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Revoliucionieriai išgelbėjo
ninku susirėmimas SU poli- 20, 1918, as required by the Act of 
ei ja, o iš tenai nuėjo ant ge- October 6«1917- 
ležininkelio stoties pasi
tikti socialistų atstovą-Nos- 
kę ir valstijos sekretorių 
Hausmaną, kuriedu turėjo 
atvykti iš Berlyno, bet ju-

Vokietijos karišką laivyną!
Kielio gubernatorium, Ta- dviejų nesulaukta.ir demon-

w ■ O t V* O YT V* O 1 O 1 T C* C* T C* 1." 1 VO 4" f
Kada įsakyta eit su sąjungi
ninkais į mūšį, 90 00‘J juri

ninkų sukilo.
Vėliausios žinios parodo, 

kad Vokietijos revoliucija 
prasidėjo jurininkų sukili
mu, kurie atsisakė eit į mu-i 
šį zu sąjungininkų laivynais. į

Arie tai praneša Wolfo 
Biuras, oficialė vokiečių ži
nių agentūra. Volfo Biu
ras paskelbė straipsnį ant- 
galviu "Kaip tai atsitiko,” 
kuris parodo, kaip prasidėjo 
revoliucija. Straipsnis sa
ke:

"Abelnai yra manoma, 
kad revoliucija prasidėjo 5 
lapkričio jurininku pergale 
Kielio uoste. Nevisai taip. 
Ištiesti ji prasidėjo savaite 
anksčiau. Kielio uoste buvo 
tik antroji sukilimo scena; 
pirmoji scena buvo ant at
virų jūrių.

"Pan-germanai (patrio
tai) buvo nutarę paaukauti 
savo laivyną paskutiniam 
mūšyje su Anglija, nes jie 

- jie jau numanėr kad darant 
taika reikės tą laivyną są
jungininkams atiduoti. Ir 
jurininkai paėmė kelintą sa
vo oficierių rašytų laiškų, 
kuriuose jie rašė greičiau 
mirsią, bet laivyno anglams 
neatiduosią. Bet 90,000 ju
rininkų sukilo ir pranešė, 
kad į mūšį jie neis. Laivyno 
vyriausybė užvedė su revo
liucionieriais jurininkais de
rybas, bet nieko negelbėjo.

"Spalių 28 laivynas gavo Į- 
sakvmą plaukti i atviras jū
res ir stoti į paskutini muši. 
Bet .oficieriai negalėjo to i- 
sakvmo išpildyti, nes juri
ninkai neklausė paliepimui 
Vilhelmsiiavene tūkstančiai 
jurininkų buvo areštuota ir 
uždaryta kalėjimai!, bet tas 
tik padidino revoliucijos u- 
pą. Ir tuomet įvyko Kielio 
nuotikiai.”

Sukilimas prasidėjo ant 
šarvuočio "Kaizer." Juri
ninkai pradėjo traukti že
mėn karės vėliavą, o jos vie-, 
ton kelti raudoną papartį. 
Oficieriai, kurie šoko su re
volveriais rankose ginti val
džios vėliavą, tapo jurinin
kų apgalėti. Karės vėliava 
likos nutraukta, o iškelta 
raudona.

Du oficieriai, tų tarpe 
"Kaizerio” komendantas, li
kos užmušti, o keliatas kitu 
sužeista. Revoliucionieriai 
tuojaus užvaldė visą laivą ir 
tas pat buvo su kitais kariš
kais laivais Kielio uoste.

Nakties laiku pribuvo ke
turios kompanijos pėstinin
kų, kad įvykinus "tvarką.” 
Raiteliams - iš Vansbecko 
taipgi buvo įsakyta trau
kti Kielio link, bet už 
mylios nuo to miesto juri
ninkai su kulkasvaidžiais 
juos pasitiko ir nuvarė at
gal.

Tuotarpu susidarė Karei
vių Taryba. Ji paęmė į sa
vo rankas maisto .pristaty
mą.

Admirolas Souchein, ku
ris andai buvo paskirtas
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■rybai įsakius tapo areštuo- 
! tas. Taryba taipgi įsakė į- 
' vairiose miesto vietose pa
statyti kulkasvaidžius. Pri
žadėjus admirolui Tarybai 
nesipriešinti, vėliaus jis bu
vo paliuosuotas. Tai įvyko 
5 lapkričio.

Revoliucionieriai išstatė 
reikalavimus.

Ant rytojaus gubernato
rius išleido manifestą, ku
riame Taryba buvo prašo
ma tuojaus paduoti savo rei
kalavimus. Nepoilgam Ta
ryba su savo rėmėjais su
šaukė Amatų Sąjungos Sa
lėje susirinkimą ir išdirbo 
sekantį reikalavimų pro
gramą :

1. Pripažinimas Jurinin
kų Tarybos.

2. Geresnis vaišinimas ju
rininkų ant laivų ir ant 
kranto.

3. Panaikinimas saliutavi-
mo.

4. Lygus valgis karei-
vfarns irrtificierižnis: * itieriai ' paėmė

5. Paliuosavimas visų 
žmonių, kurie buvo areštuo
ti už neklausymą oficierių 
Įsakymų.

6. Kad sugrįžę, ant laivų 
jurininkai nebūtų baudžia
mi.

Tarybos delegacija prista
tė šitus reikalavimus gu
bernatoriui ir jis tuojaus 
sutiko juos išpildyti. Juri
ninkai iš savo pusės’tuomet 
sutiko grįžti į savo vietas ir 
pildyti pareigas. Be to da 
buvo nutarta, kad visus 
plėšikus teistų kariškas tei
smas.

Kuomet visa tai darėsi, 
tūkstančiai jurininkų pra
dėjo plaukti nuo laivų į mie
stą. Oficieriai jau nebega
lėjo jurininkų sulaikyti, prie 
kurių prisidėjo ir stovėjusi 
ant kranto sargyba.

Garnizonas pasidavė 
revoliucionieriam s.

Ties Wik’o kazarmėm mi
nininko divizija pareikala
vo, kad doko divizija prisi- 

’ dėtų prie demonstracijos. 
Nors buvo kiek šaudymosi, 
bet doko divizija tuojaus pe
rėjo revoliucionierių pusėn, 
atidavė visus ginklus ir a- 

‘ municiją, kokią tik barakuo
se turėjo.

1 Greitu laiku visas Wik’o 
garnizonas buvo su sukilu- 

‘ siais jurininkais. Tuomet 
milžiniška procesija, suside
danti iš 20,000 kareivių, su 
muzika ir raudonomis vėlia
vomis pradėjo žingsniuoti 
pirmyn. Pakelėj prisidėjo 

1 daug civilių darbininkų, ir 
visi buvo ginkluoti. Einant 
demonstracijai miesto šiau- 
rėn, buvo dainuojamos re
voliucinės ir kareiviškos 
dainos. Ant Fieldstrassės 
procesija sustojo ties kalėji
mu ir paliuosavo uždarytus 
tenai kalinius. Jie buvo en
tuziastiškai draugų sveiki
nami ir tuojaus stojo de
monstrantų eilėsna. Tuomet 
procesija aplankė tą vietą,

KAIZERIO TENAI BU
VIMAS SUKĖLĖ NEPA

SITENKINIMĄ.strantai ramiai išsiskirstė į 
kazarmes ir ant laivų. Bu
vo taipgi telegrafuota, kad 
atvažiuotų iš Berlyno kai
riųjų socialistų atstovai Le- 
debour ir Haase. .

Kielio darbininkai, pritar- *ad ..... „ ,. - _ 
darni jurininkų judėjimui, Prask socialistai. Red.) 0- 
tuoiaus metė darba ir ap- Pyadąio kelti tnuk-
skelbė streiką, šitie atsiti- s.1™*?? reikalauja, kad kara- 
kimai sukėlė milžinišką šen- ^ien® n ilhelmina atsisakytų 

on Volciptiizi nuo sosto.
. : . Sulyg gautų Washingtone

Kielio sukilimas plėtojasi, žinių, bruzdėjimas Olandi- 
Prasidėjųsi Kielio uoste joj prasidėjęs dėl kaizerio, 

revoliucija tuojaus pasiekė kuris apsigyveno tenai su 
Schlesvvigo ir Holsteino pro- visa savo šeimyna ir stip- 
vincijas, kurias pusė šimt
mečio atgal Vokietija buvo 
atėmus iš Danijos.

Sukilę kareiviai ir juri
ninkai tuojaus paėmė į savo 
rankas Altonos, Flensburgo, 
Aperandos ir kitus miestus.

Revoliucija taipgi išsiver
žė Hamburge. Čia gatvėse 
buvo smarkus šaudymas 
iš armotų.

Apie tai, kaip revoliucio-

Socialistai reikalauja kara
lienės prašalinimo.

Iš Londono pranešama, 
”ekstremis?lai” (su-

nuo sosto.
Sulyg gautų Washingtone

20, 1918, as required by the Act of 
October 6, 1917.

HINDENBURGAS PASI
DAVĖ NAUJAI VAL

DŽIAI.
Žinios iš Berlyno sako, 

kad feldmaršalas Hinden- 
burgas pasidavė naujai 
Berlyno valdžiai pats ir pa-| 
vedė jos dispozicijai visą sa- i 
vo armiją.

Jisai kreipėsi į Koelno' 
Darbininkų ir Kareivių Ta-j 
rybą, kad ši tuojaus prisius- i 
tų į vyriausio vokiečių štabo 
buveinę savo atstovus. Dele
gacija išvažiavusi iš Koelno 
jau panedėlio rytą.

Hindenburgas pasakęs, 
kad jis norįs elgties taip, 
kad "neįvyktų suirutė.”

riausiais savo rėmėjais. Tas 
bruzdėjimas esąs toks stip
rus, kad Olandijos monar
chijai gręsiąs ipavojus.

! Tiesa, kuvusis kaizeris da
bar esąs von Benticko pily
je praktinai belaisviu, bet 
belaisviu ne pas savo prie
šus, o pas draugus.

Revoliucinis judėjimas 0- 
landijoj matomai jau įleido 
savo šaknis giliai. Santikiai

straipsnis telpa ant antro 
"Keleivio” puslapio.

BERLYNE STREIKAS;, 
VISOS DIRBTUVĖS 

UŽDARYTOS.
Vokiečių Socialdemokra

tų Partijos Centro organas 
■"Vorreaerts" išspausdino 
šitokį pranešimą:

"Darbininkų ir Kareivių 
Taryba Berlyne nutarė ap
skelbti generalį streiką. Vi
sos dirbtuvės sustojo.

"Reikalinga žmonių vald
žia bus palaikoma. Didžioji 
garnizono dalis, tapo užda
ryta, o būriai kariumenės su 
kulkasvaidžiaiš - pavesta 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos reikalams.

"Šitam judėjimui bendrai 
vadovaus Vokietijos Social
demokratų Partija ir Vokie
tijos Neprigulmingų Social
demokratų Partija. Darbi
ninkų ir Kareivių Tarybos 
pareiga bus palaikyti ramy
bę, ir tvarką; Lai gyvuoja 
Socialė Respubjika!”

Po- pranešimų pasirašo 
Darbininkų Kareivių Tary
ba. ”

Panašių* žinių ateina iš 
visų VokitftijOš kraštų.

UŽDRAUDĖ -NEŠIOT GE
LEŽINI KRYŽIŲ IR TAU

TIŠKĄ ERELĮ.
Nuo kareivįų kepurių Vo

kietijoj likoš-nuimitos visos 
.tautinės kokardos ir ereliai, 
o jų vieton prisegti raudoni 
ženkleliai. Geležinį kryžių 
nešioti visai uždrausta.

NUSIŽUDĖ HAMBURG- 
AMERIKA LINIJOS 

GALVA.
Hamburge, nus’žudė II<*in- 

barg-Atnerika garlaivių li
nijos ..galva' Albert Ballin 
(žydas), kuris buvd geriau- 
sis kaizerio draugas. Jisai 
pasidarė-sau galą, negalėda
mas pakelti -Vokietijos ka
tastrofos.
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Berlvna mrP Olandijos ir Vokietijos neriyną, karališkų dvarų iki karės 
buvo labai artimi ir mano
ma, kad dėlto, jog dabar te
nai pabėgo kaizeris, Olandi
joj kilanti prieš karalienę 
revoliucija.

Olandijos valdžia išleido 
jau atsišaukimą Į piliečius, 
prašydama "sunkiam krizi- 
je” paramos. Ji sako, kau 
"mažuma” kėsinasi paimti 
valdžią į savo rankas ir kad 
todėl reikią palaikyti "ra
mybę ir tvarką.’’

LIAUDIES PALIUOSAVI- 
MAS IŠSIPILDĖ.

Subirėjus kaizerio galy
bei, naujoji Berlyno valdžia 
išleido žmonėms tokį prane
šimą:

"Draugai Piliečiai! Šian
dien išsipildė žmonių pa- 
liuosavimas. Socialdemo
kratų Partija pradėjo orga
nizuot valdžią. Ji pakvietė 
Neprigulmingų (kairiųjų) 
Socialistų Partiją Į neiti Į 
valdžią lygiomis teisėmis.”

ŠVEDAI VALGO ME
DINĘ DUONĄ.

■■ • Švedijoj, dėl stokos javų, 
pradėta malti ir maišyti 
prie miltų pušies medžias. 
Amerikos chemikų draugi
jos narys Dr. Beckman sa
ko, kad pridėjus prie kvieti
nių miltų trečdalį pušinių, 
duona pasidaro gana gardi, 
sveika ir lengvai suvirški
nama.

Bet kažin, ar tas ponas 
chemikas norėtų tokia "gar
džia” duona maitintis.

NUVERTĖ SAKSONI
JOS KARALIŲ.

Oldenburgo ir Meklenburgo 
kunigaikštysčių valdonai 

taipgi numesti.
Kopenhaga, 

ma iš Berlyno sako, 
Saksonijos karalius Fridri
kas Augustas likos nuvers
tas nuo sosto.

Didis Oldenburgo kuni
gaikštis taipgi likos nuspir
tas nuo sosto, o Meklenbur- 
go-Šverino didis kunigaikš
tis pats rezignavo. Valdžią 
paėmė Į savo rankas Darbi
ninkų ir Kareivių Taryba.

Telegra- 
kad

LENKIJA SOCIALISTŲ 
RANKOSE.

Iš Varšavos pranešama, 
kad lenkų generolas Pilsud
skį (lietuvis socialistas) pa
skyrė Lenkų Socialistų Par
tijos vadą Daszynskį suda
ryti ministerių kabinetą.
RUSIJOSREAKCIONIE 

RIAI DARBUOJASI 
WASIIINGTONE.

Washington. — Kunigaik
štis Lvov, kuris puolus Rusi
jos carui buvo paėmęs val
džią i savo rankas, dabar 
randasi Washingtone ir pe
reitoj sąvaitėj kalbėjosi su 
Lansingu apie Rusijos rei
kalus ir kaip Suvienytos 
Valstijos galėtų prisidėt 
prie jos sutvarkymo.

Kartu su juo buvo ir "am
basadorius” Bachmetjevas. 
Vėliaus Lvovas ketina maty
tis su prezidentu.

PAŠOVĖ PRINCESĄ.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad Bavarijos karaliaus 
anūko princo Heinricho pati 
likos pašauta. Ją šovę revo
liucionieriai, kuomet ji bė
gusi su savo vyru iš Muni- 
cho. Dabar ji esanti pasi
slėpusi su savo vyru pietų 
Bavarijoj. Su jais esanti ir 
princesa Adelheide, trečiojo 
kaizerio sunaus Adelberto 
pati.

VOKIETIJA VIENIJASI
SU RUSIJA.

Berlyno darbininkai ir ka
reiviai sveikina Sovietus.
Londonas. — Iš Amster

damo pranešama, kad Ber
lyno Darbininkų ir Kerei- 
vių Taryba išnešė rezoliuci
ją pasveikindama Rusijos 
darbininkų sovietus. Rezo
liucija išreiškia pageidavi
mą, kad santykiai su bolše
vikų valdžia butų atnaujin-

KAIZERIS DABAR GRO- 
VAS HOHENZOLLERN.

Buvusis Vokietijos kaize
ris dabar vadina save grovu 
Wilimu Hohenzollernu. Jis 
dabar yra Olandijoj inter
nuotas, kaip ir belaisvis.

Bostono provost-maršalas 
ir "United Statės Guards" 
kariumenės komanderis 
F. W. M’DonaM mirė nuo.ti (pastaruoju laiku jie buvo 
plaučių uždegimo ligos. pertraukti).
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Revoliucija plėtojasi 
po visa Europa.

VOKIEČIŲ ARMIJA PE
REINA REVOLIUCIJOS 

PUSES.

Sukilę garnizonai sumušė 
monarchistus Belgijoj.
Bruselyje ir Antverpe vo

kiečių garnizonai taipgi jau 
sukilo ir palikę abudu Belgi
jos miestu traukia sau na
mo. Ištikima monarchijai 
kariumenė keliose vietose 
Belgijoj buvo su revoliucio
nieriais susirėmus, bet re
voliucionieriai monarchis
tus sumušė. Daug užmušta 
oficierių.

