dabar nieko dau- 
geu neturiu kų rašie navinu 
pas mus kap nėra cik mano 
bodes vaikiščių ladokas šuva 

tai jagu 
Dasišventimu. Tą viską at- eikš tai mažu redaktoris pe
likes, stengkis įverti į adatą nas padrukavosic in gazietų 
siūlą. Kaip neveri, kaip ne- gudbai.” 
taikai, niekaip negali patai
kyti į adatos auselę. Tuom 
gali pridirbti daug juokų/ 
tik reikia mokėti apsieiti. 
Ant galo, kada jau manai, 
kad siūlas įsivėrė, prapuola 
adata ir jos visur jieškai. 
Sunkiai pasidarbavęs, randi 
ją ant žemės. Kada vėl atsi
sėdi siūlą verti, pamatai, 
kad jis susinarpliojęs. Ne
galėdamas išnarplioti, nusi- 
vynioji nuo špulutės naują 
siūlą. Dabar vėl bandai Į- 
verti i adatą. Įvėręs, atsar
giai pertęsk ji per adatą, ga
lus įsikąsk ir su atsakančia 
mina, pirštais perbrauk per 
siūlą. Paskui užmegzk maz
gą ir dantimis užvėrk. Už
baigęs savo vargą, ištiesk 
ranką prie stalo, nuduoda
mas, buk paimi guziką. 
(Reikia neužmiršti, kad gu- 
zikas, siūlas ir adata nėra 
daiktai, tik nudavimas). Pa
ėmęs guziką, užsidėk ji ant 
jįšvirkščios žipono pusės ir 
pradėk prisiuvinėti. Siūk su 
dideliu sunkumu, nes siūlas 
grivinkiuojasi. Siūlą traukk 
nėr ištisą ilgį rankos. Tre
čiu, ar ketvirtu sykiu bekiš- 
damas adatą isiduri pirštą 
ir pašoki, kratydamas, tai 
čiulpadamas, tai spausda
mas; paskui užsilinini. Be
siuvant toliaus, siūlas trani- v0* 
pėja ir sunku darosi perkiš-; 
ti adatą per guziką; todėl 
kas-syk, durdamas, atremj 
galvą adatos į stalą, paskui k. i -• - 
visa paiiega stengiesi adatą Ralv^le;
ištraukti. Kada iau l.ai?i .-*“.•> »* SV'“- P°ns su‘ 
prisiuti, džiaugiesi ir Š.4 ^>3. nieką nebuvo 
Saisi. Ant galo, apsuk siūlą1.. “Tai ,?aka/ kad buv0 tus’ 
apic guziką, kelis syk per-lc,af J?31?3?’... ,
verk adatą ir nukąsk. Už-1 -Visai tuscias; meka a 
baigęs toki sunkų darbą, nl<*a /hu.vo t,k du nora- 
linksmai atsistoji, apsivelki.sal lr klrvls~

Liūdnas žemaičio galas.
—Labai liūdna girdėti, 

kad tavo tėvas numirė pe
reitą naktį, Jurgi. Aš ne
girdėjau. kad jis butų sir
gęs, — kalbėjo Jurgio drau
gas.

—Veizėk, tap būva — at
sakė Jurais. — Daktaras 
intė unkšti rytmety i’ mu- 
na muotina jin klaus, kon 
jin tur beduti, a kon muna 
tievs tur beimti, ta uns sa
ka: dūk unam viskon, kon 
uns benor; ta uns vielyba 
nakty noriejo alavs, ale mu
na muotina saka, juog uns 
išsiber.gė i’, veizėk, dauges- 
na nebvra: tap ina padud 
jam šklenka undenia: kap 
uns tik paragava, tap ir nu
mirė, — uns jin užmušo.

Tuščias maišas.
Kartą ūkininkas grįžo 

kalvės su maišu ant peties: 
beeidamas susibarė su ber
nu. kirto maišu Į galvą ir 
užmušė ant vietos. Pašauk
tas teisman jis teisinosi, kad 
berno neužmušęs.

—Na, gal kas buvo maišė? 
—paklausė teisėjas.

i —Na, nieką, o nieką nebu-

1S

Pasakyk teisybę!
—Na, nieką, pons sudžia. 

tuščias maišas.
—Kaip tai? Juk tu buvai

žiponu ir bandai užsisegti, 
bet niekur negali atrasti į- 
siųtą guziką, nors ir sučiu
pk Pasižiurai į žiponą ir la
bai nusistebi niekur nematy
damas guziko. Pasuki, at
lenki skverną ir pamatai, 
kad jį prisiuvai ant išvirkš
čios pusės. Perpykęs, smar
kiai išplėši guziką iš žipono, 
ir trenki jį į žemę ir, spjau
damas iš piktumo ant žipono 
greit išeini per duris.

Vis-kas.

Augštas žodis.
Klerikalų susirinkime, 

Philadelphijoje, vienas iš 
vyčių vartojo labai augstą 
kalbą. Jis, atsistojęs, tarp 
kita ko, nupeikė savo kuo
pą, sakydamas:

—Gerbiamoji musų kuo
pa, taip pasielgdama, papil
dė saužagystę.

—Sakyk — saužydystę,— 
kumščiojo jam i pašonę, sale 
sėdinti moteris.

Kv trio ji Elzė.
Vienas ūkininkas turėjo 

merginą, vardu Elzė. Ji vis
ką. būdavo, labai puikiai 
dirbdavo ir atsižymėdavo 
nepaprastu gudrumu; todėl 
ją praminė *’’Kytrioji Elzė.” 
Kartą, beriekiant kepalą 
luonos, vyrai duonojo rado 
šliurę. Tuojaus visi užsi
puolė ant Elzės, kad ji tyčia 
šliurę Į kepalą iminkė. nes 
kaipgi merga minkydama 
duoną negalėjo matyti, jog 
šliurė yra tešloje. Bet Elzė 
kaip spjaus i akis:

—Kokius jus čia bernus, 
oo velniais, laikote, kad vė
tydami rugius nematė grū
duose šliurės!

Negardi via.
Štai, koki vaizdeli iš lietu

vių gyvenimo mums papasa
koja Dr. Pietaris savo ”At
siminimuose.”

Tarnavo pas mus, nors 
jaunas, bet pagedusiai aršus 
bernas, Rimavičius. Siuva 
jis kartą ant kiemo, ties 
priedarže, ar tai plėškes, ar 
ką kitą, yla pradurdamas a- 
latai skylę. — Tai jis tą ylą, 
pasiuvėjęs, padeda ant že
mės. tai Į burną Įsikiša. Ne
toli jo ant žemės tupi Kazys 
ir žiuri, kaip jis dirba. Kaip 
ten viskas buvo, aš tikrai ne
šinau, bet ta Rimavičiaus 
via pateko į karvės mėšlą. 
Nepatėmijęs to Rimavičius 
ją — brakšt, sau Į burną. 
”Tfiu, tfiu!” spiaudė negalė
damas susilaikyti piktumu.

