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Karė tarp Austrijos ir 
Sąjungininkų jau pasibaigė.

MUšlAI PERTRAUKTA 9 
VAL. PANEDĖLIO 

RYTĄ.

Dabar kas valanda laukia
ma Berlyno pasidavimo.
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SO. BOSTON, MASS., 6 LAPKRIČIO^ O V., 1918 M.
"Entered as Second Class Matter” February 23,1905, at the Post Ofiice at Boston, Mass., onder the act of March 8, 187f.

at Boston. Mass., on Nov.
as reųufred by the Act of

on Nov.

Sąjungininkų ir Amerikos 
karės belaisviai turi būt pa- 
liuosuoti, bet austrai belais
viai pasilieka sąjungininkų 
rankose.

Austrijai paliekama tik 
tiek kariumenės, kiek reikia

Austrija iš karės jau pasi- tvarkos palaikymui.
traukė. Mūšiai likosi per- Vokietijai išlygos busian- 

. traukti 4 lapkričio, 9 valan- čios dar sunkesnės.
1 J ’

traukė. Mūšiai likosi per-

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

KAIZERIS JAU SIUNČIA 
SAVO "FORNIČIUS” 

UŽSIENIN.
Iš Ženevos (Šveicarijoj) • 

pranešama, kad pereitoj są-‘ 
vaite j tenai atėjo jau keli 
tuzinai skrynių su kaizerio 
daiktais, kurie siunčiami Į 
dailiąją "Buons” pilį prie 
Zug ežero. Pilis priguli vo
kiečių baronui Kleistui ir 

j ant jos plevėsuoja Vokieti
jos vėliava.

'True translation fĮed with the post- 
j master i ~
6, 1918,
October 6, 1917.
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BULGARIJA JAD
RESPUBLIKA.

r

I
Telepbone:

So. Boston, 506-M. Metai XIII.

dą iš ryto.
Vokietija dabar tapo ap-: 

leista visų trijų savo talki-• 
ninkių ir stovi prieš neperga 
limas sąjungininkų spėkas 
pati viena. Jos puolimas jau 
neišvengiamas. Karės pa
baigos reikia laukti jau kas 
valanda.

Neoficialės žinios iš Pa
ryžiaus sako, kad Austrijos 
puolimas paliuosavo sąjun
gininkams nuo 250,000 iki 
500,000 kareivių, šitas spė
kas sąjungininkai dabar pa
naudos prieš vokiečius 
karuose arba rytuose, 
kai ir slavai jau eina 
Austriją ant vokiečių.

Austrijos kariumenė 
metė vakarų frontą ir nuėjo

va-
Če- 
per

pa-

ITALAI PASKANDINO 
GERIAUSJ AUSTRIJOS 

LAIVĄ. .
Anksti pereitos pėtnyčios 

rytą, kuomet Austrijos lai
vynas atsisakė nuo Austri
jos valdžios ir pasidavė ju- 
go-slavų liaudies komitetui, 
į Polos uostą inėjo keli ita
lų oficieriai ir pakišę miną 
paskandino šarvuotį "Viri- 
bus Unitis,” vyriausį Aus
trijos laivyno laivą. Didžiu
mą kareivių ir oficierių pa
sisekė išgelbėti.

Iš Romos pranešama, kad 
tą drednotą paskandinę du 
italų oficieriai, majoras Ro- 
setti ir lieutenantas-chirur- 
gas Paolucci. Austrai abu-

nanMn __
didėjo tarp' s§jun 
Austrijos derybos dėl karės 
pertraukos. Jie buvo laiko
mi tenai atsargoj vokiečių 
armijai, kuri mušasi su 
amerikonais į pietus nuo 
Meuse upės.

Kaip apskaito vadovauja
mas Paryžiaus laikraštis 
"Petit Parisien,” tai iš 220 
divizijų, kurias vokiečiai tu
rėjo vakarų fronte pereitą 
pavasarį, dabar beliko ęielų 
tik 20.

Su Austrija karė likos 
pertraukta tiktai tuomet, 
kuomet ant Italijos žemės 
neliko jau nei vieno austro 
kareivio. Tiktai kuomet I- 
talija sutiko pasirašyti po 
sutarčia pertraukti mušius. 
Tik tie austrai pasiliko Ita
lijoj, kurie krito mūšiuose, 
buvo sužeisti arba pateko 
nelaisvėn. Iki austrai pasi
traukė, italai paėmė jų 100,- 
000 nelaisvėn ir užgriebė 2,- 
200 kanuolių.

Iki pasirašyta po sutar
čia, italai taipgi užėmė vy
riausi Austrijos uostą Trie
stą, didelę dalį "Italijos ir- 
ridentos” ir Trentas. Trenti- 
nos sostinė, primarmėjo pil
na italų kariumenės.

Kuomet didis "apsivaly
mo” darbas pabaigta, tuo
met pasirašyta po sutarčia 
ir karė likos pertraukta.

Austrija dabar priklauso 
nuo sąjungininkų malonės.

Ji turi atiduoti jiems savo 
ginklus ir laivyną.

Jos tvirtovės ir strategiš
ki punktai'bus pavesti są
jungininkų armijoms.

Geležinkeliai bus naudo
jami prieš Vokietiją.

Vokiečių kareiviai turi 
būt išvyti iš Austrijos į 15 
dienų, o kurie po to laiko 
liks, tie turės būt internuo
ti.

Traukianties atgal naiki
nti nieko nevalia.

Evakuotas žemes turi val
dyti vietos žmonių valdžios, 
po sąjungininkų priežiūra.

True translation filc vvith the post-mastcr at Boston, Mass., on Nov. 
6. 1918, as reqtfireu by the Act ofOctober 6, 1917.

TURKIJA PADĖJO 
GINKLĄ.

PAĖMĖ BOLŠEVIKŲ 
ĮVEŽTĄ AUKSĄ.

' 800,000,000, rublių vertės 
rusų valdžios aukso, kurį! 
bolševikai buvo išgabenę iš 
Petrogrado bijodamiesi,kad 
jo tenai nepaimtų vokiečiai, 
dabar pateko Kazanėj į Om
sko valdžios rankas, kuri ei
na prieš bolševikus. Apie 
tai paskelbė New Yorke ru
sų informacijos biuro vedė
jas, tūlas Žak, kuris sakosi 
gavęs apie tai žinių iš rusų 
ambasados Washingtone.

PRIĖMĖ VISUS SĄJUN
GININKŲ REIKALAVI

MUS.
----- f-----  • I 

Karė pertraukta jų sąlygo
mis.

Turkija taipgi padėjo gin
klą. Ji pasitraukė iš karės 
tuojaus paskui Bulgarijos. 
Ji pasidavė sąjungininkų iš
lygomis, kurios yra tokios:

1. Dardaneliai ir Bosforas j Ka^s-

jos, paliekant reikalingų 
žmonių tik tvarkos pridabo- 
jimui.

17. Sąjungininkai gali 
naudotis visais turkų lai
vais, taisymo dirbtuvėmis ir 
arsenalais.

18. Visi turkų ūži“ ti uo
stai Tri'vditanijoj i Kire- 
nekoj, i-kaitant Mibiiratą, 
ivri būt. atiduoti sąjunginin-

Jaunasis Bulgarijos kara
lius Boris nuėjo savo tėvo 

 

Ferdinando pėdomis. Ūki

 

ninkų armijas prispirtas, 
jisai turėjo 
ir Bulgarjia 
respublika, l^i armijai va
dovaująs S _............. , '
ris karės pradžioje buvo nu
teistas visam .{amžiui kalėji
mui už priešitimąsį milita- 
rizmui. Ka 
das prieš r 
paliuosavo. 
metų Stambi w JH___  _
kininkų vadas parliamente.

Nauja Bulgarijos valdžia 
i likos įsteigta Tirnovos mies
te, ant Jantros upės, kuri į- 
teka į Dunojų. Viduram
žiuose šitas miestas buvo 
Bulgarijos sostine.

I

ižadėti sosto 
os apskelbta 

bulinskis, ku-,

t

SOCIALISTAI REIKA
LAUJA KAIZERIO 

PRAšALINLMO.
Kopenhaga. — Ties rusų 

ambasada Berlyne pereitoj 
nedėlioj kairieji socialistai 
įtaisė demonstraciją už tai
ką. Žmonės reikalavo pra- 
šalinimo kaizerio ir apskel
bimo Vokietijos respublika. 
Įsimaišė policija ir šešis de
monstrantus areštavo.

s Ferdinan- 
nauosiant jį 
er daugeli 
ski buvo u-

SAKO, 20,000 JURININKŲ 
SUKILO PRIEŠ BOLŠEVI

KUS.
Kopenhagoj gauta iš Ki

jevo žinių, kad Petrograde 
sukilo prieš bolševikus 20,- 
000 jurininkų.

kąip,tik pXa- du sftgąvę ir. įtaėna^Uos.-^

REICHSTAGO PARTI 
JOS PRIEŠ KAIZERIO 

ABDIKACIJĄ.
Sulyg Berlynu žinių, 

Reistago partijos, "trokšda- 
: mos valstybėje vienybės,’’i 
j priėmusios rezoliuciją, 
kaizeris pasiliktų ant

v •

nkų ir nelaisvėn^
.**

"LAISVA ČEKŲ SOCIA- 
LISTIŠKA RESPUBLI

KA."
Kopenhaga. —Gautos čio- 

kadinai iš Pragos žinios sako, 
vįe_ j kad čeko-slovakų valstybės

AUSTRIJA PALEIDŽIA 
ČEKUS KAREIVIUS.
Austrų kariumenės vadas 

kreipėsi į Čekų Tautos Ta
rybą, kad ji prisiųstų savo 
atstovą aptarti demobiliza
vimą ir grąžinimą namo vi
sų čekų kareivių.

I

i

MĖNESI SĄJUNGININ
KAI PAĖMĖ 126,515 

BELAISVIŲ.
Iš Londono pranešama, 

kad per spalį vakarų fronte 
sąjungininkai paėmė jau 
126,515 belaisvių ir 2,065 ka- 
nuoles. Šitas grobis dalija
mas šiaip:

Anglai paėmė 51,900 be
laisvių ir 800 kanuolių.

Francuzai paėmė 38,000 
belaisvių ir 865 kanuoles.

Amerikonai paėmė 24,415 
belaisvių ir 200 kanuolių.

Belgai paėmė 12,200 belai
svių ir 200 kanuolių.

I

ANT PARLIAMENTŲ 
PLEVĖSUOJA RAUDO

NOS VĖLIAVOS.
Austrijos "imperija” ir 

Vengrija virto respubliko
mis. Imperatorius-kara- 
lius, kuriam kariumenė bu
vo prisiekus ištikimybę, iš
bėgo. Viena raudona vėlia
va dabar plevėsuoja ant 
parliamento rūmų Austri
jos sostinėj, kita Vengrijos 
sostinėj.

Abiejose sostinėse ir ki
tuose miestuose kraujas lie
jasi gatvėse upeliais.

jfr tvarkiai. Šalies Taryba 
paskyrė naujus valdininkus 

' geležinkeliui, telegrafui ir 
prie telefonų.

Nauja valstybė paėmė į 
savo rankas visus vagonus 
ir geležinkelio linijas net iki 

įBadenbacho, netoli Saksoni
jos rubežiaus. Visi čekų 
vagonai sužymėti užrašais: 
"Laisva Čekų Socialistiška 
Respublika.”

Vokiečiai kareiviai- tapo 
nuginkluoti. Visi trauki
niai su maistu Vokietijai ir 

i Austrijai likos sustabdyti. 
Išvežimas anglies uždraus
ta.

RUSIJA NORI NUGINK
LUOTI ČEKO-SLOVAKŲ 

KARIUMENĘ.
Rusijos užsienio ministe

ris čičerin mušė laikinai če
ko-slovakų valdžiai Prago
ję telegramą, pranešdamas, 
kad čeko-slovakų kariume- 
nei Rusijoj bus leista tuo
jaus grįžti namo, kaip tik ji 
padės ginklą. Jisai gvaran- 
tuoja jiems apsaugą. Apie 
tai praneša Vienos "Jour-

RUSIJA NEBEMOKA VO
KIETIJAI KONTRIBUCI

JOS.
Kopenhaga.—"Frankfur- 

ter Zeitung" praneša, kad 
Rusija atsisakė mokėti Vo
kietijai karės mokesčius. Du 
išmokė j ynu ji padarė, bet 
daugiau nesiunčia nei auk
so, nei popierinių pinigų.

Wilsonas žada Lietuvai 
Liepojų ir Klaipėdą.

AUSTRIJOS SOSTINĖJ
KĮLA BOLŠEVIZMAS.

Vienoje susitvėrė Laikino
ji Centralė Kareivių

Taryba.
Amsterdam. — Iš Vienos 

čia gauta žinių, kad valsty- 
bės tarybos rūmuose tenai 
susitvėrė Laikinoji Centralė 
Kareivių Taryba. Ji išlei
do į kariumenę ątsišaukimą. 
kad kareiviai tuojaus rink- į I 
tų komitetus, kurie paskui gą (Lvovą.)

VENGRIJA APSISKEL
BĖ RESPUBLIKA.

Kopenhagoje gauta žinių, 
kad Vengrijos Taryba su 
grovu Karolyi priešakyje 
apskelbė Vengriją respubli
ka. Visi traukiniai i Vokie
tiją likosi sustabdyti. Tas 
reiškia, kad 50.000 prikrau
tų maisto vagonų vokiečiai 
dabar jau negaus. Tas mai
stas turėjo būt tuojaus iš
siųstas. Sakoma, kad iš Ru
munijos traukia Vengrijon 
vokiečių divizijos.

LENKAI JAU KARIAUJA 
SU RUSINAI*.

Amsterdam. — Varšavos 
laikraščiai praneša,kad tarp 
lenkų ir rusinu jau prasi
dėjo karė. Rusinai, kuriems 
padeda vokiečiai ir austrai, 
_ lapkričio paėmė Lember-

iš savo pusės išrinks Pasto
vų Kareivių Komitetą.

TURKIJOJ SIAUČIA 
ANARCHIJA.

Armėnų Biuras Amster
dame gavo žinių, kad Turki
joj dabar siaučia didžiausia 
anarchija. Šimtai tūkstan
čiu pabėgusių kareivių vaik
ščioja ir plėšia gyventojus.: 
Konstantinopolis esąs arti 
bado ir laukiąs sąjunginin
kų ateinant kaip kokio iš- 

j ganymo.

Przemyslio tvirtovė taip
gi esanti jau rusinu ranko
se. Austrų kariumenė, ge
nerolui liaus vadovaujant, 
dabar einanti ant Ravarus- 
kos ir Zamoscio.

ČEKAI UŽĖMĖ SKODOS 
ARMOTŲ DIRBTUVES. 
Paryžiuje gauta žinių, 

kad čekų šalies Taryba užė
mė didžiųjų Austrijos armo- 
tų dirbtuves Škodoj. Visi 
vokiečiai darbininkai iŠ dir
btuvių esą paleisti.

VENGRAI ŠAUKIA SAVO 
KARIUMENĘ NAMO.
Vengrijos Taryba išleido 

į savo liaudį proklamaciją, 
sakydama:

"Liaudie! Kareiviai, dar
bininkai ir piliečiai paėmė 
valdžią į savo rankas ir ta
ryba susirinko. Demokrati
ja yra šventa. Vardan pa
saulio taikos, grįžkite prie 
darbo. Kareiviai, grįžkite į 
savo barakus!”

AUSTRIJOS VOKIEČIAI 
LAIKOSI PRIE VO

KIETIJOS.
Austrijos vokiečiai išsi

rinko sau tarybą ir paskel
bė, kad .vokiečių apgyventos 
Austrijos dalies valdžia pe
reina į tos tarybos rankas ir 
kad ji darys taiką kartu su 
Vokietija.

Čekijos vokiečių atstovai 
pranešė parliamente, kad 
ir jie taip pat steigia nc- 
prigulmingą vokiečių vals
tybę Čekijoj ir veda su Ber
lyno valdžia derybas tikslu 
suvienyti Austrijos vokie
čius su Vokietija.

Bangor, Me. — Pereitoj 
nedėlioj čia sudegė Eastern 
Steamship Kompanijos lai
vas "Mineola." Keturi žmo
nės, kurie tuo tarpu ant lai
vo miegojo, sudegė.

turi būti atidaryti ir pada
rytas sąjungininkams ke
lias į -Juodąsias jūres. Jie 
taipgi užims Dardanelių ir 
Bosforo fortus.

2. Turkai turi parodyt vi
sas minas savo vandenįse ir 
padėt jas išgaudyt.

3. Turkai turi suteikti vi
sas informacijas apie minas 
Juodose jūrėse.

4. Visi sąjungininkai ir ar
mėnai turkų nelasvėj turi 
būt suvežti į Konstantinopo
lį ir atiduoti sąjunginin
kams be jokių išlygų.

5. Tuojaus turi būt palei
sta turkų armija, paliekant 
kareivių tiktai rubežių ap-
sąggai ir4>ąĮaik?n)ių viduri-

Per Londoną iš Berno a- 
tėjo žinių, jog prezidentas) 
Wilsonas užtikrino Lietu-) 
vius, kad jie gaus Liepojų 
ir Klaipėdą (Memelį) kaipo 
nuostus. Taipgi priduria
ma, kad Lietuva bus paskel
bta neprigulminga valstybe 
pirma negu prasidės taikos 
derybos.

FINŲ VADŽIA PALEI
DŽIA 10,000 REVOLIU

CIONIERIŲ.
Stokholme gauta iš Hel- 

singforso žinių, kad finų 
valdžia paskelbusi politiš
kiems kaliniams amnestiją. 
Busią paliuosuota apie 10,- 
000 revoliucionierių, kurie 
buvo nuteisti nedaugiau 
kaip 4 metams kaiėjimo.

VOKIEČIAI, AUSTRAI IR 
ČEKAI MUŠASI TARP 

SAVĘS.
Amsterdam.— Sulyg gau

tų iš Vienos žinių, ties Me- 
ritzu, 34 mylios į šiaurę nuo 
Pragos (čekų sostinės), vo
kiečių, austrų ir čekų pul
kai eina vienas ant kito.

AMERIKONAI NUMUŠĖ 
20 ORLAIVIŲ.

Gen. Pershing praneša, 
kad vienų dieną amerikonai 
numušė 20 vokiečių orlaivių. 
Iš amerikonų tik du lakunu 
nesugrįžo.

nės tvarkos. Kiek turi būt 
palikta, tai sąjungininkai 
nustatys vėliau, pasitarę su 
turkų valdžia.

6. Visi kariški Turkijos 
laivai turi būt pavesti sąjun
gininkams ir internuoti to
kiam uoste ar uostuose, ko
kiuose jie nurodys.

7. Sąjungininkai turi tei
sę užimti Turkijoj visus 
strategiškus punktus, jeigu 
jų saugumas to reikalautų.

8. Sąjungininkų laivams 
turi būt atdari visi Turkijos 
uostai; priešininkui jie tu
ri būt uždaryti.

9. Sąjungininkai 
Tauro tunelius.

10. Iš Persijos turkų ka- 
Iriumenė tuojaus turi pasi
traukti už seno rubežiaus.

11. Paliuosu dalį Už
kaukazės turkams jau įsa
kyta. Likusią gi dalį tur
kai turės aplesti kuomet są
jungininkai palieps.

12. Sąjungininkai kontro
liuos visas Turkijos telegra
fo ir bevielio telegrafo sto
tis. Turkų telegramos bus 
priimamos.

13. Turkams nevalia nai
kinti jokios karinės nei nir- 
klybinės medžiagos.

14. Turi būt duota prie
monių pirktis iš Turkijos šal 
tinių anglies, aliejaus, kuro 
ir laivams medžiagos, kuo
met šalies reikalavimai bus 
aprūpinti. Jokios medžia
gos nevalia eksportuoti.

15. Visi turkų oficieriai 
Tripolitanijoj ir Kirenekoj 
turi pasiduoti artimiausiam 
italų garnizonui. Jeigu jie 
neklausytų įsakymo pasi
duoti, Turkija sutinka per
traukti su jais susinėsimą 
ir neduoti daugiau jiems už
laikymo.

16. Visi Iledžiazo, Asiro, 
Jemeno, Sirijos ir Mezopo- 
tamijos turkų garnizonai 
turi pasiduoti artimiau- 
siems sąjungininkų komen
dantams, ir turkų kartume-

užims

19. Į mėnesį ’ iko visi au
strai ir vokiee*’ karininkai, 
jurininkai ir civiliai žmonės 
turi apleisti turkų žemes.

20. Turkija turi sutikti su 
tokiais įsakymais, kokie tik 
gali būt sąjungininkų išleis
ti delei laivų aprūpinimo, 
amunicijos ar ginklų klau
simuose, arba delei trans
portavimo turkų armijos, 
kuri dabar yra demobilizuo
jama.

21. Prie turkų reikmenų 
ministerijos bus pastatytas 
sąjungininkų atstovas, ku
ris saugos sąjungininkų rei
kalus. Šitam atstovui bus 
teikiama visokia reikalinga 
tai" tikslui pagalba.

22. ’ kn^s 'l)eTąiš-
viai pasilieka sąjungininku 
rankose. Apie paliuosavi- 
ma civiliu turku belaisviu*. k <-

bus dar svarstoma.
23. Turkija prival per

traukti visus reikah • su 
centralėmis valstybėm s.

24. Jeigu Armėnijoj Kiltų 
betvarkė, sąjungininkai pa
silieka sau teisę užimti kiek
vieną jos dalį.

25. Mūšiai tarp turkų ir 
sąjungininku liaujasi nuo 
ketvergo pietų, 31 spalių, 
1G1S metų.

BOLŠEVIKŲ MIMSTE- 
RIS PRAŠO SĄJUNGI

NINKŲ ATŠAUKTI 
KARIUMEN E.y

Amsterdam. — Petrogra
do lakraščiai praneša, kad 
24 spalių Rusijos užsienio 
ministeris čičerin pasiuntė 
prezidentui Wilsonui tele
gramą, sakydamas:

"Kaipo išlygą karės per
traukai, laike kur’^s bus 
pradėtos taikos derybos, 
tamsta savo notoj Vokieti
jai pareikalavai, kad ji at
šauktų savo kariumenę iš 
užimtų žemių. Ponas pre
zidente, mes taipgi sutin
kam peri raukti karę tokio
mis išlygomis, tair eiksi- 
tės mu - pranešti, kada 
tamsta Ketini atšauki, savo 
rriumene iš Murmanc pa- 

kn -čio, iš Arc’ angelsko ir 
Sibiro.”

KAIZERIS NORĮS BŪT 
"PREZIDENTU.”

Londone gauta žinių, kad 
kaizeris neketinąs atsisa
kyti nuo sosto, bet jeigu Vo
kietijos labas to reikalau
siąs, tai jisai liksiąs "vokie
čių respublikos” prezidentu 
su paveldėjimo teise, tai yra 
tokia teise, kaip turi Angli
jos, Italijos ir Belgijos kara
tai. Kairieji socialistai tuo 

____ _._r w tarpu reikalauja, kad kaize- 
nė turi pasitraukti iš Kiliki- ris butų prašalintas.

r
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D APŽVALGA D
D-RO ŠLIUPO TRAGEDI

JA.
Tragingas d-ro Šliupo pa

dėjimas !
Šiomis dienomis Philadel- 

phijoj buvo pavergtųjų tau
tų "diplomatų" konferenci
ja. Buvo tenai čekų, rusi
nu, slovakų ir kitų nacijų 
"atstovų.” Lietuvius repre
zentavo d-ras Šliupas.

"Diplomatai,” kaip "dip
lomatai," — kalbėjo apie pa
saulio politiką, "liuosavo" 
tautas, svarstė jų ateitį, vie
nu žodžiu — darė naujai Eu
ropai pienus. Pabaigoje pa
skelbė neprigulmvbės dekla
raciją, po kuria turėjo pasi
rašyti kiekvienos tautos "at
stovas." Čia ir prasidėjo 
tragedija.

Klerikalai, kurie riša lai
ką netrivojo piktumu, kad 
lietuvių tautą šitoj konfe
rencijoj "atstovauja" ne jų 
plauko žmogus, bet laisva
manis Šliupas, dabar griež
tai pasipriešino, kad po ”ne- 
prigulmybės deklaracija" 
butų jo parašas. Kilo ter
mas. Sušaukta abiejų tary
bų (tautininkų ir klerikalų) 
bendras posėdis. Klerikalai 
reikalauja, kad po tuo "is
torišku dokumentu” pasira
šytų klerikalas, o tautinin
kai spiriasi, kad šita garbė 
prigulėtų jų partijos atsto
vui — Šliupui. Prisiėjo šau
ktis net svetimtaučių tarpi- 
ninkystės. Ir galų-gale kle
rikalai paėmė viršų. Šliu
pas likos nuo to garbingo 
"džiabo" atstumtas. Atsum- 
tas netik nuo pasirašymo po 
"deklaracija,” bet ir nuo 
"atstovavimo" lietuvių tau
tos. Ar tai ne tragedija?