Prasideda sukilimai jau ir 
neutralėse valstybėse.

London. — Vokietijos re- 
’ voliucijos kibirkštįs lekia 
Į jau per rubežių ir į kaimy
nes valstybes: Šveicarijon, 

l Olandijon, Danijon, švedi- 
jon ir Ispanijon.

Visose šitose valstybėse tai 
šen tai ten jau pradeda ro
dytis liepsnos išsiveržimai, 
nušviesdami visą Europos 
padangę gąsdinančia šviesa.

Po visą Šveicariją kįla 
bolševikiški streikai ir riau
šės. Kaip praneša iš Berno 
"Daily Express” korespon
dentas, šitoj kalnų respubli
koj (Šveicarijoj) likos ap
skelbtas generalis geležin-

KRUVINAS MUŠIS 
BERLYNE.

Iš Bazelio pranešama, kad ______  o__
paėmus revoliucionieriams kelių streikas. 
Berlyną subatos vakare, ne
dėlios rytą užvirė kova tarp 
senos valdžios kariumenės 
ir revoliucionierių spėkų. 
Didžiausi susirėmimai buvę 
ties Viktorijos ir Bauero ho- 
teliais ir ties arsenalo kny
gynu, netoli Lustgarten 
(pasilinksminimo sodnu), 
kur buvo apsidrutinę oficie
riai, kadetai ir vaikų kariu
menė (boy scouts).
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DANIJOS "BOLŠEVIKAI” 
GRĄSINA VALDŽIAI. 
Kopenhaga.

nedėlioj Danijos bolševikai 
čia turėjo po atviru dangum 
mitingą ir išnešė rezoliuciją, 
kurioj reikalauja, kad justi
cijos ministerija paliuosuo- 
tų tris žmones, nuteistus už 
priešinįmąsi kariumenės 
tarnystei. Rezoliucija duo
da ministerijai laiko šitam 
reikalavimui išpildyti iki 
panedėlio po pietų. Jeigu 
reikalavimas butų neišpil
dytas, busiąs apskelbtas ge
neralis streikas. Mitinge 
dalyvavo 10,000 žmonių su 
viršum.

Pereitoj

Zuriche tarp streikierių ir 
kareivių buvo susirėmimų. 
Komunikacija ir pramonė 
tapo suparaiižiuota visoj 
Šveicarijoj.

Streikas ir riaušės prasi
dėjo taipgi Danijos sostinėj 
Kopenhagoje.

Žinios iš tų valstybių kal
ba vis apie "bolševizmą." Sa
koma, kad Rusijos revoliuci
onieriai senai jau varo agi
taciją tose šalise, prie kurių 
jie gali prieiti, o ypač Švei
carijoj.

Olandijos valdžia išvijo 
bolševikų ambasadorius, 
manydama, kad tuomi už- 
gniaužš revoliucinį judėjimą 
jam da nepražydėjus, te
čiaus žinios iš Olandijos at- - 
virai sako, kad "revoliucija 
verda.”

ŠVEDŲ SOCIALISTAI 
RUOŠIASI PRIE REVO

LIUCIJOS.
Ragina tverti tarybas ir 

steigti respubliką.
Londonas. — Po vokiečių 

revoliucijos Įspūdžiais šve
du socialistai išleido mani-;«ų socialistai išleido įuam-

LENKŲ_ KARIUMENe festą, ragindami organizuo-
UŽĖMĖ VARšAVĄ.

Iš Vienos pranešama, kad 
Varšava jau lenkų kariu
menės rankose. Ji užėmusi 
karaliaus rumus ir militario 
komendanto butą. Ji taipgi 
paėmusi vokiečių karinius 
automobilius, ginklus ir a- 
municiją. Lenkų oficieriai 
veda vokiečių kariumenės 
demobilizaciją.

Lenkai paėmė į savo ran
kas pautą ir telefoną. Vo
kiečių policija nuginkluota.

Lenkų kariumenės vadas 
yra gen. Juozas Pilsudskis. 
Jis yra kilęs iš lietuvių ir pri 
klauso prie socialistų. Bu-Į 
vusios vokiečių valdžios gal
va grovas Lerchenfeldt-Mo- sutarties punktus, 
efering dabar pabėgo pas konferencijos posėdžiuose 
Pilsudskį prašydamas ap- jisai turbut negalės daly- 
saugos.

ti kareivių ir ūkininkų tary
bas, kad Įsteigus socialistiš- 
ką respubliką. Tokių žinių 

;gavo iš Kopenhagos "Ex- 
: change Telegraph”. Žinios 
sako, kad socialistai reika
lauja demobilizavimo švedų 
armijos ir Įvedimo 8-nių va
landų darbo dienos.

PREZIDENTAS \VILSO- 
NAS VAŽIUOS FRAN- 

CUZIJON.
. Kongresui atsidarius pre
zidentas Wilsonas ketina 
tuojaus išvažiuoti Francu- 
zijon ir dalyvauti diskusijo
se apie svarbiausius taikos 

. Visuose

vauti; bet pradžioje jo buvi
mas tenai būtinai reikalin
gas, nes sutarties pamatams 
nustatyt reikalingas jo pri
tarimas, o telegrafu apie tai 

Omske gauta žinių, kad kalbėtis neparanku. Kartu 
27 spalių Taškente buvęs su juo išvažiuos ir Ameri- 
areštuotas Amerikos konsu-kos delegatai, kurie daly- 
lis Roger Treadwell. JĮ a- vaus visuose įjosėdžiuose. 
reštuoti Įsakę Maskvos bol- Jų vardai da nepaskelbti, 
ševikai.

BOLŠEVIKAI AREŠTA
VO AMERIKOS 

KONSULĮ.



2 KELEIVIS.

D į APŽVALGA I ū
„LIUOSUOJA” LIETUVĄ 

VAKARIENĖMIS.
Kaip klerikalai, taip ir 

tautininkai nuolatos šaukia: 
„Visuomene, duok pinigų, 
reikia gelbėt tėvynę Lietu
vą!”

Bet kaip tik jie surenka 
pinigų, jų vadukai tuojaus 
šaukia seimuką ir susirinkę 
Į hotelį ”liuosuoja” savo tė
vynę... prie apkrauto stalo.

Nenorit tikėt?
Štai jums pora faktų. Ba

lutis 43-čiam „Lietuvos” nu
meryje rašo:

"Didžios karės istorija grei
tais žingsniais artinasi prie 
galo.

"Jau matomas greitai besi
artinantis laikas, kuomet prie 
taikos stalo nauja tvarka bus 
nustatyta.

"Kas bus su Lietuva? Kaip 
ji stos prieš tą pasaulio taikos 
teismą ?...

"Musų prisirengimo darbai 
šlubuoja. Vieni šiaip-taip vei
kiami, kitų krūvos guli nepra
dėtos. nes jų nėra kam veikti. 
Kur prie tokių darbų, kaip sa
kysim Washingtone, turėtų 
dirbti dešimtis žmonių, pas 
mus su tais milžiniškais dar
bais galinėjasi vos du-tris-ke- 
turi žmonės.

"Kodėl?
"Pinigų nėra. Nėr kuom jų 

užlaikyti.
"Kur musų Įvairus doku

mentai, knygos, propaganda, 
straipsniai, žemlapiai etc. turė
tų, kai galingos upės tekėji
mas, tūkstančiais sklysti ne 
tik čia po Ameriką, bet ir po vi
są pasaulį, pas mus visa tai vos 
lašeliais varvinėj a. arba tik — 
dar rengiasi varvėti.

"Kodėl?
’Tr vėl — pinigu trūksta. 

Nėr kuo iškasčius padengti.”

Išrodo, kad pinigai reika
lingi Lietuvos gelbėjimui, 
ar ne?

Bet kaip tik žmogus ge-, 
riau i tą „Lietuvos gelbėji
mo” darbą Įsižiūri, tai jo
kio gelbėjimo nesimato, o 
matosi tik vakarienės.

Štai, 46-tam „Vienybės! 
Lietuvninkų” numeryje! 
skaitom straipsnį antgal- 
viu: „Lietuvių darbas delei 
Lietuvos neprigulmybės,” o 
truputį žemiau juodomis

* raidėmis parašyta: „Iškil
minga vakarienė! Straips
nis prasideda taip:

"Nereikia jau ir kalbėti apie 
tai, kad dabar pergyvename 
patį svarbiausi historijos mo
mentą. nuo kurio priklauso vi
sa Lietuvos ateitis.

"Pereitą savaitę visas lietu
vių veikimas buvo perkeltas 
New Yorkan. čia buvo eilė 
susirinkimų, apie kuriuos (Šo
nai mes nors trumpai pakalbė
sime.

"Iškilminga vakarienė. — 
Viename puikiausių New Yor
ko hotelių (Plaza Hotelyje) pe
reitą seredos vakarą, 6 d. lap
kričio buvo iškilminga vaka
rienė, kurioje dalyvavo mažų
jų tautų atstovai...”

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
20, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

PO KARĖS — BADAS.
i New Yorko anglų sociali-

tą slepia. Mes tik žinome, stų dienraštis rašo: 
kad jų yra nutarta 3-čią da
lį aukų, kurios suplaukia Į 
jų fondą, skirti jų klerika- 
liškai politikai. Bet jie šito 
nutarimo nesilako ir, jegu! 
jiems reikia, jie ima šelpimo 
ninigų daugiau savo politi
kai.

Tą mes patyrėme dabar iš 
jų politikos misijos sekreto
riaus Pakšto raporto. Tas 
raportas parodo, kad kleri
kalų „diplomatai” išvažiuo
dami andai Europon pasiė
mė $15,000.00. Penki tūks
tančiai dolerių iš tos sumos 
buvo skyriama jų „politi
kos” reikalams, o $10,000,00 
turėjo būt atiduoti alkanų 
žmonių pašalpai. Bet dabar 
jų sekretorius sako, kad pa
šalpai busią panaudota tik 
$5,000, o politikai—$10,000!

Dešimts tūkstančių dole
rių tik vienai misijai!

O juk šita misija jau bene 
trečia.

O ar mažai suėdė visokie 
„informacijos tpurai?T 
Kiek nuėjo vyskupo Karevi
čiaus kelionei Į Berlyną? 
Kiek atsiėjo atspausdinimas ja.

*’me-i

>?.

I

II . .
j ir išsiuntinėjimas to
’ moranaumo,„ kad Lietuvai 
reikalingas „svetimo krau
jo karalius?”

Ir vis dar yra žmonių, ku
rie duoda klerikalų politi
kai pinigų!

"Badas Europoj jau čia-pat. 
Keturi metai nepaprastai dide
lio suvartojimo ir visuotino 
valgomųjų daiktų gaminimo 
sumažėjimo jau pradeda ro
dyt baisias savo pasekmes.

” ’Karė jau pasibaigė, da
bar gausim maisto!’ šaukia 
nudžiugę žmonės Vienoje. 
Sunki vOtis* Kaip žinia, už 
mėnesio Vienoje bus visiškas 
badas, jeigu kokiu nors ste
buklu neatsiras maisto.

"Apie šitą dalykų stovį Eu
ropos valdininkai žino labai ge
rai. Todėl Versaliaus konfe
rencija ir priėmė pulkininko 
House pasiūlymą, kad sąjun
gininkų valstybės šelptų mais
tu Austrijos, Turkijos ir Bul
garijos alkanus žmones.

"štai. Rusija apsikabino 
jaunutę savo laisvę ir jau 18; 
mėnesių kaip maitinasi plato-j 
mis. Laisvė, badas ir anarchi
ja. tai rusti trejybė, kuri da
bar nusileido ant buvusios Au
stro-Vengrijos, paveržaama 
sau despotizmo, vagysčių ir 
karės vietas.

"Iš eilės dabar seka Vokicti- 
Maisto sandėliu šitoj ša

lyje da yra, bet Į kelias sąvai- 
tes jie turės būt išdalyti, kad 
alkanųjų rankos pačios ne
pradėtų jų siekti.

"Iki sekančios pjutės Euro
poj bus dar 10 mėnesių. Nie
kas negali tvirtinti, kad Vo
kietijai užteks maisto bent iki 
Kalėdų. Teroro šešėlis plečia
si tolyn i vakarus Rhine upės 
linkui.

' "Jau tris metai, kaip vaka
ru Europa maitinasi Amerikos 
ir Australijos javais, o ir tų 
šalių visos išgalės labai įtemp
tos, kad galėjus visus reikala
vimus užganėdinti. Argi ga
lės dabar tos išgalės ant tiek 
dar išsiplėšt, kad pasotinti Vo
kietiją, Austriją, Bulgariją, 
Turkiją ir Rusiją?

"Tik tie. kurie gali atsakyti 
Į šį paskutnį klausimą, gali ži
not, ar išvengs Europa šią žie
mą tos baisiausios nelaimės, 
kokia tik yra kada-nors aplan
kiusi pasaulį ’taikos’ laikais.”

e ' / -------- - - i---.--- r T - - , Dittmann, Barth ir Haase
J JT • C* * 1* i • T"’ • 1 Ii (ištark: Haazė) yra nepri-
Kaip oocialistai Erne Berlyną. Į.:

Iš KUR Y ČAS IMA 
PINIGŲ?

Kuomet Yčas buvo anuo-I
I
Įmet Amerikoje, tai Sc^an- 
tono moteris, kurios matė ji
ner piršlybas pas Šliupus lė
baujant, pasakojo, kad jis, 
Yčas, turis miliona rublių. 
Su tuo milionu buvo painio- 
iama Rusijos karė, Centra
is Komitetas, tremtinių šel
pimas ir tt.

Niekas tų pasakojimų ne
paisė.

Bet pasiklauskit, kų da
bar rašo iš Europos Ameri
kos klerikalų delegatas kun. 
Dabužis:

”Kad gauti leidimą grįžti 
žmonėms nenorintiems dėtis 
su bolševikais, reikia papirki
mais eiti ir visokių nesmagu
mų patirti, štai visiems gerai 
žinomas M. Yčas gavo leidimą 
grįžti iš Rusijos Lietuvon tik 
tuomet, kuomet bolševikams 
davė magaryčių 13.000 rublių 
ir pavargo kelias dienas šalto
joj....” <

Taigi pasirodo, kad p. Y'- 
čas ištikrųju turi daug pini
gų, jeigu už leidimų parva
žiuoti Lietuvon gali išmesti 
net 13,000 rublių!

Jeigu atsiminsime da kad 
p. Yčas senai jau nieko ne
dirba ; kad jis nuolatos važi
nėjasi tai Švedijon, tai Švei
carijon; kad būdamas Ame
rikoje jis gyveno su savo pa
čia puikiausiame New Yor
ko hotelyje, mokėdamas po 
$25.00 i parą, tai ištiesų kį- 
la klausimas: iš kur p. Y- 
čas ima pinigų?

i

Nėra abejonės, kad Lietu- 
tuvos „gelbėtojams” tokios 
vakarienės yra malonios, 
bet ar Lietuvai nuo to len
gviau, tai kitas klausimas.

■■ — —' ■ ♦
$10,000.00 KLERIKALŲ 

POLITIKAI.
Pereitam „Keleivio” nu

meryje rašėme, kad kleri
kalai jau išmokino vokiečių 
princą Urachą sukalbėt lie
tuviškai „Tėve musų” ir 
džiaugiasi, kad iš jo busiąs 
geras Lietuvos karalius.

Bet reikia žinoti, kad ka
raliaus ruošimas musų kleri
kalams ne dykai pareina.

Kiek klerikalai savo politi
kai išleidžia surinktų šelpi
mo reikalams pinigų, tai 
tikrai niekas nežino, nes jie

KLERIKALAI NESUDA
RO „VAISKO.”

Vienas klerikalų organas 
eimanuoja. kad jie negali 
sutverti „lietuviško vaisko” 
už Lietuvą „kovot.” Girdi: 

”Jau trečias mėnuo eina, 
kaip Federacijos seimas Balti- 
morėj iškėlė klausimą organi
zavimo lietuviškos armijos... 
Bet lietuviškos kariumenės ne
tik niekur nesimato, bet nei ne
sigirdi.”

Mes patartume klerika
lams apie „lietuvišką armi
ją” perdaug nesirūpint Ne 
klerikalai Lietuvą valdys ir 
ne jų kariumenė tenai veiks.

Jeigu Lietuvoj reikės juo- 
dažimčius suvaldyt tai soci
alistai suorganizuos Raudo
ną Gvardiją.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
20, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Kaip Vokietijos socialis
tai pravedė revoliuciją, tai 
smulkių žinių paduoda 
New Yorko „Times„ kores
pondentas George Renwick.

Vokiečių soci'alistų revo
liuciją, jis sako, galima skai
tyti jau pilnai nusisekusia. 
I kelias valandas subatoje 
(9 lapkričio) buvo paimtas 
visas Berlynas ir atsitiki
mai Vokietijos sostinėje bu
vo tokio nepaprasto pobū
džio, kad zii ios apie kaize
rio atsisakymą nuo sosto bu
vo jau antraeilės svarbos.