—Ugi, ar negardu? — už
klausė Kazys tarytum ge
ras.

Rimavičius už kirvio, Ka
zys jam pieskom į akis; kir
vis pralėkė pro Kazį; šis — 
bėgt, Rimavičius, krapšty
damas akis — vytis su kir
viu!

U. S. Food Adminiatnttion.
Jistt ez de buckwheat rakė got 

flop over on his face, Br'er Bacon- 
rin’ dance •rotin’ en say, sezee:— 
"One good tu’n desarves en nuth- 
er.” sezee.—Mcanln’ dat ef de 
sojer boys go en do de flghtin* fer 
us, de leas’ we alls kin do is ter 
šen’ ’em all de wheat—en 
buckwheat inattd. Co'n meal, rye 
en barley flour fer ua wlll he'p a 
lot too.

eat

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.

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIG1AI IR GERAL
IR IŠPROSINAM

.^un-'ŠALIN SKAUSMAS!
Būdama* sveiki, darbe rasi smagumų, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butu.

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo iūni. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išaivvstyt i pavojinga liga Menkiau*!* nik«tervjiuiaa
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SMULKIŲ PASIGARSINTMŲ 
KAINA "KELEIVYJE”

Žmogaus Išsivystymas
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

IŠSIVYSTĖ 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 priėję prie žmo
gaus.Norint ką nors pirkt, parduot, pa- 

jieškot prasišalinusių ypatų, pajieš- 
kot giminių, draugų, arba ką nors 
šiaip pagarsint, už tokius pagarsi
nimus skaitoma po 2c. už žodį.

Jeigu tokius pasigarsinimus nori
ma patai py t kelis kartus, tad už se
kančius .sykius, .skaitoma .tiktai 
po 1 '/i c. ož žodį, nž kiekvienų sykį.

Už visus tokius paskelbimus ir 
apsivcdimų pajieškojimus turi ap
mokėt ir "Keleivio” skaitytojai.

Pajieškojimus giminių arba drau
gų, ’’KeJeivio" skaitytojams, vienų 
kartų per metus patalpiname dykai, 
tik tokie pajieškojimai neturi bot 
ilgesni kaip 30 žodžių priskaitant ir 
adresų. Bet jei skaitytojas nor pa- 
talpint pajicškojimų daugiau kaip 
vienų sykį, tad turi pamokėt po lc. 
už žodį, už kiekvienų sykį.

Geriausiai yra garsinti s "Kelei
vyje”, nes "Keleivis” plačiausiai 
skaitomas lietuvių laikraštis, o pa- < 
garsinimų kaina labai pigi.

Siunčiant mokestį už pagarsini
mus ar už kitką,popierinius pinigus 
galima prisiųst prastame laiške, tik 
reik užrašyt aiškiai adresų to kas 
siunčia ir Redakcijos. Su bile rei
kalu kreipianties į "Keleivį” para
šykite adresų taip::

"KELEIVIS**
255 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

neginkluoja carų ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Ėevoliucijonie 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslų. Galite suvyniot 25c. 
I popierų ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresų.

„KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Masa.

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
. pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtaipi- 

I na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
' kia plačiai j šalis, taip kad plauja vi- 
1 sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit uojaus. (?)

FISHLE1GH & CO., Dept. 924, 
CHICAGO, IU,

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

txi užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na- 
rnu<me. Ix<ydy mui šalčio krntiueje. skausmu šotnntr ir nuga
roje. rumutiz:ną ir neuralgiją, trumpai sakant visokias -'kaus
iu us raumenyse ar sąuariuvse Paiu-Expeder ira grriaušes.. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didele** boskoae. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Palu-EzpvUer, persi
tikrink .ir yra 1KAKA. v.ii*t»»ž-nklis ant taksiuko. VISU 
KITOKIU’ N EI M K. 35 <*e n t ai ir 65 centai nž Umkutę. 
Gaunamos visose aptiekooe ar tiesiog is laboratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO
74—89 Washiogton St,

New Verk.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS..

Mes užtikrinant, kad Jus sučėdyait pinigų 
ir tarėsite-GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai uesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI ISVALOM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Janų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—2161*

KARE IR LIGOS!

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

Ar kada girdėjai, kad kas ką panašaus, butų gavęs 
už taip menką kainą? Niekad! Ir niekad nebus 
tokios progos gauti Fonografą už taip mažą kai
ną, kaip mes šiandien jum duodame. Tas Fono
grafas yra drūčiai padarytas ir dailiai išbaigtas 
taip, kad išlaikys ilgus metus. Padarome šitą 
speciali nepigi nimą tiktai vienam mėnesiui, nes 
norime pertikrinti žmoues, kad musų Fonografų 
išdirbystč yra geriausia pasaulyje už taip žema 
kair.ą. 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 fonografas 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 nepatiktų. Ir kam vaikščioti į koncertus, kad išgirdus 
muzika bei tiesiškus dainavimus, kada gali visa tai girdėti su visa savo 
šeimyna savo namuose pasilsio valandoj sėdėdamas ir klausytis dainų, ku
rių kiekvieną žodį gali kuoaiškiausiai girdėti ir suprasti. Niekur tik pas 
mus galite gauti šita Fonografą, kuri , tik per 30 dienų pardavinėsime išdir- 
bystės lėšų kaina, t. y. už $16.75. Kas prisius šitą apgarsinimą sykiu su už
sakymu bėgiu 30 dienų, tam išsiusime Fonografą kartu VISIŠKAI DYKAI 
ir 6 naujausių rekordų ir 200 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 naujaurių 75-centinių rokordų ir 409 adatė
lių. Taigi nelauk ilgai, tik pasiskubink pasinaudoti laja nepaprasta pro 
ga. nes greit galima jos netekti.

UNION PKACTICAL CO, Dept. 415, 1-I1S West Division str,
CHICAGO. ILL.

KARfc, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi
rūpinusiu, 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 stoją Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Trejautos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų pratėviai 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 nr.usų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

Viršminėtos knygos gaunamos "Keleivio" knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašyk# taip:

"KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.
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Raudoni žiburiai.
Pieša trijose veikmėse

EUGENIAUS ČIRIKOV’O 
Liuosai vertė J. B. S.