South Bostono klerikalų 
organo korespondentas ap
rašo šitą incidentą taip:

"Iškilo klausimas, kas Phi 
ladeiphijoj pasirašys po nepri- 
gulmybės deklaracija ir kas 
kalbės lietuvių vardu. Musų 
Taryba nuskyrė pasirašyti sa
vo prminir.ką J. G. Miliauską. 
Gi tautininkai vienbalsiai rei
kalavo. kad toji garbė pri
gulėtų Dr. šliupui, o ne kam 
kitam.
sėdyje dvi valandi svarstyta 
d-ro šliupo nuopelnai ir senuo- 
pelnai. Katalikai siūlė paskui 
kompromiso kelią (kun. J. ži
lių), bet tautininkai laikėsi

Bendrame Tarybų po-

joj tautų liuosybės proklama
cija. Iškilo klausuv.Rs, kas 
pasirašys po lietuviu neprigul- 
mybės deklaracija. Aš. kuris 
dirbau lietuviams per 35.me
tus, skaičiau, kad tai man pri
guli ta privilegija pasirašyti. 
Bet čia jie šiandien nutarė, 
kad aš tam netinku, ir kad pa
sirašyti turėtų tas, kurs trum
piau, negu aš darbavausi. Aš 
esu priverstas pasitraukti nuo 
veikimo, Philadelphijoj nebu
siu ir prašau jūsų, prof. Mil- 
ler, nebeskaityti manęs lietu
vių tautos reprezentantu.

"Pasikloniojo ir išėjo. Dau
gelio ūpas buvo lyg nesmagus 
kurį laiką. Paskui vienok ūpas 
išsitaisė, o kada prieita laike 
vakarienės prie naujo kompro
miso (pasirašys Norus, kal
bės Žilius) — kada tautiečiai 
čia pat Į vietą šliupo išrinko 
Į Pild. Komitetą p. Norų — vi
si pralinksmėjo ir išsiskirstė 
su geriausiomis mintimis ir 
jausmais.

"D-ras šliupas vakarienėje 
nedalyvavo. Prieš vakarienę 
jo žmona vienam kitam lyg 
nusiskųsdama, lyg juokais pa
sakojo, kad jau atėjęs laikas 
jai dėties savo Joną į maišą ir 
vežtis namo. To tur-but neat
sitiks, nes tautininkai žada 
siųsti savo lėšomis D-rą šliupą 
Į Londoną — atstovauti lietu
vių reikalus."

Dabar d-ras Šliupas tur- 
but jau sutiks, kad socialis
tai jam teisybę sakė, jog vei
kti vieną politikos darbą 
pirmeiviams su atžagarei
viais negalima.

Kuomet jisai parvažiavęs 
iš Europos pradėjo andai 
skelbti, kad už Lietuvos lais
vę visos srovės turi dirbti iš
vien, tai Bostono socialistai 
jam pasakė: "Jei tamsta 
dirbsi su klerikalais, tai lais
vos Lietuvos tamsta nema
tysi. Klerikalai paėmę Lie
tuvos valdžią į savo rankas 
tamstai ir kalbėt neduos.” 

Ir šitie žodžiai jau išsipil
dė. Klerikalai da neturi val
džios, o jau d-rą Šliupą jie 
pasirūpino nuo visuomenės 
"atstovavimo” prašalinti. 
Jie velijo turėti jo vietoj 
daug dešinesni tautininką— 
p. Naruševičių. Bet tegul 
jie daugiau sustiprės, jie pa
sielgs taip-pat ir su šiuo.

Musų įsitikinimu, visos ši
tos "deklaracijos” ir pasi-

ginčyti negalime.
Bet štai, dabar, kuomet 

reikia pasirašyti po "lietu
vių tautos deklaracija," ku
ri, d-ro šliupo supratimu, y- 

i ra istorinis ir begalo didelės 
svarbos dokumentas, jo 
"draugai" atstumia jį, o pa
stato kokį ten Miliauską, 
žmogų niekam nežinomą ir 
iki šiol visai negirdėtą! 
Daktaras dirbo ir vargo vi
są amžių, o vainiką už tuos 
vargus turi pasiimti koks 
ten klerikalų pakalikas! Ne- 
teisingesnio pasielgimo juk 
negalima ir įsivaizdinti

Augščiau paduota ištrau
ka iš klerikalų laikraščio 
sako, kad galų-gale buvo 
prieita prie kompromiso ir 
po "deklaracija’’ pasirašęs 
p. Naruševičius. Musų gi 
nuomone, p. Naruševičius 
irgi neturėjo jokio biznio po 
ta deklaracija rašytis, nes 
jis nieko neatstovauja. Jis 
čia tik svečias.

DE-

ti viešai pirm negu jie bus pri- JUODAŠIMČIAI PRADE- 
imti ar patvirtinti. I DA VEIKTI.

‘ ”5. Kad mes tikime, jog 5
musų žmonės, turėdami gimi- Yorko 
ningus jieškinius (idealus) bei 
tikslus, privalėtų suderinti' 
savo pastangas užtikrini- Į
mui liuosybės kiekvienai'
paskirai tautai bei pakdėjimui 
jų bendro gerbūvio, su ta pa
sarga, kad tokia unija (sude
rinimas pastangų) aukotų pa
saulio taikai ir gerbūviui.

”6. Kad bendrame ir visus 
surišančiame sutikime turėtų 
būti sudaryta pasaulio tautų 

- lyga, dėl grynširdiškos ir prak
tiškos kooperacijos užtikrinti 
teisybę, ir tokiu budu, taiką 
tarpe tautų.

"Musų istorijos bėgyje mes 
buvome pavergtomis aukomis 
priespaudingų ir savimeilių 
tautų bei autokratinių dinasti
jų ir buvome laikomi po jungu 
ginklų spėka.

"Mes perkentėme sunaikini
mą musų miestų, nuniokojimą 
musų namų ir žemių ir užlai
kėme savo jieškinius (idealus) 
vien vogčiomis, nežiūrint tiro
nijos ir musų prispaudėjų.

"Tinkama atstovybė ir beša
lis teismas nuo musų buvo at
imti. Mums buvo užginta liuo- 
sos kalbos teisė, ir teisė liuo- 
sai susirinkti bei prašyti pra- 
šalinimo veržymų. Mums bu
vo užginta liuosai ir draugiš
kai susinešinėti su kaimynėm 
valstybėm ir musų vyrai bu
vo verčiami kariauti prieš sa
vo brolius ir draugus priklau
sančius prie mums giminingų 
tautų.
"Pasirašiusieji po šia deklara

cija ir atstovai kitų nepriklau
somų tautų, kurie gal kuomet 
nors inrašys čia savo vardus 
šiuomi prisiekia, savo paskirų 
tautų varde, kad susivieniję 
stengsis atitaisyti šitas netei
sybes, kad pasaulinės karės 
kančios nenueis veltui ir kad 
čionai išdėstyti pradai bus in- 
rašyti įstatymuose, bile val
džios, kurią musų paskiri žmo
nės galės paskiau inkurti.”
Tai po šita deklaracija 

daktaras Šliupas turėjo pa
sirašyti lietuvių vardu, prie 
ko klerikalai jo neprileido. 
Dabar nuo lietuvių yra pa
dėtas po ja inžinieriaus Na
ruševičiaus parašas.

True translation filed with the post- rr.aster at Boston, Mass., or. Nov. 
6, 1918, as required by the Aet ofOctober 6, 1917.V Ulll > >• B m I — ■■■■■.. B-. -M- B~K-.a M ■ M M ■■——■■■■■ 1 ■ ■ M|

"Laisvė” praneša iš New- [ [ W/ • 1 1 • i • TI • I

Kaip Dalykai stovi Europoj, i
imu kampanija, bet j u Badė-1 — ■............................ ■ ■ — ■ ■ ■ , ■<kimų kampaniją, bet jų padė

jimas darosi kasdien sunkes
nis. Kalbėtojai varžomi viso
kiais formališkumais, jų kal
bos cenzūruojamos ir tt. Ne
paisant tų visų sunkenybių, 
dar labiau persekioja juoda
šimtiškos gaujos.

”24 d. spalių New Yorke so
cialistai buvo surengę prakal
bas. Kalbėjo drg. Izidorius 
Korn’as. Jam bekalbant, už
puolė tūlas piktadaris ir peiliu 
sunkiai sužeidė. Dabar sužeis
tasis randasi ligonbutyje ir ne
žinia ar išliks gyvas.

"Nors laike prakalbų buvo 
daug žmonių ir policijos, vie
nok pats piktadaris nepagau
tas. Mat, du laikė kalbėtoją, 
o vienas vėrė peiliu. Pavyko 
suareštuoti tik vieną laikytojų. 
Jis dabar paleistas po 31,000 
kaucijos.”
Prakalbų rengėjai turėtų 

geriau apsaugot kalbėtojus.
KAS YRA SOCIALIZMO 

MOKSLAS.
"Naujienos" rašo: 

"Socializmo mokslas suside
da ne iš prisakymų, liepiančiu 
arba draudžiančių ką-nors da
ryt, o iš dabartinės visuomenės 
ir jos reikalų aiškinimo. Ji
sai parodo, kas yra dabartinė 
visuomenė, iš ko ji susideda, 
kaip ji plėtojasi, kokie yra rei
kalai atskirų jos klesų — ir 
tuo budu padeda žmonėms at
rast, kaip jiems butų geriausia 
pasielgt kiekvienam atskiram 
atsitikime sulig kiekvieno ats
kiro dalyko. Bet kad tai atra
dus, tai reikia svarstyt ir gal
vot. žmogus, kuris mano, kad 
socializmo mokslas jau išrišo 
visus klausimus 'penkiasde
šimts metų atgal,’ ir kad šių 
dienų socializme jau nesą apie 
ką galvot, o tiktai reikią ’lai- 
kyties’ to, kas yra nustatyta, 
— toks žmogus dar nėra su
pratęs nė socializmo ABC.”
Trumpas, aiškus ir teisin

gas socializmo mokslas api
budinimas.

miesto gyventojų yra italai 
ir Italijos tikslu šitoj karėj 
buvo tą svarbu jų jūrių uos
tą prijungti prie . Italijos. 
Tečiaus buvusioj anądien 
mažųjų tautų konferenci- 
ioj Philadelphijoj pasirodė, 
kad jugo-slavai mano, jog 
Triestas jiems priklauso. 
Jis rubežiuojasi su jugo-sia- 
vų žemėmis. Visų nusiste
bėjimui jugo-slavų vadas 
minėtoj konferencijoj užrei- 
škė, kad Italija galėtų priei
ti prie Triesto tiktai per ju
go-slavų lavonus.

Karščiausių susirėmimų 
bus taipgi tarp vengrų ir 
čekų, nes puikiausi čekų že
mės plotai dabar priguli 
nrie Vengrijos ir be kovos 
Vengrija gali nepanorėti to 
gardaus kąsnio. išsižadėti. 
Manoma, kad visame Aust
ro-Vengrijos konflikte ven
grai gali pridaryti daugiau
sia "trobelio.” Tai yra drą
sus, išdidus ir atkaklus žmo
nės. Susidėję su Austriia, 
’ie valdė kitas tautas gele
žine ranka. Buvusios iki 
šiol po Austro-Vengrijoj 
valdžia tautos daugiau ne
apkenčia vengrų, negu vo
kiečių. Austrijos vokiečiai 
labai didelės rolės tenai ne
lošė; kaip šalies valdyme, 
taip ir karės reikaluose jie 
vengdavo 
Tvirčiausia 
jos despotų 
vengrai.

Gali būt, 
nė Vengrija, ypač įnėjus da
bar jos valdžion socialis
tams, panaikins savo auto
kratiją ir susitaikys su kito
mis tautomis draugiškai. 
Bet vis dėlto Austrijos su
tvarkyme yra labai daug di
namito ir ekspliozija gali į- 

. - , - . įvykti labai greitai.sos tautos tenai sukruto im-l “ 
ti sau iš griūvančios valsty-, Kaizeris ris dar laikosi, 
bės kas tik galima. Vengri- Kaizeris vis dar laikosi ir 
įa susidarė sau revoliucinę jo leidžiami manifestai pa
valdžią ir apsiskelbė res- j rodo, kad nors jis nujaučia, 
publika. Vokiečių gyvena- jog- audra artinasi, L__ 
moji Austrijos dalis apsi- dėlto yra įsitikinės, kad Vo- 
skelbė neprigulminga vals- kietijos žmonės ji remia. Ar 
:vbe ir nori susijungti su " 
Vokietija. Vokiškoji Čeki
jos dalis nori atsimesti nuo 
čekų-slovakų žemės, įsistei
gi neprigumingą valdžią ir 
taip-pat prisiglausti prie 
Vokietijos. Gi čekai su slo
vakais pradeda reikalauti, 
kad Vengrija jiems atiduo
tų čeko-slovakų apgyven
tas žemes. Tuo tarpu kroa
tai ir kiti pietų slavai, tikė
damiesi gauti sau neprigul- 
mybę, užgriebė didžiulį ven
grų jūrių uostą Fiumą.

Suskilimas Austro-Ven
grijos nuėjo daug toliau, ne
ini sąjungininkų valdininkai 
tikėjosi Jie jau norėtų, 
kad dalykai tenai tvarkytų- 
si ramiau, nes prasidėjus at
skirų tautų vaidams, sunku 
bus prieiti prie taikos. Fiu- 
ma yra aiškiausiu pavyz
džiu. Fiuma yra vengrų 
uostas ir pirm karės buvo 
didžiausiu Viduržemio jūrių 
komunikacijos centru. Tau
tiniu žvilgsniu Vengrija 
nedaug turėjo teisių prie 
burnos, kuri ištiesų stori 

ant Kroacijos žemės. Bet 
tūlas laikas atgal Vengrija 
užgriebė Fiumą, kad turė
jus sau neprigulminga nuo 
Austrijos išėjimą į iures. 
B.uvo įdėta daug milionų, 
uakol įtaisyta Fiumoj pui- 
dausį uostą. Ir jeigu Veng
rija neturės išėjimo į jūres, 
ai jos neprigulmvbė bus la
bai sunki; tuo tarpu kroatai 
ir be to turi nemaža uostų 
Kroacijos pajūryje. Bet da
bar jie laiko Fiumą savo 
rankose ir geruoju neketina 
ją atiduoti.

_ Turky viešpatavimas 
pasibaigė.

Turkija pasidavė sąjungi
ninkams ir su tuo jos vieš- 
tavimas Europoje pasibai
gė. Panašus likimas tur
kams grėsė jau nesykį pe
reitam šimtmetyje, bet ačiū 
<itų valstybių besivaržvmui 
ir pavydui,, jiems vis pasi
sekdavo išlikti. Veik kiek
viena Europos valstybė no
rėjo Konstantinopolį iš tur
kų atimti, bet bijojo, kad 
kitos jo nepaveržtų.

Rusai buvo dusyk turkus 
sutriuškinę, bet kiekvieną 
sykį juos išgelbėjo Anglija. 
O kuomet Balkanų karėje 
anais metais prie Konstanti
nopolio buvo priėję bulga
rai. tai juos sulaikė Rusija. 
Bet dabar turkai sumušti ir 
jau niekas jų neišgelbės, nes 
nėra kam gelbėt.

Visos žemės Europoje nuo 
turkų bus atimtos, Konstan
tinopolis ir Dardaneliai bus 
padaryti tarptautiniais, Ar
mėnija ir Palestina gaus 
savyvaldvbę, Syrija veikiau
sia pateks francuzų globon, 
o Mezopotamija anglų, gi 
kas liks nuo Azijos Turkijos 
Anatolijos pussalio, tai bus 

turkams. '

"NEPRIGULMVBĖS 
KLARAC1JA?

"Vienybė Lietuvninkų? 
44-tam numeryje aprašo tas 
ceremonijas, su kokiomis 
buvo paskelbta Philadelphi
joj mažųjų tautų "Nepri- 
gulmybės Deklaracija."

Po deklaracija pasirašė 
12-kos tautų "atstovai” — 
čeko-slovakų, lenkų, jugo
slavu, ukrainiečių, ugro-ru- 
sų, lietuvių, rumunų, italų- 
iridentų, graikų, albanų, žy
dų ir armėnų.

Tautininkų laikraštis sa
ko:

"Tų tautų parašai likosi pa
dėti 11:57 valanda vidurdieny
je ir tuojaus suskambėjo Nau
jas varpas apreiškiantis gi
mimą tų naujų valstijų. Visi 
atstovai su profesorium Masa- 
ryku išėjo į prieangi Indepen- 
dent Hali ir pr. Masarykas 
prieš susirinkusią žmonių mi
nią perskaitė tą deklaraciją. 
Ir vėl Neprigulmvbės varpas 
suskambėjo.

"Paskui pasirašiusieji po tą
ją deklaracija nuo kiekvienos 
tautos paeiliui pasakė po trum
pą prakalbėlę ir po kiekvienai 
suskambėjo varpas, Lietuvos 
vardu prabylo Tarnas Naruše
vičius ir po jo kalbai taippat 
suskambėjo Neprigulmybės 
varpas reiškiantis, kad nuo da
bar Lietuva jau yra Neprigul
minga valstybė.

"Apskritai tas viskas atsi
buvo su tokia iškilme, kad mes 
nesiimame aprašyti. Suminė
simi tiek, kad turtingi ameri
konai nuoširdies linkėdami lai
svės visai žmonijai padovano
jo auksines plunksnas, kurio
mis kiekvienas atstovas pasi
rašė po deklaracija. Tos plun
ksnos bus sudėtos muzėjuose 
IVashingtone. Taip-pat buvo 
padovanotos kresės ant kurių 
atstovai sėdėdami pasirašė, 
kurios taipgi pasiliks atmin
čiai. Gi stalas ant kurio pasi
rašė, yra tas pats stalas, kur 
1776 metuose Adams, Jeffer- 
sonas ir kiti prakilniausi Ame
rikos vyrai pasirašė po Suv. 
Valstijų Neprigulmybės de
klaracija.”

Parašyta dabar minėtųjų 
tautų "atstovų” deklaracija, 
kaip ją paduoda ”Vienybė 
Lietuvninkų,” skamba ši
taip:

”1. Kad visos valdžios semia 
save teisėtą galę nuo pavaldi
nių sutikimo.

2. Kad kiekvienai tautai 
(žmonėms) priklauso neatski
riama teisė suorganizuoti savo 
valdžią ant kokių pradų ir to- 
koje formoje, kuriose jie tiki 
jų gerbūvis, saugumas ir lai
mė bus geriausiai pakitėti.

”3. Kad laisvam ir natūra
liam išsivystymui bile Valsty
bės idealų butų pavelyta plauk
ti normale ir niekuo nevaržo
ma vaga, išskyrus tuos atve
jus, kuomet ta vaga kenkia ar 
gręsia bendram visų reikalui.

”4. Kad slaptos diplomati
jos nebeturi būti, ir visos pa
siūlytos sutartįs ar sutikimai 
tarpe tautų turi būti paskelb-

i

tvirtai tik šliupo. Prieš pabai- rašymai po jų vra tuščias 
gą kai-kurie jau buvo benusi- darbas. Panašių "deklara-! 
leidžią, bet atsilankęs į jų po- ei jų” daug jau prirašė V1SO- 
sėd. D-ras šliupas neva užreiš-; kiegabriai ir yčai, bet gvve- 
kęs, kad ta garbė pasirašymo, njme nuo tų popiergalių nie- 
galinti prigulėti nekam kitam, į kas neatsimainė ir neatsi- 
kaip tiktai jam. Tuo savuo-, mainys. Gyvenime spren- 
sius sutvirtinęs, katalikams 
ir-gi nenusileidžiant — persi
skirta su mintimi kreiptis į ki
tataučius arbitrus. Tą vakarą 
susirinkus į bendrą vakarienę, 
(kur atvažiavo ir prof. Mille
ris, Vidurinės Europos Sąjun
gos vedėjas) visų <“ 
buvo stipriai padilginti.

- -džia reale spėka, organizuo-; 
ti žmonės, o ne diplomatijos 
amatoriai.

Tečiaus jeigu imti Phila- 
delphijos incidentą tiktai 
kaipo pasirašymo klausimą, 
visai nekalbant apie dekla-

dirksniai racijos praktinę ar istorinę 
■'. Gin- vertę, tai visgi reikia pripa- 

čytasi. prirodinėta. Čia viena- j Žinti, kad pasirašyti po ja 
me didokame atstovų būrelyje turėjo d-ras Šliupas, 
inžinierius Norus kalba karštai! Mes galim nesutikti SU
į D-rą šliupą. Nugirdau jų pa- šliupo įsitikinimais, bet vis- 

j gj negalime jį ignoruoti kai- 
užreiškiaiĮno veikėją. Amerikoje jis 

Dirbau lietuviams per 35 me- buvo pirmutinis lietuvių ju
tus. Jaučiu giliai, kad ta gar-. dėjimo pionėrius. Jis pir- 
bė pasirašyti tik man. o nemutinis pradėjo laužti fana- 
kam kitam priguli. Jeigu tau- ’ tizmo ledus musų išeivijoj, 
ta taip su manimi pasielgia — Nei vienas musų veikėjų nė- 
as žinosiu ką daryti. i ra matęs Čia tiek vargo,

”Inž. Norus pastebi: Bet ką- kiek d-ras Šliupas. Kaipo 
gi darysi, jeigu tauta nenori daktaras, jisai buvo tamsių 
Tamstos? Ar-gi eisi prieš sa- minių boikotuojamas. Kaipo 
vor tautą? į kalbėtojas, jisai t

"D-ras šliupas atsako: Jei'akmenų ir kiaušinių.
gu tauta taip blogai su manimi buvo persekiojamas

sikalbėjimą.
’’D-ras šliupas

gaudavo 
Jis

> visais 
pasielgia. tai aš galia eiti prieš žvilgsniais. O vis dėlto ji- 
tauts- Įsai nesiliovė dirbęs žmonių

"Po valandėlės d-ras šliu-1 apšvietai.
pas prieina prie stat>, už ku-Į Kas rašys apie Amerikos 
rio jau stovėjo prof. Milleris lietuvius, Šliupo veikimo ne- 
ir kai-kurie atstovai — ir pra-( galės aplenkti. Ar mes su- 
bilo maždaug šiais žodžiais: tinkam su jo taktika ar ne, 

”Prof. Millcr:—Kaip yra ži- jis užkariavo musų istorijoj 
noma, subatoj bus Philadclphi- žymią sau vietą ir to mes už-

KLERIKALAI SUSI
RIEJO.

Tarp klerikalų kilo vaidai. 
Jų "Draugas” rašo:

” ’Garsas’ imasi mokytojo 
rolės. t Jis nori mums išaiškin
ti, kas yra Am. Lietuvių Tary
ba, gi kas per paukštis Pildo
masis Tarybų Komitetas, ku
riame veikia Dr. šliupas.. ’Gar
sas’ nori sulieti krūvon ugnį 
su vandeniu ir, turbut, nenusi
mano, kad to padary ti negali
ma.

”Bet aiškina, mokina...”
Pagalios klerikališkas 

"Draugas” kaltina klerika- 
lišką "Garsą,” Šliupo ”užta- 
ravimu.” Girdi:

"Kas užtarauja Dr. šliupą 
už jo pragaištingus žygius ir 
darbus tikėjimui ir Bažnyčiai? 
Gal, manote, tai daro paties 
D-ro šliupo šalininkai, laisva
maniai? Ne. Tai daro katali
kiškas laikraštis ’Garsas,’ mu
sų katalikiškojo Susivienijimo 
organas.”
Bet' klerikališkas ”Gar- 

sas” spiauja klerikališkam 
"Draugui’’ atgal į akis. Sa
ko:

"Kas ką nori suardyti, tas 
visokių priekabių griebiasi. 
’Draugui’ ir Ko. parupo suar
dyti Amerikos Lietuvių Tary
bą, sustabdyti jos veikimą ne- 
prigulmingos Lietuvos reika
luose, tad ir nestebėtina, kad 
'Draugas’ griebiasi neteisingų 
visuomenės klaidinimų įran
kių. Užsipuolė ant ALT. ir net 
ant Tautos Fondo, kam girdi 
ji įsileido Dr. šliupą.”

Ant galo ”Garsas” pava
dina "Draugo” užsipuoli
mus tiesiog ’kvailais.” Esą:

” 'Garsui’ gaila popieros. 
jog ant tokių visai nepamatuo
tų net kvailų 'Draugo’ užmeti
mų atsakinėti.”

PAMINKLAS SOCIALIZ
MO MOKYTOJAMS.

"Rankpelnis” paduoda iš 
■'Sievernyj Dien” šitokią 
žinią:

"Rusų Tarybų valdžia suma
nė pastatyti paminklus žymes- 
niemsiems revoliucionierijos 

1 veikėjams. Kaip tai rašėjams, 
poetams, skulptoriams, piešė
jams bei šiaip jau mokslo vy
rams. Specialė komisija išty
rinėjo, kuriems veikėjams butų 
reikalinga pastatyti pamink
lus, ir apskelbė surašą. Sura
šė randasi vardai: Murato, 
Robespiero, Dantono, Garibal- 
dės, Stenkos Raizino, Pestelio, 
Gerceno Bakunino, Plechanovo, 
Kaliajevo, Volodarskio, Tolsto
jaus, Dostojevskio ir daugelio 
kitų.”

Ką gi dabar pasakys 
tie musų draugai, kurie 
iki šiol prie kiekvienos pro
gos drabstė Plechanovo var
dą purvais?