Smulkiai kalbant, Berly
nas buvo paimtas revoliucio
nierių Į 7 valandas. Įdo
miausia revoliucijos ypaty
bė buvo ta, kad visas šitas 
perversmas Įvyko beveik be 
kraujo praliejimo, nes sa
koma. kad išviso tik keturi 
žmonės buvo užmušti ir du 
sužeisti.
Revoliucija prasidėjo gene- 

raliu streiku.
Berlyno ėntimas prasidė

jo 9 valandą iš ryto. Tą va
landą prasidėjo generalis 
streikas ir tuojaus iš visų 
priemiesčių pradėjo piltis Į j 

■ miesto centrą tūkstančiai j 
! kareivių su raudonomis vė-! 
liavomis, kuriuos lydėjo .

! šarvuoti automobiliai. Juo-■ buvo išėjęs pasakyti
I 
I

I I

perėjo Wilhelmstrasse (Vil
helmo gatve) ir vieną pas
kui kitos užėmė visas val
džios įstaigas.

Ties Reichstago rūmais 
buvo įtaisyta didelė demon
stracija. Prakalbą jai pa
sakė šeidemanas, kuris bu
vo karštai sveikinamas.

„Kaizeris jau atsisakė 
nuo sosto,” šaukė jisai. „Di
nastija puolė. Tai didelė ir 
garbinga Vokietijos liaud
žiai pergalė! Draugas E- 
bertas pasiėmė ant savęs už
duotį sudaryti naują val
džią, kurioj dalvaus abidvi 
Socialistų Partijos sekcijos. 
Valdžios nutarimai tiktai 
tie turės galę, po kuriais bus 
pasirašęs Ebertas. Karės 
ministerijos įsakymai skai
tysis oficialiais tiktai tie. 
kurie bus patvirtinti Sociali
stų delegato parašu.”
Ant kaizerio rūmų raudona 

vėliava.
Didžiausis entuziazmas 

buvo, kuomet ant kaizerio 
rūmų pasirodė didelė raudo
na vėliava. Pasipylė griaus
mingas delnų plojimas ir iš 
visų pusių pradėjo bėgti 
žmonės.

Paskui kažin-kas padavė 
! sumanymą iškabinti raudo 
Į ną vėliavą ir iš to balkono 
Į lango, per kurį rugpiučic 
‘mėnesį 1914 metų kaizeris 

’ I susi- 
se važiavo darbininkai iš už-’ rinkusiems žmonėms pra- 
miesčio fabriku. [kalbą, kad jisai pradedąs

Truputį vėliaus pradėjo karę* .Šitas sumanymas 
ateiti traukiniu, kuriais pri- tuojaus išpildyta. Tuojaus 
buvo 3,000 jurininku iš Kie- to lango pasirodė raudo- 
iio. Jie buvo sveikinami gat-.na vėliava ir žmonių džiaug-

* •

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on Nov 
20, 1918. as required by the Act of 
October 6, 1917.

DIDELE LIAUDIES PERGALE 
SAKO ŠEIDEMANAS.

I
I

i vėse su didžiausiu entuziaz-! smui nebuvo galo.
mu. Veikdami sulvg tik-ką! .Kiek vėliau, būrys karei- 
susidariusios Darbininkų ir.^y perėjo Friedrichstrasse. 
Kareivių Tarybos nurody- pasuko Į Zimmerstrassę ir 
mų, jie tuojaus pasidalyjo Į . sustojo ties Wolfo žinių a- 
burius ir žaibe greitumu ūžė ffentura. Keliatas kareivių 
mė svarbiausias miesto vie-'in®5° vidun ir užėmė visą 
tas, kaip antai tiltus, visuo- namą. Biuras tuojaus ap- 

I menės ištaigas, skerstgat-dengta raudonomis vėliavo- 
vius ir tt. mis. Socialistas Karle n

Gatvėse buvo platinamas socialistas Hossman likos 
specialės laidos socialistu paskirti to biuro vedėjais 
organas ”Vorwaerts”, kur tain komunikacijoj nebuvo 
buvo išspausdintas sekantis mažiausios pertraukos, 
pranešimas: . Į Tuo pačiu laiku „Vor-

„Berlyno Darbininkų ir,waerts’o„ spaustuvė irgi li- 
Kareivių Taryba nutarė ap- kos apdengta raudonomis 
skelbti generali streiką. Visi vėliavomis. Namą saugojo 
darbininkai metė darbą. • Naumburgo Medėjų regi- 
Maisto pristatymo organi- mentas, kuris pirmutinis

vius ir tt.

gulmingi arba kairieji soci
alistai. Dittmanas yra 

—------- _----- - Hamburgo atstovas Reich-
užėmfc visą Berlyną, tuomet sta?e:. Pere^ą vasario mė- 
pradėta vykinti svarbiau- J1S kuvo nuteistas pen- 
sias politines permainas. So-^™5 P?e sunkiųjų
cialistas Ebert tjuvo paskir-■darbų uz agitavimą darbi- 
tas naujai valdžiai sudaryti mnkų prieš valdžią. Jis bu- 
ir tuojaus išleido šitokį ma
nifestą :

vo paliuosuotas vos tik ke
liom dienom prieš tos val- 

! džios puolimą. Richard 
Pirmas naujos valdžios ma- Barth pirma buvo partijos 

nif estas. j organo „Vorvvaerts” redak-
„Piliečiai! Buvęs va^ty-j^rium... priguli prie

bės kancleris kunigaikštis j bolševikiško elemento.
Panaikino cenzūrą, Įvedė 8 

valandų darbo dieną.
Žinios iš Eerlyno sako,

nisteriams pritariant,- pave
dė man pildyt kanclerio pa- 
‘“pritaręs su partijomis kad Darbininkų ir Kareivių 
aš sudarvsiu naują valdžią ta panaikino cenzui ą, 
ir netrukus paskelbsiu vi-'a^«ke apgulos stovį pa- 
suomenei pasekmes. Nau- f.į?.,be ‘kejimo laisvę ir po- 
:a valdžia bus liaudies vai- ‘.tlkos kaliniams amnestiją, 
džia. Ji stengsis kuogrei- tNef?na to’ nuomaujuMe
tusią padarai taiką ir už- 1 į,!' yn,T įus !.vesta 
tikrinti liaudžiai tą laisvę, 'a an<įų daibo diena, 
kurią ji laimėjo.

„Piliečiai! Aš kviečiu vi
sus Į talką prie tų sunkių

tų Berlyne bus Įvesta 8-nių

Buržuazinė vokiečių spau
da socialistų parėdymais, 
matomai, nepatenkinta. Sa- 

iarbu, kurie mus laukiaLj’1?: kad socialistai nutarę a- 
iųs žinot, kaip sunku karės įldet’ sauklm? Steigiamojo 
metu žmonėms susitvarkvti, D77’71' kas yra pirmutinė politinio ^rlyno Tagebatt _ 
jvvenimo sąlvga. Politinis kad kaiP°
lėrversmas neprivalo truk-/Jldz!au,sla.Poll.tlska. Pa
irti Ūkininku susitvarkv- ;r teisingai pasielgė ne- 

~ įsileisdami i valdžią ne-socį-
iuntimoio i miestus b<>t alistą, bet, sako, atidėjimas 'rivalo* paraginti taMaTs- f Seim0

nUž;m„!neaiskij klausimą, ar Vokie- 
j tija eisianti demokratijos, 
ar diktatūros keliu.

Tečiaus Hamburgiškio

Seimo neanribuotam laikui. 
” prina-

Steigiamojo Seimo paliekąs

%
Berlynas. — Deputatas 

Šeidemanas, socialistų di
džiumos vadas Reichstage, 
savo prakalboj 9 lapkričio 
pasakė:

„Kaizeris ir kronprincas 
(sosto Įpėdinis) abdikavo. 
Dinastija tapo sugriauta. 
Tai didelė Vokietijos liau
džiai pergalė.

„Draugui Ebertui pavesta 
sudaryti naują valdžią, ku
rioj dalyvaus visos Socialde
mokratų Partijos srovės.

„Tiktai tie valdžios nuta
rimai turės galę, po kuriais 
bus draugo Eberto parašas. 
Tiktai tie karės ministerio 
įsakymai bus oficialiai, po 
kuriais bus pasirašęs Social
demokratų Partijos atsto
vas, veikiantis kaipo pade- 
jejas.”

Šeidemanas kvietė žmones 
užsilaikyti ramiai ir vengti 
betvarkės.

Deputatas von Tnar ir 
keliatas kareivių kalbėjo 
nuo vežimo. Atstovas nuo 
Gvardijos bataliono oficie- 
rių pranešė, kad oficieriai 
žmonių pusėj. Po kiekvie
nos prakalbos sekė triukš
mingas delnų plojimas ir 
džiaugsmas.

ČEKIJOS VYRAI ŠAU
KIAMI KARIUMENĖN.
Amsterdam. — čia gauta 

iš Pragos žinių, kad visi Če- 
ko-Slovakijos vyrai iki 26 
metų amžiaus likos pašaukti 

'kariumenėn.

«

zacija pasilieka prie darbo. 
Didesnė garnizono dalis 
kartu su kulkasvaidžiais ir 
artilerija pasidavė Darbi
ninkų ir Kareiviu Tarybos 
valiai. Judėjimui vadovaus 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partija ir Neprigulmingųjų 
Socialdemokratų Partija. 
Darbininku ir Kareivių Ta
ryba palaikys ramybę ir 
tvarką. Lai gyvuoja Dar
bininkų ir Kareivių Tary
bos Socialistiška Respubli
ka’”

Gatvėse tuo tarpu buvo 
nepaprastas reginys. Tary
tum magišku budu, visur 
užplevėsavo raudonos, vė
liavos. Oficieriai ant gatvių 
ir kazarmėse pradėjo plėšti 
žemėn savo kokardas, ant
pečius ir medalius — retai 
kur reikėjo juos prie to ver
sti. Šimtus geležinių kry
žių buvo galima pririnkti 
nuo gatvių.

Visi regimcntai perėjo 
žmonių pusėn.

Socialistų atstovai tuo
jaus aplankė kazarmes ir 
pradėjo sakyti kareiviams 

prakalbas, kviesdami juos 
prisidėti prie sukilimo. Ir 
kiekvienas regimentas perė
jo revoliucionierių pusėn. 
Tarp kareivių, jurininkų ir 
darbininkų prasidėjo brolia
vimasis ir neišpasakytas 
džiaugsmas. Žmonės šaukė: 
„Lai gyvuoja Vokietijos 
respublika!”

Apie vidurdienį stiprios 
kareivių ir jurininkų spėkos

kuris pirmutinis 
revoliucinioprisidėjo prie 

judėjimo.
”Vorwaertso„ 

buvo parašytas 
pranešimas apie revoliucijos 
pasisekimą ir perduotas 
Wolfo Biurui, kad tas iš
siuntinėtų ji Į užsienius.

Šitas raportas sakė:
„Revoliucija puikiai nusi

sekė. Kraujo praliejimo 
kaip ir nebuvo. Streikas 
sustabdė visus darbus. Ka
riumenės pulkai vienas pas
kui kitą perėjo Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos pusėn. 
Išskyrus kelis nežymius at
sitikimus, kur buvo šaudy
mo, visur ramu, tvarka už
silaiko ir kariumenės patro
nai nuo gatvių jau atšaukti.

„Mieste viešpatauja dide
lis ūpo pakilimas ir džiaugs
mas.

„Gauta iš Karsluhe žinia 
sako, kad didis kunigaikštis 
Friedrich išleidęs proklama
ciją pranešdamas, jog 15 
lapkričio busiąs sušauktas 
seimas konstitucijai pakeis
ti.

„Kita žinia iš Stuttgarto 
sako, kad karalius paskel
bęs proklamaciją paaiškin
damas, kad jis nedarysiąs 
jokių kliūčių žmonių norų 
išsipildymui.

„Dusseldorfe susidarė 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba ir paskelbė, kad plėši
kai bus šaudomi ir kad strei
kai bus draudžiami. Revo
liucija tenai Įvyko ramiai.”

Kuomet revoliucionieriai

redakcijoj 
pirmutinis

to stoka veda prie plėšimų .. 
r vagysčių ir visiems reis- 
da skurdą. Beturčiams rei- 
’ėtų daugiausia nukentėti, 
?ranionės darbininkai butų 
kaudžiausia paliesti. To 
lel kas atima maistą ar ki 
okius reikalingus daiktus,; 

> taipgi kas apsunkina tran- 
;portaciją, reikalinga to-

kalaikius
m a? J — ^JBerlvne isakvta. kad nuoP liečia;! As k™em jus n:30 valįnd<į vak but 

įasitraukti nuo gatvių, kad; -- ... - y
jutu ramvbė ir tvarka.

„Ebert.”
Ebertas yra rimtas žmo

gus. Karės pradžioje, kuo- 
net buvo manoma, kad Vo
kietija veda tik apsigynimo 
:arę, jisai palaikė šeidema- 
10 pusę, kuris rėmė valdžią 
■r karę, bet vėliaus, kuomet 
laaiškėjo, kad Vokietija už
griebia svetimas žemes, ji
sai pradėjo atakuoti junke- 
ius ir pastaruoju laiku rei

kalavo. baigti karę.
Jisai gimė pagarsėjusiam 

Heidelbergo universiteto; 
nieste, kur jo tėvas buvo 
’ubsiuvys. Išpradžios jau-; 
įas Ebertas buvo išmokęs 
■ymoriaus amato, paskui; 
iuvo Bremeno „Buerger 
^eitung” redaktorium, o pa
galios buvo išrinktas Į 
Reichstagą. Jis yra nedide-; 
io ūgio, juodbruvas, su bar

zdele.
Naujoji valdžia susideda iš 

vienų socialistų.
Socialistų partijos, kurios 

ugriovė kaizerio ir junke
rių viešpatavimą, nutarė 
naujon valdžion neįsilei
sti nei vienos partijos, 
kuri rėmė senąjį rėži
mą. Tuo budu į naują
jį kabinetų buržuazijos at
stovai visai negalėjo įneiti. 
Eberto sudarytoji ministe
rija susideda iš vienų socia
listų. Kaip praneša tele
gramos iš Kopenhagos, jos 
sąstatas esąs toks:

Ministerijos pirmininkas 
—Friedrich Ebert Jis taip
gi vidaus reikalų ir kariu
menės ministeris.

Užsienio reikalų ministe
ris — Hugo Haase.

Finansų ir kolonijų minis
teris — Philipp Scneide- 
mann.

Demobilizacijos, trans
porto, teisių ir sveikatos mi
nisteris — Wilhelm Ditt- ' 
mann. <

Spaudos, dailės ir literatū
ros ministeris — Landsberg. i 

Visuomenės reikalų mi
nisteris — Richard Barth.

identas Berlyne mano, kad 
! Įvedimas stiprios Eberto 
diktatūros su pagalba iš- 

i mintingų kareivių tarybos 
i tik ir gali išgelbėti Vokieti- • 
ją nuo suirutės, 

j Kad palaikius

i uždaryti visi restoranai, val- 
! gyklos ir kitokios viešos vie
tos.i
Reikalauja areštuoti karės 

vadus.
Kairieji socialistai naujoj 

Vokietijos valdžioj pareika
lavo, kad tuojaus butų areš
tuotas buvęs laivyno minis- 
teris admirolas von Tirpitz, 
Vokietijos militaristų lygos 
pirmininkas generolas 
Keim, Faterlando partijos 
(patriotų) pirmininkas Dr. 
Kapp, buvęs laivyno štabo 
viršininkas admirolas Hol- 
tzendorff ir kiti kaltininkai 
už tęsimų šitos karės ir prie
šinimąsi taikai. Jiems teisti 
kairieji socialistai reikalau
ja Įsteigti Revoliucijos Tri
bunolų.

I

Beje, ar skaitėt, kad ”ba- 
buška” Breškovska jau at
važiuoja Amerikon — ta pa
ti Breškovska, kurių bolše
vikai anųdien „sušaudė,” 
„biauriai susitepdami nekal
tu jos krauju?”

Na, ar tai ne barbarai?! 
Taip!
Bet kas?... Eseras.

Yčas užmokėjo 13,000 rub
lių, kad nuo Rusijos revoliu
cijos pabėgu^ Lietuvon. Bet 
iš Lietuvos dabar jau ir pa
bėgti nebus kur.

šoko ungurys iš skaura- 
dos, pataikė i žarijas. Yla.

Dabar Įnėjo madon mai
nyti savo pavardes. Dau
giausia už tai agituoja kleri
kalų spauda. Tuo tarpu jų 
pačių Eseherkos sekretorius 
pasirašo 
Pasakykit, kaip šitas kleri
kalų viršininkas turėtų va
dintis, jeigu nuo jo pavar
dės atmesti lenkišką sufiksą 
„evičius,” o prie likusios 
šaknies „Mul” pridėti lietu
višką galūnę „as?”