(Tąsa)

O baisus dievaitis, jų rankom’s su
tvertas,

Be atkvėpio ryja aukas jam sukrau
tas,

Jo susiurbto kraujo neapimtų marė. 
SENIS:

Jis žus iš tos rankos, kuri ji padarė... 
EOLIS:

Jie gieda ir šoka...
SENIS:

Šėlime įniršta...
Delei palaidumo kvaitulių užmiršta, 
Kad kiti čia verkia, kas da verkti 

moka.
EOLIS:

Kas jiems musų verksnias! Man toji 
mergelė,

Ką liūdi ir ilgis, ten leido patirti, 
Kad godžiam Molochui Į aukas pa- 

paskirti
Vergų nelaimingų nekalti vaikeliai 
Verkia ir į ugnį juos verkiančius me

ta! t
Gailios ašarėlės iš akių jiems teka 
Ir urnai sustengsta kiekviena iš jųjų, 
Paskui nuo blakstienų, liepsnoj dre

bančiųjų,
Krinta kai kristalai, kai brangus 

žemčiūgai.
Nuo j'ų ten taip žėri puikus aukso 

rūmai...
SENIS:

Ten taipgi nemaža rubino šmotelių... 
Visi susidarė’iš kraujo lašelių.

Netikėtai pasirodo augštas, tiesus jaunikaitis, upu lieps
nojančiomis akimis ir veidu, primenančiu audros kilimą.

Štai ir Urbinas mus atsirado!
Urbinas smailiai žiuri į Eolį, nekreipdamas doruos į su

šukusį senį.
URBINAS:

X

Mes tavęs laukėm. Kur tu buvai? 
SENIS:

Jis nauja kelia sau susirado... 
EOLIS:
\ Jau palvdėti žuvę draugai? 
URBINAS:

Draugų lavonus priešams atmušę, 
Į augštus kalnus juos nulydėjom, 
Ten jų paminklui parinkę pusę, 
Į bendrą kapą visus sudėjom.

Valandą visi stovi galvas nuleidę, tylėdami, liudnumu ap
siblausę. Urbinas išlėto drebančiu balsu recituoja: •

Ten žuvo po siena linksmutis tasai 
Laukų tavo draugas artojas!
Ten žuvo po siena tas juodais plau

kais z
Kietrankis, ką kūjį nešiojęs...
Be tų taipgi žuvo mergelė jauna, 
Linksmų ir malonių akelių...

Nutįla, po ilgos pauzos meta iš paniūrų ryškų, smailą 
žvilgsnį i Eolį.

Ta pati mergelė — tu atmeni ją,
Ką klausės tavųjų dainelių... 

EOLIS:
Polis sudreba, jo veidu praslenka atsiminimai, jis nulei

džia da žemiau galvą.
...Akys kai vosilkos po kakta žydėjo... 

URBINAS:
Vis kaž-keno vardą mirdama minėjo. 
Turbut tavo.

EOLIS:
Mano?

URBINAS:
Ir ji tavęs laukė...

Eolio veidu praslenka gėdos raudonis, užsiblaško neri
maudamas, tylrai kalba!

EOLIS:
Jie visi ten žuvo, tu buvai ju tarpe? 

URBINAS:
Visi mes ten buvom!

SENIS:
Ir visi jie krito...

URBINAS:
Ant atbukusiųjų akmenų paliko 
Smegenįs ir kraujas, ką lašas po lašo 
Varvėdamas siena ant akmens išrašo 
Vardus tų, kas žuvo garbingai po 

siena.
Tarp musu nebuvo tiktai tavęs vieno.. 

SENIS:
Vergai greit atėję nuplaus šiltą 

kraują,
Išmuštojo vieton jie akmenį naują 
Įdės, užtrins žemėms ir paliks, kai 

buvo...

Nepaliks nei kapo tiems, kas dėl jų 
žuvo:

Savo sieloj vietos vergas nepalieka 
Atminčiai drąsuolių, ką bepročiais 

lieka.
EOLIS:

Akys kai vosiikos po kakta žydėjo... 
Jis staiga atbunda, išsitiesia, jo akys sužaibuoja baisia 

pagiežos liepsna.
Nepasigailėsi m, kaip jie nes’galėjo !...

URBINAS:
Jie brangiai atmokės
Mums ašaroms vaikų, 
Karčiom's raudom's tėvų, pačių, 
Musų kančias jie paminės!

EOLIS:
Kolis prisiartina prie Urbino ir kalba jam prikimusiu kru

nės l>alsu.
Eisim atkeršyt! Matai šį raktą? 
Atsirakinsini grotų vartus!
Jinai parodė man kelią slaptą... 
Pagiežos kerštas o, bus baisus!

URBINAS:
Kerštas !... Ką kerštas?... Išgriaui 

reik sieną,
Reik sudaužyti akmens stabus, 
Reikia iš pančių vergą kiekvieną 
Paleist, grąžint jiems laisvės geismus. 

EOLIS:
Tai klausyk, ten sodnuos iš auksinio 

dvaro
Yr kelias ir vartai sienoje paslėpti, 
Tik tegu šis raktas sieną atidaro, 
O vergams nesunku bus iš ten pa

bėgti.
SENIS:

Verg’s negal pabėgti, kai žmog’s nuo 
šešėlio,

Pakol ant jo žvanga geležiniai pan
čiai,

Pakol kakta aria dulkes sauso smėlio 
Bei purvuos voliojas pagarbai die

vaičio.
Pančiai reik nuimti, stabai išardyti 
O, jeigu galėčiau aš tai padaryti!...

Urbinas krestelėjęs galvą vienu sykiu perkeičia visą save 
pastovą; jo akis ir veidas iieosneja tolimos audros žaibais 
URBINAS:

Ten ant mėlynų kalnų, 
Ant uolų čiukurių, 
Susirinko sakalai 
Iš visų-visų šalių,
Ir žvilgsniais savo smailiais 

Žiur’ kai skrenda debesiai... 
Karštas kraujas iš žaizdų 
Teka jiems gausiais lašais. 
Eisi su musis ir tu 
Pažiūrėti kartu 
Tamsioj klonių tolumoj 
Užžiebdintų žiburių. 
Tie raudoni žiburiai 
Mus kelionės kelrodžiai, 
Uždegs juos musų ki auju!

Rytuose padangėj dega raudona saulėtekio žara, 
vis aiškesni darosi sumaišyti muzikos, dainų ir šokių gar

sų balsai.

Tolumoj

__ I— s---

SENIS:
Ten ant mėlynų kalnų, 
Ant uolų čiukurių, 
Susirinko sakalai 
Iš visu-visu saliu...

UŽDANGA.

’ True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Sept.

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

BIJODAMOSI ŽIEMOS 
NUSIŽUDĖ.