ATĖJp "RANKPELNIS.”
Pereitoj sąvaitėj mums 

atėjo vienas numeris "Rank
pelnio,” organo Lietuvių So
cialistų Sąjungos Did. Bri
tanijoj.

Senai jau kaip mes to 
laikraščio negavom ir ma
nėm senai jau jį sustojus. 
Bet dabar pasirodo, kad 
"Rankpelnis” eina kas są- 
vaitė, tik mus jis nepasiekia. 
Tuo tarpu leidžiamas tenai 
klerikalų organas "Išeivių 
Draugas” ateina pas mus 
reguliariai. Mat, koks skir
tumas: N ,

Šiame (41) "Rank 
numeryje telpa ...__(
straipsnio "Rusų Revoliuci
jos Pasimokinimai,” Krust- 
delio straipsnis "Rusijos 
Politinių Partijų Kova,” 
Grigelio — "Ką davė karė?” 
lietuvių bolševikų rezoliuci
ja Lietuvos klausimu ir ke- 
liatas užsienio žinių.

io” 
nino

Didelės žinios iš Austrijos.
Austrijai blogiau da negu 

Turkijai, Karalius Karlas, 
matomai, visai jau neteko 
galvos. Persigandęs revo- 

’uoijos Vienoje, jisai pabėgo 
Į Vengrijos sostinę Buda- 
■^štą, bet tenai papuolė dar 
didesnin revoliucijos suku- 
rin, negu Vienoje. Jis turė
jo nešti savo kudašių iš Bu
dapešto kuogreičiausia.

Abelnai, iš Austrijos pa
reina įdomiausių žinių. Vi-

atsakomybės.
Austro-Vengri- 
parama buvo

kad demokrati-

bet vis

i ji i vinia. zir
ilgai jis da laikysis, tai pa
rodys ateitis. Jeigu sąjun
gininkai aiškiai nepareika
laus jo prašalinimo, tai išro
do, kad jis galės dar laiky
tis. Jau dvi sąvaitės su vir
šum kaio snauda skelbia, 
kad įvairus liberalai reika
lauja kaizerio rezignacijos, 
bet kol-kas iš tu reikalavi
mų da niekas neišėjo. Išro
do, kad jis dar tvirtai stovi. 
Tečiaus vargiai jis galėtų iš
silaikyti bent vieną dieną, 
ieigu Vokietijos žmonės ži
notų. kad nuvertus jiems 
kaizerį sąjungininkai su
švelnins savo išlygas. •

Kas ištikrųjų Vokietijoj 
dabar darosi, sunku sužino
ti. Vokietijos laikraščiai, 
matomai, valdžios labai su
varžyti. o są jungininkų cen
zūra dabartiniu laiku irgi be 
galo aštri. Jokiu budu ne
galima sužinoti, ar skelbia
mos žinios kalba apie nau
jus atsitikimus, ar apie se
nus dalykus. Pavyzdžiui, 
vokiečių generolas Luden- 
dorfas atsisakė nuo savo 
vietos 10 spalių, bet Londo
no cenzūra laikė tatai paslė
pus. Tik po trijų sąvaičių ji 
leido pranešti apie tai Ame
rikai. Gavus ča šitą žinią 
manyta, jog tai naujas atsi
tikimas; o ištikrųjų tai bu
vo jau pasenęs dalykas. To
dėl padaryti iš tos žinios iš
vedimai buvo klaidingi. Tas 
pat gali būt ir su kitomis ži
niomis iš Vokietijos.

Triesto klausimas.
Toks pat klausimas kjla 

[dėl Triesto. Didžiuma to

KUNIGAIKŠČIAI BĖGA 
NUO REVOLIUCIJOS.
Ciuriche gauta žinių, kad 

visi Austrijos arki-kunigai- 
kščiai pabėgo i pilį netoli 
Budapešto, kad pasislėpus 
tenai nuo revoliucijos.
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Jeigu 
žinių, 
mane

būt jokiame mieste tiek

demiškeji liga čionai vis da Ateina d. sakys,
tebesiaučia. Pastarųjų tri-i^a^o: .^° non.; ^dun ne- 
jų sąvaičių bėgiu, kaip pa- eitl> nes pilna deieKty- 
skelbia sveikatos departa- .^arorr^fat^’ . U2Sirak.mę 
mento statistika, - 10,301 duris- fai Pasakęs nuėjo.
ypata nuo tos ligos mirė, o

KELEIVIS

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©

tuvėn. Prašau „Keleivio” 
ar „Naujienų.” „Mes tų 

at- 
ti. negu giedojimai aplink kerta d. Šukys. Neturiu ką 
velionės karstą ir smilkini- 
mai.
Epidemiškos ligos aukos.
Ispaniškos influenzos epi-

pešė. Likusieji velionės pi
nigai jos dviems vaikams 
daugiaus naudos gali duo- laikraščių neskaitomi’’ 1 • • T • • • i 1X1 X X •

PH1LADELPHIJA, PA.
„Atminimas už numirusius”

Tokiu antrašu vietos lie
tuvių klerikalai išplatino 
tarp žmonių konvertus. Vie
name jų, patekusiame man į 
rankas, randu sekančio turi
nio lapelį:

„šventas ir išganingas yra 
daiktas melstis už numiru
sius.” (Po šių žodžių seka 
grabo paveikslėliš). "Kas iš 
musų nepersiskiria su bran
giomis mums ypatomis, ku
rios apleidusios šią ašarų 
pakalnę nuėjo ant Dievo tei
smo?

„Kas iš musų neturi kita
me sviete tėvų, brolių ar pa
žįstamų, kurių dusios lau- jra tain didelė švarumo sto
ki a nuo musų pagalbos, šau- ka, kaip Philadelphijoj. 
kdamos: 'Susimylėkite ant prantama, kad nešvariau- 
musų, susimylėkite, ant siose vietose ir tarpe tam
pius nors jus, musų draugai,1 šiaušių katalikų, kurie dėl 
nes viešnaties ranka mus savo tamsumo didžiausiame 
prispaudė*’ Todėl gelbėkime skurde gyvena, toji epide- 
tas dūšeles kaip galime, at- miškoji liga turėjo gausiau- 
mindami, kad jos melsis už šią piutę. Vadinasi, dievo 
mus. agentas daugelio parapijo-

„Delei tos priežasties per nu neteko, tai naudodama- 
visą lapkričio mėnesį kožną sis iš šitos žmonių nelaimės, 
pėtnyčią, 8 vaL anksti bus kurios priežastį taip uoliai 
laikomos šv. mišios giedotos jis gynė ir gina, išleido vir
šų katapeliu už visas tas šminėtą savo atsišaukimą, 
dūšias, kurių vardai čia guosdamasis, kad jį „viešpa- 
bus paduoti. Aukoti kiek- ties ranka prispaudė,’’ ir 
vienas gali pagal išgalėjimą. 
Susimylėkite ant manęs, su
simylėkite, ant manęs nors 
jus, mano draugai, nes vieš
paties ranka prispaudė ma
ne. (Jobas 19—21). Melski- ladeiphijoj uždarė saliunus, 
mės už numirusius!” tai alkoholikai pradėjo va

škais žodžiai ir kryžiumi žiuit (tik per upę) į Camden, 
baigiasi kunigiškas šauki- N. J. ir ten girtuokliauti, 
mas susimylėkite ant ma- Camdeno valdžia priversta 
nes, nes „viešpaties ranka buvo saliunus uždaryti. Da- 
prispaudė mane.’’ bar tamsiems Romos trusto

* * agentams ir bažnyčių šu-
Elgėtos! lams karčemninkams biz-
Taip ir veržiasi mintin tas nis^ susmuko, o saliunų ir 

musų spaudoje paskelbtas bažnyčių lankytojams bega- 
straipsneiis antgalviu „El
getos,’’ I 
kunigišką atsišaukimą.

ra perdaug. Kad, mat, da- gos nenuveiksi. J. G.D. 
bar siaučianti liga sumaži
no kiek šitiems biznieriams 
pelną, tai jie šaukia, kad

daugiau sakyti, einu lauk.
Antrą subatą nuėjęs radau 

„Kovos” namo duris užda
rytas, bet langai iš vidaus

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

Užmušti ir sužeisti 
Francuzijoj lietuviai-
Ignas Dambrauskas iš Eli- 

zabet’n, N. J., užmuštas.
Stanislovas Bukauskas iš 

St. Louis užmuštas.
Antanas Feliksas Tumas 

iš Philadelphijos užmuštas.
Baltramiejus Butkus iš 

Hoosick Pails, N. Y., sužeis
tas.

Franas Kasulis iš So. Bos
tono sunkiai sužeistas.

Jonas Zenevičius iš Anso- 
nia, Conn., sužeistas per mū
šį mirė.

Leonas Dapsevičia iš Chi
cagos sužeistas mūšyje, mi
rė.

Leonas Balčius iš Brad- 
dock, Pa., sunkiai sužeistas.

Jonas Maleška iš Brook- 
lyno per mūšį prapuolė.

Juozas Krasnickas 
Potsville, Pa., prapuolė.

Juozas Mikėnas iš Ams- 
terdam, N. Y., užmuštas.

Kastantas Žemis iš Broo- 
klvno užmuštas.

Antanas Klemieticz (gal 
Klimaitis? Red.) iš Vil
niaus užmuštas.
. Čalis Staraitis iš Water- 
oury, Conn., sužeistas mū
šyje. mirė.

Mikas Banevičia iš Water- 
bury, Conn., sunkiai sužei
stas.

Andrius Adomaitis iš 
Cherry, Ilk, sunkiai sužeis
tas.

Antanas Barzdaitis iš Pa
na. III., sunkiai sužeistas.

Jonas Darsinskis iš Chica
gos sunkiai sužeistas.

Petras Stukis iš Pittston, 
Pa., per muši prapuolė.

Franas Burlis iš Summit, 
III., užmuštas.

Stepas Jakimavičia 
Amhers, Ohio, užmuštas.

Juozas Ravgiala iš Haver- 
hill, Mass., sunkiai sužeis
tas.

Valteras Bumbliauskis iš 
Chicagos sunkiai sužeistas.

Benis Simaitis iš George- 
town, I1L, sunkiai sužeistas.

Valteras Rambauskis iš 
Bayonne, N. J., sunkiai su
žeistas.

Benjaminas • Andrulianis 
iš Minersville, Pa., sunkiai 
sužeistas.

Franas Bardocevičia iš 
Sugar Notch, Pa., sunkiai 
sužeistas.

Vilimas Stanaitis iš She- 
nandoah, Pa., sunkiai sužei
stas.

Jonas Urbanas, pasidavęs 
iš Paltininkų, Lietuvos, sun
kiai sužeistas.

MONTELLO, MASS. 
Darbininkų padėjimas.
Žiauri gyvenimo ranka 

šiemet gana skaudžiai pri
spaudė Montellos darbinin
kus.

Pereitą vasarą apie pora 
mėnesių tęsėsi kelių Brock- 
tono čeverykų išdirbvsčių 
darbininkų streikas. Tuo
jau po to ilgo ir pralaimėto 
Streiko sekė epidemiškoji li
ga, kuri suvargusius darbi
ninkus klojo desėtkais kas
dien.

Yoač iš to nelaimingojo 
streiko reikia paminėti kele
tą dalykėlių, kurie turi svar
bos musu darbininkiškoj 
kovoj. Atsižvelgus i taria
ma streiką, randame pralai
mėtą netik musu teisėtą 
reikalavimą, netik musu 
•iuosvbe. ant kurios nugulė 
-imki Tobino letena, bet pra
laimėjome daug savo geru 
draugų, tūli gi lietuviai dar
bininkai šitame streike ne
teko paskutinio savo žmo
niškumo. Vienas tokiu vra 
isiems gerai žinomas „San

daros” bendradarbis Mig- 
duJėlis, kuris minėtame laik- 
’aštvje randa plačiausios 
vietos savo begėdiškiems 
melams ir denuncijavimui 
darbininkų. Viename pas
kutinių „Sandaros'’ nume
rių jis rašo, kad moteris!ristinų išmagu, 
šturmavusios, užnuldinėju-pėvynės priešų ir tt.. ir tar
kos policija, o vyrai daužė i „e tu įvardinti T. Matas ir 
trankė visą Moniellą. Sulvg U Natkevičius, todėl mes D. 
to „Sandaros” bendradarbio! D _K. AI?irdo Draugija už- 
aprašymo skaitytojas turi reiškiame: 
■sivaizdinti, kad Montello 
šiandien griuvėsiais teguli.! 
Jei šitokius melus kanitalis-l 
ų laikraščai ske’ba, tai nė-; 

ra nei dyvo, bet kad šitokius; 
apkaltinimus ant darbinin
kų meta neva demokratijos 
dealų siekiantis žmonės ir 
ių organai, tai darbinin
kams laikas pagalvoti, keno 
interesams tarnauja ivligdu- 
’ėliai. Tiesa, ’„Rboekton In- 
terprise” redakcijos ir tūlo 
streiklaužio lenko, gyvenan
čio Montello gatvėj, langą 
kaž-kas išmušė. Taipgi bu
vo apkulti keli streiklaužiai, 
bet ar Migdulėlis gali priro- 
dyt. kad visa tai lietuviai 
darbininkai padarė ? Be
rods, keli lietuviai likosi ne
žinia už ką — matomai vien 
lik už streikąvimą — areš
tuoti. Jų teismo da nebu
vo, gal pasirodys, kad jie 
visai nekaltai areštuoti, o 
Migdulėlis jau be liudininkų, 
be nagrinėjmo meta pasmer
kimą ant tų žmonių galvos.

Anądien man susitikus 
vieną "bepartyvį,” kuris 
streiko metu pilną laika dir
bo, ve ką jis pasakė: „Visas 
Brocktono ir apielinkės ša- 
>as perėjau ir niekur nega
liu gaut darbo. Buvau ga
vęs šalia Brocktono dviejo
se mažose šapelėse darbą, 
mat ten manęs užvaizdos ne
pažįsta. bet gan greit buvau 
kitų lietuvių įskųstas ir iš
varytas iš darbo.’’

Tegu Migdulėlis pasitei
rauja ir patiria ar tie „per
lai,’’ kurie darbininkui ati
ma darbą, priklauso prie so
cialistų. Patirsi, kad doros 
ir žmoniškumo nustoję tie, 
kurie į socialistus nuodais 
spiaudo. Tai paties Migdu- 
lėlio typo asmenis.

Su tokiu gaivalu turėti ko
kį nors reikalą kaipo darbi
ninkas skaitau sau peržemu 
dalyku. Paminėjau čia tuos 
faktus, kad atkreipus darbi
ninkų domą į tai, kas yra 
darbininkams tokie Migdu
lėliai ir „Sandaros.”

(Mes nemanome, 
„Sandara” sužiniai taplintų 
neteisingas žinias. Tai, vei
kiausia, jos korespondento 
kaltė. Red.)

Delei kovos už duonos kąs
nį darbininkai likę be skati
ko, užspėti epidemiškos li-

gos krito kai musės. Daug CLEVELAND, OHIO. 
jaunų ir drūtų žmonių išmi- Persergėjimas j ieškantiems 
rė, nes neturėjo iš ko pasi- merginų apsivedymui. 
samdyti gydytoją. Daug šiuomi noriu persergėti 
našlių ir našlaičių paliko be-Vyrus, kurie jieško per laik- 
uenėtojų baisiame skurde, naščius sau merginų apsive- 
Pasižiurėkite į tą liūdną ir, dirnui. Mes turim čia vieną 
baisu darbininkiško gyveni- e„baisų darbininkiško gyveni
mo vaizdą. Ir tu. Migdulėli, 
kuris pasmerki darbininkus 
besiginančius nuo šito bai
saus likimo, paiimk ant są
žinės dalį tos žmonių nelai
mės. ašarų ir prakeiksmo, 
kuris iš skausmo suspaustos 
darbininkiškos krutinės ver
žiasi ir krinta ant tos kapi
talistiškos tvarkos, kuria 
taip uoliai gina juodvarniai 
ir Migdulėliai!

Šmeižkit mus ir teriokit, 
bet neužmigdinsit! Plačios 
darbininkiškos minios at
bunda ir pamato, prie ko jas 
priveda jūsų palaimintoji 
kapitalizmo tvarka. Tiesa 
paims viršui o tuomet var
gas bus Migdulėliams ir ki
tiems darbininku judošiams.

I. P. Karnaukalas.

moteriškę, persiskyrusią su 
vvru, kuri gaudo laikraš
čiuose tokius pajieškojimus 
ir visiems rašinėja laiškus. 
Kaip teko patirti, ji turi jau 
kelis tokius lengvatikius, 
kurie jai ir kelionę apmo
kėjo, kad ji vyktų pas juos. 
Vienas iš Chicagos ir pasi
turintis vyras veda su ją 
”romansą” per laiškus. Čia 
ji visiems yra žinoma._ Čia 
nuo jos visi tolinasi, 
kas norėtų platesnių 
tegul kreipiasi pas 
šiuo adresu:

P. Calkevičius, 
1418 E. GI str.

Cleveland, Ohia.

Tai pasakęs nuėjo, 
ypata nuo tos ligos mirė, o Trečią subatą nuėjęs ran- 
8,578 da sunkiai serga. Tur- du d. Stilsoną. Rodos, visai 
būt jokiame mieste tiek;kita atmosfera visame na- 
daug aukų ta liga nepaėmė, me. Jisai draugiškiau pa
klek šioj Quakerių sostinėj, Į sitinka, linksmai šneka,

nes turbut niekur kitur nė- Gaunu laikraščių: „Laisvę,” 
! „Apžvalgą,” „Balsą,” -„Ke- 

Su-privį” ir "Naujienas,’’ girdi, 
čia visai negalima gauti. 

;Stilsonui neturint laiko, ne- 
j gaišindamas ii, išėjau, mąs
tydamas, kad jei visi socia- 

, listai-vadovai butų panašus 
!į Šukį, tai greitu laiku są
jungoje socialistų nebeliktų.

Buvau „Keleivio’’ ir „Lais
vės” spaustuvėse. Ten su 
atėjusiu žmogumi apsieina- 

. ma mandagiai, draugiškai 
i nežiūrint kokiu pažiūrų ans 
Jbutų. Kiek galėjau prisižiu- 
■rėti Šukiui, tai, rodos, kač 
jis daug mieliau žmogui 
parduotu klerikalų „Drau
gą” ar „Darbininką,” negu 
„Keleivi” ar „Naujienas.” 
Ir net „Laisvei” Šukys geros 
akies neturi, nes ir tos rei
kalaujant jis nenoriai, su 
piktu niurnėjimu paduoda.

Spalių 21 d. užeinu vėl. 
Administratorius Šukys ra
šo. Sakau „gerą dieną.’’ Ne
atsigrįždamas Šukys žvilg
terėja ir pasako: ”0 kode- 
nedirbi šiandien?” Ir vė1 
tyla. Pastovėjau valandą ii 
klausiu, ar negalėtų čia kas- 
nors man išpildyt aplikaci- 
ią pilitiškom popierom. Pa- 
lukėies Šukys atsigrįžtą ir 
užreiškia: „No, nėra, mes 
tuom neužsiimam.” Ir tyla 
Pastovėjęs valandėlę, išė
jau.

Tai šitokis musu adminis
tratoriaus draugiškumas ir 
atsinešimas link sąjungie- 
čių. Ir ne vienas aš šitaip 
turiu skųstis. S^jungiečiui 
nors ir labai kartus yra toks 
atsinešimas, jis delei idė
jos maž ir gali nukentėti ii 
užsimiršti, bet jeigu pašali
nį žmogų taip pavaišina, ji? 
daugiau ten kojos nekels 
Juk mes sąjungiečiai rūpi
namės taipgi savo bizniu 
Kai-kurie net boikotuoja ki
tas socialistines spaustuves 
kad tik savo spaustuvės biz
nį pagerinus. Bet ar šitoks 
žmogus, kaip d. Šukys, savo 
apsiėjimu su žmonėmis ne 
kenkia tam musų bizniui?

Je, taip negerai. Taip ne
turi būt.

F. J. Levinskas.

n

kad išlikusie gyvais parapi- 
janįs neštų jam pinigus už 
tuos, kurie ligos likosi iš šio 
svieto išvaryti.

Kadangi delei ligos Phi-
i

....... __ _ lo sunki gavėnia užstojo, 
kada perskaitai šitą Patarčiau jiems poteriauti, 

.......... ..  .....“__‘ nes mokslo tokie tamsos a- 
Tiems godišiams niekad nė- puokai bijo, o be mokslo li

Nedraugiškumas.
Atvykęs Philadelphijon 

ranka viešpaties juos pri- tinkamesnio darbo jieškoda- 
spaudė. Tiems dvasios ubą-mas. visų pirmiausiai užė- 
gams nei galvot nereikia, jau „savo” spaustuvėn, kad 
jie pasiima žodžius iš savo nuo musų sąjungos išrinktų 
„rašto švento,” bruka juos draugų šio-to patyrus, kas 
burnon „dūšių,” kurių bal- svetiman miestan atvyku- 
so nei vienas jų negirdėjo ir šiam žmogui pirmiausiai 
negirdės, jų padėjimo nei reikalinga.
vienas nematė ir nematys,; Užėjęs „Kovos” naman, 
ir tuo savo įrankiu tie be- randu du zeceriu bedirbant, 
godžiai „elgetos” išnaudoja Klausiu, kur redaktorius, 
apkvailintus žmones; apsi- gaunu atsakymą, kad nuo 
mete "dūšiomis” šaukia: au-jrijrų menesių apie jį jokios 
kaukite pagal išgalėjimą, žinios nėra. Klausiu, kur 
Jie vis da tebemano, kad. administratorius d. Šukys, 
žmonės tiki, jog jų paauko-; gaunu atsakymą, kad jis 
tus pinigus dvasiškas tėve-; spaustuvėn ateina tik po 
lis perduos Dievui ir tuomet;9 vai. ryte. Žiuriu, kabo pri- 
„nrispaustoms” dusioms paskaita iškaba su antrašu, at
sidarys lengviau. Jeigu tie ■ spausdintu stambiom rai- 
dvasios ubagai bent kiek pa- ■ dėm: „Neik vidun darbo te
galvotų, jie suprastų kaip se, negaišink darbininkų.’ 
baisiai šitokiu savo atsišau- Norėčiau da šio bei to pasi- 
kimu jie išniekina ir tą savo klausti pas darbininkus, bei

galvotu.

Dievą, kuri nepabaigtinai 
tiems žmonėms piešia.

Žmonių tikėjimą tie begė
džiai išnaudoja vis savo ma
terialiam labui.

Štai pav. nesenai čionai 
pas tūlą mirštančią moterį 
buvo pašauktas kunigas. Ji
nai per išpažintį prisipaži
nusi, kad turi susitaupius 
1,000 dolerių. Dievo agen
tui akys džiaugsmu sužibo. 
Ligonei mirus ir giminėms 
nuėjus pas dangaus agentą 
paklausti, kiek už palaidoji
mą reikalaus, atsakė, jiems, 
kad be $500.00 nei žingsnio 
jis nedaro. Giminės už cere
monijas penkių šimtų mokėt 
nesutiko. Jie pasakė jam: 
„Kadangi tu išpažintį pa
vartojai kaipo Įrankį kvo
timui ar negali kartais pa
sinaudoti ligonės paliki

mu ir patyręs reikalauji pu
sės palikto turto, tai negau
si nei skatiko.”

Taigi tėvelis nieko ne-

WATERBURY, CONN.
I). L. K. Algirdo Dr-jos 

rezoliucija.
Kadangi „Tėvynės” N. 41 

š. m. paskelbta. jog Water- 
burio lietuvių tarpe esą ne

melagių,

9,

•9

ta „Nota” — tai įsakymas: 
atėjęs tylėk. Nesulaukda
mas administratoriaus, pa
prašiau zecerių, kad man 
parduotų „Keleivio” egzem- 
Dliori. Atsako man, kad 
”pas mus ’Keleivis’ neina. 
Administracija nepriima nei 
’Keleivio,’ nei ’Naujienų.’ ” 

Bet štai ateina ir adminis
tratorius d. Šukys. Išrodo 
piktas ir susinervavęs. "Kad 
juos vėtra!” — jis sako lig 
pats sau.— "Perėjau keturis 
storus, led penktame gavau 
bonkutę klijų.” Darbinin
kams paliepė greičiau daryt 
korektą, kad šiandien butų 
gatava „Apžvalga.” Jokios 
šnekos su manim nėra. Jau
sdamasis gana nesmagiai,iš
ėjau jieškotis kur-nors kva- 
tieros.

Gavau darbą laivų staty
mo .varde ant Hog Island, 
bet reikalaujama pilietiškų 
popierų. Išdirbęs sąvaitę 
užeinu vėl „Kovos” spaus-

NANTY-GLO, TA.
Šiame Nanty-Glo mieste

lyje lietuvių gyvena pusėti
nas būrelis, bet didelė jų 
dauguma da vis tebemiega 
dvasinės kūdikystės lopšy
je.

Kuone visi lietuviai dirba 
anglių kasyklose, kurių čio
nai yra net penkios. Darbi
ninkui už toną iškastos ang
lies mokama po 64c., gi „pi
kiais” kasant — po $1.02. 
Anglis 3-4 pėdų, taigi darbas 
gana nepatogus ir uždarbis 
nepergeriausias.