Prof. Gnaiba.

— P. Mulevičius.



KELEIVIS. 3

Ka* nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

MONTELLO, MASS. 
Pradedame krutėti.

Po ilgų beveikmės ir ne
laimingų dienų, pagalios ir 
mes pradedame atsigriebti 
ir pradedam krutėti.

"Liuosybės" choras jau 
buvo veik pakrikęs, ; 
ręs. Dabar tūliems drau
gams pasidarbavus atgijo ir 
rengiasi prie darbą Chorą 
vesti apsiėmė d. Antanas 
Bačiulis. Visas musų jau
nimas, kokio čia da tebetu
rime, kviečiamas prisidėti 
prie choro ir drauge su mu
mis pradėti darbuotis budi- 
nimui musų miegančių bro
lių.

Lapkričio 10 d.
22 kuopa turėjo savo pra
kalbas. Kalbėjo d. Z. M. 
Puišiutė. Kalbėjo dviems; 
atvejais — apie bėgančių' 
dienų klausimus ir apie mo-j 
terų organizavimosi reiką-; 
lą. ‘

Aukų lėšoms padengti su-į 
rinkta $8.00.

Beje, verta paminėti ir 
mūsiškių katalikų judėjimą.

Visą pereitą sąvaitę pas 
juos tęsėsi "dideli atpuskai.“ į 
Kapucinas su škapleriais ir

susirinkime nebuvo ir rašo 
pats nežinodamas ką. Pa
tartina tokiems draugams, 
kurie nori laikraščiuose apie 
kuopos veikimą rašyti, vi
suomet būti susirinkimuo
se ir rašyti apie tai, kas bu
vo ir yra, o ne prasimanyti‘ VU AI Jld, U I1C ĮJA CVolllldlI v u 

nebūtus daiktus. Tokių iš-
mislų, kad kuopos ‘susi
rinkime tūlo nario buvo rei
kalauta, idant kuopa ne-są- 
jungiečius L. R. B-vės šėri- 
ninkus priverstų likt są- 
jungiečiais, d. S. ž. nebūtą 
parašęs, jeigu butų pasitei
ravęs bent pas buvusiu.' 
kuopos susirinkime kuopie- 

i čius. Matoma, kad S. ž. ra- 
šė sapnavęs ar girdėjęs iš 

’ikokių-nors pliuškių juokavi
mų. Kitaip šitokių S. Ž. pa- 

isakų išaiškint negalima.
Taipgi netiesa jo rašyme, 

buk dėl siaučiančios ligos ii 
pašalpinės dr-jos susirinki 
mų negali laikyti. Jokių su 

'varžymų delei šitos prie
žasties čionai nebuvo ir nė
ra.

Pavyzdis tam, kad drau
gijos veikia, gali būti kad ir 
Lietuvių Šviesos draugijos 
veikimas. Paskutiniame 

rąžančiais pančiojo vargšų ^v0 susinnkime 
katalikų protus ir jausmus 1^. nutarė partraukti 
Kad tvronai savo belaisviui visokių ^aseių ir knyg.
_ v,. . .. ' onirn Iznvrrvr) o it* Izmlzinonr,
deda pančius, bent nereika
lauja iš kalinio, kad už tuos 
pančius mokėtų. __
tamsybės vergai už deda-: 
mus ant jų pančius dagi iri 
pinigus moka. Tai turbuti 
didesnio žmogaus protui pa
žeminimo negali būti už ši
tą.

Kad tie vargšai teisybės 
neišvystų, tasai tamsos apa
štalas per visus savo "pa
mokslus” graudino davat
kas ir draudė joms imti į 
rankas "bedieviškas gazie- 
tas." Taipgi uždavė vi
siems "vierniems" L____
kams kalbėt kasdien po 
tris "sveikamarija," kad 
apsisaugojus nuo I

Hm! f............/ ‘ ‘
Lietuvos ex-karalių Urachą gu tikslu ar kokiu išrokavi-

EDDYSTONE, PA. 
Kunigo artimo meilė.

Šiame Philaaelphijos prie
miestyje 9 lapkričio tūloj 
šeimynoj susirgo burdingie- 
rius. Sako, "gumbas" paga
vo jį taip urnai, kad krinta į 
!ovą, šaukdamas gaspadinei 

’-aukti daktarą ir kunigą. 
Gaspadinė išsiuntė savo dvi 
iukteris, vieną pas daktarą, 
kitą pas kunigą Kaulakį. 
Daktaras atvažiavo, o kuni
gas išklausinėjęs mergaitę 
atsakė, kad jis nevažiuo- 
iąs; girdi, koks ten girtuok- 

’is apsirgo, te sau žinosi, 
školiojęs mergaitę griež

tai pasakė, "važiuok sau, 
•š nevažiuosiu ir manęs 
nakčia nebaderiuokit.”

Gaspadinė kunigo pasiel
gimu labai pasipiktino. Mat 
as piemuo aveles gano tik 
Teną, kuomet mato, kad ga- 
i gerai pasipilnyti.

Joseph Matuzas.

tautos labui ir musų brolių 
nuo karės nukentėjusių gel
bėjimui ;

Kadangi po tuo šmeižimu 
pasirašiusieji patįs nieko 
gero nėra lietuviams nuvei
kę, tik savo partizantišku- 
mu ir intrigomis trukdė ir 
trukdo visokį visuomenšką 
dai’ba

Todėl mes, DLK Gedemi- 
no draugija, susidedanti iš 
trijų šimtų narių, šiuomi 
griežtai protestuojame prieš 
šitokį žemą ir niekingą ta
riamų ardytojų darbą, atlik
tą tuo tikslu, kad purvais 
apdrabsčius vardus žmonių, 
kurie iš visų savo jiegų su 
tikru pasišventimu darbuo
jasi lietuvių labui.

Mes griežtai reikalaujame 
atšaukimo minimo šmeižto!

Varde DLK. Gedemino 
Draugijos pasirašėm:

K. Vasiliauskas, prez.
S. Senkus, sekretorius.

! savo knygynan, ir kiekvieno 
nedėldienio vakaru suėjus 

MnSsidri'knygynan skaityti ir švies- 
. ties, v admasi, veikimas ne- 
■ sustojęs.
: LSŠ. 186 kuopa yra nuta- 
Irusi laikyti lavinimosi susi
rinkimus. Tokį jau nutari
mą padariusi ir LMPS. kuo
pa ir tie nutarimai jau iš
pildomi. Lavinimosi susi 
rinkimai būna 3 kartus są- 
vaitėje. Aišku, kad ir to S 

įž. nežino, jeigu rašo, kac 
"nieko neveikiama."

Akyvaizdoje riša to pata- 
riame S. Ž. pirma patirti 

"l faktus, lankyties į susirin
kt ” Vari kimus, dalyvauti veikime ir 
bolševiku 1 tik po to viešai kalbėti aPie 

. . . , [visus' tuos dalykus; kitaip
Klerikalai jau h*įnrisieina nesmagumo turėti, 

išmokino "tėve musų" kai- j m”u skelbti7 melą "ir prasiina- 
bėti, bet-gi patiems klerika-1--------  ------ - 1-’--•
lams kartu su Urachu-Min- 
daugiu II-ruoju prisieina 
nešdintis iš Lietuvos. Rusi
jos bolševikai ateina iš vie
nos pusės, socialdemokratai 
Prūsijon taipgi tų ponų ne
priima. Vadinasi, su visom 
svekamarijoms katalikams 
su jų vadovais klerikalais 
nėra kur nuo bolševikų pa
bėgti, tai prie "Marijos" 
šaukiasi.

Kuršėnų studentas.

ir.ymus, negražu ir labai 
prasta.

LSS. 186 kp. valdyba: 
J. J. Valaitis, org. 

P. Austrą, sekr.
U lis, ižd

ANSONIA, CONN.
S. ž. netiesą pasakė.

"Keleivio" 43 numeryje 
korespondentas S. ž. savo 
korespondencijoj kalbėda

mas apie vietos LSS. kuopą, 
pasakoja apie dalykus, apie' 
kuriuos, matomai, tik iš ki
tų yra girdėjęs. Tatai pa
tvirtina, kad ir tas jo pasa
kymas, kad LSS. kuopa lai
ko savo susirinkimus anglų 
socialistų salėje, o faktiškai 
jokie "anglai" (soc.) čia sa
vo salės neturi. Įvairių tau
tų socialistai tarp tų ir lie
tuviai turi bendrą salę, ku
rioje laikomi socialistų susi
rinkimai. Gi savo rašymu, 
kad kuopos susirinkime vie
nas jos narys padavė įneši
mą, kad kuopa uždraustų ne 
kuopiečiams būti "Laisvės" 
Koopr. B-vės šėrininkais, 
arba kad tokius šėrininkus 
priverstų įstoti į kuopą — 
stačiai diskredituoja pačią 
LSS. kuopą. (S. Ž. kores
pondencijoj pasakyta, kad 
kuopa šitokių reikalavimų 
neužgyrė, taigi čia nėra 
joks kuopos diskreditari- 
mas. Red.) Panašių klausi
mų kuopos susirinkime nie
kas nepakėlė iv niekas ne
svarstė. Aišku, kad d. S. Ž.

MUSKEGON, MICII.
LSS. 246 kuopos knygynas.

LSS. 246 kuopa įsteigė 
viešą knygynėlį, kurį lanko 
įvairių pažiūrų žmonės, nes 
visiems yra lygi proga ir 
teisė naudotis apšvieta.

Knygynan šiuo laiku pa
reina sekantis laikraščiai: 
"Naujienos," "Keleivis," 
"Laisvė” ir "Moterų Bal
sas." Vietos lietuviai pa
geidauja, kad knygynan eitų 
visi lietuvių kalba leidžiami 
Amerikos laikraščiai, 
LSS. 246 kuopa tuo tikslu 
išrinko komisiją, kad šiuo 
reikalu rūpintųsi. Pasiro
dė, kad pati kuopa neturi 
tiek ištekliaus, kad visus 
laikraščius užprenumeruoti, 
dėlto komisija kreipiasi 
šiuomi į visas Amerikos lie
tuvių redakcijas, prašyda
ma jų. kad jeigu katra jų iš
gali. idant siuntinėtų musų 
knygynan savo leidžiamus 
laikraščius, kurių pageidau
ja vietos žmonės.

Taipgi atsišaukiame į vi
suomenę, kad jei kas turi at
liekamų perskaitytų kny
gų, idant malonėtų paau- 
kaut musų knygynui, kurį 
lanko daugelis šviesties no
rinčių žmonių. Siųsti gali
ma sekančiu antrašu:

LSS. 246 kp. Knygynas 
247 Southern avė., Muske- 
gon. III.

Iš kalno tardami aukauto
jams nuoširdų ačiū, pasilie
kame

LSS. kp. Komisija.

SHARON, PA. 
N ekult uringumas.

Šiame miestelyje lieturiu 
gyvena apie 10 šeimynų ir 
įpie tuzinas pavienių. Tam- 
umo pas čianykščius lietu
sius da labai, labai daug. A- 
,lie laikraščių skaitymą dau
gumas nei nepamislina.

Jei tik gauna liuosą va- 
andėlę, svarbiausiu jų užsi
ėmimu yra girtuokliavimas. 
Gerti šeimynose moterims^ 
vyrams ir vaikams, tai pa- 
orastas jų gyvenimo kasdie
ninis daiktas. Nevedėliai gi 
laikomis vaikščioja iš stubes 

■i stub^ ir geria. Tokie pa
prastai yra apsiginklavę 
tam tikrais įnagiais ir tik 
priekabių jieško, kad suskal
džius kam galvą. Jie iš to 
turi sau smagumą. Tai aiš
kus tų nelaimingų musų 
žmonelių nekultūringumas. 
Tie ris puslaukinių žmonių 
gyvenimu tebegyvena.

Šitų tamsių ir beveik nie
kad neišsipagiriojančių 
žmonių gyvenime kasdien
matosi tiek purvo ir nedory- : 
bių, kad gėda ir minėti. Bet 
kitokie gaivalai skaito save 
dievobaimingais katalikais.

Vienas tokių palaidūnų 
gyvendamas tūloj šeimynoj 
prisiviliojo savo šeimininko 
pačią. Kada skriaudžiamas 
vyras prielaidinį nusprendė 
išvyt, tai ir pati vyrą pali
kus pasisamdė kitur sau bu
tą.

Apleistasis vyras įskundė 
savo konkurentą valdžiai. 
Kas iš to išeis, kol-kas neži
noma. Tik tiek reikia pasa
kyti, kad šitokiais purvais 
musų tamsunai teršia lietu
vių vardą. Kad patari jiems 
užsirašyti laikraštį, papras
tai gauni atsakymą: "aba 
tai šnapsas ar alus? žmo
gus išsigėręs žinai, kad ant 
svieto gyveni. Mes ne be
dieviai, kad gazietas skaity
tum.”

Liūdna į tuos vargšus be
žiūrint.

PITTSBURGH, PA. 
Vietos Lietuviu žiniai.

Lietuvių apgvventoj šio 
miesto dalyje, vadinamoj 
Soho, nuo tūlo laiko gyvuo
ja du chorai, būtent LMD.. 
Birutės choras ir antras — 
Aido choras.

Abu tuodu choru iki-šiol 
rėmė LM. Dr-ją, be užmo- 
kesnio leisdama jiems savo 
svetainėje susirinkti prakti
koms daryti. L. M. D. pa
geidavo, kad tiedu chorai 
susidėtų į vieną, kas duotų 
geresnių pasekmių jų besi- 
darbavime. Dviems cho
rams atskirai gyvuojant ne- 
išvengtinos veržytinės už 
veikimo lauką. Be to vie
tos lietuviai apie tuodu cho
ru sprendė taip, kad Birutės 
vra tautininkų, o Aido cho
ras — socialistų. Kaip vie
no, taip ir kito tų chorų tik
slu buvo ir yra — lavinima- 

i sis dainavime ir musų dailės 
kėlimas. Chorai dėlto ne
kovoja, tečiaus pašalinė 
publika daug daugiau už 
tuodu choru pešasi ir veda 
partizantišką kovą.

Taigi, kad visa tai prašali
nus, Aido choras nutarė pa
kviesti Birutės chorą susi
dėti su Aido choru. Iš Aido 
pusės 19 d. spalių paduota 
susivienijimui sekančios 
vyriausios išlygos: 1) abie
jų esančių chorų vardai pa
keisti vienu bendru vardu; 
2) suvienytas choras nepri
valo kišties į partijų politi
ką, vien tik dailės srityje 
veikti; 3) suvienytam cho
rui vedėju turi būti d. J. Žu- 
ronas, kaipo tinkamiausias 
tam darbui žmogus. Be tų 
vyriausių išlygų buvo da ke
letas smulkmenų.

Spalių 24 d. iš Birutės cho
ro gauta sekantis atsaky
mas :

"Perskaitę išlygas,, ku
rias Aido choro komisija pa
davė Birutės chorui 19 spa
lių, š. m., birutiečiai apsvar
stę jas ir atsiminę jūsų (ai-

I

SCRANTON, PA.
Linksma naujiena lietu

viams.
Musų mieste Kooperaty

viška Draugija atidarė‘val
gomų daiktų podraug ir če- 
verykų krautuvę. Atida
rė 7 dieną lapkričio, 1918 m. 
po num. 205 Market str. 
Providence, netoli skvero 
antram bloke'— parankiau
sioj vietoj.

Minėtos krautuvės užveiz- 
da yra bendrovės išrinktas 
Juozas Živatkauskas, jo pa- 
gelbininku Jonas Gėgžnas; 
abudu tame darbe yra ge
rai išsilavin? ir teisingi vy- 
r®i! O ką jau apie mėsą, tai 
nėra reikalo kalbėti, nes ji 
kuogeriausia. Kas vieną sy
kį pirks ir pamatys tavoro 
gerumą, tai kitur nebeis pir
kti. Šiuodu minėtu vyru 
patarnaus kuogeriausiai ir 
teisingai. '

Kas iš lietuvių norėtumėt 
prigulėt prie minėtos Drau
gijos, galit ateiti į krautuvę 
ir nusipirkti Šerą; prekiuo- 
ja tiktai $10.00. J. Petrikys. diečių) aprašymus apie Bi-

i

rutės chorą po laikraščius, matę iš bundulio besisun- 
atsisakome vienytis." {kiančius kraujus, vaikai tą 

Tolesniai savo šitokiame bundulį atrišo ir rado jame 
nemandagiame atsakyme kūną ką-tik gimusio ;kudi- . . • v • vi • - * — — - - - -birutiečiai užreiškia:

"Jeigu norite, galite ateiti 
ir įsirašyti į musų Birutės 
chorą."