Belfaste, Me., pasikorė tū
la Stephensonienė, 79 metų 
amžiaus moteris. Ji pali
ko laišką, paaiškindama, jog 
atima sau gyvastį deltc^ kad 
bijosi kitos tokios šaltos žie- 
mies, kaip pereitais metais, 
kuomet ji neturėjo anglių.

16 SPALIŲ ATSIDARYS 
VOKIEČIŲ REICHSTA

GAS.
”Die Frankfurter Zei- 

tung’’ paskelbė, kad 16 spa
lių atsidarys Vokietijos Rei
chstagas.

ŠIUO INFLUENZOS 
SIAUTIMO METU.

Šiuo influenzai siausti pa
togiu laiku viena^ svarbiau
sių taisyklių nuo ligos -apsi
saugoti yra: laikyk savo 
vidurius veiklume ir neleisk 
jiems užkietėti. Vidurių ge
ras kasdieninis veikimas už
laiko musų kūno jiegas, ap
saugo jančias nuo ligos pa
vojaus. Trinerio Ameriko
niško Kartaus Vyno Klive
ris yra pasekmingiausiu 
tam vaistu. Ir jis netik pa
sekmingas, bet taipgi ir 
oriimnus, kas daro jį atsa- 
kančiausiu viduriams vais
tu. Visose aptiekose kaina 
$1.10. Antras vaistas, ku
ris Visuomet turėtų būt po 
ranka — tai Trinerio Kosu
lio Sedat.vvas, teikiantis tik
rą pagalbą užsišaldžius ir 
kosint. Kaina aptiekose 25 
ir 50c. Išsirašant — 35 ir 
60c. Kadangi užsišaldymas 
vra dažniausiai priežasčia 
nneumonijos. tai šitas vais
tas būtinai turi rastis kiek
vienuose namuose. Trine
rio Linimentas geriausia 
gyduolė reumatizmui, ne
uralgijai, strėnų gėlimams 
ir k. Kaina aptiekose 35 ir 
65c. Išsirašant — 45 ir 75c. 

■ Joseph Triner Co., 1333 — 
i 1343 So. Ashland Avenue, 
i Chicago, Iii.

Mokinkies Angliškai Namie!
PILNAS KORESPON DENGI JINIS KURSAS

Pataisome visas užduotis

30 Lekcijų Buvomo° Dabar $2.00
Jeigu lekcijos nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbžti, -skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias 
ir tikriausias būdas išmokti visą anglų kalbą namie. Kiekviena k.c-ija rio k u .o kalba apie atskirus dalykus taip 
suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi viską atminti. Jos perstatų dalykus taip 
aiškiai ir praktiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno z<><Jžio spaudžiasi į mokinio mintį su tokia 
spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, koliai visko neišmoksta. Ištarimas angliškų žodžių ir vertimas lietu- 
viškon kalbon taipgi yra praktiškas.

Šis kuras susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant ge-os pepieros lekcijų. Firma lekcija susideda iš £ dide
lių puslapių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Antgalo kiekvienos lekc-'j: s yra užduotis, kurią mokinys išdirba 
pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia į mokyklą dcl patai- r-.o klaidų. Už pataisymą klaidų nieko 
nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui algai. Apie prisiuntinėjimą užduočių dėl patai
symo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.

Štai ką musų mokinys sako apie inusų kursą, išmokęs angliškai:
"Gerbiamieji:— ...Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jūsų atsakantį mokinimą ir popule- 

rlškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už konsulta
ciją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus... Su augsta pagarba JOSEBH KiJAUSKAS. Norris- 
towa. Pa., July 11, 1917.”

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie. mokėję po S!''.00 už kursą, yra taip užganėdinti 
— busi užganėdintas ir tamsta, mokėdamas dabar tik $2.00 už'tą pati !.u. \. E.t užsirašyk tuojaus — dabar. Vė 
liaus gali būti per vėlu. Atmink, mes siusime tik 500 šių kursų po 2. '' kiekviena. Po to, ir vėl bus po $10.U0 
kiekvienas kursas. Mes paskyrėiue šiuos 500 kursų po $2.00 vien tikėtai <•<!.<• išplatinimo savo puikios metodos mo
kinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2.00 šiandien. Jdėkmarkių už 15c. <;■ i iškaščių prisiuntimo kurso. Tamista 
nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal uz trijų (3> dienų po jų apturėjimo, mes sugrą
žinsime pinigus. Šis kursas yra vertas $30.00. Musų kai .a tik S10:/ . bet uiir-sta dabar turi progą gauti jį už 
$2.15, su markėmis. Naudokis šia proga dabar, ir prigelbčKit mums i.spiatimi musų praktišką metodą. Prisiųsk 
šiandiena. Kurie gyvenate netoli, ateikit ypatiškai.

"K” AMER1CAN COLLEGE PP.EPAii'.TORY St ilOOL.
3103 South Halsted Street,

BUVO $10.00
X

CHICAGO. ILL.

Aš, Alena Kostovsh, pasiro 
dau visai publikai akyse.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI — MOTERS — KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Pnsirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro, kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno. 
Taipgi reikalaujam 4c. daugiau s už p’rsiur.timą.

Fishleigh & Co„ B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, IIL

D

I

Prisiųsk 20c. dabar.

I

KELEIVIO

GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAI.

JHEII

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteria. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradtrjaa rei- 

j ralauti Salutaras Bittens ir Salata- 
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 CHEMICAL IN8T. 
žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS, Praf.
5 707 S. Halsted St, Tel. Canal 6417. 

Chicago, IIL
iitą apgarsinimų turėtų perskaityt 

.-iekvien&s. iškirot ir pasilikt

Matenjalistiškas 
Istorijos 
Supratimas

*

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOFIJOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
raistus nuotikius.

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS Si YRIUS.

SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS

I. Jvairys Istorijos supratimai.
II. Maierijališkasaa Istorijos auprati
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V.

ANTROJI VEIKMĖ
Mėnesiena. Tamsi augštais uoliniais krantais, apaugu
siais tankiais paparčių, augalotų kaktusų krūmais dauba 
kurios tolimame gale matomas dangaus sklypelis. Iš 
tarpo krūmų matosi marmoro šulai, perpinti aukso gro
tais, iš už-šulų virš rūmų sodnų viršūnės išsimušę stie
biasi dangun tiesus kvprai; meno šviesa dreba ant jų 
viršūnių ir meta atspind} ant baltų marmoro šulų. Ap
link tyla, joje girdis tik tolimi kanklių baisai. Naktis 
plaukia ramia: ir iškilmingai. Pasigirsta rakto skam
besys ir tyliai atsiveria uoloj durys; pasirodo jose Eolis 
puikiais rūbais, o šalia jo šviesaplaukė daili mergelė, len
gvučiais balsganai-rausvais rūbais. Mergelė maloniai 
žiuri į Eolį ir žavėjanti šypsą ilgai žaidžia ant jos veido.