Laikraščiuose, taipgi ir 
Lietuvių Susivien. organe 
„Tėvynėj” skelbiama, kad 
darbininkai kasyklose bega
lo gerai uždirba. Žinoma, 
apgarsinimuose viskas ge
rai, bet ne tikrenybėj. Ka
dangi darbininkų stoka, tai 
anglių trustas garsina ir vi
lioja darbininkus Į tą žada
mą rojų, kurį teisingai pra
garu galima vadinti.

M. J. Surmaitis.

kad

1. a) Kad minėtas paskel
bimas vra grvnu šmeižimu 
Įvardintų ypatų — T. Mato 
ir T. Natkevičiaus; kad ta
sai šmeižt paleistas su tik
slu nupuldinti tų veikėju e- 
nergiia: sukelti prieš juos 
neapykantą tų, kurių labui 
jiedu darbuojasi, ir tarpe tu 
su kuriais jie veikia: b) Kad 
to šmeižto autoriai vado
vaujasi kerštingu, partizan- 
tišku išrokavimu.

2. a) Kad T. Matas vra 
pirmininku W. L. P. D. Kon- 
|fer.. kuri susideda iš visų 
jWaterburio Lietuviu Pro- 
igre^vviu organizacijų: b) 
kad toji W. L. P. D. Konf. 
nuo sausio 1915 iki rugsėjo 
1916 m. surinko Lietuvos 

i šelpimui anm $4.600.00 aukų 
' ir tolesniai šiuo reikalu dar- 
Mno^si; o) kad-. W. L. P. 
D. K. davė apie $5,000 
|(? Red.) „Žiburėliui” ir 
| Autonomijos Fondui: d)
j Kad W. L. P. D. K. aukas 
j nukentėjusiems nuo karės 
! lietuviams siuntė tiesiai į 
; Lietuvą be tarpininkavimo 
partijiniu fondu.

3. a) Kad T. Matas ir L. 
Natkevičius buvo visuomet 
n^rmoso pilėso veikėjų, kain 
W. L. P. D. Konf., taip ir 

ĮW. Dr-iu Sąryšio srityi. ku- 
• ris per „Lietuvių Dieną” nu- 
i kentėjusiai Lietuvai surin
ko apie $9.000: b) kad kito
je orgapizaciįose, kurios 
kovoja už Lietuvos laisvę, 
remia L. L. Fondą, jiedu vi
suomet buvo energingais 
veikėjais ir gynė ir gina Lie
tuvą nuo kaizeriškų nagų ir 
monarchijos.

4. Šio musų D. L. K. Al
girdo Dr-jos užreiški mo-pa- 
niškinimo tikslas vra kreip
ties į Lietuvių visuomenės 
opiniją, perstatant faktus, 
te ii snrendžia apie T. Mato 

lir L. Natkevičiaus ir kitų 
šmeižikus, kurie nieko ne
veikė ir neveikia, tik vei
kiančius stengiasi moraliai 
nužudyti.

Rezoliucijos Komisija:
G. Trilikauskas, 

Joe. Lokis, 
V. Yasiid.

K. Zubrickas.

i PASTABELES !
■ - - l

žiurėjau-žurėjau, laukiau- 
laukiau kada pasibaigs 
„Naujienų” ir „Laisvės” 
ginčai, bet jie netik nesibai
gia. o tolyn vis piktesni da
rosi. Dabar jau nebe ar
gumentais kalbama, bet epi
tetais.

Vieni sako:
” ’Laisvė’ strakčioja.”

Kiti atsako:
” 'Naujienos’ paleido lie- *■ •:uvi.

” ’Naujienų’ oportunistas 
:lindo į social-patriotų pel- 
kės:

Klausykit, vyrai, ar jus 
jau niekad nesiliausit? Ar 
tai gražu taip prasivar
džiuoti socialistų laikraš
čiuos? Mokinkit darbinin
kus vienybės, ne vaidų.
žiūrėkit, kad tuojaus man 

liautumėtės, nes kaip aš įsi
maišysiu, tai bus prastai.

Senas Socialistas.

vyrai, ar jus

Slaptos diplomatijos rei
kalauja visokie imperialis
tai. Ju pėdomis seka ir LSS. 
VI rajono „lyderiai.’’

Klerikalai irgi turi savų 
„bolševikų.” Iki šiol pas 
:uos „bolševikavo” kun. Ke
mėšis. Jis visur kitus kuni
gus atakuodavo ir visur im
davo viršų. Dabar pasiro
dė pas juos ir kitas ’bolševi- 
kas” — kun. Krušas. Krušas 
užatakavo klerikalų Tary
bą, kam ji "be plačiosios vi
suomenės pritarimo pasiun
tė Europon net tris savo at
stovus.’’ Jis sako, kad daug 
butų gariau, jei tie tuksan- 
čiai dolerių, kuriuos tie „de
legatai” pravalgys Europos 
■įoteliuose, butų atiduoti al
kaniems žmonėms.

Kaip ant klerikalo, tai pu
sėtinas „bolševizmas.”

Telegramos sako, kad bol
ševikai užima Lietuvą ir 
Lietuvos "atstovai” šaukia
si iš užsienio pagalbos. Na. 
9 kurgi dingo „generolas” 
Klimaitis su savo ''armija?”

„Socialistų į Lietuvą mes 
neįsileisime,” pasakė Dr. 
šliupas. Tuo tarpu dalykai 
taip susideda, kad savaimi 
kįla klausimas, ar nereikės 
tik d-rui Šliupui prašyti so
cialistų leidimo, kad jie jį 
įsileistų Lietuvon?

Lietuvoj prasideda revo
liucija. Socialistų žodis pil- _ ______  _______  _
dosi. Mums tai yra labai įj Jafto raporto Šuvie- 
smagi žinia. Bet kur dėsis nVĮ„ Valstijų prezidentui a- 
dabar vyskupas Karevičius pje ‘ padėjimą Filipinuose, 
ir kiti Lietuvos pardavikai? Knygutė turi 64 puslapius, 

I rof. Gnaibą. ]<ajnuoja 35 centus. Išleido 
Lietuvių Laisvamanių Fede
racija, Chicago, III.

Lietuvių Laisvamaniu Fe
deracijos Programas ir Kon
stitucija. Kaina 10 centų. 
Norint šitą knygelę gauti, 
reikia kreiptis į centralį I>ai- 

Dr. Šliupas užreiškė, kad svamanių Rederacijos sek- 
„jei tauta prieš jį. tai jis eis retoriu šitokiu adresu: Ju- 
prieš tautą.” Jie vis tiek liūs Mickevičius, 1443 North 
save tauta vadina. * Paulina st, Chicago, I1L

kun. Krušas. Krušas

„Dilgėlės,” pasodinusios 
jaunavedžius ant asilo, ap
skelbia juos žmogum! Bė
dini lietuviai. Jų šalyje asi
lų nėra, tai jie ir žmogaus 
vardo neturi.

Vauji Raštai
Kokius Dievus žmonės 

Garbino Senovėje ?.Trumpas 
ir aiškus dievų aprašymas, 
pradedant nuo saulės garbi
nimo iki pat krikščionybės 
gadynės. Sulyg svetiimi šal
tinių parašė Iksas. Knyga 
turi arti 300 puslapių, ant 
gražios popieros, parašyta 
labai lengva ir gyva kalba. 
Popieriniais viršeliais kai
nuoja $1.00, o stipriais au
deklo apdarais — $1.25. Iš
leido "Keleivis.”

Minykų kunigų darbai Fi
lipinų Salose, ištraukos iš
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4 KELEIVIS.
True transiation filed with the post-master at Boston, Mass., on Nov. rįkonams —— I1P nlutokratiš-
6, 1918, as rcquired by the Act ofOctober 6, 1917. - - - - -. kiems trustams bei korpora

cijoms.
Ar tai yra nelojališka? 
Mes tikime, kad kiekvie

nas žmogus, kuris dirba, pri
valo gauti pilną jo triūso 

-1 vaisių.
meilė Tikrasai amerikonas nėra - Ar tai yra nepatriotiška? 

Mes tikime, kad laisvės

PATRIOTIZMAS
SCOTT NEARING.

"ELGETOS.’’ LIEBKNECHTAS RAGI
NA VOKIEČIUS KELTI 

REVOLIUCIJĄ.
”Šalin pasitikėjimas!” To

kį obalsį paskelbė Dr. Karo
lius Liebknechtas, kairysis 
socialistas, kuris išėjęs iš 
kalėjimo tuojaus pradėjo 
šaukti Vokietijos darbinin
kus kelti revoliuciją Rusijos 
bolševikų pavyzdžiu. Savo 
kalboje Dr. Liebknechtas 
pasakė, kad pakol Vokie
tijos darbininkai turės viltį, 
kad karė pasibaigs šiokiu 
ar tokiu budu, patol revoliu
cinei kovai už laisvę negali 
bu-t vilties. Kalbėdamas Į 
darbininkų demonstraciją, 
Liebknechtas pasakė:

"Viešpataujančioji klesa 
turi būt prašalinta, o Įsteig
ta tikra liaudies valdžia.

”Dabar atėjo sprendžia
moji valanda. Atėjo 
laikas darbininkams veikti 
ir padaryti savo vargams 
galą. Pralaimėti darbinin
kai neturi ką, o laimėti 
daug. Vokietijos revoliucija 
reikštų galutiną taikąi”

Žinija-tai ginklaiDabar Rusijoj jau atskir
ta bažnyčia nuo valstybės.

Liaudis, pasiliuosavusi 
nuo dvarininkų bei kapita
listų jungo, nužėrė nuo savo 
pečių ir juodųjų parazitų 
kastos leteną.

Šventikai ir vienuoliai su- 
iis nėra ištikimas įstaigai, susirinkimo teisės turi būt ,’J1® P® sa.vl1. balsu eme 
-- ------ - - - -............... . saukti, buk socialistai gnau-

suoineu .ną bažnyčią, naikiną tėvų
Ar tas yra neamerikoniš-'^^®^01^-.-.^’® šauksmai jau 

1 gana seni ir jų verte visiems 
sąmoningesnienis darbo 
žmonėms labai gerai žino
ma. Bet štai "Znamia Tru- 
da” paduoda visą eilę skait
linių, kurio dar aiškiau 
parodo, kame visų tų aima
navimų priežastis tvyro. Ir 
taip 1902 m. Rusjioj buvo 
apie 150 tūkstančių dvasiš
kių pasaulinių ir vienuoli
nių. šis gana skaitlingas 
"dūšių ganytojų” būrys val
dė ne mažiau skaitlingą že
mės plotą: būtent Europos 
Rusijoj miestų cerkvėmis, 
kurių buvo 1,117, prigulėjo 
96,000 dešimtinių žemės, gi 
28.769 kaimų ir mažų mies
telių cerkvės turėjo 1,575,- 
000 dešimtinių. Visos cerk
vinės žemės, žemės dirbimo 
departamento Įkainavimu, 
buvo 116,000,000 rublių ver
tės. 1906 m. vienuolynams 
priklausė 739,000 dešimtinių 
žemės, arba kiekvienam vie
nuoliui — 40 dešimtinių. Be 
žemės cerkvės ir vienuoly
nai turėio dar ir namų. Tik 
vienam Petrapilyj cerkvėms 
prigulėjo 266 duodantieji ne 
maža pelno namai. Mask
voj cerkvės turėjo 908, o 
vienuolynai 146 namus.

Cerkvių išlaikymui iš val
stybės iždo ėjo 40.000.000 
rublių, o valsčiai ir žemiety- 
bės joms sumokėdavo 15,- 
000,000 rub. Apskritai, cer
kvių ir vienuolynų laikymas 
darbo žmonėms kaštuodavo 
55 — 60 milionų rublių. Pa
rapinės gi cerkvių pajamos 
1905 m. siekė 41,988,058 rub
lių.

1904 m. valstybinėse tau
pomose kasose dvasiškija 
turėjo susidėjusi 72,436,100 
rub. O kiek dar jų pinigų 
buvo sukrauta įvairiuose 
privatiškuose bankuose? 

Jeigu dar pridėsime, kad 
Maskvos mitropolitas imda
vo 81,000 rublių algos per 
metus, Petrapilio mitropoli- 

255,000, Novgorodo 
307,000, o

Patriotizmas - ■, • . w _
dmtinės— randamas visur, ištikimas karaliui; jis nėra Mes tikime, kad laisvės( 

Anglas myli Anglija; fran- ištikimu valdančiąjai klesai; žodžio, laisvės spaudos ir ° > •• - ** • . . .1 • . > . - • - , • « euzas myli rranciją; italas
myli Italiją; vokiety s myli Jis ištikimas laisvei, tiesai užtikrintos ir apsaugojamos 
............ "ir bendroms žmonijos tei-; visuomet 

sems, šitam reikalui jis no- .*

vo gyvastį, savo garbę —! Mes, socialistai, priešingi

Vokietiją, gi japonas myli 
Japoniją. Net ir tokios tau
tos, kurios netiiri neprikišu- riai pašvenčia savo labą, sa- ka? 
somos gimtinės, kaip ve ai- vo gyvastį, savo garbę —! Mes, socialistai, priešingi 
riai, lenkai, hindusai ir kt. visa tai, ką jis sau brangiu esam kapitalizmui, išnaudo- 
yra nemenkesniais už ge
riausius iš musų patriotais.

Kartais patriotizmas reiš
kia vieną dalyką, kartais ki- 
tą.Prieš du metu Rusijoj pa
triotizmą reiškė ištikimybė 
carui ir jo valdžiai. Kiek
vienas, kas nebuvo išlikimu 
Nikalojui Romanovui, skai
tėsi išgama. šiandien gi 
Rusijoj patriotizmą reiškia 
ištikimybė Rusijos darbinin
kams ir jų įsteigtai valdžiai. 
Šiuo laiku Vokietijoj patrio
tizmą reiškia ištikimybė 
Hohenzollernams, bet. mes 
tikime, kad greit, labai greit 
ten patriotizmą reikš ištiki
mybė darbininkų klesos val
džiai, kuri atims galią 
autokratijos.

Patriotizmo prasmė kei
čiasi sykiu su draugijos be- 
sikeitimu. Ji auga sykiu 
su draugija.

Suvienytos Amerikos Val
stijos yra didžių tradicijų 
šalis. Tai yra šalis, kur pa
triotizmas turi labai daug 
reikšti tiems, kas supranta 
Amerikos istoriją ir pažįsta 
amerikonų gyvenimo dva
sią.

Žmonės, įkurusieji Ameri
ką, pabėgo nuo karalių, im
peratorių, žemvaldžių — po
nų ir visokios rūšies pri
spaudėju. Jie bėgo Ameri
kon, kad čia įsisteigus sau 
laisvąjį kraštą. Nuo to lai
ko jau desėtkai milionų kar
štais troškimais žmonių— 
vyrų ir moterų—paliko savo 
seną pasaulį ir atkeliavo Į šį 
naująjį, jieškodami liuosy- 
bės.

Kada kapitonas John 
Smith pasakė: ”Tas, kuris 
nenori dirbti, neprivalo ir 
valgyti,” ir kada Abraho- 
mas Lincoln’as užreiškė, 
jog nei vienas žmogus netu
ri teisės pasakyti kitam: 
"Tu dirbk ir vargk, gamink 
duoną, o aš ją suvalgysiu”— 
jie du kvėpė ekonominės lai
svės dvasią, kas yra pamatu 
visai liuosybei.

Kada Tarnas -Jefferson ra
šė: ”Mes laikomės tos teisy
bės kaipo pat savaimi priro- 
dančios. jog visi žmonės y- 
ra lygiai suverti, kad jie y- 
ra sutvertojaus apdovanoti 
tūlomis neužginamomis tei
sėmis; kad vienos iš jų yra 
gyvastis, laisvė ir laimės sie- 

Xmeri- 
lygios 

demokratijos tiks-

ir šventu skaito. Musų išti- jimui dėl pelno ir imperiali- 
kimybė Amerikoje yra išti- zmui. Šiuo žvilgsniu mes 
kimybe rišant tam, kas yra stovime VVashingtono, A- 
prakilniausio ir geriausio damso, Jeffersono, Frankli- 
amerikonų tradicijose ir a- no, Paine’o, Lincolno ir a- 
merikonų gyvenime. Mes; merikonams geriausia žino- 
buvorne laisvi žmonės; mes.mų didžiavyrių pusėj, 
tuo faktu garbingi, ir mesi Mes reikalaujame, kad 
norime, kad musų laisvės žmonių balsas butų girdžia- 
butų apsaugotos ir butu-' mas visuose visuomenės rei- 
rnėm laisvi iki to skyriaus kaluose. Žmonės yra vir- 
galui. Geriau te nebūna A- šiaušia valdžia. Didžiausia 
merikos, negu kad retežiai' gerovė didžiausiam skaičiui 
Amerikoj butų. Mes stojome — darbininkams — tai mu- 
prieš pasaulį; mes atsklei- sų obalsis. Toje pozicijoje 
dėme musų įsitikinimus mes turime pagalbos iš Jef- 
žmonijai; mes nenorime fersono, Paine’o, Franklino, 
būt supančioti su jokiu Websterio, Lincolno ir tuks- 
žmogum arba jokia žmonių tančių kitų didžiųjų Ameri- 
eile. Mes norim būt laisvi ‘ i kos sūnų pusės.
"Nėra žmogaus užtektinai Mes norime Amerikos lai- 
gero, kad jis turėtų teisę svos, teisingos ir tikros. Ar 
valdyti kitą žmogų be to musų priešai gali tiek pasa- 
žmogaus sutikimo.” Šita|kyti?
yra žmonių, žmonėms ir per Kasgi yra socializmo prie- 
žmones valdžia — kas-nors' šai ?
siauresnio netiktų didžia- Kapitalistai — ir jų skali
jant vardui, kurį nešiojam. kai. Tie tai mus šmeižia, de- 

Mes amerikonai esame pa-'nuncijuoja ir persekioja, 
trintai. Mes mylime savo Sustok ir pagalvok valandė- 
šali — mylime ją perdaug lę. Jei esi denuncijuotas 
tvirtai, kad leistume sau Standard Oil kompanijos ar 
matyt ją pančiuose. Mes Morgano biržos, ar jautiesi 
trokštame matyt ją laisva ir tad išniekintas, ar išgirtas? 
prakilnia — laisviausia ir Jeigu esi vienas plutokratų, 
prakilniausia rišo pasaulio turi būt paniekintu; jeigu 
šabų tarpe. kalbi už Amerikos žmones.

Dvidešimtis pastarųjų privalai būt patenkintas, nes 
metų priparodo stambaus padaugini ponų klesos prie- 
kanitalo pastangas užgrieb- šininkų eiles.
ti Ameriką sau ir paversti Stambusis kapitalas neap- 
ią savo nuosavybe. Stam- kenčia socializmo, f rustai 
bus kapitalas paėmė vėlia-neaPkenčia socializmo. Wall 
vą. Stambus kapitalas ap- Streetas neapkenčia sociali- 
skelbe savo patriotizmą nuo zrn0- Kada socializmas už- 
namu stogo. Tai tas pats 
stambus kapitalas, kuris iš- 
krausto, apvagia ir išnaudo-Į 
ja Amerikos liaudį; tas pats 
stambus kapitalas, kuris su
pūdo įstatymdavybę ir pa
perka teisėjus; tas pats ka- naudai ir gerovei. Supran- 
pitalas. kuris supaleisturi- tama, jie nekenčia musų; 
na, išniekina ir suvedžioja žinoma, jie pasmerkia mus: 
Amerika delei savo privati- jie atakuoja mus; jie bijosi 
nio pelno. Tas pats stam- musų ir jie turi tai savo bai- 
busis kapitalas dabar pasi- m^į pamato, 
rodo kaipo šventasai patro- .
nas Amerikos laisvės L 21^ . _ ,
pridėjimui prie begėdiškos amerikonais. . ---- ,
drąsos paikumo apskelbia kad darbininkai Jdausytųsi 
vats save patriotizmo ir pa- 
triotų teisėju tarp Amerikos 
žmonių.

Studijavau Suvienytų A- 
merikos 
Žinau UtUIIV'UJ VA WX1V*~ ; .
rovės, Pennsylvania, Southi skurde. 
cit. Pacific. New York Cen
trai gelžkelių, cukraus trus- 
to. kietosiom analies trusto,! 
plieno trusto, tabako trusto, 
nonieros trusto, Drexselių, 
Widenerių, Rockefellerių. 
Carnergių ir Morganu isto
rija. Šitos organizacijos ir 
asmenis išgali krūvomis pi
nigus krauti. Bet nei jie. nei 
in oficialai, nei jų samdinin
kai nėra kompetentiški 
apie bent vieno žmogaus ari 
bent vienos Suvienytose Val
stijose organizacijos patrio
tizmą spręsti. Jų praeitis.1 
perdaug tam tamsi. Jų re-' 
kordai perdaug gerai žino
mi. Tik tas, kas jų tarpe 
yra be nuodėmės, galėtų i 
mest akmeniu.

Phitokratiški patriotai, 
kurie ištaria šitą žodį "p-a- 

Kiekvienami v-triot.” skelbia Socialistų 
pasi-1 Partiją ir jos kandidatus 

. . i ne-patriotin-
Pa-

Didžiausia

darbininkams — tai mu-

JO

triumfuos—o jis turi už- 
triumfuoti — stambusis ka
pitalas ir Wall Strvtas turės 
likti bendra visuomenės nuo
savybe, valdoma ir vedama 
didžiumos ir tos didžiumos

Tai ve, kodėl jie 
ir lig mus ne-patriotais ir

O *1 • T*__________. Jle r
skelbia 
‘ • ne
nenori,

(T*sa). I | - - - ------

Taigi socialis mokslas su- golų, malajų ir amerikiečių 
pažindina mus ir išaiškina (indijonų).
mums visus bendro suorga- Apsišvietimo augšėiausi 
nizuoto žmonių sugyvemmo ,ai j pasiekusi baltoj 
arba visuomenines organi-.(e ų rasė. Ir jį
SS S^v^- ’ l-in? »alt»ji

(baltąją), juodveidžių, mon-

matmę sociali™ ypatybė, 
kun įssiskina is abelno hu- m& teiki7nįią
manitaruuų ir net socidaj I giausias
mokslų kategonjos, yra ta- rą kIima£ ir7e;gng, V 
tai, kad socializmas, kaipo mę, kurios tai sąlygos skati- 
mokslas, patyręs tikrąsias na ž prie pergalingos 
priežastis, paskirseiusiąs vi-,kovos u|bl]vį Raitas gu. 
suomenes narius 1 Valdan- mat^g apsilpnina žmogaus 
cius ir valdomuosius, j •; kadangi gamta tei-
gamintojųs-beturcius ir ki« čia įvairių «afsių užtek. 
Xįa1 uonlus‘tul t110'1.11?- tinai, tai karštų kraštų žmo-

reikaląuja tų priežasčių aptingęs ir to
panaikinimo ir nurodo tik-,reikaJlo 
ras priemones toms prie- illm! Dėlto i»m 
zastims panaikinti. jumi. Dėlto jam mažai te- 

IruDi mokslas ir civilizacija, 
j teikianti žmonėms priemo- 
■ monių gyvenimui paleng- 
i vinti, pagerinti. Tolimųjų

kimas"— jis išreiškė 
kos siekimą visiems 
progos 
lo.

John Adams užreiškė: 
”Skęsk ar plauk, gyvenk ar 
mirk, buk ar pragaišk, o aš 
už Deklaraciją” (nepriklau
somybės).” "Duokit man lai
svę ar duokit man mirti !”- 
šaukė Patrick Henry, ši
tuodu vyru kalbėjo apie civi- 
lę laisvę, Ik kurios laisviau
si žmonės anksčiau ar vė
liaus turi karščiausios vergi
jos paragauti.

Suvienytos Valstijos Įkur
tos kaipo laisvųjų žmonių 
respublika. Ji buvo Įkurta 
kad užtikrinus ekonominę 
liuosybę. lygią progą ir civi- 
lę laisvę. Nemaža kilčiau
sių jų amerikonų paaukojo 
savo gyvastį išpildymui ši-, 
to uždavinio. -------
tikrajam amerikonui i ....
šventimas laisvei, tiesai ir (nelojaliais, 
lygybei yra širdžia ir siela kais, ne-amerikonais. 
patriotizmo. Tik šitaip gali žiūrėkime, 
būt suprantamas patriotiz-! Mes socialistai tikime, kad 
tas Suvienytose Valstijose. Amerika turi prigulėti ame-

musų pranešimų bei skaity
tų musų viltį ir inkepimo 
teikiančius žodžius. Jie no
ri laikyti darbininkus tam- 

J Valstijų istoriją. ?.r nez™eJ- nfs tiK tuo 
Standard Oil” bend-b«du,)'e Sah IaIKvtl J,uo5

Tai 
kad

tas — 
archivyskupas 
Kijevo — 84,000. tuomet bus 
aišku, kad šie visi "tėveliai" 
toli gražu ne vien tik dėl 
bažnyčios ir tikėjimo atei
ties taip labai dabar nusi
gando.

Ir musų kunigija jau pra
dėjo nerimauti dėl bažny
čios nuo valstybės atskiri- 
mo. Juk ir jiems gaila nu
stoti savo "ganyklų?” 