Kaslink tų "aprašymų po 
laikraščius," kuomi birutie- 
čiai remia savo atsisakymą 
vienytis, Aido choras ve ką 
turi pasakyti: "Mes, Aido 
choras, neturime išrinkę jo
kių savo specialių korespon
dentų, kurie rašinėtų į laik
raščius. Mes negalime, 
kaip lygiai ir birutiečiai ne
gali, niekam iš dalyvavusių 
viename ar kitame pareng
tų vakarų uždrausti rašyti į 
laikraščius savo įspūdžius. 
Jeigu kas rašo taip,kad jums 
(birutiečiams)nepatinka,tai 

ne Aido choras už tai atsa
ko. Aido choras laikraščių 
ir tų laikraščiu bendradar
bių nekontroliuoja. Bet 
birutiečiams paprasčiau
sios logikos trūksta, kad ši
tą supratus.

Akyvaizdoje 
nariams, kurie 
no aidiečius už 
mą, aišku bus 
vienytis, 
vietos ir 
viams dabar bus aišku, kad 
ne mes "socialistai-aidie- 
čiai.” bet tautininkai biru
tiečiai yra partizantais ir 
nors musų tautininkai nuo
latos šaukia, kad neturi būt 
nartvviško darbo, jie net ir 
dailės srityj savo parrįviš- 
kumų bruka ir atmeta vie
nybę, jei negali savo užma
čias vykinti.

Tegul dabar publiką 
sprendžia.

Aido choro valdyba:
I. P. Rasinskas, org. 

K. Lelešius, rašt.
A. žvirblis, ižd

kio. Pranešė apie tai polici
jai, kuri paėmė lavoną.

Kas numetė kūdikį ant ke
lio ir keno jis yra — tai kol- 
kas neišrišama paslaptis. 
Policija tyrinėja.

G. Petruškevičius.

True translation filed with the post- 
master at Eoston, Mass., on Nov. 
20, 1918, as required by the Act of 
October 6, 1917.

KETURIŲ METŲ PASALINES 
KARES LĖŠOS.

karės 
Trust 
Whit-

šito, LMD. 
pirma kalti- 

nesivieniji- 
kąs nenori 

Taipgi ir visiems 
apielinkės lietu-

RUDENS VAKARAS.
Saulutė paniurus padangėj 
Išblankusią gamtą bučiuoja; 
Kur tyrlaukiuos lapai pamargę 
Juos šypsą raudona auksuoja.

Vėjalis kluikiai sudejuoja, 
Kai girioj apuokas pabūgęs, — 
Ir šaltu jis veidu maršuoja 
Per laukus, tarytum pabludęs...

Tik aržuolas senas it sargas 
Nuiiudęs kaž-ką pranašauja; 
Be lapų, tik stiebas jau margas, 
Lig žiemos šakos nuogąstauja.

Sugauro—daug amžių gyveno, 
Jis metlaikių audras skaitliavo;
Dabartės pražilo, paseno, 
Atlikęs kelionę jis savo...

t

I

Viską žinąs.

VVATERBURY, CONN. 
D. L. K. Gedemino I)r-jos 

protestas.
Mes, DLK. Gedemino 

Draugija, laikytame savo 
mėnesiniame susirinkime 
spalių 27 dieną, perskaitę 
tilpusi "Tėvynės" 41 nume
ryje straipsnį, kame sako
ma, kad Waterburio Lietu
vių tarpe randasi negeistini 
"melagiai,” "išgamos” ir 
"tėvynės priešai," prie kunti 
priskaitoma waterburie- 
čiams gerai žinomi musų 
veikėjai Tarnas Matas ir Lu
kas Natkevičius, didžiai to
kiu šmeižtu pasipiktiname.

Kadangi mums yra gerai 
žinoma, kad šmeižiami as
menis, ypatingai T. Matas 
ir L. Natkevičius, daugiau
siai yra pasidarbavę musų

i

i

Klausykis! Girdėsi jo skundą 
Viršūnėj, kur vėjas ji tveria, 
Jausmingą, panašų Į raudą — 
Sakysi, kad širdį kas veria...

Jo skundas paniurus ir bailus, 
Pe žodžių slaptingai jis sako: 
"Kad audrai šį metą sukįlus 
"Perkūnas beširdis apdraskė!...

EUREKA, UTAII. 
Epidemiškos ligos pa

sekmės.
Epidemiškoji liga, vadina

ma "Ispaniška Inftuenza,” 
neaplenkė įr musų miestelį. 
Siausdama nuo 15 dienos 
spalių toji pavietrė daug 
žmonių išklojo. Mat, kur y- 
ra daugiau gydytojų, ten ir 
žmonėms lengviau buvo ko
voti prieš tą epidemiją, gi 
čionai ant 4,000 gyventojų 
yra išviso tik 3 gydytojai ir 
tie patįs, žinoma, "kaimo 
gydytojai,” tai daug žmone
lių turėjo žūti. Kadangi 
čionai nėra jokio ligonbuči.o, 
tai susirgus žmogui netik 
gydytoją, bet ir .kaimynus 
sunku prisiprašyti, kad duo
tų kokios pagalbos. Yra 
daug tokių šeimynų, kad 
visi guli ant patalo ligos, 
nėra kam nei vandens pa
duoti. Baisus padėjimas.

Iš esančių čionai 3 šeimy
nų ir 7 pavienių lietuvių nuo 
tos ligos mirė Jonas Žilins
kas. Palaidota jį be jokių 
ceremonijų 8 d. lapkričio.

Velionis paėjo iš Bajorga- 
lių sodos, Ežerėnų pav., 
Kauno gub. Pažįstami ar 
giminės, norėdami apie jį 
platesnių žinių gauti, lai 
kreipiasi žemiau paduotu 
antrašu.

Jolin Shilcikis.
BOX 190, Eureka, Utah.

"Kur atžalų būriai stovėjo 
""Prieš mane kiūtinės ištiesę,
"Ir džiaugės, kad tėvas nuo vėjo 
"Aplinkui pauksr.į jiems tiesė...

"Dabartės jau liko dirvonai, 
"Jas nušlavė audra ugninė, — 
"O laukus apklojo lavonai 
"Ir byla užgęso dieninė..." 
19-X-18. M. Mokinys.

NEVY BRITA1N, CONN. 
Atrasta pamestą kūdikį.
Lapkričio 11 rytmetyje 

darbininkams einant į dar
bą kelio pašalyj, netoli ker
tės E Main ir Kast sts. ma
tyta suvyniotą į skarmalus 
kokį tai bundulį. Vienas- 
kitas praeidami paspyrė ir 
niekam neatėjo galvon min
tis, kad pažiurėjus kas tame 
ryšinyje surišta. Tik vai
kams išbėgus laukan, kada 
užtiko bundulį, pradėjo jįj. t------------------ ------------------ <

spardyt iš vietos į vietą. Pa- ir kaimus.

Sukakus keturiems 
metams, Guaranty 
Co. banko statistikas 
tlesey paseklbė New Yorko 
dienraštyje "Times’’,kad ka
riaujančios valstybės kas
diena karei išleisdavo $107,- 
500,000. Visos kariaujan
čios valstybės per keturis 
karės metus išleido tam tik
slui $134,000,000.000. Sąjun
gininkams kožna karės die
na lėšavo $75,500,000. Sunai
kintų siunčiant karės daly
ku vertė — $1,050,000,000; 
išžudytų žmonių vertė, skai
tant žmogų po $2,892, — 
535,000,000,000*

Keturių metų bėgiu išžu
dyta 7,009,000 vyrų. Sužeis
ta visam amžiui 5,129,000.

Abiejų kariavusių pusių 
spėka ir nuostoliai buvo se
kantis: ,

Sąjungininkų:
Visos sąjungininkų valsty

bės sudaro 30,153,000 ke
turkampių mylių žemės plo
tą.

Gvventojų skaičius 1,205,- 
840,000.

Turtas 1914 m. 406,000,- 
900,000.

Vyrų tinkamų kartume? 
nei 88,000,000.

Pašaukta prie ginklo 33,- 
000,000.

Užmušta kareviu 4,342,- 
000.

Sužeista visam amžiui 
3,189,000.

Centralių valstybių.
Žemės plotas 1,203,000 ke

turkampių mylių.
Gyventojų skaičius 143,- 

721 000
Turtas 1914 *m. $105,000,- 

000,000.
Vvrų tinkamu kariume- 

nei 31,000,000.
Vvrų pašaukta prie ginklo 

20,000,000.
Užmušta kareiviu 2,667,- 

000.
Sužeista visam amžiui 

1,936,000.
Visų kariavusių valstybių 

sykiu.
Žemės plotas išneša 31,- 

357,000 keturkampių mylių.
Gyventojų skaičius 1,349,- 

561,000.
Turtas 1914 m. $511,000,- 

000,00)0.
Vvru tinkamu kariume- 

nei 119,000,000.
Pašaukta prie ginklo 53,- 

000,000.
Užmušta kareiviu 7,009,- 

000.
Sužeista visam amžiui 5,- 

129,000.
Taigi tik keturių metų ka

rės bėgiu pasaulio nuosto
lis siekia suvirs 170 miliar- 
dų ir 50 milionų dolerių, ne
skaitant tų 5 milionų 129 
tūkstančių vyrų, kurie liko
si sužeisti visam amžiui ir 
padaro žmonijai nemaža 
nuostolio.

Reikia pasakyti, kad nuo 
rugpiučio mėn. penkti ka
rės metai daug da žmonių 
gyvasčių ir žmonių paga
minto turto surijo.

Prie visa to nėra priskai- 
tytas da tas visas turtas, ku
rį karė sunaikino išgriauda
ma ir išdegindama miestus



4 KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Seikas gyvas, tėve! Kur-!

I man niekad tokių dalykų ne
kalbėjai.

—Kitą sykį aš tau da dau
giau apie tai papasakosiu, 
tėve. Dabargi tu eik namo 
ir gerai apmąstyk, ką aš tau 
pasakiau.

Reformos visame-kame.
(Feljetonas).

True translation filed with the post- 
master at Boston, .Mass., on Nov. 
20, 1918, as required by the Act of 
October 6, 1917.

WILSONAS PRIŽADA 
VOKIETILAI MAISTO.

i 
i

mė, kad už visas tas šuny
bes jie tau neatsilygintų.

—Jes, vaike, aš daugiau
sia to ir bijau.
.—Bet nebijok, tėve. Soci

alistai nenori niekam keršy
ti. Jie žino, kad tu buvai 
jiems priešingas dėl savo ne
susipratimo. Aš, tėve, bu-

Jie vau syki ant farmos ir nja- 
ke- čiau. kaip farmeriai plauja 

geltonam šarme avis. Aš 
klausiau, kam jie jas plauja. 
Farmeriai man paaiškino,

gi tu buvai papuolęs, kad per 
tris sąvaites aš tavęs nema
čiau?

—ššš!... vaike. Nekalbėk 
taip garsiai!

—Kodėl?
—Socialistai gali išgirsti.
—Tai kas?
—Aš jų bijau, vaike, 

dabar visur rivaliucijas 
lia.

—Bijai revoliucijų?
—Jessa!
—O ka tau revoliucija ga- kad avįs turi savo vilnose 

Ii padaryt bloga? i?""? nešvarumo,, kuris jas
-Tai kibą tu, Maike, ne-labal kankina.. Šarmas tą 

. skaitai gazietų, kad tu taip nesvarumą išvalo ir avis 
.... _ _ .. r paskui būna daug linksmes

nės. O betgi nežiūrint to, 
ios to plovimo labai bijosi.

i Vienas avinas, tėve, taip 
spardėsi, kad farmeriai tu
rėjo jį net surišti ir surišę 
išmaudė. Šitą aviną, tėve, 
galima prilygint, prie tavęs. 
Avinas priešingas maudy
nei, kuri paliuosuoja jo kailį 
nuo parazitų, o tu, tėve, bi
jai revoliucijos, kurioj soci
alistai nori tave išmaudyt, 
kad paliuosavus tave nuo 
parazitų, kurie sėdi ant ta
vo sprando.

1 —Tu,vaike,manęs prie avi
no nelygink, ba kad aš tau 
spirsiu !..

I —Bet tas avinas, tėve, irgi 
*. Spardėsi ir blio

vė ! Bet farmeriai jį išmau
dė ir paskui jis net šokinė-

kalbi. Juk rivaliucija ver
čia visą svietą augštyn kojo
mis. Ji, vaike, griauja visus 
karalius ir generolus.

—Aš tą žinau, tėve. Bet 
aš nesuprantu, ko tu, tėve, 
bijaisi. Juk tu ne karalius.

—Ale aš esu lietuviško vai- 
sko generolas, Maike.

—Tai tik tau taip rodosi, 
tėve. Ištiesų gi tu nebuvai, 
nesi ir niekad nebusi gene
rolas. Ištiesų tu esi tik 
juokdarys ir daugiau nieko.

—Ne. vaike, aš esu regli 
vyčiu kamandyras ir riva- 
liucijos aš bijau. Aš jau 
tris sąvaites gyvenu pasi- 
kavojęs. Dienos laiku aš 
sėdžiu įlindęs i tamsų skle-

"Tempora mutantur, et 
nos mutamur in illis," saky
davo senovės romėnai, kas 
lietuviškai reiškia: "Laikai 
keičiasi ir mes keičiamės su 
jais.’

Ir šita patarlė stebėtinai 
teisinga. Euvo laikai, kuo
met lietuviams imponavo 
lenkų kultūra. Tuomet mu
sų žmonės stengėsi būti len
kais ir prie savo pavardžių 
pridėdavo lenkiškų galūnių. 
Dabar virto kitokie laikai ir 
musų patriotai pradeda savo 
pavardes vėl lietuvinti.

Bet iš to pavardžių mai
nymo būna ir juokų nemaža. 
Pavyzdžiui, iš Paršaičio pa
sidaro Gabrys. Na, pasaky
kit, kam šitą pavardę reikė- 
io mainyt? Juk tai ne len
kiška pavardė. Paršaitis 
reiškia paršo vaiką, o paršas 
tai juk grynai lietuviškas 
daiktvardis. Ir prie to da 
šita pavardė buvo labai at
sakanti to žmogaus budui. 
Sulvg savo budo jis yra tik
ras Paršaitis, jei ne čielas 
Paršas. O pasakykit, ką 
reiškia Gabrys? Etimolo
giškos to žodžio prasmės aš 
visai nežinau, bet jo skam- 
bėiimas man primena kokį 
tai nerangų, kuprotą gre
mėzdą. kuris čigoniškam 
Paršaičio landumui visai 
neatsako.

Dabar paimkime poną Na
ruševičių. Jis apkapojo sa
vo "szlacheckie nezvisko’’ ir 
padarė iš jos pavardę No
rus. Nei šis, nei tas. Tai 
lyg nupeštas ilgakaklis žą
siukas. Kad jau butų Na
ras — na, tai butų nors šio
kia tokia prasmė. Naras, 
tai tas, ką nardo. Pas lietu- 
tuvius yra ir paukštis tokiu 
vardu. Bet ką-gi reiškia No
rite? — Nieko! Ir ve, iš in
žinieriaus Naruševičiaus. iš 
žymaus tautininkų veikėjo 
išeina — niekis. Tai pras
čiau. negu "viso labo tik mo
kytojas.”

Prof. Gnaiba.

Naujoji vokiečių valdžia 
prisiuntė prezidentui pa
klausimą, ar gali Vokietijos 
žmonės tikėtis iš Amerikos 
pašalpos. Jos telegrama 
skamba šitaip:

"Vokiečių valdžia širdin
gai prašo Suvienytų Valsti
jų prezidento suteikti Vo
kietijos kancleriui Ebertui 
bevieliu telegrafu informa
cijų, ar jis gali būt užtikrin
ąs. kad Amerikos valdžia 

tuojaus prisius maisto, jeigu 
tvarka Vokietijoj bus palai
kyta ir maisto išdalinimas 
gvarantuotas?”

Į šitą telegramą Washing- 
tono valdžia atsakė:

"Bendram Kongreso po
sėdyje 11 lapkričio Suvieny
tų Valstijų prezidentas pra
nešė, jog sąjungininkų val
džios vyriausioj karės tary- ’ 
boj Versaliuje vienbalsiai; 
priėmė rezoliuciją, užtikrin-į 
damos centralių valstybių 
žmones, kad bus daroma vis
kas; ką tik aplinkybės leis, 
dant pristačius jiems mais

to ir palengvinus badą, ku
ris daugelyje vietų gresia jų 
gyvybei: ir kad ta pašalpa 
bus tuojaus organizuojama' 
tokiu pat budu, kaip ji buvo 
organizuota Belgijoj.

"Prezidentas išreiškė viltį, 
kad dabar, kuomet bus pa- 
liuosuota daug centralių 
alstvbių laivų, kurie iki šiol 

stovėjo dyki, bado pavojų 
bus nesunku prašalinti, ir 
kad paiiuosuotą nuo baimės 
protą ir energiją žmonės ga
lės sunaudoti politiškam 
perbudavojimui savo šalių.

"Bet pirma negu maistas 
bus nusiųstas. Vokietijoj 
turi būt įvykinta tvarka ir 
gvarantuotas maisto išdali- 
nimas." 