MYLDA:
Kai esi su manim, mano širdis .dreba. 
Jogei greit paliksi ir vėl mane vieną... 
Kai palieki vieną, mano siela dega 
Ugnia atminimų: rodos, visa meilė, 
Džiaugsmas ir liudėjims, lūkestis ir 

baimė
Degin’, kai troškimas karštą liepos į 

dieną!
Nežinau, nemoku jausmo atiduoti!... 
Tos rankos, ką tavo kaklą apkabina,, 
Tos lupos; ką džiūsta iš geismo bu

čiuoti,
Ir žodžiai, išblankę nuo jųjų drebėsio,' 

• Nestengia išreikšti to meilės ilgesio, 
Kurs kaip kad troškimas kaitroje 

kankina.
Mylda apkabina savo minkštomis rankomis Eolio kaklą ir ' 
jiedu taip valandėlę stovi nepasijudiną kai marmoro sto
vy los, apšviesti meno šviesos. Po to .Mylda atmeta už

pakalin galvą ir gmžėdamos žiuri Eolio veidan.
Sakyk, kas esi tu? ir iš kur atėjęs? 

(Toliau bus).

Ant 2 f 
akmens

Gelžkelio laikro
dis šriuDeliu už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubel tavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

relžkeiiu važiuojantiems žmonėms, 
j turiems reikia visuomet tikras lai

tas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me- 
q. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš- 

i tiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
■eso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
aštus, su teise jums viską peržiūrėt. 

: Ifci busi neužganėdintas, nemokėk nė 
, ento. Atsiminkite jus užmokėtu- 

•nėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
j ei pirktumėt kitur. Puikus auk- 
■ -uotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
i kiekvienu laikrodėliu.

EKCELS1OR WATCH CO.
1 906 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL
i

I

Dr. A. Montvid
)<) Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*.

Chicago, IIL
įb Miesto offisas:
!! 1553 W. Madisoa Street, 

Suite 600—612
ji V’alandos: 40-12 ryte. 

Phone Haymarket 2563.
, j West Side offisas:

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

Nedėldieniais priima tik iškalno 
į susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

<?)'SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT ”KELEIVĮ

Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karė*.
VII. Kryžeivių karės bu Krikščioniais ir 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Kicsos Išsiiiuosavimaa.

TA KNYGA TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kurią nori pla- 

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

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

”K ELEI VIS.” SO. BOSTON, MASS.

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.

A. P. OWENS, Dept. 56 F..

Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite 
dusulį, reumatizmą, neuralgiją, paraližių. 
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą 
pečni, silpnumą, užkietėjimą ir daugybę ki
tų ligų, arba skausmą bile kur. Prisiųski- 
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. dėl mo
teriško diržo, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kastus. Į keliatą valandų mano 
stebuklingas diržas rasis jūsų pačte. Už
mokėkite rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal nu
rodymų per du mėnesius, tada bėgyje kO 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžin
kite diržą atgal o aš sugrąžinsiu jūsų $3.9$ 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
resuokite: (M)

152 W. 14-th st„ Ncvr York, N. Y.

SPAUSTUVE

Sl» AUSIU N

t

Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? I'odel, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir ne >radėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim ne -darni tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ja nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne 
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

PLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kun« 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnalbyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų. »
' Išmok, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa

dos sveiku. Prisiųskitc savo vardą ir pavardę šiandien | PLAPAO 
COMPANY Block 3058. St. Lems, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo. • 

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS, 
l’ROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spa« diname visokius spausdiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikieto.

Darbą atliekame

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spr.udos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO” 
spaustu^ę, o visados gausit teisingą ir garą 
patarnavimą.

“KELEIVIS”
255 Brcadway, So. Boston Nass.



8 KELEIVIS.

v

Vietinės Žinios
Bostone epidemija pagalios 

nugalėta.
« • v ĮliailUCUO UCŠ1U UUOV AKA •

Kadangi galų-gale epide- lla staniford st )Kreita ne_ 
nnsko.il liga likosi nugalėta, dėldieni likosi atrastas kam. 
apsirgimai ir mirimai iš - - 
priežasties tos ligos siauti
mo susimažino daugiau 
kaip ant pusės ir kasdien 
vis eina mažyn, tai miesto 
valdžia nuėmė tą drausmę, 
kokią buvo uždėjusi ant vi
sų viešo susirinkimo vietų. 
Bažnyčios ir teatrai atida
ryta nedėlioję. Į bažnyčias 
atsilankė vienok gana ma
žai žmonių, tuo tarpu i reat- 
rus vakare jokiu budu ne- klausirau3. 
galima buvo pnsimusti.

Saliunai ir kitos susirin- .
• • i • 11 Ll ii CL UCLO A VAA yjlV'Vkimams vietos atsidarė sj st.%vonine. Jis buv0 35 me_ 

11 L <■> i

True translation filed with the post- r ArCŠtaVO 14 metų aiUŽiaUS 
master at Boston, Mass., on October Į . . .
23, 1918, as rcųuired by the Act of i gllTUOKIJ.
October 6, 1917. Malden miestelyje nėra

Pasikorė, kad išvengus Į smuklių ir svaiginantis ge- 
drafto. rimai draustini, nežiūrint

visa to jaunas, 14 metų am
žiaus vaikėzas, kurio pavar
dės neskelbiama, jau kelin
tu kartu likosi areštuotas 
už girtuokliavimą. Maldeno 
gyventojai reikalauja iš val
džios, kad jauną girtuoklį 
paimtų pataisos namuosna 
ir laikytų pakol jis neatsi- 
pracys nuo alkoholinių gėri
mų. Taipgi reikalaujama, 
kad policija panaudotų vi
sas galimas priemones su
sekimui tų, kas partraukia 
iš Bostono svaigalų ir par
duoda juos net nepilname
čiams vaikams.
Didelis gaisras Brightone.

Nakčia iš nedėlios į pane- 
dėlį Brightone kilęs Wa- 
shington Building viešbuty
je gaisras išvarė gatvėn vie
nais naktiniais rublis dau
giau kaip 150 žmonių.