”Naujoji Liet.” F. S.

DRAMATIŠKAS TISZOS 
NUŽUDYMAS.

Pereitoj sąvaitėj tapo nu
šautas grovas Tisza, buvęs 
Vengrijos ministerių pirmi
ninkas. Berlyno ”Vossische 
Zeitung” aprašo, kaip ta
tai atsitiko.

Apie 6 valandą vakare trįs 
kareiviai Įsiveržė grovo Ti
szos rezidencijon ir Įnėjo 
seklyčion. Tisza su savo 
pačia ir groviene Almassy 
juos pasitiko ir paklausė, ko 
jie nori.

”Ką tamsta turi savo ran
koj?’’ užklausė Tiszos vie
nas kareivis.

Tisza atsakė turįs revol
veri. Kareivis liepęs gink
lą padėti, bet Tisza atsakęs:

”Aš nepadėsiu, nes jus a- 
tėjot su karabinais.’’

Kareiviai tuomet liepė mo
terims išeiti iš kambario, 
bet jos atsisakė tai padary
ti. Vienas kareivis tuomet 
pranešė Tiszai:

"Tamsta pradėjai šitą ka
rę, taigi tamsta esi kaltas 
už išžudymą milionų žmo
nių.”

Paskui, pakėlę karabinus, 
kareiviai sušuko:

”Atmonijimo valanda atė
jo’”

Kareiviai paleido tris šū
vius i r Tisza krito. Pas
kutiniai jo žodžiai buvo: 
”Aš mirštu. Taip turėjo 
būt”

Kareiviai Įnėjo Tiszos na- 
man su žandarais, kurie bu
vo pastatyti prie durų ant 
sargybos.

Geografinių sąlygų in- 
tekmė.

Žmogaus kūno odos par- šiauriu klimatas verčia per- 
va Įvairiuose žemės skritu- daug išaikvoti iiegų kovai 
lio vietose turi ypatingus at-už maistą, todėl tolimųjų 

x „ šiaurių žmogus neturi nei
laiko nei noro savo protą 
lavinti ir mokslu indomau- 
ti. Vadinasi, atsakančiau-

spindžius; vienų žmonių o- 
da baltai skaisti, kitų tam- 
sgana, trečių pilkai ruda, 
kitų vėl geltona, variniai __ ___ z __________
raudona arba visai juoda. Į sios civilizavimuisi sąlygok 

Įvairios parvos žmones’Yra tik europiečiams, kurie 
vadinama Įvairių rasių ar persikėlę Amerikon toles- 
veislių žmonėmis. Tečiaus niaį.varo kultūros ir civili- 
tos veislės ar rasės tokiomis, i zac’J°s darbą.
k.aĮPJ?s ~T.a’ atsirado arba! Kad geografinės sąlygos, 
įdirbo tik aciu geografu kaip ve šiltas klimatas arba 

■ karštas, giedras ar drėgnas, 
tolygiai išvaizda regračio— 
žaliumynu-margumynu tur
tingo ar vienodo, liūdno, 
nuobodus—daro daug inta- 
kos Į žmogaus dvasinę pusę, 
galime lengvai Įsitikinti pa
tirdami ant savęs: lietingų, 
šaltų, ūkanotų rudens dienų 
metu nesijaučiame taip 
smagus ir linksmi, kaip kad 
jaučiamės žydinčio, šilto, 
malonaus pavasario metu, 
kuomet kiekvienas kad ir 
nejautriausias asmuo ne- 

, noroms jaučia savyje norą

Mes norime, 
darbininkai protautų, 
neužginčijama tiesa, 
tatai padarys juos laisvais.

Klausyk, skaityk, studi
juok, mąstyk apie tuos daly
kus. Wall streetas apskel
bia mus išdavikais. Mes 
vadiname jus amerikonais.

Jei jus esate už VVali 
streetą, balsuokite už re- 
publikonus-demokratus rin
kimų dienoj. Jei esate ame
rikonais, balsuokite kaip Je- 

! ffersonas ir Lincolnas bal- 
! suotų — už laisvę, tiesą ir 
: žmonių teises — balsuokite 
i už socialistų kandidatus.

VISOKIOS ŽINIOS

DRAUDŽIA STATYTI 
BAŽNYČIAS.

Washington.—Karės pra
monės komitetas 17 rusiu 
budavonių, kurios valstybei 
nėra reikalingos ir karės 
metu negali būt statomos. 
Pirmutinę vietą nereikalin
gų daiktų eilėje užima baž
nyčios.

Veltui...
Iš rožių baltųjų 
Vainiką nupiniau 
Ir tau vienai jijį

Aukaut ketinau...

Bet veltui! Nupintas 
Vainikas suvyto. 
Nenorit jus jojo — 

Kodėl? Nežinau L 
Mokinys.

True transiation fi1e<l with the po^t- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
G. 1918, as reųuired by the Act oi 
October 6, 1917.

VOKO’TIIA PRIPAŽINO 
ČEKŲ VALDŽIĄ.

Gauti Amsterdame vokie
čių laikraščiai praneša, kad 
Vokietija pripažino Čekų 
Centralę Tarybą Pragoję ir 
Įsakė konsuliui Gebhatte- 
liui paskelbti Vokietijos val
džios vardu tam tikrą dekla
raciją.

PAĖMĖ 300,000 AUSTRŲ 
IR 5,000 KANUOLIŲ.
Vėliausios oficialės žinios 

iš Romos sako, kad iki mu
šiu pertrauka Įnėjo galėn. 
pergalingos italų armijos 
paėmė 300,000 austrų karei
vių nelaisvėn ir užgriebė ne
mažiau kaip 5,(XX) kanuolių. 
Visas šitas grobis paimta 
tarp 24 spalių ir 4 lapkri
čio.

KARLAS LIEPĖ NESI
PRIEŠINTI RESPUBLI

KAI.
Iš Zuricho pranešama, kad 

išleidus Budapešte prokla
maciją. jog Vengrija virsta 
respublika, karaliaus atsto
vas arki-kunigaikštis Juo
zas tuojaus išsinešė.

Ta pati žinia sako, kad ka
ralius Karlas, bėgdamas iš 
Vienos Įsakęs savo pasekė
jams vengti su žmonėmis 
susirėmimų. Seniems valdi
ninkams jis liepė pasiduoti 
naujai valdžiai be pasiprie
šinimo.

niam savo padėjimui.
Manoma — ir tas veikiau

siai gali būti teisinga — kad 
nevienodas saulės spindulių 
ant žemės puolimo smarku
mas yra priežasčia žmonių 
odos parvos nevienodumo. 
Tiesa, žemgalio srytįse gy
venantis žmonės turi odą 
tamsią, nors žinome, kad 
ten jie saulės spindulių ma
žai teturi ir tie patįs jiems 
niekad stačiai ant galvos 
nepuola, kaip kad žemės vi
durio juostoj gyvenantiems 
žmonėms. Pas tuos tai pa- ______  j____ ___
staruosius ekvatoriaus gy- svajoti, grožę tverti; karštų 
1 • • v* w v vasaros dienų metu apting-Lf NTvizv . f-M ••ii* • •

štame. Taigi tokią jau in
taką gamta ir klimatas daro 
i Įvairių kraštų gyventojus. 
Iš to gali būti išvedimas, 
kad gražių su malonių kli
matu kraštų gyventojai gali 
būti linksmus ir malonaus 

I budo. Išdalies taip būna : 
I Skardžių kalnų gyventojai 
paprastai žiaurumu, o karš
tų kraštų gyventojai tingu
mo ypatybe pasižymi. Toli
mųjų šiaurių gyventojai tat 
turėtų pasižymėti liūdnu
mu, niaukumu. Iš dalies tas 

- jiastebima. Pav. britai 
i (anglai) linksmumu jnegali 

čia. Būna savaitės, s« franeųzais ar
šiai, net iki 6 mėnesiu, kad ltalals,’. ^'P ''etuviai negali 
ten saulės visai nesimato, su?‘|y8;nt*
tik sniegas ir saulės atspind «u ukrainiečiais arba len- 
džiai padangėj tešviečia, o K 
bet tų žmonių oda yra tam-1 Tolimuose šiauriuose tarp 
si. Tą eskimosų odos tam- amžino sniego ir ledų kalnų 
sumą aiškinama' tuo, kad tečiaus randama linksmiau- 
nors ir mažai saulės ten bu- s’e žmonės. Eskimosų lin- 
na, bet jos spinduliai alsi- ksmumas begalo stebina
mušdami į ledų kalnus ir, europietį. To linksmumo
sniegą labai sustiprina švie- ffajnta čionai pas juos išdir
bą, ypač lilijavų spinduliu ^ti negali. Patyrinėjus ši- 
veikmę. ' ‘, tą apsireiškimą, vienok įsi-

Be to, karštų kraštų gy- Akinta, kad ir eskimosų 
ventojų odos tamsumas pa-'hnksmą prigimtį išdirba ge- 
eina ir nuo to, kad organiz- ‘9Sratl.n®? sąlygos, veikian- 
mas, idant apsisaugojus nuo S]cs. vl^ai Pr\esmgu oudu. 
taip vadinamo geltonojo ^act tenaitimame
drugio ligos, daugiau išlei-, “udm žmonės ne-
dzia tulžies odon.

Plaukų parva, o taipgi ir 
jų pavyaalas maž-daug riša- 
si su odos parva. Baltai 
skaisčios odos žmonės pa
prastai turi ir plaukus švie
sius, akis gi mėlynas — žid- 
rias, palšas. Tamsios odos 
žmonių plaukai visuomet 
tamsus arba juodi.

Sulyg odos parvų, plaukų,'sieikvojimo jų jiegos ir taip

kai juodi. Nuo juodos par-' 
vos, kaip žinoma, saulės 
spinduliai netaip atsimuša, 
kai nuo baltos. Taigi gam
ta čia duoda žmonėms juo
dus plaukus ir tamsią odą 
visai nedelto, kad jų kūną 
apsaugojus nuo karštų sau
lės spindulių. Nėra abejo
nės, kad tamsią odos parvą 
padaro lilijavi, nematomi 
saulės spinduliai. Gi pas 
laplandus, samoiedus, eski- 
mosus ir kitus tolimųjų 
šiaurių gyventojus, kuriems 
saulė jeigu ir šviečia per 
pusę metų, tai ji ten savo 
spindulius tik pažemiu siun- w • j — —

Igali išturėti padėjimo sąly- 
gu ir paprastai išmiršta; iš
lieka tik linksmo, gyvo po
būdžio. Paveldėjimo keliu 
eskimosai Įgauna linksmą, 
gyvą pobūdį, o paskui tą 
prigimti pas juos da išvysto 
gyvenimo sąlygos — reika- 7 
Jas būti visuomet gyvam ju- ' 
įėjime, kad nesušalus. Link- 
jsmumas apsaugoja nuo iš-
I • •* •• • •• • . •

KAIZERIENĖ BIJOSI RE
VOLIUCIJOS. LIEPIA 

KAIZERIUI RE
ZIGNUOTI.

Kaizerienė labai serga ir
bijosi kad Vokietijoj nekil-galvos, nosies ir kt. pavyda-'šitos ve sąlygos eskimosus 
tų tokia pat revoliucija kaip lų žemės gyventojai-žmo-' daro linksmiausiais pasau- 
Rusijoj. Ji pataria savo nės yra padalinti Į veisles lyje žmonėmis, kurių nuliu- 
vyrui atsisakyti nuo sosto. |arba rases: kaukaziečių,’dusiais niekad nematysi.
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KELEIVIS 5

MINYKUKŪNIGV DARBAI
;miausia priežastim buvo mi- MASSACHUSETTS AGRI- 
’ nykų išdidumas, puika ir KULTŪROS KOLEGIJA.KULTŪROS KOLEGIJA.
despotiškas apsėjimas. Pas- Oviejy metą kursas vietoje

i

Kitas vietos advokatas, 
Nazario Constantino, pa
klaustas komisijos ką jis ži
no apie kunigų dorą, atsa
kė:

”Jie neturi jokios doros, o 
išpasakot vi=as jų nedory
bes užimtų perdaug laiko. 
Vienu žodžiu, didelė nedory
bė ir supuvimas... Tarp 1840 
ir 1845 metų kiekvienas ku
nigas Balakano provincijoj 
turėjo sau sugulovę. Dak
taras Joaquim Gonzlaes bu
vo Baliaugo klebono sūnūs; 
Čia jis turi da tris seseris ir 
vieną brolį — ir visi to paties 
minyko vaikai...”

Toliaus, paklaustas komi
sijos kaip į tuos santikius 
žiurėjo žmonės, advokatas 
Constantino atsakė:

”Tie santikiai prisidėjo 
prie sukėlimo žmonių keršto 
prieš minykus, nes minykai 
šituose dalykuose pavarto
davo visą savo galybę prieš 
žmones. Jeigu jie užsinorė
davo kieno ar pačios ar duk
ters, o vyras ar tėvas miny
kų geiduliams pasipriešinda
vo, tai stengdavosi tokį vyrą 
ar tėvą deportuoti, apkaiti
nę jį. buk jis yra filibusteriu 
(maištininku) ar masonu. O

; kada sykį atsikratydavo vy
rą ar tėvą, tai moterį ar 
mergaitę jiems buvo jau 
lengva paimti į savo nagus. 
Aš čia papasakosiu, kas bu- 

Tarp kitako tyri- vo atsitikę musų šeimynoj.

Šitokiu vardu Lietuvių 
Laisvamanių Federacija iš
leido knygelę, kuri suside
da iš oficialio raporto iš
traukų, — raporto, kuris 
buvo pagamintas W. H. Taf- 
to Suvienytų Valstijų prezi
dentui apie padėjimą Filipi
nuose ir skaitytas 56-to kon
greso antroj Senato sesi
joj.

Ponas Taftas tuomet buvo 
Filipinų komisijos pirminin
kas. Jo rajjortas buvo pri
duotas prezidentui McKin- 
ley 1900 metais. Preziden
tas jį perdavė senatui 25 
vasario, 1901 metų. Sena
to spausdintuose dokumen
tuose šitas raportas yra ži
nomas kaipo ”56-to kongre
so, antros senato sesijos, do
kumentas No. 190.’’

Apie šito dokumento tei
singumą niekas negali abe
joti, nes jis buvo gaminamas 
ne tikslu apšmeižti Rymo 
katalikų bažnyčią, bet paro
dyti teisybę, apšviesti tikrą 
dalykų stovį, koks tenai vie
špatavo kunigams šeimininr 
kaujant.

Be p. Tafio, tyrinėjimo 
komisijon nrigulėio da pro
fesorius D. C. Woreester, 
generolas L. E. Wright, p. 
H. C. Ide ir profesorius Ber-
nard Moses. Tyrinėjimas bu-, 
vo daromas tuojaus po Fili-į 
pinų revoliucijos ir ju užka-' 
riavimo. m , 11 s
nėjimu komisijai rūpėjo iš-,Tai atsitiko mano giminai- 
tirti, kodėl vietiniai žmonės čiui Dona Soponce. kuris ve- 
taip baisiai tenai nekentė dė mergaitę iš Baliaugo ir 
minykų, kurie buvo jų mo- išsikėlė gyventi į Agonoy. 
kytojais ir kunigais. O žmo-įTenai vietinis kunigas pra
neš jų tenai taip neapkentė,: dėjo sekioti jo pačią ir davė 
kad kilus 1896 metais revo- 'jam bažnyčios sekretorius 
liucijai, jie daug tų ”dvasiš- vietą, kad laikius jį užimtu,o 
kų tėveliu” išžudė, o kitus! pačiam tuo tarpu turėjus 
išvijo. Ištikrųjų, tai visa progą lįsti prie jo pačios. 
Filipinų revoliucija tik ir Kunigui pasisekė žmoną nuo 

•buvo sukilimas prieš dvasiš- vyro atitraukti. Paskui ku- 
kijos despotizmą. ! nigas jos vyrą deportavo į
T ? .. ... ' . IPuetro Princessa, ties Jolo,
Laisvoji meile pas minykus. j;ur jjs buvo sušaudytas kai-

Minvkai ir kunigai, kurie'po ’maištinrnkas.’ Tuo tarpu 
platino tarp filipiniečių ka- dvasiškas tėvelis gyveno su 

buvo dau- našle ir prigyveno su ja vai- 
>kų. To minyko vardas yra 

kad Jose Martin.” 
vedė' Komisija klausia: ”Ar čia 

•; minykų neapkenčia tik ap- 
x_---- geres

nioji klesa, ar visi žmonės 
be skirtumo?”
, Atsakymas: ”Jų neap- 

, kenčia visi visuomenės sluo
gčiai, o ypač žemesnieji, 
nes tie neturi budo prieš 
juos atsispirti. Augštesnio- 
ji klesa, įgijusi apšvietos, 
gali pasekmingiau miny- 
kams priešinties, ir dėlto tai 
dvasiškija taip nenori, kad 
žmonės Įgytų moksle.”

i

talikų tikėjimą, 
giausia ispanai.

Tyrinėjimas parodė, 
tie ’’doros mokytojai’’ _ _ 
baisiai ištvirkusi gyvenimą.! 
Laisvoji meilė, sugulov ės, j Aviete žmonės, 
pas juos buvo jau taip pa- ..........
prastas dalykas, kad vaikų 
turėjo pulkais.

Štai kaip apie tai liudija 
komisijai Filipinų gyvento
jas, advokatas Don Felipe 
Calderon:

’’Kas link minykų doros, 
tai matyti jų vaikus 
toks paprastas daiktas, kad 
niekas i tai iau nei domos 
nebeatkreipdavo... jų sugu
lovės ištikrųjų labai didžia
vosi savo jiadėjimu ir nei 
kiek nesigėdijo apie tai kal
bėti. Tas pasidarė jau taip 
priprasta, jog, galima sa- 

• kvt. ir dabar da skaitosi rei
kalingu, kad minykas turė
tų sau meilužę ir vaikų, ir 
tik retas kuris jų to neturi. 
O jei reikia vardų, tai aš 
tuojaus galiu išskaityt bent 
šimtą minykų vaikų.”

Ir toliaus šitas liudininkas 
paduoda visą eilę kunigų ir 
vyskupų vaikų, pasakyda
mas jų ir jų tėvų vardus, 
pavardes ir adresus. Net 
paties liudytojo motina bu
vusi ”broiio” franciškono 
duktė.

Užklaustas komisijos, ko
kiu budu jis žino visų tų vai
kų vardus ir pavardes, ad
vokatas Calderon atsakė:

”Daug apie tai žinau nuo 
savo giminių ir daug faktų 
patyriau būdamas advoka
tu. Aš pats esu buvęs trims 
minykų vaikams krikšto tė
vu. Dabar gi aš esu globė
ju $40,000, kuriuos vienas 
minykas paliko savo trims 
vaikams. Be to, su manim 
gyvena šeimyna žmonių, ku
rie visi yra minykų vaikai.”

buvo

Pavergdavo moteris prie
varta.

Toliaus komisija klausinė
jo liudytoją Ambrozia Flo- 
res, kuris pirma buvo ispa
nu armijos oficierium Fili
pinuose, o paskui sukilėlių 
armijos generolu.

Klausimas:—Ar daug yra 
minykų vaikų šitose salose?

Atsakymas:—Taip tams
ta.

Kl.—Ar tai visiems žino
ma?

Ats.:—Taip, tamsta.
KL:—Ar tamsta pažįsti 

tokių vaikų ir žinai kas bu
vo jų tėvais?

Ats.:—Aš žinau keletą 
minykų sūnų, bet šioj valan
doj atsimenu vieną. Aš ga
lėčiau pristatyti ilgą jų są
rašą.

Kl, Ar tamsta manai, 
kad nemoralvbė buvo visuo
tinu apsireiškimu ar ne, ar 
buvo dauff išskyrimu?

Ats.:—Taip, buvo išskyri
mu. bet labai retai.

Kl.:—Dėl kokiu priežas
čių žmonės kilo prieš miny- 
kus?

Ats.:—Priežasčių jų ne
apykantai buvo daug. Pir-

•

kui haciendų klausimas, nes 
jų arendavimo sąlygos buvo 
labai baisios. Paskui tas 
faktas, kad kiekvienas vy
ras, nors ir geriausias miny- 
ko draugas, bijojo netekti 
savo gyvasties pasipriešinęs 
minykui, kada tas pradėda
vo lįsti su savo meile prie jo 
pačios ar dukters. Dar 
viena priežastis buvo tame, 
kad minykai buvo priešingi 
žmonių švietimui. 0 vėl mo
kestis parapijai, nes jos bu
vo perdaug augštos. Miny
kai visuomet priversdavo 
turtinguosius turėti kuodau- 
giausia ceremonijų prie ve- 
selijų, krikštų ir pakasynų, 
nežiūrint ar jie to norėdavo 
ar ne, ir plėšė nuo jų už tai 
labai daug. O jeigu kas ne
norėdavo mokėti, tai tuos 
apkaltindavo, kad jie yra 
masonai ir maištininkai.

KL:—Ar tamstos nurody
ta priežastis žmonių neapy
kantos prieš minykus buvo 
svarbiausia; tai yra, ta prie
žastis, kad minykai atstova
vo Ispanijos pavergėjų va
lią.

Ats.
KL: 

kad jei nebūtų buvę kitų 
priežasčių, tai žmonės butų 
pradėję jų nekęsti dėl jų ne
morališkumo ?

Ats.:—Taip, ta viena prie
žastis butų buvus užtektina. 
Nes budai, kuriais jie at
siekdavo savo tikslą kaslink 
moterų, buvo labai neteisin
gi ir skaudus. Jeigu jie no
rėdami moteriškės imtų ir 
prisimeilintų ją, niekas nie
ko jiems už tai nesakytų, 
bet kad jie elgėsi visai ki
taip. Jeigu moteriškė nepa
norėdavo prisileisti jų prie 
savęs, tai jie pavartodavo 
visa savo galybę, kad priver-v <7? *7 C z i

tus ją ir jos gimines pasi
duoti jam.

Ir taip pasakoja ištisa ei
lė liudytojų. Advokatai, o- 
ficieriai, daktarai, teisėjai, 
laikraštininkai, rašytojai, 
valdininkai ir paprasti žmo
nės — visi vienu balsu sako, 
ko. kad šitie ”doros” skelbė
jai Filipinuose buvo didžiau
si žmonių išnaudotojai, iš
tvirkėliai ir girtuokliai.

Šitie dokumentai parodo, 
ka tai reiškia turėti bažny
čią neatskirtą nuo valstybės, 

šaliai būti 
krikščiony- 

buti po ”tė-

n •

—Taip, tamsta. 
Ar tamsta manai,

ką tai reiškia 
’’Dersisunkusia 
bes dvasia” — 
veliu” globa.

Tokia šalim buvo 
kiška Ispanija ir tokia šalim 
buvo jos valdomi Filipinai.

Minykai tenai buvo kuni
gais, klebonais ir viso šalies 
gyvenimo viešpačiais.

Minykai tenai išnaudojo 
ir plėšė žmones.

Minykai buvo priešingi 
mokslui, neapkęsdavo ap
šviestų žmonių ir žiauriau
siu budu juos persekiodavo. 
Vielinė valdžia prigu
lėjo tenai tiesiog nuo miny
kų. Nei valsčiaus viršinin
kas, nei provincijos (guber
nijos) galva nedrįso jiems 
pasipriešinti. Slaptu ir me
lagingu apkaltinimu miny
kai galėjo kiekvieną valdi
ninką įkišti kalėjim^n.

Minykų gašlumas neturė
jo ribų. Jie pavergdavo sau 
moteris geruoju ir prievar
ta. Jie prisikalbindavo jau
nas merginas per išpažintį. 
Jie atimdavo nuo vyrų pa
čias, o jei koks vyrąs tam 
pasipriešindavo, tai jie aj>- 
šaukdavo toki Vbedieviu,” 
”maištininku” ir melagin
gai ji apkaltinę nužudydavo, 
jie naudodavosi net ir ’’pir
mos nakties teise.” tai yra 
tokia teise, kad pirmą naktį 
po šliubo jaunoji turi per
nakvoti su kunigu. Tuo bu
du savo vaikų kunigai pri
veisė kiekvienam Filipinų 
miestelyje.

Ir tai buvo ne viduram
žiuose, bet vos tik keli me
tai atgal.

katali-

i keturių.
Massachusetts Agrikultū

ros (žemdirbystės) Kolegija 
šiomis dienomis paskelbė, 
kad ji įveda dviejų metų 
praktinės žemdirbystės kur
są, tiems.vaikinams ir mer
ginoms, kurie nori įgyti pra
ktiško mokslo apie ukinin- 
kystę trumpesniu laiku, ne
gu paprastas kursas, kuris 
tęsiasi keturis metus.

Mokslo metas prasideda 2 
gruodžio, o baigsis 22 kovo.

Kolegija randasi Amherst, 
Mass.

Aš Ignacas Rudis pajieškau drau
gės Petrės Turvainiukės, Kauno gub, 
Šiaulių pav, Šiaulėnų valse., pirma 
5 metų gyveno Chicagoje, III, dabar 
nežinau kur. Jos pačios meldžiu at
sišaukti arba kas apie ją žino malo
nėkite pranešti šiuo adresu:

James Rudis, (46)
Smuggler. COLO.