Sakoma, kad žmogus delei kanalo į augštesnijį. Tarp Dauguma smulkiųjų pau- 
jo proto išsivystymo paliko' žinduolių-graužlių gyvūnų kščių susiveja sau lizdus 
lig kad viršgamtine esybe—'gabiausiu architektu yra čerpulės pavidalu tarp me- 
viešpačiu gamtos; kad tik babras. Babrai savo ramus džio šakų, paprastai dviša- 
jis vienas supranta ir ap- stato vandenyje iš dumblo kyje, kad turėjus apsaugą 
vertina darbo svarbą, per- ir šakų, begalo dailiai ir nuo vėjo. Iš vidaus iškloia-

gyvūnų kščių i _ ________
architektu yra čerpulės pavidalu tarp me- 

~ .—__j džio šakų, paprastai dviša-

•z

pa, o naktį einu gult su šob- fPf1 
le. Pet ir tai aš bijau lovoj 
gulėt
“ -Matau, tėve, kad baimė *8 džiaugsmo Tokių avi- 
tavo didelė. Tu visas drebi.:"'’- teve. yra labai daug.

—Jes, vaike, drebu diena Jie priešingi savo palengvi
nimui dėlto, kad jie nesu- 

isipratę. Bet yra protingų 
žmonių, kurie žino, kad pa
razitai ir avinams nereika
lingi- Ir jie tuos parazitus 
išnaikina.

—Veidiminut, Maike. Aš

ir naktį. Gyvenu kaip zui
kis per ablavą.

—Aš tą baime suprantu, 
tėve. Tai yra baimė, kuri 
dabar apėmė visus senojo 
svieto rėmėjus. Visiems 
klerikalams dabar dreba 
kinkos. Dreba, nes mato, noriu, kad tu man išvirozi- 
kad senas jų pasaulis jau tum. kas tai yra tie do para- 
griųva. Griūva visi sostai, zitai. 
griūva Dievo pateptiniai ir;
griūva tvirčiausia jų para- gyvūnas, kuris minta kito 
ipa — klerikalizmas. Iš tų gyvūno krauju. Parazitu 
m ų vėsi u kįla naujas svie- taipgi vadinasi kiekvienas 
tas — kįla socializmas. Bet dvkaduonis, kuris gyvena iš 
tau. tėve, nėra ko bijotis.

—Aš, vaike, bijau. Kas
dien0 kalbu rąžančių, kad razitų neturiu, 
panelė švenčiausia apsaugo-, —Turėt, tėve, tai tu jų tū
tų Lietuvą nuo socialistų. : r i daugiau negu kas kitas,

—Bet tavo baimė nepama-tik tu jų nepažįsti. Tu jų 
tuota. tėve. Ją galima išai- tiek turi. tėve, kad tu nuo jų 
škinti psichologiniu keliu, net susikūprinai. Ir todėl, 
Tu visą laiką buvai priešių-, tėve, tau būtinai reikalinga 
gas socialistams. Tu organi- .gera maudynė. Ta maudy- 
zavai prieš iuos vyčius, tu ne, kuri paliuosuos tave nuo 
nesykį norėjai juos sumušti; tu parazitų, yra revoliucija^ 
tu išmušei nevieną jiems tėve. Todėl tu, tėve, turi* 
langą; tu jautiesi daug prieš džiaugtis, kad revoliucija

Parazitas, tėve, tai toks

kitų triūso.
—Tai aš, vaike, tokių pa-

f
_________ ______ _____ _ revoliucija 

iuos Drasikalnes. ir todėl da- prasidėjo, o ne po lova lįsti, 
bar, kuomet jie pradėjo imti —Vaike, man net baisu, 
visur viršų, tave apėmė bai- kaip tu taip šneki. Da tu

Nelaimingi Antrininkai
Atsižvelgus į monarchų 

istoriją randame, kad nelai
mingiausi iš jų vis buvę tie, 
kurie "II” titulą turėjo. Ir 
šiaip:

Rusijos caras Aleksand
ras II-ras likosi nihilistų 
bombos sudraskytas.

Anglijos karalius Eduar
das II-ras likosi užtorturuo- 
tas.

Nederlandijos karalius Vi
limas II-ras mirė raupų liga.

Francuzijos karalius Hen
ry II-ras likosi sukapotas.

Vengrijos karalius Liud
vikas II-ras prigėrė.

Bavarijos karalius Liudvi- 
gas II-ras nuskendo.

Rusijos caras Mikalojus 
II-ras susilaukė bene liud- 
niausio iš visų antrininkų 
galo.

Turkijos sultonas Abdul 
Hamid II-ras netekęs visko, 
varge pasimirė.

Vokietijos kaizeris Vilhel
mas II-ras susilaukė nema
loniausio likimo.

"Lietuvos karalius’’ U- 
rach-Mindaugis II-sis nei 
atsisėst ant Mindaugio sos
to negavo. Well, jis išmoko 
lietuviškus poterius galės 
sėstis Šidlavoj po bromeliu.

J. K. Dėčkus.

Kunigai Jžiaugiasi lietu
viško ”karaliaus” Uracho 
skaitlingais vaikais. Vel
tui, jau poteriaut juos ne
bemokys.

sau 
me-

KAIP KUR ŽMONES MIEGA
■ •

Budas pasilsėjimo tarp 
atskirų šalių gyventojų yra 
taip skirtingas, kaip ir kiti 
jų papročiai. Iziva, kuri vie
nos šalies žmonėms yra pa* 
ranki ir smagi geram nak
ties pasilsėjimui, kitos šalies 
gyventojams visai netinka 
ir jie joj visai negalėtų už
migti. Europiečiai ir a- 
merikonai reikalauja lovos 
ir lovoj minkšto plunksnų 
pagalvio, kad gerai išmie
gojus ir pasilsėjss; tuo-tar- 
pu japonietis išsitiesia ant 
pintinio mato, vietoj minkš
tos paduškos pasideda 
no galva keturkampį
džio stuką ir miega taip 
smagiai, kaip męs ant plun
ksnų.

Rymiečiai labai daug svar
bos priduoda lovom, kurios 
nas juos būna žemos ir pui
kiai išpuoštos. Kuomet šiau
rės gyventojai negali pasil
sėti neišsitiesę ruimingoj il
goj lovoj, tai tropiškų šalių 
gyventojai, kaip tik atbulai, 
miega kabamo j lovelėj (ha
make) susirietę į kamuolį, 
kaip beždžionės.

Didžiuma Rusijos ir Lie
tuvos gyventojų myli mie
goti ant karšto mūrinio pe
čiaus, nuo kurio nulipę vėl 
eina į didžiausį šaltį.

Indai įlenda į tam tikrą 
maišą, kad apsisaugojus 
nuo uodų, ir tenai miega. 
Laplandijos gyventojai į- 
lenda į padarytą iš elnio o- 
dos maišą, kad apsisaugo
jus nuo šalčio.

Nors amerikiečiai dar ne
gali apsieiti be plunksnų pa- 
duškos, vienok plunksnų už- 
siklojimas Amerikoj retai 
kur vartojamas: jo vietą už
ima vatinės ir vilnonės ant
klodės.

Plunksnų užsiklojimas 
(duknos) daugiausia varto
jama Vokietijoj, Prancūzi
joj ir T.i et u vo j.

mato rytojaus reikalus ir 
juos aprūpina.

Pasižvalgius po žemesnių
jų gyvūnų pasaulį randame, 
kad ir ten daug kas yra pa
našaus.

Daugelio vabzdžių, ypač 
plaštakių-verpėjų, jaunikliai 
— kirminai susiaudžia sau 
bendrą butą nuo lietaus bei 
priešininko pasislėpti. Idant 
į tokį bendrabuti sugrįžti 
dažnai tie kirminėliai išeida
mi toliaus maisto jieškotis, 
vpač smarkiam vėjui pu
čiant,kada gręsia pavojus,ne 
šasi su savim galą siūlo (or- 
tinklio, kurio kitas galas 
pririštas prie tariamo buto. 

| Vėjui nubloškus jį nuo lapo, 
I kirminas savo siulu užsiko- 
nia ant šakos ir palei tą siū
lą susiranda savo butą.

Verpėjai ■"draugai,” bū
riais gyvendami ąžuoluose, 
budavoia sau storomis gum
buotomis sienomis lizdus, iš 
kurių ilgi siuliniai keliai 
pratiesti žemyn ir augštyn 
medžio kamienu. Tais ke
liais kirminai kopia augš
tyn minkštų lapų jieškotis, 
gi naktimis nusileidžia į sa
vo bendrą liz'dą. Delei per
sikeitimo į plaštakę kiekvie
nas tų kirminų apsiaudžia 
Į tinkamą krepšį ir ten mie
ga iki sparnai ir kojos neiš
auga.

Helikonai ir drugiai, karš
tuose kraštuose gyvenan
tis, budavoja sau lizdą pavi
dale pailgų maišelių, prie 
šakų prikabintų, ir tuose 
maišeliuose naktimis miega.

Stebėtiniausius bendrabu
čius, tikriau sakant pilis, 
randama begalo sumaniai 
pabudavotas pas skruzdės, 
Pas kaikuriuas skruzdžių 
veislės jų lizduose randama 
visa tai, ką ir žmo
gaus išbūdavote j pily j; ir 
klėtys su aruodais, ir ligon- 
bučiai ir dirbtuvės, ir bend
rų susirinkimų salės. Apsi
saugojimui nuo priešo iš pi
lies sumaniausiai pravesti 
požeminiai kanalai. Vienu 
žodžiu, skruzdė savo suma
numu ir permatymo ypa
tybe kas-žin ar neviršija pa
tį civilizuočiausį žmogų. Bi
tės taipgi gana sumanus 
gyvūnėliai.

Budavotojus randama 
taipgi ir tarpe žuvų. Erške- 
lininkais, pav., budavoja sau 
butus iš šaknų ir šiaudelių, 
maišydamas su dumblu ir 
smėliu. Iš šitokio molio iš
mūrytas butas yra apskri
tus iš oro, turi iš abiejų pu
sių įnėjimui ir išėjimui sky
les. Tokį butą paprastai iš
mūrija patinas ir pabaigęs 

i savo darbą įsivaro butan pa- 
! taite ir neišleidžia jos iš ten 
■iki jaunikliai iš ikrų kiauši- 
} nėb’” neišsiriečia.

Gyvūnai žinduoliai pa- 
i prastai pasijieško sau pačios 
gamtos pagamintų urvų, bet 
kaikurie patįs sau pasidaro 
tinkamus butus. Dažniau- 

• šiai būna tai paprastos olos, 
i kokias sau išsikasa barsu
kai, lapės, triušiai, kiškiai ir 
daugelis kitų graužlių. Inė- 
jimo ir išėjimo kanalų žvil
gsniu ir pas tuos gvvunus 
pastebiama tūla tvarka. Y- 
patingas kanalų išsisukinė
jimas būna pas kurmius; 
aplink ruimingos duobės ei
na du kanalai, iš kurių aug- 
štemvsis yra siauresnis, a- 
patinis gi platesnis,iš apati
nio i viršutinį paprastai bū
na 5 perėjimai ;iš augštesnio 
kanalo eina tris perėjimai į 
vidurinę duobe, o ketvirta 
ola iš duobės išeina i žemuti
nį kanala ties ta vieta, kur 
yra perėjimas iš žemutinio

tvirtai sudėstytų, surištų ir 
aplipdytų. Įnėj’imas vidun 
būna tuč po pačiu vandens 
paviršium taip, kad nepatė- 
mytinai jie gali įneiti vi
dun ir išeiti lauk.

Voverės būdavo ja sau bu
tus iš šakelių, samanų ir la
pų su ankšta anga įnėjimui. 
Viduje guštą iškloja plau
kais. Tokie jų lizdai papra
stai iš viršaus žaliuojantis 
tarpe šakų mažai tepatėmy- 
tini, reikalingi voverėms ne
tik globojimui jauniklių, bet 
ir nuo lietaus bei darganų 
pasislėpti.

Laukų pelės lizdas turi 
pavidalą kabančio krepšio, 
supinto iš sausų žolių ir len
drių lapų.

Pas paukščius budavoji- 
mas lizdų yra taip abelnas. 
kad senai pripratome į tai 
žiūrėti kaipo į paprastą dai
ktą. Pas paukščius lizdai 
susivijami tik perėjimo me
tui : jaunikliams išlėkus, 
lizdas dažniausiai būna ap
leidžiamas. Tiesa, būna ir 
išėmimų. Yra paukščių, ku- džio žievės, 
rie būdavo ja sau lizdus pa
stoviam savo gyvenimui.

Įvairus paukščiai įvairiai 
sau lizdus gamina. Įvai
riems paukščių lizdams pri
sižiūrėję pastebim įvairių 
gabumą, rūpestingumą link

•»

ma minkštu materiolu. Gie
dantis strazdas išvidaus 
plaukinį apvalkalą ištepa 
klijais ir išlygina taip dai
liai, kad net blizga. Toks 
lizdas, supintas su klijais, 
yra taip tvirtas, kad sunku 
ir nagais jis suplėšyt

Vadinamų audėjais pauk
ščių lizdai skiriasi nuo kitų 
tuomi, kad išrodo pakabin
tais maišiukais, iš visų pusių 
uždaryti ir tik žemai šone 
turi skylę išėjimui bei įne- 
imui. Toji gi įnėjimui sky
lė nedaroma tiesiog maišiu
ko šone, bet eina tam tikra 
įvairaus ilgumo dūda. Šito
kie lizdai yra labai dailiai 
suaudžiami iš valkninių žo
lių ir kabinami ant šakos 
galo.

Kaikurie smulkus čiulbu- 
nėliai paukščiai siuvasi sau 
lizdus iš lapų. Siuvimui 
vartoja siulus — medvilnės 
valaknėlius. Ypač Indijų 
paukštis, kriaučiuku vadi
namas,stebėtinai gražiai su
siuva sau lizdą iš plonos me-

Murininkystė tarpe smul
kiųjų paukščių yra prasipla
tinusi. Perentįs duobėse ir 
olose paukščiai angą lizdan 
paprastai užmurina. moliu 
taip, kad lieka tik siaura 

o_ __ __r______ o__ _____ spragelė, atsakanti šeimi-
jauniklių ir instinktyvį at- ninku didumui, 
sargumą. Kiekvienas pauk
ščiu savo lizdą susiveja to
kioj vietoj, kuri saugiausia 
nuo aršiausio jo priešinin
ko. Joks paukščių nededa 
pirma kiaušinių nepriruo- 
šęs atsakančio lizdo.

Trumpaspamiai paukš
čiai, plaukiojantįs bei brai- 
džiuojantįs, kurie lizdų ne
daro, iškasa lėkštas duobu
tes smiltyne ir iškloja šiau
dais. Kai-kųrie vandeniniai 
paukščiai, kaip ve petrelės 
bei ai kės žemė je kasa duo
bes ir tose duobėse deda 
kiaušinius ir peri. Narai, 
laukinės antįs ir kt. jau 
rūpestingiau darosi sau liz
dus iš lendrių, švendrių ir 
žolių. Vandeninė vištelė 
pasigamina sau plaukiojan
ti lizdą, gi iš tos pačios pau
kščių eilės gervės, gandrai 
ir kt. darantįs sau lizdus 
medžių viršūnėse, susiveja 
juos iš storu ir plonučių 
šakų, viduje iškloja samano
mis ir sausom žolėm. To
kius jau lizdus sau suveja 
arai ir kiti draskantįs pauk
ščiai.

Laukinių balandžių lizdai 
prasti, suvyti iš šakų taip 
retai sudėstytų, kad kątik daromos ne
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Snaparagis užmūrija liz
de savo pataitę taip, kad pa
lieka tik mažą langelį mais
tui paduoti. Kregždės susi
lipdo palėpėse sau lizdus iš 
šlyno ir molio. Ypač stebė- 

i tinas architektūras žvilgs
niu yra lizdas amerikoniško 
puodžiaus, kuris pasigami
na sau butą tik iš gražaus 
molio pavidale kopulos. Ki
niškų kregždžių lizdai pa
dirbti būna iš tirštų seilių, 
greit suskrentančiu ore. 
Tas seiles tie paukščiai pe
rėjimo metu iš savęs išduo
da. Lindai būna kaip kad 
dailus gurbelis surazginti iš 
seilinių siūlų taip, kad būna 
kiaurai permatomi ir prili
pinami prie uolų, šituos 
lizdus kiniečiai valgo kaipo 
nepaprastus gardumynė- 
lius. Valgomieji "salanga- 
nai” (kregždžių lizdai) pa
duodami tik ant ponų stalo.

Reikia paminėti ir daili
ninkus. Kai-kurie Australi
jos ir Afrikos besparniai 
paukščiai renka ir susine- 
ša įvairių blizgančių kriauk
lių, akmenėliu ir kt. ir išdės
to jais savo buveines su di
deliu skoniu. Tos "altanos” 

; jaunikliams 
neiškrinta pro sklyles kiau- globoti, bet savo aistetikos 
šiniai. Kitokių paukščių liz- jausmui patenkinti. Šitokiu 
dai paprastai būna rūpės-! budu išpuoštais takais tie 
tingai ir gerai suvyti.