Gaisras sunaikino minėtą 
viešbutį, D. L. Koarke’s ap- 
tieką, Fay Lunch restoraci- 
ją ir Shepard’o sviesto są- 
krovą. Ugnagesiams vos pa
sisekė apginti Imperial nore
lį. Manoma buvo, kad gais
ras nušluos visą bloką, bet 
po valandos sunkios ugna- 
gesių kovos liepsnos likosi 
nugalėtos.
Spiaudyt gatvėse griežtai 

draudžiama.
Iš priežasties pasidaugi

nimo susirgimo influenzos 
liga, kuri pastaromis dieno
mis buvo žymiai nusilpnė- 
jus sveikatos departamen
to komisionierius Dr. Wood- 
ward griežtai pareikalavo iš 
policijos departamento, kad 
kiekvienam policistui butų 
Įsakyta areštuoti kiekvieną, 
kuris gatvėse spiaudo. Areš
tuota už spiaudvmą ypata 
gali būti nubausta pinigine 
pabauda neviršijančia 20 
dolerių.

Kai matosi, tai po atidary
mo salinu, bažnyčių ir te
atrų epidemija vėl pakįla. 
Geriausiai, kad žmonės į to
kias vietas nesiskubintų lan
kytis.
Antanavičius sunkiai su

žeistas.
Žuvusiųjų ir sužeistųjų 

Amerikos kareivių liste ran
dasi taipgi vardas So. Bos
tono lietuvio Dominiko An
tanavičiaus.

CAMBRIDGE, MASS.
LSS. 71 kuopos kvartali

nis susirinkimas įvyks nedė
lioję, 27 spalių-Oct., svetai
nėje 7 Burlegh st. Prasidės 
10 vai. iš ryto. Visi nariai 
stengkitės atsilankyti, yra 
daug svarbos.

Lietuvių Domai!
j Jonas Bolinskis, gyvenęs 
įnamiais namuose po nr.

baryje pasikorusių.
Namų šeimininkei neprisi

šaukiant jo ir delei užraky- 
tų durų negalint kambarin 1- 
eiti, pašaukta policijantas, 
kuris išmušęs kambario du
ris rado Bolinskį pasikoru
sį ties durimis. Ant stalo at
rasta rašalas ir plunksna, 
taipgi ųuestionaras, kurį 
velionis bandęs išpildyt, pa
rašęs atsakymus į pirmus

. MM.

I Bolinskio kūnas likosi 
nugabentas į North Grove 

TT- • t • v O U. ACA V V/liAAAV> tUC MU W C-FV AAAV*"*panedęlĮ. Kąi-kune žmones,tu anlžiaus nevedes VYras. 
nuo saliunų jau lig ir atpra- _______ *
to bet alkoholikams saliunų |VokiefilI kanuo|ė Bostonui, 
atidanmas padare nemaža a .
džiausgme. Anądien Massachusetts

______ | valstijos gubernatorius Mc- 
Nuėmė drausmę nuo auto- i gavo nuo’ gen. Edward- 

mnbiliu_________ !so kabliogramą iš Francuzi-
n + ~ r įjos, kuri skamba: ”Vokie-
Delei taupymo gasolino ži 210 railimetrinis howilze- 

Massachusetts kuro admini- - -
stracija buvo uždraudus 
šventadieniais automobiliais 
važinėtis vien pasivažinėji- Coinmon sode, 
mui. Po menesio laiko da
bar šitą drausmę panaikino. 
Automobilių savininkai iš to 
džiaugiasi.

ris (kanuolė) paimtas yan- 
kių divizijono likosi išsiųsta 
Bostonan, kad pastačius Bo- 
___  _________ Bukite 
prisirengę iškelt iš laivo. 
Edwards.”

Kaizeris kaipo priemonė 
žmonėms bažnyčion vilioti.

Tūlos protestonų bažny
čios kunigas Dr. Myers tuo 
laiku, kada bažnyčios buvo 
uždarytos išsiuntinėjo savo 
parapi jonams klausimus: 
"Ar gali būti kaizeris išgel
bėtas?” Parapijoms turėjo 
jam laiškais atsakyti, kaip 
jie mano. Kadangi pereitą 
nedėldienį mažai žmonių jo 
bažnyčion susirinko, tai ku
nigas paskelbė, kad sekantį 
nedėldienį susirinktų visi 
narapijonįs ir pašalinių 
žmonių atsivestų, o jis duos 
”dokumentališką” atsaky
mą ar kaizeris išliks ar bus 
pragaišintas.

Be to kunigas savo para-

Žmonių minia su d uolus nu
kėlė gatvekarj.

Washington gatvėj ties 
1613 numeriu didelis gatVe- 
karis užbėgo ant Frank 
Chennette ir pasimušė jį po 
savim taip, kad žmogaus ne
buvo galima iš po gatveka- 
rio išimti; kiekvienas stūmi
mas gatvekario priekin ar 
atgal reikštų trynimą nelai
mingojo žmogaus. Veik pa
šaukta ambulansas su gydy
toju ir mėginta ’iiftikais” 
pakelti gatvekarj, bet dar
bas ėjo labai nerangiai vė
žio žingsniu. Subėgusių 

žmonių minia nerimavo ir 
trukdė darbą savo besikim-. w 
šimu, plūdimu nerangėlių ir pijonams paaiškino ir kitą 
veržimuisi padėti gelbėt pa- svarbų dalyką, būtent kad, 
muštąjį. Kas toks pasipik- jjs girdėjęs, jog kiekvienas 
tinęs gelbėtojų nerangumu kareivis, kuirs pirmutinis 
pašaukė ugnagesius. Ug- iššoka iš tranšėjų griovio ir 
nagesiam pribuvus da di- puolasi atakomis ant prie- 
desnis susijudinimas pasi- šo, darydamas pasišventi- 
darė, policija negalėjo su- mą> išlieka gyvas. Dr. 
valdyt minios, kuri pagalios Myers klausia ar tas tiesa? 
supuolus savo pečiais nukė- lr kad patirti, ragina se- 
lė gatvekarj ir išgelbėjo kanti nedėiaieni skaitlingai 
žmogų. Daktaras apžiurę- susirinkti, jis ir šitą klausi- 
jęs Chennett'ą rado jį svei- mą „faktiškai” atsakysiąs, 
ku, tik kai-kur biskį api-, 
braižiotą.