I

Pajieškau Juozo Kvedaro, 3 metai 
kaip jis išvažiavo iš Chicagos, jis pa
eina iš Kauno gub, Šiaulių pavieto. 
Stungių kaimo. Jam yra laiškas iš 
Lietuvos nuo jo žmonos. Kas apie 
jį žinot, malonė' it pranešti.

Louis Stonės,
3032 So. Park avė, Chicago, III.

Pajieškau brolio Antano Norkaus, 
iš Vartų kaimo, Bartninkų parap, 
Vilkaviškio pav. Suvaiko gub. Jo 
paties atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti. (46)

Magdalena Norkiutė,
13 Kingsley avė..

Northhampton, Mass.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 18 iki 25 metų, be skirtumo pa- 
žvalgų. Geistina, kad mokėtų ra
šyt. Aš esu 25 metų ir moku gerą 
amatą. Mylinčios dorą šeimynišką 
gyvenimą malonėkit su manim susi
pažinti. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslą. Adresas:

J. F. K., (46)
428 Island avė., Rockford, III.

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus, 5% pė
du augščio. Aš esu mainerys. Mel
džiu atsišaukti, platesnių žinių su
teiksiu (46)

John Zaglas,
BOX 161, • Jerome, Pa.

Pajieškau apsivedimui mergino*, 
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 liuesas 
nuo kariunienės. Meldžiu su pirma 
laišku prisiųsti mvo fotografiją. Bue 
atsakyta kiekvienai. Platesnių žinių 
apie save suteiksiu laišku. (45) 

Bill Nosays,
1917(4 Sccond avė.,

Rock Island, IIL

RE IK ALA VIM AL

REIKALINGAS
KRIAUČIUS.

Kuris moka gerai Kelines 
ir Bruslotus dirbti, taipgi ir 
netingi senus taisyti. Dar
bas užtikrintas ant visados. 
Mokestis gera. Platesnį pa
aiškinimą suteiksiu per lai
šką. Atsišaukite šiuo adre
su: (46)

780 Bank str, 
Waterbury, Conn.

Pa.,:e:Tca.u brolp Stanislovo Kas
paravičiaus. gyveno Arnold City, jo 
paties meldžiu atsišaukti ar kas žino 
malonės pranešti.

Tadas Kasperavičius.
BOX 111, Virden, III.

Ignacas Rudis jieškau seserų Mar
telės ir Emilijos Rudaitučių, Kauno 
trub, Raseinių pav.. Retavos valst., 
Pivoni sodos 5 metai c tgal gyveno 
Philarlelphijoj. Pa Meldžiu jų atsi
šaukti arba kas apie jas žino malo
nės pranešti. (46)

James Rudis,
Smuggler, COLO.

Pajieškojimai
Pajieškau pažįstamų: Anastazijos 
Marijonos Klis:čiu, is Zabiškės■r ____ „--

miestelio; Petrulės Stankevičiūtės is 
i'cdcsų miestelio — visi Zarasu pav., 
Kauno eub., gyvena bene Phi'adal- 
phijoj. Ju pačių atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti (45)

Paulina žinkintė.
S Chandler str.. Marlboro, Mass.

Pajieškau pusbrolio Matcušo Giriu- 
no. Kauno gub.. Novoaleksandrovsko 
pavieto, Ro’ iškio parapijos, Rudelių 
sodos. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
jį žinot malonėkit nranešti. (50) 

Juozapas Mainelis,
P O BOX 218, Oelvcin, Iowa

rajieiksu ptisb.ol;r> Juozapo Griau- 
•■•iės. taipjri jiimlnak i.' Jadvyercs Mi- 
!:šęvičiutes-Klin:alGenėa. seniau visi 
sykiu gyvenome Lawrencc, ?uass. Tu- 
"i > svarbi# reikaia ir meldžiu atsi
šauktu (1® •

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

Pajieškau bzoiiu Jono ir Povilo 
Dargių, iš Mockaičių kaimo, Barstičių 
prap., Telšių pav.. Eaur.o gub.. gy
veno Brųoklvne. Turiu sv, 
! alą ir meldžiu atsišaukti.

Veronika Dargis, 
Cambridge str,

Camhrilge,

bii rei-
(46)

877
Mass.

Pajinšsau Julijonos Lankeliutės, iš 
Bucvirfonių kaiVno. Valkinnkų parap., 
Trakų pav.. Vilniaus gub Jos pa
čios meldžiu atsišaukti ar kas žino 
malonės pranešti (46'

Simonas Molies
2S24 Winton str., Philadelpia, Pa.

V)

Aleksandro Šerio, 
____ ‘ "j > Traškunų 

Vilkmergės pav, Kauno gub. 
Clevelande, Ohio. Jo 

;ino nialo- 
(46)

Pajieškau dčdeš
iš Miediniškių vensėdijos 
parap. ’ 
gyvena bene 
paties atsišaukti ar kas 
r.čs pranešti.

Kazimieras Sheris.
BOX 41. Paulsboro, N. J.

Pajieškau brolio Petro Bukos, iš 
Raguvos parap, V’.'kmergės pav, 

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

Simonas Bukis,
BOX 1114, Raymond, Wash

Pajiešt au Bronislavo Užčino, gy
veno Brighton, Mass. Girdėjau, kad 
yra iš čia išvažiavęs. Jo paties at
sišaukti'ar kas žino meldžiu pranešti.

Antanina Yuzunienė, < 46) 
1317 McKin’.ey avė., Detroit. Mich.

Pajieškau sunaus Jono Aul.štikai- 
nio 7 meta: kaip prasišalino iš Law- 
rence. Mass. Paeina iš Kauno gub., 
Vabalininkų parap, Daunoro sodž. 
Meldžiu atsišaukti už prasikaltimą 
atleidžiu.

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

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)

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

Jurgis Ūdras,
1816 So. HaLted str, 

Chicago. III.

(47)

Pajieškau pusseseres Onos Akelai- 
čiutčs, iš Gavaituvos kaimo, Pilviš
kių parap. Suvalkų gub, gyveno 
Chiragoj. Jos pačios atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

V. Akelaitis.
3$ Messerole str, Brooklyn, N Y.

Pajieš'aų brolių Juozo ir Kazi
miero Plisauskių, iš Padargupių kai
mo, Airiogaios parap, Kauno gub 
Jn pačių atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Petras Kartaška.
264 Pine str, Gardncr. Mass.

Paiieskau savo pusbrolio Dominin
ko Sidabro, iš Rekečių sodžiaus. Vie- 
kšnos parap.. Šiaulių pav., Kauno 
gubernijos. Jo paties atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

August Silver. (50)1
Winchester, Wis.P. O.

Paiieškau draugo Tado Galdiko, iš 
Darbėnų miestelio, Telšių pav, 
no gub.. gyveno 
Turiu 
paties 
ti.

Kau- 
Illinois valstijoj, 

svarbu reikalą ir meldžiu jo 
atsišaukti ar kas žino praneš- 

(47)

102
Antanas Raisis,

Polk str., Newark, N. J

Pajieškau savo tėvo Antano Ma
čio. iš Gavatuvos kaimo. Antanavo 
valsčiaus. Pilviškių narai*, Suvalkų 
<.ub. -T<> paties atsišaukti ar kas ži
no raeldžra uel svarbaus re'kalo pra
nešti. «45)

Vincentas Maris,
95 Eaton avė, Tor.HU*. Ont.,

Canada.

Aš Marcelė Markužietė, pajieškau 
savo pusbrolio Antano Basčio iš Ma- 
'uriškių kaimo. Gelgaudiškio parapi- 
''•s, Naumiesčio pav, Suvaiką gub. 
Po vyru mano vardas Marthn Rutvė- 
r.as. Jis pats lai atsišaukia arba 
’ as žino meldžiu pranešti.

Mrs Martha Rut^ėnas,
1803 Renfro str, Springfield, Iii.

Antanas ir Kazimieras Gogelis 
najiešom brolio Jurgiu Gogelio, sep- 
tvni metei kaip gvvena Amerikoj, 
airmian jis gvveno Clevelande, Ohio, 
‘'*'t daba»• nežinia kur. Jis paeina iš 
Kauno gub, Vilkmergės oav, A- 
"vkščiu parap, Pasmodų sodos. 
Kas anie jį žino lai atsišaukia.

Kazimieras Gogelis.
Serveseria Palermo, Calle

Bėruti No. 3328.
Buenos Ayres, Argentina.

(46)

■ Pajieškau brol’o Jono Seneckio- 
Aolkevic'iaus. iis išvažiavo į Detroitą. 
b«t. jokios žinios apie jį neturiu. Taip- 
~i R. Glaudienio. kuris prieš 6 metus 
kariu gyveno Runiford. Me. Turiu 
-varbų reikalą ir meldžiu atsišaukti 
ar žinanti- pranešti.

P. čelkevičius,
1418 E 61-st str

Cleveland. Ohio.

Pajieškau savo tėvo Kazimiero 
Stankaus ir brolio Juozapo, girdėjau, 
kad jiedu gyvena Philadelphijnj. Tu
riu svarbu reikalą ir meldžiu jų pa
čių atsišaukti 
nranešti.

Mrs. Morta
BOX 214,

ar kas žino teiksis

Stanki’itč-Lukš'enč.
Harrisburg. III.

Pajieškau draugų Frano ir Andrie
jaus Rubavičių, iš Bajorgalės sodos, 
taipgi Stepono Sudeikio iš Verkšų so- 
los. Telšių pav., Kauno gub. Jų 
pačių atsišaukti 
pranešti.

Simonas
11700 Indiana

, Kauno gub. 
ar kas žino meldžiu

Yukubauskas, 
avė.

Kensington, III.

Paįieškau brolio Jono Miškinio ir 
pusbrolio Antano Pečeliūno, 
doklių narap, Ramvgalės 
Panevėžio pavieto. Kauno 
način atsišaukti ar kas 
•neldžii’ pranešti.

K. Miškinis

iš Va- 
valsčiaus 
gub. Jų 
juos žino

(47)
19 Charles str, Watcrbury, Conn.

Pajieškau pusbrolio Prano Bargai- 
los. iš P’dukšių sodžiaus. Šiaulių 
mvioto, Kauro gub, prieš 7 metus 
-♦wko Amerikon, pal kdamas mane 
Lietuvos Jo paties atsišaukti ar 
’į žino r’-Mziu pranešti. (47)

Dzidorius Durnb* auskas,
413 E 8-th str, Kewanee, III.

Pajieškmi brolio Petro Kvedaravi- 
čiaus. iš Buconių kaimo. Metelių pa- 
—aijos. Seinn pav.. Suvaiką gub. 
To r.atics ar kas jį žino meldžiu atsi
liepti. (47)

Jieva Kvederavičiatė.
193 Hartford avė.. New Britain, CL

Pajieškau brolio Jono J. 
iš Laukminišk’u sodžiaus, 
norap.. Virbališkių valsč., 
tčs navieto, Kauno gub., 
gentinoj. 
šan’-’ti 
r.ešti.

Babickio. 
Alizavos 

Vilkmer- 
gyveno Ar- 

Jo paties meldžiu atsi- 
ar kas jį žino malonės pra- 

(48)

BOK
Elzbieta Babickiutė
4. Curvensville, Pa.

Pajieš' aų draugų: Juozo Ruiko, 
Konstantino Ališausko ir Kazimiero 
Rimkaus, iš Salantu parap., Telšių 
r,av.. Kauno gub. Taingi savo tėvo 
Ksz. Turausko. Jų pačiu mcldž:u at
sišaukti ar kas juos žino malonės 
pranešti.

Pecks
P

T Turauskas. 
Run Coal Co. Hali 
O Pecks Run. W. Va.

(46)

Pajieškau merginos arba našles 
ansivedimui be skirtumo amžiaus ir 
tikėjimo. Aš esu 30 meta, tur’u 
gerą turtą, $3.000 vertės ir žemės du 
lotu. F* .
turtingą vyrą, malonėkit atsišaukti. 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

Mr. Spitryjonas Dronas. (46), 
105 Cardoni avė, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
moteries nuo 20 iki 30 metų amžiaus. 
Aš esu 33 metų ir esu liuosas 
i-ariumenės. turiu gerą amatą, 
tesnes žinias suteiksiu laišku, 
džiu atsišaukti.

F. čeraška.
I. C. Hospital. 5744
Stony Island avė, Chicago. III.

nuo 
Pla- 
Mel-

(46)

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
šviesaus gymio, nuo 18 iki 23 metų 
amžiaus, geistina, kad butu suval- 
1 ietė. Aš esu 24 metu, pasiturintis. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nai.

Jonas Andrušaitis, (46)
1329 10-th str. Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 26 metu amžiaus, laisvų 
pažiūrų, ir su pirmu laišku meldžiu 
nrisiusti savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. (46)

Jonas Zimuntas,
BOX 23. Kempton, W. Va

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 24 metų amžiaus, be skir
tumo pažiūrų, mylinčios gražų šei
mynišką gyvenimą. Aš esu 24 me
tų. laisvas nuo kariunienės. Meldžiu 
atsišaukti, prisiųsdamos savo pavei- 
I slą.

G. Juškevičius (46l
426 Island avė., Rockford, III

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
2S metų, geistina, kad butų laisvų 
pažiūrų. Aš turiu gerą amatą ir esu 
laisvas nuo kariunienės. reikalauju 
rimtos ir gražų gyvenimą mylinčios 
draugės. Platesnių žinių meldžiu 
kreiptis. J. Maton, (46)

General Delivery, Worcester. Mass

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ar našlės nuo 25 iki 30 metų am

žiaus. geistina, kad butų luteronė 
arba laisvų pažiūrų. Aš esu 29 me
tų. negeriantis ir nerūkantis. Pla
tesnių žinių meldžiu kreiptis.

P. T. W. (461
714 W 14-th pi. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 32 metu amžiaus, be skir
tumo tikėjimo. Platesnių žinių mel
džiu kreiptis laišku, atsakymą duo
siu kiekvienai. Vyrų meldžiu nera- 
šynėti. (46 i

M. J. Šurmaitis,
BOX 157, Nanty-Glo, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus, aš esu 
35 metų, mainierys, 5 pėdų 6 colių 
augščio, 160 svarų sunkumo. Gerai 
uždirbu. Meldžiu atsišaukti ir pri
siųsti savo paveikslą. Laiškus ir 
naveikslus grąžinsiu.

F. S.
204 18-th st, 2 floor,

M’heeling, W. Va.

(47)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, malonaus 
budo, doro gyvenimo, sutinkančios 
imti civilišką šliubą. As esu 25 me
tų. blaivas. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą. Atsakymu 
duosiu kiekvienai. Paveikslus grą- 

(45)
duosiu 
žinsiu.

1508
P. Želvitis,

49-th avė.. Cicero. 111

Pajieškau apsivedimui vaikino, 
nuo 28 iki 35 metų amžiaus, turi but: 
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) 
111 ki W Heron st Aberdeen, Wash

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

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

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

Konst. Matavičia, (46'
BOX 78. Peacock, Mich

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

E M,
2138 Hamilton avė, Cleveland. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba naslės, dora ir teisingumas man 
yra svarbiausiu. Turiu gerą darbą 
ir uždirbu po 200 dolerių į mėnesį. 
Meldžiu atsišaukti, platesres žinias 
apie savo suteiksiu per laišką.

J. J. šavage. (45)
BOX 93, Gillespie, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 19 metų, laisvų pažiūrų, 
ne didesnės 5 pėdų, geistina, kad butų 
geltonais plaukais. Aš esu 20 metų. 
Hatesniių žinių meldžiu Kreiptis pri- 
siunčiant savo paveikslus.

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

i

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 33 meti) amžiaus, laisvų 

__ _______  ____  __ _____ ___.pažiūrų, sutinkančios imti civilišką 
Katra mylit gaut protinga ir šliuba. geistina, kad butų graži.os iš- 

-______ vaizdos. Aš esu 34 metų. Dėl pla
tesnių žinių meldžiu kreipties šiuo 
adresu: J. B. P, (45)

493 Main str., Hartford, Conn.

REIKALINGAS VARGONINKAS^
Ant greitųjų, kuris galėtų bent 

kiek vesti chorą ir grajint bažnyčio
je. Gali užimti vietą ir mažai ga'in- 
tis vargonininkauti. Mokestis neblo
ga, atsišaukit tuoiaus. 146)

KUN. J. E. STRAZDAS, D. C. 
8837 St. Clair aveenue,

Cleveland, Ohio.

AKRON. OHIO.
Susitvėrė Aušros choras ir pradė

jome mokytis dainuoti, paėmėm salę 
ir buvo nutarta laikyti repeticijas 
kažną nedėldienį. Mokytojam buvo 
apsiėmęs iš Cievelando Volentinas, 
bet pasirodė, kad reikalinga nors du 
kartu laikyti repeticijos iš pradžių. 
Neturint vietinio mokytojaus, o drau
gui Volentinui važinėti delei didelių 
iškašču dusyk negalima, todėl nutar
ta pajieškoti chorui vedėjo. Labai 
malonu butu, kad greitai atsišauktų.

P. Turgelis,
197 E Crosier str, Akron, Ohio.

PRANEŠIMAI
JUOZAS ŠIMKUS Drutuolis atva

žiavo j Rytines valstijas ir dabar tu- 
•es įvairiuose miestuose rištines. 
Pirmiausiai manoma to drutuolio 
ristynės įvyks Bostone apie ką bus 
pranešta laikraščiuose. Per pasta
ruosius du metu jis važinėjo sa cir
ku Vakarinėse valstijose ir labai pa
sižymėjo anglų publikoje, angliš
kuose laikraščiuose būdavo daug a- 
pie jį rašoma. Chicagoje jis buvo 
atsižymėjęs ir tarpe lietuvių. Jeigu 
’š lietuvių drutuolių gyvenančių ry
tuose norėtų dalyvauti ristynėse ar
ba norėtu kame pasitarti malonėkit 
kreiotis šitokiu adresu:

372 Millbury str., Worcester, Ma3S.

HARTSHORNE. 0KLA.
A. A. VLADAS VESELGA.

Spalių 22 d. mirė Vladas Veselga, 
sukakęs vos 26 metus amžiaus. Ve
lionis paėjo iš Suvalkų gub, Kalva
rijos pav., Ponkiškių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 6 metus, mylėjo skai
tyt pažangius raštus prigulėjau prie 
LSS. vietines kuopos ir šv Kazitne- 
ro pašalpinės Dr-stės. Velionis pali
ko šioje šalyje broli ir sesrį.

Ambrazas Vertelga,
B0X 13. Hartshorne, Okla.

KINGSTON. PA.
A. A. BASANAVICIA.

Šiuomi pranešu mano draugams ir 
gentims, kad 18 d. rugsėjo šin metų 
mano vyrą Basanavičių užmušė ang
lių kasyklose. Nelemta mirtis atsir- 
lama nuo musų velionį, pasilikau 
našlė su trimis sunais ir viena duk
teria didžiausiame nubudime ir sun- 
' iose aplnkybėse gyvenimo. Aš pa
einu iš Suvalkų gub.. Vilkaviškio 
oav, Vaitkabalių kaimo po tėvais 
Aidukaičiutė. Mano brolis Kazimie
ras Aidukaitis pirmiaus gyveno 
Springfield. 111.. bet dabar nežinau 
kur, todėl meldžiu jo atsišaukti arba 
kas apie j) žino malonėkit pranešti.

AGOTA BASANAVIČIENĘ,
247 Slocum st, Kingston, P*.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA Karmos: 58 akerių 

ėmės, 20 akerių gražios dėl sodinių, 
25 obelys, 12 ruimų namas, didelis 
'.vartas ir visos kitos triobos, prie 
°žero. 15 minučių kelio iki gatveka- 
rio ir fabnkų. Kaina 4,400, įmokėt 
— 1,500.

35 akerių žemės, 7 ruimų namas, 
visos reikalingos triobos. sodnas, ar
klys, 2 karvės, telyčia, 1O0 vištų, šie
nas ir visi reikalinri įrankiai. Kaina 
2,250, įmokėt — 1,500.

John Burokas,
12(4 Millbury str, VVorcester. Mass

Pranešimas.
Agentam ir Prakalbų Rrngėiams.
Nuo laiko, kuomet Butkaus Spaus- 

‘uvė likosi 'perkelta iš Detroito į 
CHICAGA, aš likausi jos atstovu. 
Rutkus važiuodamas į mokyklą stu- 
lijuot augštesnius mokslus, pavedė 
nan visus spaustuvės reikalus atlik- 
i. ir pardavoti taip knygas kaip man 

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

Perkupčiams:
6 egzempliorai už .,
40 egzenip. už .......
10o egzempiiorų už
Atsišaukite tuojaus, dabar yra ge- 

a proga knygas platinti, oa jų ma
žai kas jau užsiima išleidimu, ypa- 
ingai tokias knygas su paveikslais. 

Adresas.
S. MISIŪNAS,

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

$1.00
$5.0® 

$10.00

Kad būt gražiu
Vartok tą mostį; ji padarys veidą 

TYRŲ, SKAISTĘ ir BALTA Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. 
Padaro minkytą ir baltų odą. Kaina 
lėtutes 75c ir $1.00. Pinigus galite 
siųst popierinį dolerį arba įtampo
mis. (45)

DISTRIBUTOR M IL BERT CO.
P O BOX 772, WATERBURY, CT.

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

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

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

F. MILAŠAUSKIS,
13 Atlantic sL, So. Boston, Maa*.



ŽINIOS IS VISUR.' ^-L^T«S-
Tn>« translation filed with the post- 
master at Boston. Mass.. on October 
30, 1918, as reųuired by the Act of 
OeMber 6. 1917.

OLANDAI V ALGO ŠU
NIENĄ.

Ir gauna jos tik po dvi unci
jas i sąvaitę.

Atvažiavę. Olandijos-A-, 
merikos linija į vieną At- 
lantiko uostą pasažieriai 
pasakoja, kad Olandijoj da
bar žmonės valgo šunieną ir 
kad gauna jos vos tik po 2 
uncijas (aštuntdalį 
į dvi sąvaites.

Poni Ella Beeger 
Paul, Minu., atsivežė 
vim didelį šunį, kurį 
gelbėjusi nuo mėsininko. 
"Kad tik kiek." sako ji, "ma
no Cezaras butų supiausty- 
tas į dviejų uncijų porcijas 
ir išparduotas.’’

Nepaprasta maisto stoka 
privertė olandus gaudyt ir 
piauti šunis. Sviestas Olan
dijoj dabar beveik nežino
mas dalykas.

svaro)

iš St. 
su sa-

• • • v

JI 1S-

PLĖŠIKAS NUŠOVĖ 
ALKSORIŲ.

Pawtucket, R. I. — Gink
luotas plėšikas čia įsiveržė 
Prodiano auksinių daiktų 
krautuvėn, nušovė savinia- 
ką ir apiplėšęs krautuvę pa
bėgo. Vėliau tečiaus pikta- 
daris likc-s suimtas. Jisai 
prisipažino jau ir daugiau 
plėšimų papildęs. Jis vadi
nasi Francis Weaver. Ma
noma, kad jis yra iš Bosto
no, kur apiplėšė daug žmo
nių.

INDIJA DAVĖ 1,115,189 
KAREIVIŲ.

Anglų generolo Allenby 
didelės pergalės Palestinoj. 
priguli flonorin-HniKriansif*1

TAS PRIEŠ KAIZERĮ.
Iš Haagos 29 spalių prane

šama, kad vokiečių Sociai- 
Demokratai Pareinės pro-1, 
vincijose išleido manifestą,ji 
užreikšdami, kad jeigu kai-' 
zeris tuojaus nuo sosto ne
atsisakysiąs, tai jie organi
zuosią darbininkų minias ir 
prašalinsią jį, "kaip lygiai 
ir visus kitus, kurie trukdo 
taiką."

Pareinės provincijos yra 
Vokietijos nugarkaulis ir 
d’džiausis šalies turtų šalti
nis.

AREŠTAVO KATALIKŲ 
KUNIGĄ.

Springvale miestelyje, ne
toli Sanford, Me., tapo areš
tuotas Panelės švenčiausios 
katalikų bažnyčios klebo
nas, kum J. O. Cassavant. 
Ji kaltina už peržengimą 
sveikatos komisijos įsaky
mo.

Kunigui Cassavantui bu
vo Įsakyta uždaryti nedėlioj 
bažnyčią, taip kaip ir kitų 
tikėjimų kunigai uždarė, 
bet katalikų kunigas to Įsa
kymo nepaisė ir varė savo 
bizni kaip paprastai. Tuo
met sveikatos komisijos sek
retorius Allen išėmė varan- 
tą ir šerifas paėmęs dvasiš
ką tėvelį už sprando nuga
beno i belangę.

Bažnyčias uždaryti buvo 
Įsakyta dėl influenzos epi
demijos, nes bažnyčiose 
daugiausia ta biaųriaja liga 
žmonės užsikrečia.

AREŠTAVO VICTOR’A 
BERGERĮ.

Mjlwaukee’j 28 spalių li
kosi areštuotas buvęs kon-! 
gresmanas socialistas Vic- 

toras L. Bergeris ir 5 kitos

AMERIKOS REPUBLIKO- nD A 1Yr A c A |
nls vadina junke- DRAUGAS NELAIMĖJE!