Daugelis paukščių išsika
sa pakriaušėse sau apie 
masto ilgio olas, gale tų olų 
pasidaro ruimingas vietas, 
ten kertę iškloja plunksno
mis, plaukais ir šiaudais. 
Kiti gi, vadinami kirtikais, 
dažniausiai išsikepta medžių 
kamienuose ‘skyles, ypač 
kur medis viduje būna išpu
vęs arba sutrūnėjęs. Gale 
tokios skylės išsikerta rui
minga vietą ir ten iškloja 
sau lizdą. Dažniausiai į to
kį lizdą būna dvi skylės, kad 
vieną jų priešui užatakavus 
galima butų kita pabėgti.

Tobuliausiu iš tos rūšies 
lizdų yra genio lizdas. Vidu
je medžio iškalton, suvirs 
pėdos gylumo duobėn eina 
viena skylė iš lauko vidun, 
žemiau gi tos kita skylė ei
na laukan kiton pusėn. Ge
nio lizdas išklotas medžio 
druožlėm, kurių prisidaro skiriasi nuo viso kito gyvių 
skylę kertant. pasaulio.

i paukščiai vaikščioja, tarsi 
žmonės muzėjų salėse prisi- 
žiurinėja kiekvienam gra
žiam daikteliui ir smagauja.

Yra taipgi Australijoje ir 
ant Borneo salos paukščių, 
kurie renkasi gražiose vie
tose pasiliksminimui. Pauk
ščiai sutupia į ratą, vidun 
rato ceremonialiai išeina 
šokėjai ir pilni gracijos ir 
stebėtinu judėjimu prieš 
viens kitą sustoję šoka.

Mes čia tik aplamai pami
nėjome, neturėdami vietos 
smulkmeniškesniam aprašy
mui gyvūnų ir paukščių su
manumo, sugabumo ir jų 
darbu pagamintų daiktų" 
Tam visam aprašyti neuž
tektų storos knygos. Tas 
faktas parodo, kad ir kituo
se gyvūnuose yra ir protas 
ir jausmas ir mintis, — kad 
ne vien tik žmogus gali pa
sigirti turįs sielą ir tuomi

I
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1914 metai.
Liepos 2b 

skelbė karę Serbijai, 
dienom vėliau Vokietija pa
siuntė ultimatumą Belgijai 
ir paskelbė karę Francuzijai 
ir Rusijai.

Rugpiučio 4 Anglija pa
skelbė karę Vokietijai, nu- 
šluodama vokiečių vaizbą 
nuo jūrių.

Rugp. 10 ir 12 Francuzi- 
ja ir Anglija paskelbė karę 
Austrijai.

Rugp. 15 Didžioji Belgijos 
tvirtovė Liege puolė ir vo
kiečiu kariumenė pradėjo 
triuškinti Belgiją. Penkio
mis dienoms vėliau vokiečiai 
naėmė Droselį, Belgijos sos
tinę.

Rugp. 23 Japonija paskel
bė karę Vokietijai.

Rugp.’ 2S Anglijos laivy
nas sumušė ties Heligolandu 
vokiečiu laivyną.

Rugsėjo 1 vokiečių armi
ja pradėjo veržtis link Pa
ryžiaus. Po penkių dienų 

sunkios kovos franeuzai at
mušė vokiečius nuo Mamos 
ir naskui nuo Ėno paupių, 
užduodami vokiečiams pir
mą didelį smūgį.

Gruodžio mėnesyje vokie
čių orlaiviai prade io bom
barduoti rytinį Anglijos pa
kraštį, užmušdami daug mo
terų ir vaikų. Tuomi jie už
sipelnė sau "vaikažudžių” 
vardą.

Metai užsibaigė kovomis 
rytiniame fronte; Serbai 
atsiėmė iš austrų savo sosti
nę Belgradą.
1915 metai.

Vasario mėnesiu anglai 
pradėjo vyt turkus iš Egip
to ir vakarinės Arabijos.

,.f Sąjungininkų laivynas ap
gulė Dardanelius.

Gegužės 7 vokiečiai pa
skandino pasažierinį laivą 
Lusitania.

Gegužės 11 vokiečių ant
puolis ant Ypro nepavyko.

Gegužės 12 Afrikoj gen. 
Botha paėmė VVindhuką.

Gegužės 25 įsteigta koali
cinė ministerija Anglijoj.

Liepos 9 atimta iš Vokie
tijos pietinę Afriką.

Liepos 22 Italai pradėjo 
verties link Isonzo.

Rugp. 23 Graikijos minis- 
teriu premjeru likosi M. Ve- 
nizelos, sąjungininkų šali
ninkas.

Spalių 6 Austro-Vengri
jos įsiveržimas Serbijon; 
penkiom dienom praslinkus 
Serbijon įsiveržė taipgi ir 
Pulgarij’a.

Lapkričio 12 Persijos ša
kas pasiskelbė sąjunginin
ku šalininku.

Gruodžio 15 gen. Sir John 
French likosi paliuosuotas 
nuo vadovavimo Anglijos 
kariumenės Francuzijoje, o 
jo vietą užėmė gen. Sir Dou- 
glac Haig.

1915 metai užsibaigė Ru
sijos kariumenės besiverži- 
mu Prūsijon ir keliais tur
kų sumušimais.
1916 metai.

Sausio 8 britai evakuavo 
antnultąjį Galipolį.

Vasario 21 prasidėjo kova 
delei Verduno tvirtovės pa
ėmimo.

Kovo 16 Vokietijos admi
rolas von Tirpitz, subrnari- 
nų veikimo vedėjas, pasi
traukė nuo vietos.

• Balandžio 24 sukilimas 
Airijoje.

Birželio 5 vokiečiai pa-! jurininkai Kiel uoste užmu- 
skandino laivą, kuriuo šė 38 savo oficieriu. 
keliavo Rusijon Anglijos' Sausio 14 Francuzijos pre- 
karės ministeris lordas Kit- mjeras Clemenceau įsakė 
chener. areštuoti buvusi Francuzi-

Rugp. 27 Rumunija ap- jos premjerą Caillaux, kal- 
skell>ė karę centralinėm vai- tinamą išdavystėje* Tą pa- 
stvbėm. čią dieną Rusijoj buvo pa-

Rugp. 29 vokiečių armijos darytas pirmas nenusiseki-

| Gruodžio 6 vokiečiai pa- 
'ėmė Rumunijos sostinę 

Austrija pa-1 .juodžio 7 Anglijos mi- 
----- Trim'mstenų pirmminKu liko 

Lloyd George Į vietą Asqui- 
tc.

Gruodžio J2 vokiečiai pa
darė taikos propoziciją.

Gruodžio 15 didelis fran- 
euzų laimėjimas mūšiuose 
ties Verdunu.

Metai užsibaigė eile są
jungininkų laimėjimų Įvai
riuose frontuose.
1917 metai.

Sausio 21 vokiečių valdžia 
paskelbė atkakliausią sub- 
marinų kovą sąjunginin
kams, kas buvo priežasčia 
pertraukimo draugiškų ry
šių tarp Vokietijos ir Su
vienytų Amerikos Valstijų.

Kovo 11 britai paėmė Bag
dadą, užgesindami vokiečių 
karininkų partijai viltį už
imti visą vidurinę Eu
ropą.

Kovo 12 kilo Rusijos'poli
tinė revoliucija, nuvertė nuo 
šerto cara Nikalojų II-rą.

Balandžio 6 Suvienytos A- 
merikos Valstijos paskelbė 
VrVif i?ai karę.

Birželio 12 atsisakė nuo 
'osto Graikijos karalius 
Konstantinas.

Birželio 29 paskirta britų 
kariumenei Egipte vadovau
ti gen. Allenby.

Liepos 14 Vokietijos kan
cleris Bethmann Holweg 
atstatytas nuo vietos.

Liepos 19 prasidėjo Rusi
jos kariumenės pasitrauki
mas iš karės frontų.

Rugp. 12 Vokietijos orlai
viai bombardavo Anglijos 
pakraštį, užmušdami 32 
žmones.

Rugp. 14 Kvnija paskelbė 
karę Austrijai ir Vokietijai 
Ta pačią dieną buvusi s Ru
sijos caras išsiųsta Sibiran.

Rugsėjo 4 vokiečiai buvo 
atmušti nuo Ypro; vokiečių 
orlaiviai vėl užpuolė Londo
ną.

Rugsėjo 21 Vokietija ir 
Austrija kiekviena atskirai 
nasiulė taikymąsi.

Snalių 1 vokiečiai padarė 
didžiausi orlaiviais užpuoli
mą ant Londono.

Spaliu 29 Italai Isonzo 
fronte buvo skaudžiai su
mušti.

Lapkričio 2 amerikiečiai 
Pures-Loraino fronte pirmu 
kartu stojo mušin.

Lapkričio 10 prasidėjo so- 
cialė revoliucija Rusijoj. 
Kerenskio valdžia V>uolė, 
Sovietus paėmė Į savo ran
kas bolševikai.

Lapkričio 15 Francuzijos 
premjeru paskirta Clemen- 
ceau.

Lapkričio 21 franeuzų 
fronte vokiečiai likosi skau
džiai sumušti. Hindenbur- 
go liniia likosi per 35 mylias 
sutriuškinta, britai nuėjo 
pirmyn 5 mylias.

Gruodžio 15 bolševikai pa
sirašė ant Brest-Litovsko 
sutarties su vokiečiais.

Gruodžio 26 Suvienytų A- 
merikos Valstijų valdžia pa
ėmė savo kontrolėn Ameri
kos geležinkelius ir genera- 
liu geležinkeliams direkto
rium paskirta prez. Wilso- 
no žentas W. McAdoo.

Metai užsibaigė vokiečių 
prievartomis ant pasidavu- 
sios kaizerio malonei Rusi

jos.
1918 metai.

Sausio 7 sukilę vokiečių

paskirta kęs pasikėsinimas ant gy- 
i valties Lenino.

Sausio 25 vokiečių kancle- 
j ris Hertlingas kalbėjo 

Reichstage apie prez. VVilso- 
no karės ir taikos programą.

Vasario 12 Britanijos val
džia atsisakė pripažinti 
Brest-Litovsko sutartį.

Vasario 22 Amerikos ka
riumenė pradėjo veikt Che- 
min dės Dames apielinkėj.

Vasario 24 amerikiečiai 
apsupo priešininko kariu
menę ties Toul miestu.

Kovo 9 Amerikos kariu
menė paėmė Loraine vieną 
mylią priešininko apkasų. 
Tą pačią diena Rusijos sos
tinė perkelta iš Petrogrado 
Maskvon.

Kovo 29 sąjungininkų ka
riumenei viršiausiu vadu 
nuskirta gen. Ferdinand 
Foš. Prez. Wilsonas už
draudė siųsti Europon mais
tą, išskiriant reikalingąjį 
kariumenei.

Balandžio 23 britai užpuo
lė Zeebruges ir užblokavo 
prieplauką, paskandindami 
kelis savo senus laivus.

Gegužės 30 vokiečiai įsi
mušė 2 mylių kyliu palei 
Rheims miestą.

Birželio 16 Italai pradėjo 
savo didelį ofensyvą Piave 
fronte. Austrai prisipažino, 
kad jų ofensyvas nenusise
kė.

Birž. 30 britai ir japonai 
išsodino savo kariumenę 
Vladivostoke.

Liepos 15 Hayti valstybė 
oaske’bė Vokietijai karę. 
Vokiečiai pradėjo penktą o- 
(ensyvą 50 mylių fronto pla
tuma kampanijoje.

Liepos 18 amerikiečiai ir 
franeuzai pradėjo didelį o- 
fensvvą Mamos rajone.

Liepos 29 amerikiečiai 
skaudžiai sumušė prusišką- 
o įvardiją Soisson-Chateau 

Thiery fronte.
Rugp. 2 vokiečių kariu

menė pradėjo generalį pasi
traukimą Aisne-Ourcq ra
jone. Amerikos kariumenė 
su sąjungininkų skyriais iš- 
'ėdo Archangelske.

Rugp. 8 franeuzai ir bri
tai sulaikė vokiečiu ofensy- 
vą link Amiens. Prasidėjo 
sąjungininkų kontr-ofensy- 
vas.

Rugp. 31 vokiečiai pradė
jo trauktis atgal Flandrijoj.

Rugsėjo 3 Suvienytos Val
stijos formaliai pripažino 
Čeko-Slovakus kaipo ka
riaujančią sąjungininkų pu
sei tautą.

Rugsėjo 13 amerikiečių 
kariumenė sumušė vokie
čius ties St. Mihiel.

Rugsėjo 14 Austro-Veng
riją pakvietė kariaujančias 
valstybės konfereneijon pa
sitarti apie karės baigimą.

Rugsėjo 15 prez. Wilsonas 
atmetė Austro-Vengrijos 
propoziciją.

Rūgščio 20 britai sutriuš
kino turkų jiegas Palesti
noj.

Rugsėjo 21 prez. "VV ilsonas 
atsišaukė į civilizuotas tau- 
as pradėt veikti, kad pa
mosavus Rusiją iš po bolše

vikų rėžimo.
Rugsėjo 27 Bulgarija pa

siuntė sąjungininkams pra
šymą

Spalių 1 Bulgarija pasida
vė pilnai sąjungininku va
liai.

Spalių 3 vokiečių kariu
menė pradėjo visuotiną sa
vo pasitraukimą. Evakua
vo Lille ir pradėjo ruoštis 
prie apleidimo Belgijos.

Spalių 6 centralinės vals
tybės pasiūlė taiką. Vokie
ti ios kancleris Maksimilia- 
nas pasiūlė pertraukimą 
mūšių.

Spalių 9 prez. Wilsonas į 
vokiečių pasiūlymą atsakė: 
"Negali būt pertraukti mū
šiai pakol vokiečiai neišeis

iš užgriebtų žemiu.” ,
Spalių 13 vokiečiai prie- PAĖMĖ VISĄ LAIVYNĄ, 

mė prez. W ilsono išlygas.
Sutiko evakuot užimtus kad visas vokiečių kariškas 
kraštus.

Spalių 14 prez. Wilsonas 
atsakė į vokiečių notą, už- 
reikšdainas, kad pakol au
tokratija valdo Vokietiją, 
patol negali būt taikos. Nu
siginklavimo (mušiu per
traukos) išlygas Wilsonas 
paliko diktuot sąjungininkų 
militaristams.

Spalių 16 vokiečiai pradė
jo eyakuot Belgiją.

Spalių 19 prez. Wilsonas 
atmetė Austrijos prašymą 
taikos, užreikšdamas,:
"Spaudžiamos tautos turi 
likt nepriklausomos.”

Spalių 27 Vokietija atsa
kė Wilsonui. sutikdama pri
imti visas išlygas.

Spalių 28 Austrija sutiko 
priimti visas sąjungininkų 
išlygas.

Spalių 31 Turkija pasirašė 
ant sąjungininkų paduotų 
nusiginklavimui išlygų.__

Lapkričio 7 sąjungininkai 
priėmė certitralinių valsty
bių prašymą.

Lapkričio 8 vokiečių atsto
vai po balta vėliava jierėjo 
sąjungininkų fronto liniją, 
kad priėmus jų išlygas mū
šiams pertraukti.

Lapkričio 9 kaizeris atsi
lakė nuo sosto ir visų savo 
karališkų teisių. Vokietijos 
valdžią paėmė socialdemo
kratai.

Lapkričio 10 vokiečiai pa
sirašė ant są jungininkų išly
gų — karė užsibaigė.

Pajieškau brolio Jono Grigaliūno, 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Vaba- 
Įninku parap., Skamarų kaimo, gyve- 

Iš Bremeno pranešama, 00.M^nce, roeta! kaiP_ ... važiavo su Ipolitu <jhomargiu ) Ore-
I gon valstiją. Nuo to laiko nieko apie 
jį negirdėiau. Turiu labai svarbų 
reikalą. Labai prašau atsišaukti ar 
kas apie jį žinot praneskit, už ką as 
busiu dėkingu. (47)

Veronika Grigaliunaičia,
111 Park str., I.awrence. Mass.

'laivynas ir jo papėdė Heli- 
golandas jau Kareivių Tary
bos rankose.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 32 metų be sikirtumo tikė
jimo ir mylinčią gražų gyvenimą. Aš 
esu 32 metų, laisvas, nevartoju jokių 
svaigalų ir liuosas nuo kariumenės. 
Su pirmu laišku malonėkit prisiųsti 
savo paveikslą. Platesnes žinias su
teiksiu laišku. (48)

I. Yankauskas,
113 Rauber str., Rochester, N. Y.

VISOKIOS ŽINIOS
True translation filed vvith the post- 
įester at Boston, Mass., on Nov 

October 6. 1917.
20, 1918, as required by the Act of

uždare buržuazijai
RUBEŽIŲ.