LIETUVIAI SO. BOSTONO IR APIELINKfiS!
Męs kviečiame Jumis visus pradėt taupyti jūsų pinigus Musų At- 
sakančiausioj Bankoj, ne dėl ko kito, bet dėl Jusų pačių gerovės. 
1. Musų Bankoj procentas prasideda kožno mėnesio pabaigoj ir 

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

Męs dabar mokame procentų keturis ir pusę centų už dolerį;
Męs priimam i musų Banką nuo vieno dolerio iki miliono dolerių 

ir daugiau ant vienos bankinės knygutės;
Męs priimam pinigus nuo žmonių, kurie nemoka pasirašyti, nuo 

Draugysčių. Kliubų ir visokių fondų;
Musų Banka laiko safe dykai'visokius Draugysčių dokumentus, 

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

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

Męs turim Lietuvius Board Direktorius, aptiekorių K. Šidlauską 
ir A. Ivaškevičių ir turime daugybę Lietuvių Biznierių depo
zito! ių ir šėrininkų. kurie tikrai ir atsakančiai žino musų Ban
kos stovį ir laiko savo pinigus musų Bankoje: kun. T. Žilins
kas, A. Ivaškevičius. Real Estate firmos savininkas, J. G. Ge
gužis, laikraščio savininkas, F. J. Bagočius, Natarijušas ir 
užbaigęs advokato mokslą, John Matuzas, ir daugybė kitų 
atsakančių Lietuvių, kurie daro biznį su musų Ranka ir kurie 
gali pasakvti: JOG MUSŲ BANKA YRA ATSAKANČIAU- 
SIA BANKA BOSTONE; ‘

Musų Bankoj turim Lietuvi darbininką, visiems gerai žinomą 
M. Venį, kuris pagelbės visiems, kurie negali kalbėti Angliš
kai; #

Męs duodame pinigiškas pagclbas Draugystėms ir pavieniams, 
kurie laiko savo pinigus musų Savings Department Bankoj; 
Męs norime pagerinti Sd. Bostono miestą su So. Bostono žmo
nių pinigais. Męs duosime paskolas dėl Southbostoniečių pir- 
miaus, negu kitiems, todėl mes ir kviečiame So. Bostono ir 
apielinkės Lietuvius laikyti savo pinigus musų Bankoj dėl 
naudos pačių lietuvių ir So. Bostono visų 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 bizni su žinomais žmonėmis, o mes už
tikriname Tamistoms. kad turėsite šimtą sykių didesnę naudą iš 
musų Amcrikoniškai-Lietuviškos Bankos, negu iš kokių tenai* 
Bostone privatiškų Bankelių, kurios nesigėdija vadintis "milžiniš

komis” Rankomis.

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

Telephone: So. Boston 40.

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

TMPOMJĮ BANKOS SKYRIŲ-SAVINGS DEPARTMENT 
pinigus nuo visų žmonių, kurie moka pasirašyti ir kurie nemoka 
rašyti nei skaityti. Męs užvedėm naujausią ir atsakančiausią sis

temą "pirštų spaudą” dėl tų, kurie nemoka rašyti.

Telephone: 
Richmond 1224-R

Ofisas "Keleivio”

SO. BOSTON. MASS.

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS: Noo • iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 vak. 

NEDRLIOMIS•
Hd 1 v. po pietų.

251 Broadvay, tarpe C ir D

__ t

jog kiekvienas

Matomai iš dievo daryt 
bizni ne kaip sekasi, tai 
griebiasi to, apie ką naivus 
žmonės labiausiai žingei- 

jie nesiliauja
Pragaišo policmanas.

Gyvenantęs po numerių 15 dauja.^ "V is 
Alaric st., Roxbury, Patric pranašų roles losę. 
J. Sulivan, tarnaująs Bosto-. ; “ ,
no policijos departamente, Mergina nušovė savo brolį, 
pereitą seredą išėjęs iš na-J Charles Wasserman šei
mų daugiau nebesugrįžta, mynoje, gyvenančioj Chel- 
Jis išėjęs civiliais rūbais: sea anądien atsitiko tragė- 
tamsiu žiponu. rudu svete- dija. 18 metų amžiaus Mil- 
riu ir juoda kieta skrybėlė, dred Wassermaniutė šuviu 
Jis yra 45 metų, žilais kirp- iš karabino nušovė savo 10 
tais ūsais, sveria 190 svarų, metų amžiaus brolį Saniue- 
5 pėdų 9 colių augščio. Poli- lių. Mergina šovusi tris 
ei ja dabar jo jieško. įkartus ir vienu šuviu patai-

Kadangi nuo tūlo laiko jis kė vaikui į pilvą. Vaikas 
nesveikavo, manoma, kad nugabentas ligonbutin tuoj 
kur nusiskandino. ten pasimirė.

LDLD. 8 kuopos susirin
kimas įvyks nedėlioję, 27 d. 
spalių, 2 vai. po pietų, sve
tainėje 7 Burleigh st. Visi 
nariai malonėkit atsilanky
ti, yra daug reikalų spręsti, 
dar daug kas neatsiėmė sa
vo knygos ”Ant Rytojaus po 
Socialės Revoliucijos”, atei
kit atsiimti.

Komitetas.

KONCERTAS IR TEAT
RAS.

LMPS. 13-tos kuopos So. 
Bostone, kur turėjo būti 
perstatytas subatoj 19 spa
lių,—delei siaučiančios ligos 
tapo perkeltas. Todėl šiuo- 
mi pranešame, kad minėtas 
koncertas ir perstatymai: 
”Karės metu” ir "Uužsipel- 
nė Diplomą” įvyks 9 d. Lap- 

_ “r 

mm- uiiuvtc vnviviuv. Bostone. Gerbiamoji
šelių binzų, tomeičių, būro- bus susirinkimas, šitan su-!visuomenė malonės atsilan- 
kų. morkų ir kitų daržovių, sirinkiman visi birutiečiai kyti.

Visas darbas tuose dar
žuose apkainuota ant 10,000 
dolerių, bet vaisius to darbo 
gausus. Tik vienas bulves 
apkainuota ant 50,000 dole
rių. Vadinasi dirbt žemę 
ir miestelėnams apsimoka, j

ten pasimirė.
Mergina buvo areštuota, 

”Karčs daržai” davė 11,000 kaltinama užinušėjistėj, bet 
bušelių bulvių. likosi po kaucija paleista iki

Valdžiai paraginus turin- teismo. Manoma, Kad jinai 
cius žemės sklypelius išdirb- nusov® 1S nekvcRĮ- 
ti žemę ir auginti maisto da
lykus Bostono priemiesčių 
žmonės šiemet iš tokių savo: 
daržų gavo 11 tūkstančių 11:30 valanda ryte, LSS. 60 i 
bušelių bulvių. Be to priau- kp. svetainėje, 376 Broad-| kričio, Lietuvių Svetainėje, 
ginta keliatą tūkstančių bu- way, Birutės Kanklių choro.So.