Maiuieriai. mechanika: audėjai, fabriku* ir siap visokie 
darbininkai, dirbanti \iduj ir lauke, yiu uįužiui draugai

PAIN-EIPELLER g 
Jan su virš penki<w deftirctyft r.Mrtu 
kaip šita piuki gyduole yra var« 
tuojaiua su geriausioms pasek* 
tueniK. išg\«iyxnui r u mat i z ui u, 
skausmu krutiueje. šonoae ir rau- 
menyae. ueuraigijJb. streuu die
gimą. iaičio ir kosulio.

RLAIS.
Šalies* laivyno sekretorius 

Daniels, 28 spalių New Ha- 
vene sakydamas prakalbą 
pasakė:

"Nejaugi Amerikos jun
keriams bus leista nuslopin
ti didi Wilsono administra- 
ciios veikimą?

"Amerikos junkeriai,” už
reiškė Daniels, "visai ne
mąsto apie karę, jie tik mąs
to apie tai, kas vyks po ka- 
H. -Tei jie galės šį rudeni 
išrinkt republikonišką kon
gresą, kad prezidentui Wil- 
sonui surišus rankas, tai 
tie vaisiai, kokių jau pasiek
ta' istatvmdavj’bėj, ir pra
platinimas priemonių, visų 
gerovei išvystyti, bus žlugę.

"Junkeriai gerai žino, kač 
pakol jie neturi savo ranko
se kongreso, jų viltis perbu- 
davojimo priemonėms kont
roliuoti negali būt sųreali- 
zaota.

"Kas-gi tur sekti, kuomet 
žmonės, kurie išsidirbo ug
nyj. tranšėjuose bei jūrėse 
pateks i jų rankas?"

30.000 SERBŲ IŠMIRĖ 
BULGARIJOS NELA1& 

VĖJE.
Šiomis dienomis i Saloni

kų pribuvo 1,000 anglų be 
laisvių, kuriuos bulgarai bu
vo paėmę, bet sulyg dabar
tinės sutarties turėjo pa- 
liuosuoti. Paliuosuoti ang
lai sako, kad iš 55,000 
serbų, kuriuos bulgarai bu
vo paėmę nelaisvėn, 30,000

daugiii-daugiausia^ypatos, kaltinami suokalby-; Londonas.
Iriiri d«av3 Ana-'-in ^nn-r.lkAi-; n • ■ *

jau išmirė nuo bado ir ligų.
KAIZERIS NETEKO ‘ 

KONTROLĖS ANT 
ARMIJOS.

Vokiečių
nuo Indijos, kuri davė Ang- je pagelbėti žmonėms, tin- Peicnstao-as didele balsu di- lijai daug spėtai. Indijos je pagelbėti žmonėms išsi-^uma 1pritmė bffiukld ar- 
kareivius Anglija naudojo sukti nuo kariumenės. 
karėje Francuzijoj, Mezo-( ,----------
potamijoj, y’--’-1-- 
neriuose, Salionikoj, rytų 
Afrikbi ir vidurinėj Azijoj.

Iki 28 liepos 1918 metų In- Quatenialos 
dija davė Anglijos armijai: pfetu Amerikoj, pereitoj są- 
nemažiau kaip 1,1 lo,189 ka- vajįgj buvo smarkus žemės 
reivių. j drebėjimas, per .kuri žuvo

Pirmutinė karės paskola •150 žmoniu.
Indijoj davė Anglijai 40,- j ?______
000,000 svarų (apie $200,- EKSPLIOZIJA VOKIEČIU 
000,000). Antroji paskola. DIRBTUVgJE UŽMUŠĖ

---------- a. ?0 ŽM0N1(je

Iš Bazelio pranešama, 
kad Dessau mieste, prie El- 
bos upės, 67 mylios nuo Ber
lyno, išlėkė į padanges spro
gstamu medegu dirbtuvė. 

, Apie 70 darbininkų buvo už
mušta ir 50 sužeista.

Egipte, Darda- PER ŽEMĖS DREBĖJIMĄ ------

000/100). .
davė da daugiau. Beto da: 
Indija nusiuntė Į visokius) 
karės frontus daugiau kaip 
1,500 mylių geležinkeliui re
lių, 250 garvežių ir 4,500 va
gonų.

SUSTREIKAVO 3.000 
SIUVĖJŲ.

New Yorke pereitoj są
vaitėj išėjo streikan 3,000 
mergina siuvėjų. Jos reika
lauja 48 valandų sąvaitei ir 
20 nuošimčiu daugiau algos. 
$200,000.

mijos kontrole butų pavesta 
civivilei valdžiai.

ŽUVO 150 ŽMONIŲ.
Panamoj gauta žinių, kad 

> respublikoj,

SUSIKULĖ TRAUKINIS 
SŲ KAREIVIAIS.

Ant Chicagos ir 
eastorn geležinkelio, 
I.a Fox, Iii., pereitoj sąvai
tėj susikalė traukinis su 

SUDEGĖ KATALIKŲ (kareiviais. Dešimts karei- 
BAŽNYČIA. Ą’iU likos sužeista, du sun-

Pavvtucket miestelyje, pe-kiai. Neužmušta nei vieno, 
reitoj sąvaitėj sudegė di
džiausią Rhode Jsland vals
tijoj katalikų bažnyčia.1 
Nuostoliai apskaitoma į

SERBAI PAĖMĖ KRA- 
LIEVĄ.

Serbu kariumenė pereitoj 
pėtnvčioj paėmė Kraliėvą, 
kuri guli už 60 mylių Į šiau- 
ryčius nuo Nišo, ir persikė
lė per Strumicos upę.

ATIDAVĖ LENKAMS 
VALDŽIĄ.

Berlyno "Vossische Zei- 
tung" praneša, kad tose 
I^enkl’jos dalise, kurias tu
rėjo užėmus austrų kariu
menė, Austrijos valdžia per
davė visą administraciją 
lenkų vyriausybei.

«. 
ė

I !

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

So. Bostone.
Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sienini 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 g varant uojame.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbą garantuojame. 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.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

1
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Neapsigauk pirkdamas pigins vaistas didelėse boukose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi
PBin-Eipeller, persitikrink ar yra IK AKA. vaisbaženklis ant bak»iuk<». X'» centai ir 65 ceutai už 

bonkutę. Gaunamos visose aptiekose. ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. RICHTER & CO., 74—SO Washlngtoa St., New York, N. Y. t

Prisiųsk 20c. dabar.

♦

50 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.

Jlckius SDievus Zmcnės 
garbine ^encoeįe?

Senovės Lietuvių Žiny^ia

Pats knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinės 
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt, nes tik tada 
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina — $1.00; audi
mo viršeliais — 81.25. Pinigus galima siųsti popierini doleri arba 
"Money Orderį.” Adresą užrašyt sekančiai:
"KELEIVIS” 255 Droadwav, SO. BOSTON. MASS.

Mes nžtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
įbes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PAS1UVAM
TAIPGI IšVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER-
P1GIAI IR GERAL Į 
IR ISPROS1NAM < 

VYKŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—2101*

KARE IR LIGOS!
KABA, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yta priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

PERMATYK BLOGAS 
i DIENAS!

Tas yra galimu daiktu, 
kad ateis diena, kada jus 
kentėsite delei skilvio ne
sveikatos, užkietėjimo, iš
imtinio, galvos skaudėjime 
ir abelno apsilpnėjimo, tuo
met jus reikalausite Trine 
rio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Elixerio, kuris yra mi 
nėtuose atsitikimuose pa- 
sekmingiausiu vaistu.

Taipgi yra garimu daiktu 
kad kas-nors jūsų šeimynoj 
gali kentėt dėl reumatizmo 
neuralgijos, nikstelėjimo,iš
tinimo ir tt. ir jus bukite pa
tenkinti turėdami po ranka 
Irinerio Linimentą.

Galimu yra daiktu, kac 
North- galite gaut slogas ir ko- 
* netoli su^’ šitokiame atsitikime 

gera turėt čia-jau po ranka 
Trinerio Kosulio Sedatvvą. 
Visas tas gyduoles garima 
šaut aptiekose. bet gari būt 
kad vietinis jūsų aptieko
rius išbaigė ar neturi, bet 
jus galite užsisakyti tiesiog- 
iš musų Chemikalės Labora
torijos, kuri dabar labai už
imta valdžios užsakymais 
Taigi permatykit blogą die
ną iškalno ir apsiginkluokit 
prieš ligą šitais tikrais vais
tais, kurie visuomet turi 
rastis šeimynos vaistiny- 
čioj. Joseph Triner Co., 
1333 — L>43 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

t

"UŽMUŠTAS” KUNIGAS 
RAŠO, KAD JIS GYVAS.
Brcoklyno kunigas Ed. A. 

Wallace, kuris buvo paskėl-
AMERIKOS LAIVAS SU

DUŽO ANT UOLOS.
Washingtone gauta žinių, btas užmuštu Francuzijoj 

kad Francuzijos pakraštyje 21 rugpiučio, dabar parašė 
sudužo ant uolos Amerikos 
laivas "Lake Borgne” su 
prekėmis.

motinai laišką, parodyda
mas, kad jis da gyvas. _______ - •

DEGTINE GYDYS IN- 
FLUENZĄ.

Omaha, Neh. 
tūkstančiai 
nės, kuriuos pavieto valdžia 

ma, kad Vokietijoj atidary- buvo čionai konfiskavusi 
ta nauja karės paskola, ku- nuo kontrabandininkų, li- 
riai norima surinkti 15,OCM),- kos išdalyti po Omalios li- 
000,000 markių. Igonbučius influenzai gydyt.

15.000,000.000 MARKIŲ
VOKIEČIŲ KARĖS . 

PASKOLAI.
Iš Amsterdamo praneša-

Penki
galionų degti-

A. P. OWENS, Dept- 56 E.

Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite 
dusulį, reumatizmą, neuralgiją, paraližių, 
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugybę ki
tų tigrų, arba skausmą bile kur. Prisiųski
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. dėl mo
teriško įdiržo, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kaštus. Į keliatą valandų mano 
stebuklingas diržas rasis jūsų pačte. Už
mokėkite rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožna dieną pagal nu
rodymų per du mėnesius, tada bėgyje 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžin
kite diržą atgal o aš sugrąžinsiu jūsų §3.9s 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
resuokite: (44)

152 W. 14-th st., New York, N. Y.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Debatai socialistų 
sa klerikalais;

Tokia atgalviu dabar išėjo iš spau- 
los knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
derikalų debatoriai "kolegijos stu- 
ientai” socialistų buvo taip sutnuš- 
i, kad palikę visus savo "form
os” turėjo bėgti iš svetainės.
Knygutė turi 45 puslapius gryno 

kaitymo ir labai parankaus forma- 
o kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
•oriausi klerikalų argumentai prieš 
ocializmą, visa jų išmintis, visas jų 
mokslas”, ir ten pat seka socialistų 
tsakymai, kurie ant kiekvieno žod- 

.io sukerta tuos klerikalų argumen- 
us ir visą jų "mokslą” į skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi- 
upinti, kad tos knygutės kuo dau- 
.iausia paskleidus tarp tamsios rai
dos. Gaunama "Keleivio” redakci- 
oj, kaina tik 10c.

Suvyniok 10c. į popierą ir pasiųsk 
>rastam laiške. Norintiems daugiau 
m t duodame nuošimtį.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY. SO. BOSTON.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa 
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
r i ai aplinkai apsupę su raudonom!!- 

: vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c^ o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

>

Zmogaus 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 priėjo prie žmo
gaus.

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $1.75.

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk §1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
<lel apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISRLE1GH & CO.. Dept. 924. 
CHICAGO. ILL.

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

“KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ 
DOMAI.

GERB. "KEL." SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivj,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba, 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

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

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

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

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

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

IŠ
EUGENIAUS ČIRIKOV’O 

Liuosai vertė J. B. S.

Ar nuodėmė gal būt, jei be lei
dimo ką myliu?...

(Tąsa)
EOLIS:

Esmi iš to krašto, kurį tu sapnuoji 
Ir matai taip tankiai jį savo svajo 

nėj;
Kur žmonės kai paukščiai sparnuoti 

lakioja,
Be baimės gyventi; ir savo kelionėj 
Laisvi ir lengvučiai kai skrendantis 

vėjas!
Kas aš?.- kaip vadina?... te širdis pa

sako,
Ko liūdi, kad žmogus retežiuose mato. 

Mvlda iškart a be jojančiai į Eoli žiuri, paskui džiaugsmin
gai nusišypso, o ant galo glamoniai, Kai kūdikis, klausia. 
MYLDA:

Ar tokiems galingiems, kai tu, gal 
uždėti

Pančius?... Oh, kiek laimės laisvąjį
• mylėti.

i

♦

EOLIS:
Tuoj ateis čia tėvas, tu jį palydėsi... 

MYLDA:
Viską padarysiu, ko tik panorėsi, 
Valdvk mano sielą, nes ji tavo vergė!

EOLIS:
Nekalbėk taip, Myida!

MYLDA:
Kodėl, mano sarge?

EOLIS:
Nes siela vergijoj, kai gėlė be saules 
Tamsoje, nuvysta., nedaryk man 

baimės!
MYLDA:

Na, gerai, klausysiu... Tik nebūk rūs
tingas...

Eolis ko tai nerimauja, būčiuoja Nfyidos ranką, o apie kaž
ką kita masto.

EOLIS:
Laikas man jau eiti... reik į kalną 

vykti,
Kad ten savo seną tėvą pasitikti. 

MYLDA:
Ar man čia prie vartų justi palūkėti, 
Ar gal tu... man leisi tave palydėti?

EOLIS:
.Tvarkai taisykles valdonai parašo, 
Bet gamta ir meilė leidimo neprašo.

MYLDA:
Na, leisk nebijau aš... Bent už valan

dėlę
Tokios saldžios laimės gyvastį pa

švęsti !
Gyvasties negaila, ne... ne, balan

dėli!...

Jiedu

EOLIS:
Dvi žvaigždi nukrito... Krinta, kad 

atskleisti
Mus paslaptį žemei— 

MYLDA: 9
Oh, bučiuok be baimės!
Bučiuok, te sau žiuri, te užvydi 

laimės!...
išeina ant augštos apaugusios samanomis ir slan- 

kiniais Uolynais uolos.
EOLIS:

Šičia palukėsim.
MYLDA:

Koksai rustus šitas,
Senas, susiraukęs, pražilęs granitas!

Myida atsisėda ant akmens. Eolis neramiai klausosi ir 
žiuri tolumon.

EOLIS: -
Tuoj ateis čia tėvas, tu jį palydėsi.

MYLDA:
žinau. .

EOLIS:
Jam dervokšniu po žemę pašviesi
Ir paslėptais vartais išvesi.už sienų... 

MYLDA: '
Kam jis čia palieka tiktai muduvie- 

nu?

svajonių

EOLIS:
Toli už bedugnių tamsybių nakties, 
Už sauso ir karšto tyrulių smiltyno, 
Už kalnų augštųjų, už melsvo mig- 

lyno
Yr gražus pasaulis 

šalies!
Debesys netemdo ten židrios dausos, 
Ten skaisti saulutė nebenusileidžia, 
Ten pliuškanti jure virpėdama 

skleidžia
Ant savo platybės atspindžius švie

sos.
Ten nėra nei sienų, nei bokštų 

augštų!
EOLIS:

Jeigu tik tu nori... ir jei nebijaisi... - 
MYLDA: . ! MYLDA:

Su tavim, mielasis, nors Į ugnį eisiu.. Tik dangus, saulutė ir židrys dausų.
Tyliai, viens kitų paturėdami ir saugodami nueina žemyn *
daubon. šokinėdami nuo vienos uolos ant kitos, tai i.škft- PjOLJo: 
darni, tai nusileisdami. Ties uolų plaiša susilaiko, Myl-

da ziopsosi i dausas, Eolis i žemę.
MYLDA:

Koks nakties gražumas! Pažvelgk
kiek žvaigždučių!

Kaip gražiai jos šviečia... jei žvaigž-
tute bučiau...

iiI

, True translation filed with the post- 
! master at Boston. Mass., on Sepį. 
130, 1918, as reųuired by the Act of 
j October 6. 1917.

Domai giminių ir kitų, kurie 
gauna pašalpų iš kareivių.

• ■
Released by the Committee 

on Public Information.
Žmonėms, kuriuos oficie

riai ai kareiviai užlaikė, ar
ba tiems, kurie gali nau
dotis apsaugos teisėmis, ne
reikia jieškoti keno nors pa
galbos, kad išjieškoti apmo
kėjimą, pragyvenimui ski
riamą pašalpą ir apsaugą. 
Pinigyno Departamento ka
rės apsaugos biuras atlieka 
tuos visus dalykus ir visus 
reikalavimus atlygina vel
tui. Pasaliniai agentai, ku
rie siūlos atlyginimo jieš
kantiems, gali būti užtai 
skaudžiai baudžiami.

Atkreipiama doma į tai, 
jog kai-kurie pašakniai ga
gentai neteisėtu budu nori 
Įsisiūlyti, kad padėti išjieš
koti tokius reikalavimus ir 
kad toji jų pagelba visai ne
reikalinga. Su kiekvienu 
mirties pranešimu eina iš 
karės departamento prane
šimas, jog išjieškojimui, pa
šalpos nereikia jokios paša
linės pagelbos. Pinigyno 
Departamento sutarimu le- 
galis patarimas koks tik bu
tų reikalingas galima gauti 
iš Amerikos advokatų drau
gijos karės patarnavimui 
specialio komiteto. Tai ga
lima gauti iš vietinio teisių 
patarimo komiteto, kuris 
randasi kiekviename draf- 
to distrikte.

Advokatui arba teisių pa
tarėjui, kuris butų samdo
mas padaryti reikalingas 
popieras,karės apsaugos ak
tas neleidžia daugiau mokė
ti kaip $3.00 už kiekvieną 
kartą. Pinigyno Departa
mento karės apsaugos sky
rius nepripažįsta jokių iš- 
jieškojimų agentų, nei ad
vokatų, jei nėra kokių nors 
nesutikimų tarp apsaugos 
reikalaujančio ir biuro. At
sitikus nesutikimui leidžia 
agentui išmokėti nedaugiau 
kaip penktą nuošimti nuo iš 
biuro gautųjų pinigų, bet 
ant karto nedaugiau kai vie
ną dešimtą daiį nuo kiekvie
no gaunamo išmokėjimo, 
pakoi pilnai bus atmokėta.

Karės apsaugos aktas 
taip-pat leidžia nubausti 
kiekvieną asmenį, kuris tie- 
sioginai ar netiesioginai rei
kalautų didesnio mokesnio, 
negu viršuj pasakyta. Už 
kiekvieną tokį prasižengi
mą jis bus baudžiamas ne
daugiau kaip $500 arba ne
daugiau kaip dviems me
tams kalėjimo, arba abiem.

Karės Departamentas 
veikia iš vien su Pinigyno 
Departamentu, kad apsau
goti gimines ir pašalpgavius' 
oficierių ir kareivių, kurie 
mirė ar buvo užmušti, nuo 
ivairių išjieškojimo agentų, 
kurie nori nuskriausti jų 
motinas ir kitus mylimuo
sius tų karžygių, kurie mirė 
begindami demokratiją, jis 
jieško pagelbos tame darbe 
iš kiekvieno Amerikos pilie
čio, kurie turi pranešti ži
nomus jtiems atsitikimus.

Mokinkies Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCIJINIS KURSAS

Pataisome visas užduotis

BUVO $10.00' Dabar $2.00
Jeigu lekcijos nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti Jis yra lengviausias, greičiausias 
ir tikriausias budus išmokti visą anglų kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus taip 
suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, btt turi viską atminti Jos persta to dalykus taip 
aiškiai ir praktiškai, kad interesiilgumas kiekvienos* eilutes, kiekvieno žodžio 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 geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 dide
liu puslapių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Antgalo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys išdirba 
pagal nurodymų ir mokytojaus patarmių, ir siunčia į mokyklą dėl pataisymo k aidų. Už pataisymą klaidų nieko 
nereikia m- keti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiuntinėjimą užduočių dėl patai
symo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.

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

riškas lekcijas jūsų metodus. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už konsulta
ciją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus... Su augsta pagarba JOSEPH KIJAL'SKAS. Norris- 
town, Pa., July 11, 1917.”

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie. mokėję po $10.00 už kursą, yra taip užganėdinti 
— busi užganėdintas ir tamsta, mokėdama.- dabar tik už tą pati kursą. U?t užsirašyk turjaus — dabar..Vė
Siaus gali būti per vėlu. Atmink, mes siusime tik 500 šių kursų po $2.00 kiekvieną. Po to, ir vėl bus po $10.00 
kiekvienas kursas. Mes paskyrėme šiuos 500 kursų po $2.j0 vien tikėtai delei išplatinimo savo puikios metodus mo
kinimo. Taigi, buk |>;rmas. Siųsk $2.00 šiandien. įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntiino 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 530.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamsta dabar turi progą gauti jį už 
-$2.15, su marsėniis. .Naudokis šia proga dabar, ir prigeluvkit mums išplatinti musų praktišką metodą. Prisiųsk 
šiandiena. Kurie gyvenate netoli, ateikit ypatiškai.

"K” AMEKiCAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL.
3103 South Halsted Street,

— ■ —
šimts du dirba. Du penkta
daliu tų vaikų dirba jau nuo 
5 — 6 metų amžiaus. Iš 
kiekvieno šimto vaikų, de- 
vyniasdešimts penki dirba 
kaip mokslo, taip ir atosto
gų metu.

Daug vaikų darbo yra at
liekama namie su tėvais. Be
veik tris ketvirtadaliai iš vi
sti vaikų dirba apskritus 
metus. Vienas ketvirtada
lis dirba naktimis. Padėji
mas priėjo prie to, jog ban
doma jau užginti samdyti 
jaunesnius vaikus kai 12 
metų.

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

i sveiki Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengiate dabar 
i prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta- 
1 sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelią 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- 

i 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. daugiaus už persiuntimą.

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

CHICAGO, ILL.

EJEl

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

Materijalistiškas •
Istorijos
Supratimas
------------------------------—

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PRO LETA R IŠKOŠI OS FILOZOFIJOS.

I

♦

KELEIVIO
{SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir« 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

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

ENCELSIOR WATCW CO.
*106 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL

I. {vairys Istorijon supratimai.
II. Materijališkasis Istorijos suprati 
UI. Išvedimu patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karė*.
VII. Kryžeivių karės au Krikščioniais ir

KNYGA PADALINTA J AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati* 
maa ir Darbininkų Klesos Išsihuosaviaiaa.

Ten visas gyvenims be vargo, be 
skausmo,

Be ašarų, keršto ir be nubudimų, 
Kai pasaka pilnas vilionės ir džiau

gsmo,
Liuosas kai tekėjims mus pasi’igimo.

MYLDA:

II
I

EOLIS:
Gal džiaugdamos šypsos, matant mu- Į ten tėvas eisiąs?

sų laimę. j EOLIS:
Jieškot tikro kelio... 

MYLDA:
Ir radęs sugrįžsiąs?

EOLIS:
i

pažvelgk į jų
i
i

MYLDA:
Ir santaikai musų nor siųsti palai

mą...
O kaip myliu tave! Pažvelgk man 

akysna:
Kaip jos tavęs jieško!. 

dugną!...
Man ilgu be tavęs! Ilgu, labai 

liūdna.
EOLIS:

• Ten rumuos pas jumis tik juokas 
girdėti:

Kur amžinos puotos, nėr laiko liū
dėti!

Mus nuvest privalo.
Pakelėj sustatęs kelrodžius kai

reikia,
Sugrįžš, kad išvedus iš čia tuos, kas 

verkia.
Daubos atstumoj pasirodo raudonas žiburėlis, tai aiškėja. 

| tai vėl prigęsta.

Tsyt,
Eolis žingeidžiai įsižiūri tamsuson, 

pasirodė žibu reiks.
matau raudoną žiburėlio 

šviesą...
MYLDA:

Kai vyli ugnelė nakties tamsoj 
šviečia...

kur

galo rūbų.
Tarp mišinio žodžių, juoko, trenks

mo triubų,
Linksmybių prabangoj negali pa- 

paskęsti
Mintis apie tave; aš imu nekęsti 
Visa to, kur tavęs negaliu regėti, 
Klausyt tavo žodžių, į akis žiūrėti, 
Kad liepsna jų žvilgsnio sielą apspar- 

nuoti
Ir lėkt, lėkt į kur tai... su tavim ra

liuoti !
Abudu pranyksta, nusileidę nuo uolos daubon, tyloje tik 

Myldos balsas kai muzika girdėtis.
MYLDA:

Beširdiška tvarka mano šalies gim
tos:

Ji baudžia mirtimi tuos, kas klauso 
įsakų sielos.

Prasižengiu prieš ją, kad troškinius 
jaučiu...

I

I

1

MYLDA:
Ten tarp gašlių žvilgsniu, tarp Miz-i

EOLIS:
Einu pasitiktų... Tu šičia pabūkle, 
Mes tuojaus ateisim...

' MYLDA;
Žiūrėk, neparpulkie.