Svarbus susirinkimas.
Nedėlioję, 27 d. spalių,

Komitetas.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Strėnų Skaudėjimas. ;
Kuomet užeina strėnų skaudėjimas ( 
tai tartum viskas prie jo prisideda. 
Skaudijimas darosi nepakenčiamu. ( 
inkstai nukenčia, šlapimas su tiršti- 
Čir jame yra nuosėdų. Ar reika- 

ųji gero vaisto ir negali jo surasti? I 
Nejieškok jo ilgiau. Bandyk (

Severa’s
Kidney and Liver' 
Remedy ’

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir Ke- ( 
penų). Jis yra labai geras nuo daž
no ir skausmingo šlapimo varymo ' 1 
ir vaikams nuo prišlapinimo lovos. ( i 
Jis yra geras nuo geltligės, išvari
nėja atsiradusį rugštumą. sumažina ' 1 
tvnimą kojųir prašalina skaudėjimą ( , 
iš strėnų. Pamėgink. Jis yra par
davinėjimas aptiekose visur. Kaina ’ 1 
75c ir $1.25. < |

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Skundžia ant 5,000 dolerių.
Lillian Glaser iš Maldeno 

apskundė Bostono gatveka
rių kompanija, reikalaujant 
5,000 dolerių atlyginimo už 
tulus sužeidimus laike karų 
sudužimo.

būtinai turit atsilankyti, 
taipgi ir naujų narių kuo- 
daugiausiai atsivesti prisi
rašyti prie choro. Yra daug mas įvyks ketverge, 
naujų ir svarbių dalykų ap- spalių (Oct.), 1918, 8 valan-Į 
svarstymui. da vakare. Visi nariai pri- reivių.

B. K. choro Komitetas, valote atsilankyti. i *

LSS. 60 kuopos susirinki-
24 d.

ŠOKIAI.
Lietuvių Jaunuomenės Kliu
bas — Lithuanian Young 
Men’s Club,rengia labai gra
žius šokius lietuvių kareivių 
naudai. Subatos vakare, 
26 Spalių-Oct., 1918 m. Lie
tuvių Salėje kamp. E ir Sil- 
ver st., So. Bostone. Prasi
dės nuo 7:30 vakare.

Minėti šokiai yra rengia
mi Lietuvių Kareivių nau
dai, kurie kiekvieną dieną 
yra pasirengę išvažiuoti to
liau ir gal męs daugiau su 
jais nesimatysime. Todėl vi
si vyrai ir merginos ateikit 
į rengiamus šokius, kur ga
lėsim gražiai pasilinksminti. 
Ant šokių muzika bus gera. 
Parvažiuos ir daugelis musų 
senovės draugų lietuvių ka- 

Kviečia visus 
KOMITETAS.

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyry ir motery ligas.
VALANDOS:

nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
11 PARMENTER STR., 

netoli nuo Ilanover st, 
BOSTON, M ASS.

Tel. Haymarket 4154 
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS: 

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

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

(43)

Geriausis Kriaušius Bostone
Jeigu norite tinkama* ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

Lietuviškai Lenkiška 
APTIEKA.

205 Middlescz str., 
LOWELL, MASS. 

šviežios krajavos dielis parsi
duoda pigiai. Taipgi visokios 
Rūšies Vaistai. Vaistus galite 
užsisakyti ir per paėtą. (46) 
205 Middlesez sL. Louell, Mass.

>

< > 
' 5 h 
?5 
ši < >

P. and A. Phone, 
McKeea Rocks 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

LAIKRAŠČIU, KNYGŲ, GRA
MOFONŲ, REKORDŲ, STU- 
BOMS POPIERŲ.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ. 
Bunu už Perkaibėtoją visokiuose 
reikaluose arba teismuose, 
teikiu visokias informacijas 
dyką. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore SL, Pittsburgh,

Su- 
už- .

Pa.

'ei.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba

GYDO

n

321

>
ii d 

Lietuviškai, Lenkiškai ir < š 
Rusiškai. S i

CHRONIŠKAS IR SLAP-<> 
y
JL

Rusiškai.

TAS LIGAS.
VALANDOS:

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

ŠE

Specijabstas. i

X

l

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINTUS.
i

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

10 m. So. Bostone.
399 Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. |f

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Są. kampas Cross StrM 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq., 

BOSTON, MASS. .

Debatai socialistų 
su klerikalais.

Tokiu atgairių dabar išėjo iš apau
tos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lovellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai "kolegijos stu- 
lentai” socialistų buvo taip sumuš
ei, kad palikę visus savo "forni- 
:ius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
.kaitymo 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 
itsakymai, kurie ant kiekvieno žod- 
ėio sukerta tuos klerikalų argumen- 
us ir visą jų "mokslą” į skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi- 
•upinti, kad tos knygutės kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios mi
nos. Gaunama "Keleivio” redakci- 
:oj, kaina tik 10c.

Suvyniok 10c. i popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. Norintiems daugiau 
m t duodame nuošimtį.

"K IT f 1?TVTQW 
'55 BROADWAY. SO. BOSTON.

RUSIŠKA PIRTIS.
Šilumos galima pasidaryti kiek tik 

kas nori; galima vanotis su šluoto
ms arba taip gerai išsimazgoti. Da
bar viskas naujai ištaisyta. Atdara 
dieną ir naktį. Panedėliais dėl mo
terų. (44)

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

MONTELLO, MASS.
LDLD. 6 kuopos susirin

kimas įvyks spalių (oct.) 24 
dieną vakare (7:30 vai.), 
Lietuvių Tautiškame Name.

Kadangi reikalinga nomi
nuoti kandidatus į LDLD. 
centro valdybą sekantiems 
metams, tai visų narių pa
reiga susirinkime dalyvauti. 
Be to yra referendumas, 
kurį reikia nubalsuoti, o 
tie, kurie nesate užsimokėję 
už 1918 metus ateikite užsi
mokėti ir atsiimkite šių me
tų išleistas knygas.

Neužmirškite taipgi atsi
vesti naujų narių, nes tik 
švietimu savęs ir kitų mes 
pasekmingai kovojame už 
darbininkišką jšsiliuosavi- 
mą.

Jonas A. Turan, pirm.
Nedėlioję, 27 spalių, 2 vai. 

po pietų, LSS. 60 kp. bus re- 
• peticijos. Visi aktoriai atei
kit būtinai. Komitetas.'

1 Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeiffu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm stę., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- įi) 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-'r 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- Įi) 
ėių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- 

i > gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vj rų ir mo- 'P 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnau- h) 

H sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- Įj! 
ii dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėčdvt pinigus, tad iii 
(Į ateikite į APTIEKĄ po numeriu ’

100 SALĖM ST., BOSTON, MASS.BOSTON, MASS.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

i

Geriausia 
Lietuviška

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkėj

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

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

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

25c
50c
25c
50c
20c
2bc

1.00
1.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas

L
 PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampai c st. Jo. goStl ų (
i

nnsko.il