Lolis nueina daubos gilumon ir greit tamsumoj pranyks
ta. Raudonas žiburys iš už-debegio išplaukusio mėnuo 

šviesoj išblanksta. Iš už kalnio atskrenda 
kanklės balsai. Myida sėdi pasilikus viena ir, parėmusi 
galvą ant rankų įsiklauso į drebančius muzikos balsus. 

Oh, kai keistai skamba lyros, 
Stygos gieda taip saldžiai; 
Rodos verkia, dreba, įra....
Vienval liūdna ir gerai...

Raudonas žiburys vėl aiškėja, rodosi jis plaukia tamsos 
jure. Pasigirsta ateinančių žmonių balsai.

EOLIS:
Čia yr daug gyvačių ir žalčių nuo

dingų...
ZOILĖ:

Tie kirminai bijo raudonoss ugnies!
EOLIS:

* Tyliau... ten nemiega...
{Toliau bus)..

Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

TA KNYGĄ TURCTV PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuria nori pla

čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį aurėdy

KAINA KNYGOS 20c.

Gaanaan* "Keleivio” Knygyne. Rašant laiškų arba 
dunčiant pinigus, adreeuokit taip:

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Vaiki darbas Austrijoj.
(Released by the Committee 

on Public Information.) 
Parliamentaris komitetas, 

nuskirtas ištirti sąlygas, ku
riose dirba Austrijos vaikai, 
kaip rašo Vienos socialistų 
organas ”Arbeiter Zei- 
tung”, atrado baisiausi pa< 
dėjimą. Daugiau kai treč
dalis visų mokyklos vaikų 
dirba kokį nors darbą. Kai- 
kuriuose apskričiuose visi 
mokyklos amžiaus vaikai 
dirba. Iš kiekvieno šimto 
mokyklos vaikų nuo 6 iki 8 
metų, aštuoniolika dirba; 
nuo 9 iki 10 metų — trisde
šimts penki dirba: nuo 11 
iki 12 metų — penkiasde-

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
aer praeitus 4 metus buvau vos tik 
<vva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas vidurių. Diegliai suimda- j 
/o po krutinę, šonuose ir strėnuose. • 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei- i 
lalanti Salutaras Bitteris ir Saluta- 
-as, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
iirbti, pasidarė smagu viskas. Per 

■i mėnesius aš savo paveiksią nebega- 
iu pažint ir palikau laiminga naudo

dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptickose, o 
\ur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumą.

J. BALTRŪNAS, Prof.
1707 S. Halsted St, Tel. Canal 6417 

Chicago, HL
litą apgarsinimą turėtų perskaityt 

ciekvienas. iAkirpt ir nasiliirt

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. 

Chicago, III.
Miesto offisas:
155.3 W. Madison Street, 
Suite 000—512 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2503.

\Vest Side offisas: 
2225 So. I.eavitt st. 
Valandos: 5-8 vakare.

iH
i

Phone Canal 4625.
Nedeldieniais priima tik iškalno

■Ii susitarus.
Rezidencijos Teleph. Albany 5546. ('

Ei

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS.
PROGR AMUS, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinioa 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikieto.

Darbą atliekame .

GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAI.

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

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston Mass.

3E ĮSEK

19 
S
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Vietinės Žinios
Vagis silaužė į lietuvių 

namus.
Į lietuvio Buckaus namus 

pereitoj sąvaitėj dienos lai
ku Įsilaužė vagis. Buckus 
gyvena po numerių 147 Sil- 
ver str., ant antrų lubų. 
Ant sekančių lubų gyvena 
Euckuvienės sesuo, O Va
reikienė. Taigi apie 2 valan
dą po piet Buckuvienė užra
kino savo kambarius ir užli
po ant viršaus pas seserį pa
sišnekėt. Joms besikalbant 
pasigirdo apačioje bildėsis. 
”Eik, pažiūrėk, kas tenai 
pas tave vaikščioja,” patarė 
Buckuvienės sesuo.

Buckuvienė nulipo žemyn 
— durįs atdaros. Ji manė, 
kad jos vyras parėjo iš dar
bo. Eina ji juokdamosi vi
dun, žiuri, bomas stovi pasi
lenk s ir klausosi. Bucku
vienė pradėjo šaukti. Tuo
jaus nubėgo trepais Varei
kienė. Vagis tuo tarpu jau 
nešėsi laukan. Vareikienė 
jam nagais Į akis — drasko 
ir stumia atgal.

Ant to triukšmo atbėgo 
vaikų, 
vaikams bėgt 
parvesti. Vagis 
tvojo Vareikienei kumščia Į 
veidą ir sukruvino ją. Bet 
moteris laiko piktadarį ir 
šaukia. Besigrumdamu jie
du nusirito nuo antrų lubų 
trepais žemyn. Vareikienė 
įsikibusi vagiui Į plosčių lai
ko. Bomas išsinėrė iš over- 
koto ir leidosi bėgti. Varei
kienė paliko, o paskui ji pra
dėjo vytis Buckuvienė ir pul 
kas vaikų. Nusivijo jie ji 
iki F ir Bowen gatvių kam
po. Tenai bomas įbėgo Į na
mus ir užsidarė — tenai jo’ 
gyventa.

Tuo tarpu ant Silver gat
vės, kur jis buvo Įsilaužęs, 
pribuvo policija. Patyrus 
kame dalykas, ji pagavo ant 
gatvės porą „fordų” ir lei
dosi Į tą pusę, kur pabėgo 
vagis. Vaikai tuojaus pri
vedė, kur reikia. Namas, 
kur vagis pasislėpė, buvo 
apgultas vaikų. Policija 
niktadarį tuojau išvilko lau
kan. Buvo tai tikras bo
mas, saliunų patriotas. Pa
imtas policijos, jisai apsime
tė girtu ir pradėjo teisintis, 
buk girtas būdamas jis per 
„klaidą” pataikęs Į svetimus 
namus.

Ant rytojaus buvo teis
mas, bet byla likos perkelta 
Į augtesnį teismą. Vagis 
nespėjo nieko pavogti, tik 
overkotu buvo apsivilkęs, 
kurį tečiaus bėgdamas pali
ko.

Bostono socialistai dar
buojasi.

Tarptautinis socialistų 
massmitingas, kuris delei 
siaučiančios ligos buvo kelis 
kartus atidėtas, Įvyko spa
lių 26 dieną vakare Dudley 
Opera House svetainėj.

Japonų socialistas d. Šen 
Katayama kalbėjo apie "In
tervenciją Rusijoj,” gi d. L. 
O. Fraina, iš New Yorko, 
kalbėjo apie dabartinį daly
kų stovį Vokietijoj.

Sugaro orkestrą grajino. 
Taipgi buvo keliatas vokalių 
ir instrumentalių solo ir 
choras, susidedąs iš 100 na
rių, sudainavo kelias tarp
tautines darbininkų dainas.

Šitas mitingas atidarė rin
kiminę socialistų kampani
ją

Pirmos Rusijos sociales 
revoliucijos sukaktuvės Bos
tono socialistų bus apvaikš
čiojamos 17 lapkričio. Kal
bės John Reed, Santeri Nou-

Hyde Parko ko-operacijos, 
narių žiniai.

Tūlas laikas atgal Hyde* 
Parko lietuviai sutvėrė ko
operaciją ir atidarė valgo
mųjų daiktų krautuvę, prie 
kurios ir aš buvau prisidėjęs 
ir Įdėjau nemaža triūso. I

Pakol krautuvės reikalai 
buvo atsakančių žmonių

; GERI AUSIS
A.

LIETUVIS S1AUČIUS.
ABAZOR1US,

So. Boston, Mass. 
Lietuvių Salės).

301 E. SU
(Šalia

Taisau visokius ecverykus ir čeba- 
tus. Štoras atdaras nuo 1 iki 9 vai. 
vakaro kasdiena. Darbų padarau ge
rai, stipriai ir pigiai. Kobo kulkos i>o« 
50c. (52)

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

rankose, patol biznis ėjo ge-j,, $trfnu SkaildėiimaS 
rai ir visi buvo uzganedintL l ( i ~ 3
Bet persimainius krautuvės1 
Veuejams lvarna praueju ir-j 
ti ir ko-operacija smukti.! 
Galų-gale krautuvė tapo be! 
narių žinios uždaryta ir 
daiktai parduoti.

Taip neprivalo būt. Na
riai turi dalyką ištirti ir su- ■ 
žinoti, kas čia buvo kaltas, H 
o sužinojus, patraukti kalti- ' 
ninkus atsakomybėn. Tuo ' 
tikslu aš šaukiu ateinančioj 1 
nedėlioj, 3 lapkričio, susirin- 1 
kimą ir kviečiu visus buvu- ' 
sius ko-operacijos narius 1 
susirinkti. Susirinkimo vie- 1

Kuomet užeina strėnų skaudėjimas 
tai tartum viskas prie jo prisideda., _ i , , , _. . i uu tartum viskas prie jo prisioeaa.vedėjams tvarka pradėjo ir- i 4 I Skaudėjimas darosi nepakenčiamu. I

, inkstai nukenčia, šlapimas sutirštė- ( 
ja ir jame yra nuosėdų. Ar reika-

1 lauji gero vaisto ir negali jo surasti? I 
p Nąjieškok jo ilgiau. Bandyk (

Vareikienė liepė 
policmaną 

tuomet

rteva ir Weinstein, iš New- ^e> / valanda bus pa- 
Yorko. Vieta šitam mitin-’kelhu. Plakatais, kurie bus 
gui bus pagarsinta sekan- ta.rP vlet?s Sėtuvių dahna- 
ciame Keleivio numeryje.

Šių metu Bostono sociali
stų rinkMinė kampanija 
pasižymi dideliu literatūros 
išplatinimu. Latvių 2 kuo
pos, susidedančios iš 50 na
rių, uoliai darbuojasi išplati
nimui 40,000 lapelių. Jiems 
taipgi uoliai padeda veikt 
Lietuviai ir kitų tautų soci
alistai priklausantįs Bosto
no Centraliam komitetui.

Kad žmonės labai intere
suojasi socialistų literatūra, 
pasirodo ir iš to fakto, kad 
pereitą nedėldieni Common 
sode, per socialistų prakal
bas, didelis pundas socialis- 
tiškos literatūros kai bema
tant likos išparduotas. Žur
nalo "The Class Struggle” 
pritruko ir daugybei žmo
nių, reikalaujančių to ma
gazino, patarta buvo kreip
ties Į Bostono socialistų 
headųuoterį.

Severa’s
Kidney and Liver 
Remedy ■

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir Ke- ( 
penų). Jis yra labai geras nuo daž
no ir skausmingo šlapimo varymo 
ir vaikams nuo pnšlapinimo lovos. ( 
Jis yra geras nuo geltliges, išvari
nėja atsiradusį njgštumų, sumažina 
tynimų kojų ir prašalina skaudėjimų ( į 
iš strėnų. Pamėgink. Jis yra par- 
davinejimas aptiekose visur. Kaina 
75c ir $1.25. t

W. F, SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

mi. L. Zavistanavičius.

LSS. 71 kuopos koncertas.
LSS. 71 kuopa nutarė ”pa- 

dėkavonės dienoj,” Lapkri
čio 28 d., parengti balių ir 
koncertą. Vakaro rengimo 
komisijai Įsakyta pasirūpin
ti vakarą padaryt smagiau
siu. Kuopa skiria tris ver
tingas dovanas. Pirma do
vana—8 dolerių vertės mer
ginai ant kaklo aukso pen- 
dentas; antra — aukso 5 dol. 
vertės vyriška špilka; tre
čia — knyga „Moteris ir So
cializmas.” Už ką tos do
vanos bus duotos,bus pagar
sinta vėliaus. Komitetas.

Savaitės bėgiu Bostone da 
mirė nuo influenzos 

174 ypatos.
Bostonas jau normaliam 

savo padėjime. Mokyklos 
ir visos viešo susirinkimo 
vietos pilname judėjime. 
Influenzos liga nors pirmo
se dienose po atidarymo 
biskį pakilo, bet visgi jau 
taip žymiai nupuolė, kad pe
reitos sąvaitės bėgiu iš prie
žasties tos ligos mirė tik 174 
ypatos. Išviso šios savaitės 
bėgiu delei senatvės ir šiaip 
įvairių priežasčių mirimų 
buvo 436. Delei plaučių už
degimo mirė 52 ypatos.

LSS. 71 Jvuopa veikia.
Spalių 27 d. LSS. 71 kuo- 

oa savo susirinkime nutarė 
pradėti darbuotis šių metų 
socialistų kampanijoj. Ir 
kad tas darbas istikrųjų bu
tų pasekmingas, kuopa iš 
savo iždo paskyrė 10 dole
rių S. P. agitacijos reika
lams, o draugai suaukavo da 
15.92c. Viso pasidarė $25.92. 
Šitoks darbas, tai ne tušti 
ginčai. LSS. 71 kuopa ver
ta ne tik pagyrimo, bet pri
valo būti pavyzdžiu ir kitom 
kuopom. Reikia veikt, veikt 
ir veikt, nes atėjo pasaulio 
perbūdavo ji mo laikas. Jo 
neperbudavos kapitalistai, 
kurie tik išgriaut mokėjo. 
Atėjo musų metas. Ši
tokiu budu, kaip 71 kuopa, 
visiems socialistam^ vei
kiant, beabejo, musų kova 
bus laimėta.

Minėtus 15 dolerių suau
kavo šie draugai darbinin
kai: J. Karpavičia $5.00; K. 
lasas — $2.00; J. Valeika ir 
A. Bernotas po $1.00; J. 
Bertulis. P. Malinauskas. J. 
Vitkauskas. J. Kamandulis, 
S. Zdanauskas, O. Lepnaitė, 
M. Baktis, P. Pempė — po 
50c.; J. P. Raulinaitis 47c.;
A. Valeika 40c.; F. Galinis,
B. Zalubas, V. Baltušis, 0. 
Babilas, Z. Levickiutė, M. 
šalčiunas ir J. Zizas po 25c.

Vytauto Draugijos susirin
kimas.

Lapkričio 3 d., 2 valandą 
po pietų, bus D. L. K. Vytau
to draugijos susirinkimas 
Lietuvių Salėje. Kadangi 
kvartalinis mitingas negalė* 
io Įvykti, tai šitam susirin
kime bus skaitomi visira- 
kime bus skaitomi visi ra
portai ir svarstomi svarbus 
reikalai. Nariai privalo su
sirinkti visi.

PRAKALBOS.
Cambridge’aus LSS. 71 

kuopa ateinančioj nedėlioj, 
3 lapkričio, parengė prakal
bas, kurios prasidės nuo 
7:30 vakare, svetainėje 7 
Burleigh st. Publika kvie
čiama atsilankyti, nes bus 
geri kalbėtojai.

Cambridge’aus „Laisvės” 
choro repeticijos jau prasi
dėjo. Susirinkimai bus lai
komi utarninko vakarais 
nuo 7:30, po num. 79 Moore 
st. kampas Harvard st.

Arklys užmušė vaiką.
Anądien South Ende pasi

baidęs ekspresmano arklys 
lėkdamas Concord gatve už
bėgo ant žaidžiančio gatvėj 
5 metų vaiko Charles Si- 
mionan. kurie tėvai gyvena 
po nr. 86 Albion st., ir už- 
mušė j Į ant vietos.

Ekspliozija sužeidė 3 
žmones.

Žemutinėj daly j Hanover 
st. gatvės andai eksplioda- 
vus rynai, kuria yra per
vestas Edison Electric Co. 
ir New Erigland Telephone 
and Telegraph Co. kablius, | 
3 žmonės likosi sužeisti. Su-j 
žeistieji visi trįs italai. Spro-' 
girnai buvo net penki ir gy-’ 
ventojam pridarė nemaža 
baimės. Kelių namų langai 
taipgi nukentėjo.

PARSIDUODA FORNICIAI.
Trijų kambarių ir virtuvės rakan

dai parsiduoda pas —
KASTANTĄ IKONĄ,

733 Broadw»>, So. Boston. Mass.

REIKALINGAS BUČERIS.
Lietuvių ko-operacijos 

krautuvei! reikalingas išsi
lavinęs darbininkas. Alga 
gera. Adresas:

Lithuanian Co-operative 
Store,

39 Portland str., 
Cambridge, Mass.

VISI, KURIE NORITE TURĖT GERUS

Siutus, Overkotus ar Rainkotus
Už prieinamą kainą ir gražiai pasiutus, 

tad užsisakykit pas mus.

K. V. Žiurinskas ir F. V. Tiknis
454 BROADWAY, S0. BOSTON, MASS.

Jk
♦

u

BRIGHTON, MASS.

Teatras ir Koncertas.
Gražiausis Teatras ir Koncertas bus 
Subatoje. 2 Lapkričio-NOV„ 1918 m. 
Rengia LMPS. 49 kuopa ir Liet. Lais
vamanių Susivienijimo 10 kuopa. 
Prasidės 7-tų vai. vakare, Lietuvių 
Kooperacijos Salėje, 1:6 Lincoln st

Kiekvienas malonėkit atsilankyti' 
ant šio žiireeiiaus vakare, nes bus 
sulošta du įdomiausi veikalai: 
"MEILĖS KARŠTLIGĖ" ir "CARAS 

SIBIRE."
Tš pastarojo veikalo pamatysite 

kaip bus atvaizdintas Rusijos caras 
no didžiajai revoliucijai ir kaip iš 
galiūno ir Dievo pateptinio caro liko 
bespėkis ir niekam netikęs mužikas, 
šitų veikalų sulos gabus So. Bosto
no aktoriai.

Antras veikalas. "Meilės Karšt Ii 
eė.” taipgi labai juokingas, jau pats 
vaidas tai pasako. Pertraukose loši
mo bus monologų ir deklamacijų taip
gi griežš labai juokingas ir gražus 
"Kičino Orkestras." Rus suloštas la
bai juokingas veikalukas: "Ubagų 
Balius." Dainų ir muzikos bus iki va
liai; kurie atsilankysite ant šio va
karo, busite visi pilnai užganėdinti.

įžanga y patai: 50c.. 35c. ir 25c.
Širdingai kviečia visus atsilankyti,

KOMITETAS.

ISPANIŠKA INFLU- 
ENZA.

Laike dabartinių sirgimų 
Ispaniška influenza, pa
tartina yra, kad kiekvienas 
stengtųsi <kiek galint apsi
ginkluoti. Simptomai yra: 
Akių uždegimas, tekėjimas 
iš nosies, strėnų skausmai, 
galvos skausmai, raumeni
ms skausmas, drebuliai ir 
karštligė ir abelnas silpnu
mas. Tarpe geriausių gy
duolių mes patariame štai 
ką: Išplauk gerklę ir nosĮ 
su Severos Antisepsolium, 
kuris turi būti atskiestas su 
vandeniu, Į Hali gyduolių ir 
3 dalis šilto vandens. Jeigu 
šaltis neperstoja ir po čiau
dėjimui nėra geriau, tai imk 
vieną ar dvi Severos Tab- 
letkas nuo Peršalimo ir Gri
po ir antrink kas tris valan
das tol, kol viduriai pasiliuo- 
suos. Kad kosėjimą paleng
vinus, reikia imti Severos 
Balsamą Plaučiams. Rei
kia tuojaus gulti lovon ir 
gerti ką tokio šilto ir šiltai 
apsiklosčius gulėti. Jeigu 
nejaustum geriau, tai pa
šauk daktarą ir naudokis jo 
patarimais. Viršuj minėtos 
gyduolės prigelbės Jums ap
sisaugoti nuo influenzos ir 
yra labai geru daiktu turėti 
tas gyduoles po ranka. Jos 
yra parduodamos vaistiny- 
čiose visur šiomis kainomis: 
Severa’s Antisepsol, 35 cen
tai; Severa’s Cold ant Grip 
Tablets, 35 centai; Severa’s 
Balsam for Lungs 25 centai 
ir 50 centų. Jeigu Jus ne
gautumėt šių gyduolių jūsų 
vaistinyčiose, tai rašykite 
tiesiog pas W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iwa.

r*

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS

Ofisas "Keleivio”
Broaaway, tarpo C ir D
80. BOSTON, MA88.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
UETUVYS DENTI8TA&

: Nb» $ iki U

iki 1 v. po pietų.

Lietuviškai Lenkiška | 
APT1EKA. |

205 Middle*ex str., 
LOH ELL, MASS.

Šviežio* krajavos dieiės parsi
duoda pigiai. Taipgi visokios 
Rūšie* Vaistau Vaistus galite ■ 
užsisakyti ir per paėtų. (46) 
205 Middlesez st., Loveli, Mass.

Telepbone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyrą ir moterų ligas.
VALANDOS:

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

netoli nuo Hanover aL.
BOSTON, MASS.

P. and A. Phone, 
McKee* Ročka 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

LAIKRAŠČIŲ. KNYGŲ, GRA
MOFONŲ, REKORDŲ, STU- 
BOMS POPIERŲ. •

GROSERNĖ IR BUČERNĖ.
Bunu už Perkaibėtojų visokiuose 
reikaluose arba teismuose. Su
teikiu visokias informacijas už-, 
dykų. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore St., riltsburgh. Pa.

RUSIŠKA PIRTIS.
Šilumos galima pasidaryti kiek tik 

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

M. LIPSON.
11 Savoy strn Boston. Mass.

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

TAUPOMĄJĮ BANKOS SKYRIĮI-SAVINGS DEPARTNENT 
pinigus nuo visu žmonių, kurie moka pasirašyti ir kurie nemoka 
rašyti nei skaityti. Męs užvedėm naujausią ir atsakančiausią sis

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

LIETUVIAI SO. BOSTONO IR APIELINKfiS!
Męs kviečiame Jumis visus pradėt taupyti jusy pinigus Musy At- 
sakančiausioj Rankoj, ne dėl ko kito, bet dėl Jusy pačią gerovės.

Musu Bankoj procentas prasideda kožno mėnesio pabaigoj ir 
12 sykiy per metus galima išimti pinigus iš musy Rankos ir 
gauti pilną procentą;

Męs dabar mokame procentu keturis ir pusę centą už dolerį;
Męs priimam į musu 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;
Musu Banka laiko safe dykai visokius Draugysčių dokumentus. 

Liberty Bonds'us ir tt. visiems tiems, kurie laiko pinigus mu
sy Rankoje;

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 Ran
kos stovį ir laiko savo pinigus musų Rankoje: 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 daugybe kitų 
atsakančių Lietuviu, kurie daro biznį su musy Banka ir kurie 
gali pasakyti: JOG MI SŲ BANKA YRA ATSAKANČIAU- 
SIA BANKA BOSTONE;

Musy Bankoj turim Lietuvį darbininką, visiems gerai žinomą 
M. Venį, kuris pagelbės visiems, kurie negali kalbėti Angliš
kai;

Męs duodame pinigiškas pageihas Draugystėms ir pavieniams, 
kurie laiko savo pinigus musų Savings Department Bankoj;

10. Męs norime pagerinti So. Bostono miestą su So. Bostono žmo
nių pinigais. Męs duosime paskolas dėl Southbostoniečių pir- 
miaus. negu kitiems, todėl mes ir kviečiame So. 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 biznį su žinomais žmonėmis, o mes už
tikriname Tam is tom s, kad turėsite šimtą sykių didesnę naudą iš 
musų Amerikoniškai-Lietuviškos Bankos, negu iš kokių tenais 
Bostone privatiškų Bankelių, kurios nesigėdija vadintis "milžiniš

komis" Rankomis.

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

Telepbone: So. Boston 40.
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Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel,: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKIEW1CZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS: (43)

Nuo 1 iki 3, ‘nuo 5 iki 7:30 
šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

;TeL: Richmond 2957-M.

Į Dr. David W. Rosen
ž Kalba

GYDO

h

Lietuviškai, Lenkiškai ir < > 
Rusiškai.

CHRONIŠKAS IR SLAP-b 
TAS LIGAS. ii
VALANDOS:

Nuo 8 iki 1() ryto.
Nuo 2 iki 3 dienų. <>
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET, £ 
BOSTON, MASS. BGeriausis Kriaučius Bostone

Jeigu norite tinkamas ir atsakan
čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučiua:

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sų. kampa* Crosa Str., 
arba M Chandler St. netoli Castle SqM 

BOSTON, MASS.

321

Telepbone: Back Bay 4200 

DAKTARA8

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
I

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS. n

I
i

; Lietuviškai - Lenkiška Aptieka |
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite Sę! 

[ ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- Į)) 
! šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-«! 
[ matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- 
i čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- * 
i gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- 
• terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- m 
; sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- Į> 
’ dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suččdyt pinigus, tad H 
' ateikite į AI’TlEKĄ po numeriu (1)) >

100 SALĖM ST, . BOSTON, MASS.

■
Geriausia 
Lietuviška

A ni*v a1/a Batone
ApilCKu | irapielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunciame 

visokias, t kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausia 
paistas namuose, todėl reikalaukit visur.

T
'k

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e 
Gydanti mostis nuo pučkų 5Oc 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams 
Vaikų ramintojas .. 
Nuo suirimo nervų . 
Bobro lašai .......... . .......... ......
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25c 
50c

•••«•••• 20c 
.. 2bc 
.. 1.00 
,. 1.00

•
Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.09 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės puo 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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

I!

I

| 226 Broadway, Kampas c st. So. Sostu t, flass. !į

I

«