Kopenhaga. — Vokiečių 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba Įsakė uoliai saugoti 
Danijos rubežių, kau nega
lėtų Lenai pabėgti turčiai, 
generolai ir kitokie augšti 
valdininkai.

KARALIENĖ BIJOSI PRI
GLAUSTI KAIZERI.

”F rankfurter Zeitung” 
praneša, kad Olandijos ka
ralienė Willielmina norėju
si priglausti pabėgusį kaize
rį prie savęs, bet kadangi 
ir pati Olandija laukia to 
paties, kas įvyko Vokietijoj, 
tai nutarta, kad Vilimas 
Hohenzollern (kaizerio pa
vardė) gyventų kaipo pri
vatinis asmuo.

RAUDONOJI GVARDIJA 
AREŠTUOJA JUN

KERIUS.
Žinios iš Berlyno sako, 

kad Brunsvike jau susidarė 
raudonoji gvardija, kuri a- 
reštuoja ir kemša kalėjiman 
augštus valdininkus ir mili- 
tarinės valdžios atstovus.

VOKIEČIAI ŠAUKS STEI
GIAMĄJĮ SEIMĄ.

Kaip praneša "Frankfur- 
ter Zeitung,” naujoji Berly
no valdžia nutarė sušaukti 
Steigiamąjį Seimą tuojaus, 
kaip tik gyvenimas įneis Į 
normales vėžes. Kairieji so
cialistai Steigiamajam Sei
mui buvo priešingi.

SOCIALISTU TRIBUNO
LAS TEIS KARĖS 

VADUS.
Amsterdamo laikraštis 

"Telegraaf” praneša, kad 
kairieji Vokiečiu socialistai 
Vokietijos valdžioj nutarę 
Įsteigti tribunolą, prieš kurį 
busią teisiami admirolas 
Tirpitz, generolas Keinį, ad
mirolas Holtzendorf, Fater- 
lando partijos (patriotų) 
vadas Dr. Knapp ir kiti kal
tininkai už tęsimą karės.

PHILADELPHIA, pa. 
Pranešimas tėvams, kurie 
nori savo vaikučius pamo

kinti lietuviškai skaityt 
ir rašyt-.

Lapkričio (Nov.) 26 die
ną atsidarys vaikų draugijė
lės ”žiburėlio” mokyklėlė. 
Bus mokinama lietuviškai 
skaityt, rašyt ir dainų. To
dėl tėvai, kuriems rupi jusu 
vaikučių apšvieta taipgi 
ir doras jų auklėjimas, at
veskite juos utarninke, 26 
lapkričio, 7:30 valandą va
kare, Į "Žiburėlio” mokyklą, 
kuri randasi kertėj 8-th ir 
Fairmont avė.

"Žiburėlį” globoja LSS. 
1-ma ir LMPS. 11-ta kuopos.

Komisija.

Pajieskojimai
Pajieškau Kazimiero Žiūko Kauno 

r-ub.. Panevėžio pav, Skupu kaimo. 
Apie 20 metų gyveno Amerikoj apie 
Chicago, III. Jis pats lai atsišaukia 
arba kas apie jį žino meldžiu pranes- 
‘i.

.Tonas Petrauskas
188 Bolton str So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Adomo Kuncės, 
;š P^evacko sodžiaus. Naujamiesčio 
valsčiaus. Panevėžio pav.. Kauno 
rub. Turiu svarb i reikalą ir meldžiu 
•j paties atsišaukti ar kas jį žino ma- 
’onės pranešti

R. Siar.islovaS’ė.
523 Island avė.. R ’ckford, III.

Pniieškau brolio Juozapo Norkaus, 
š Gilaičių sodžiaus, Plateli'? parap., 
Ginteliškės va’sčiaus, leisiu 
’launo gub, gvver><> Hartford. 
To naties atsišaukti ar kas j: 
meldžiu pranešti.

Kazys Norkus.
14 Bertlom a-' Kartford.

1

nav, 
0mn.

žino

(-10»
Cor.n.

Pajieškau brol'o Stani«lov"> Vait
aus, iš Rankoj t kaimo. Raseinių 

■>av.. Kauno .rub. Turiu svarbi 
-eikalą ir meldžiu jo paties atsišru- 

’vt- ar kas jį žino malones pranešti. 
Girdėjau, ka-1 gy en» Warkcgan, bi. 

Jonas V lūki:s <19>
138 Athens str. So. Boston. Mass

Paiieškau Juozo Kiverio ir įo bro- 
i'j, iš Šunskų K dmo, Senapilūs pav.. 
'□vaiku gub.. ji. 9 • metų kaip
Vmerikoj. J’j p:i.-.ų -ii-iž'u '.i 
:as juos žino ir.al !'•> pranešti.

Joną* Andriušis,
BOX 16 So. i i.-.-.klin str..

I!oll5i«.'-k. Mass.

ar

Pajieškau sesers K. Gružiukės- 
Zakarienės, iš I’averdčnio viensėdijos, 
Pakrojaus parap-, Panevėžio pav., 
Kauno gub., gyveno Chicagoje. Jos 
tačios meldžiu atsišaukti ar kas žino 
na 1 onės pranešti, nes turiu svarbų 

i-eikalą
Mikolas Gružas

1011 MtVernon str, Philadelphia, Pa I
i

Pajieškau brolio Petro Kvedaravi- 
•iaus. iš Buconių kaimo. Metelių pa- 
-anijos. Seinų pav.. Suvalkų gub. 
To paties ar kas jį žino meldžiu atsi- 
' iepti. (47)

Jieva Kvederavičiutė.
193 Hartford avė., New Britain, Ct.

Paiieškau giminės Marijonos Ka- 
■akevičiutės. Suvalkų gub.. Gudelių 
rmino. Skriaudžiu parap., Grigaliūnų 

’iaiino nenki metai algai gyveno Nia- 
•_a:a Falls, N Y. T.vpgi ir kiti gi
linės malonėkit atsišaukti. (51) 

Alena Alaburgiut.5.
532 So Paca str Baltimore, Md.

Mačiulio iš 
Eržvilkio parap. 

reikalą ir 
žino atsi-

Pajieškau Juozapo 
Skruzdinės kaimo, 
Kauno gub. Turiu svarbų 
'-leidžiu jo paties ar kas jį 
iepti.

Jonas Barauskas,
401 Manning str..

Philadelphia.

(48)

Pa.

Pajieš' au brolio Juozapo Stoškaus 
•r Aleksandro Odino. abudu Kauuo 
-ub., Telšių pav., Ilakių parap. Vizan- 
‘ų sodos. Meldžiu pačių atsišaukti ar
ba kas apie juos žino malonėkit pra
nešti, nes turiu didelei svarbų reika
lą. I-eonas Staškus. (49)

58 Lincoln str., Brijjhton, Mass.

Pajieškau Veronikos Ramanauskie
nės, iš Armoniškių kaimo, Kalvari
jos pav., Suvalkų gub.. gvveno Ka
nadoj. Jos pačios atsišaukti ar kas 
ją žino meldžiu pranešti.

Marijona Gibiutė-, (48)
North Amhcrst, Mass.

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. (47) 

Jurgis Ūdras,
1816 So. Halsted str..

Chicago. III.

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

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

Pajieškau pažįstamu: Stanislo-o 
Kazimiero ir Jono Tulei! ių. taipgi jų 
sesers Konstancijos. Jonas gyveno 
Easton, Pa., o visi kiti Indiana Ha’-- 
lx>r. Ind. Jų pačių ar kas žino mel
džiu atsiliepti. (48/

Julius Gasuinas,
Post Office BOX 7, 

Crcightun Mine. (»<»nt, ( .mada.

Pajieškau brolio Jono Miškinio ir 
pusbrolio Antano Pečeliūno, iš Va
doklių parap., Ramygalės valsčiaus. 
Panevėžio pavietp. Kauno gub. Jų 
pačių atsišaukti ar kas juos žino 
meldžiu pranešti.

K. Miškinis (47)
19 Charles str., Waterbury, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 29 metų, be skirtumo tikė
jimo, bet mylinčios gražų šeimynišką 
gyvenimų. Esu 29 metų, moku ge
rų darbą ir liuosas nuo kariumenės. 
Merginos, kurios malonės su manim 
plačiau susipažinti meldžiu atrašyti 
laišką ir prisiųsti savo paveikslą. At
sakysiu kiekvienai ir sugrąžinsiu pa
veikslus.

ABC Nanty-Glo, Pa.
Pajieškau pusbrolio Prano Bargai- 

los. iš Padukšių sdHžiaus, Šiaulių 
pavieto, Kauno gub., nrieš 7 metus 
atvyko Amerikon, palikdamas mane 
Lietuvoj. Jo paties atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti. (47)

Dzidorius Dumbrauskas,
413 E 8-th str., Kewanee, III.

Paiieškau apsivedimui ,merginos, 
katalikės, aš esu 45 metų nevedęs, 
blaivas vyras. Meldžiu platesnių ži
nių kreipties šiuo adresu. (47/

John Kišlis,
BOX 1, Cohasset, Mass.

Paiieškau draugo Tado Galdiko, iš 
Darbėnų miestelio, Telšių pav. 
m gub., gyveno 
Turiu 
na ties 
ti.

102

Kau- 
Illinois valstijoj, 

svarbų reikalą ir meldžiu jo 
atsišaukti ar kas žino praneš- 

(47) 
Antanas Kaisis,

Polk str., N«wark, N. J

Pajieškau giminių ir pažįstamų iš 
Lietuvos. Pažįstamų turėjau Suval
kų gub., Lukšių. Šakių, Sintautų ir 
plokščių parapijoje. Malonėčiau žinoti 
ar visi da gyvi esate ir kaip gyvena
te. Kiekvienam atsiliepusiam sutei
ksiu atsakymą. (47)

J. Pakarklis
23 Dean str., Norwood, Mass.

Pajieškau savo pažįstamų Onos 
Illibaitienės, Juozapo Pilibaičio, 
Katrinos ir petronelčs Pilibaičiučių 
paeina iš Kauno gub., Telšių pav. 
Salantų miestelio; pirmiaus jie gyve
no Rockford, III., dabar nežinau 
kur. Meldžiu jų pačių atsišaukt, ar
ba kurie juos žino pranešti uz ką iš
kalno tariu ačiū.

Ona Gražinskiutė,
417 So. Paca str.,

Baltimore, Md

Paj:;?škau apsivedimui merginos, 
lietuvaitės, aš esu 33 metų, 6 pėdų 
nugščio, blaivas, mylintis grąžų gyve
nimą, katra norėtų būt laimingesnė 
iž kitas malonės greit atsišaukti 
orisiunčiant savo paveikslą.

Antanas Armus (48)
?033 Canalport avė., Chicago, III.

Pajieškau apsiedyutri merginos, 
nuo 35 iki 40 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, kad tik butų lietuvai
tė. Aš esu 38 metų, meldžiu kreipti? 
nuo adresu: (48)

S. Rąstelis, 
3OX 147 Johnson City,

Binghamton. N. Y.

PRANEŠIMAI.

(47)

TERRE H AUTE. IND.
Šiuomi pranešame visiems Sietyno 

Draugystės nariams, kad metinis su
sirinkimas bus 4 gruodžio. Todėl 
Meldžiame visus narius į minėtą su
sirinkimą atsilankyti, nes bus labai 
■varbus susirinkimas ir todėl visi 
nariai turi dalivauti. (49>

Susirinkimai prasideda 7 vai. vaka
re.

v. URBONAS, sekr.

Pajieškau brolio Jono J. Babickio 
iš Laukminiškiu sodžiaus, Alizavos 
parap., Virbališkių vaisė., Vilkmer
gės pavieto, Kauno gub., gyveno Ar
gentinoj. Jo paties meldžiu atsi
šaukti ar kas jį žino malonės pra
nešti. (48)

Elzbieta Babickiutė
BOX 4, Curvensville, Pa

Paiieškau brolio Kazimiero Augšt- 
kalnio ir Juozapo Grikšo, brolis gyve
no Chicagoi, antras gi Neiv Yorke 
brolis iš Liliakų rodos, o draugas iš 
Kušių sodos, abu Raseinių pav_ 
Kauno gub. Jų pačių atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

Vincentas Rudis.
P. O. BOX 7, Creighton Mine,

Ont., Canada

A. A. JUOZAPAS TARVAINIS
Šiomis dienomis mirė ligonbutyje 

Juozas Tarvainis. Velionis iš Lietuvos 
iaėjo iš Ilakiu, Kauno gub. Pirmiau 
iis gyveno Stoughton, Mass- o pas
kutinius 4 metus Brooklyne. N. Y. 
Velionis neturėjo čia jokių giminių, 
sūnūs jo gyveno pirmiau Bostone. 
Velionis buvo protingas ir pažangus 
vyras. Lai būna jam amžina atmin
tis.
I MOSS. 37 Post Line,

Marine Harbor. L I N Y

(47)

Pajieškau brolių Juozapo ir Stanis
lovo Stanbrauskų, iš Raudienių mies
telio, Šiaulių pav., Kauno gub. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Silvestras Stanbrauskas, (47 i 
22 KNOX str., Lcwinston, Me.

Pajieškau dėdžių Motiejaus ir Fra- 
no Stimbury Kauno gub., Vilkmer
gės pav., Deltuvos parap„ Tatkunų 
kaimo. Jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žino meldžiu pranešti.

Franė Stimburukė, (48 i
107 Apsley str., Hudson, Mass

PRANEŠIMAS GIMINĖMS.
Beckley Raliegh, W. Va., anglių ka

byklose 7 spalių š. m. likosi užmuš
tas WILIMAS ZUBRIS. paeinąs iš 
Kauno gub. Sakėsi turįs Amerikoje 
Ivi seseris — viena kietos anglies ra
jone, antra Philadelphijoj. Nuo se
sers sunaus Ant. Yenulio gyvenusio 
no nr. 238 North 8-th str.- Phiiadel- 
phijoj, gavęs ant 2 šimtų dol. 
k. Yenulis, 
zijon.

Velionis 
■ęs namus.

ja, kad net
Velionio seserįs malonės atsišauk

ei Wm. Butkevich,
BOX 65, Beckley, W. Va.

čekį, 
rodos, išvažiavo Francu-

Zubris čionai yra pir- 
Jam mirus svetimi pusti- 
širdį skauda bežiūrint.

REIKALAVIMAI.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 

šviesaus gymio, nuo 18 iki 23 metų 
amžiaus, geistina, kad butų suval- 

' kietė. Aš esu 24 metų, pasiturintis. 
. Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvie 

' nai.
Jonas Andrušaitis, (46) 

15 29 10-th str., Rockford, III.

'Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus, aš esi 

■ 35 metų, mainierys, 5 pėdų 6 colių 
augsčio, 160 svarų sunkumo. Gerai 
uždirbu. Meldžiu atsišaukti ir pri
siųsti savo paveikslą. Laiškus ir 
paveikslus grąžinsiu.

F. S. (47)
204 18-th st, 2 floor,

Wheeling, W. Va.

REIKALINGAS Partneris 
svarbaus pelningo interese. Aš 
šrades mašiną duonai piaustyt. 
šina begalo pageidaujama hotelinose 
r visose valgyklose, kur tik reik daug 

Juonos riekti. U. S. Patent Offics 
Washingtone pripažino mano išradi
mą ypatingu iki šiol da nubuvusiu. 
Mano gyvenimo sąlygos neleidai?, man 
vienam šitą išrodymą paleisti gyve- 
niman, todėl pajieškau partnerio su 
nedidele pinigų suma. Meldžiu susi 
žinoti su manim sekančiu antrašu:

Jonas M. Stasevičius, (48)
252 Rach sti., Porte, Ind.

prie 
esu 

Ma-

Pranešimas.

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. 

į Mylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą malonės atsišaukti, su pirmu 
laišku prisiųsdamos savo paveikslus. 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką. 

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

Pajieškau apsivedimui mcrjrinos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, laisvos 
nuo visokių religinių prietarų, turi 
būt čia augusi. Aš esu 33 metų, liuo
sas nuo kariumenės. Meldžiu atsišau
kti, prisiunčiant savo paveikslų. Ra- 

| šyt gali ir anglų kalba, tik turi būt 
l pasiekusi augštesnio mokslo. Vyrų 
meldžiu nerašinėti.

Povilas Skadas. (47)
i Gen. Delivery, Sta. C. Toledo, Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 26 metų amžiaus, be skir- 
tumo tikėjimo. Aš esu 26 metų. Mel- 

j džiu atsišaukti su pirmu laišku pri- 
, siunčiant savo paveikslų. Platesnes 
, žinias suteiksiu laišku.

J. Balčiūnas,
19 Hamlet str.,

A geniam ir Prakalbų Rengėjams.
Nuo laiko, kuomet Butkaus Spaus- 

uvė likosi perkelta iš Detroito Į 
DHICAGA. as likausi jos atstovu. 
Tutkus važiuodamas į mokyklą stu- 
'iijuot augštesnius mokslus, pavedė 
nan visus spaustuvės reikalus atlik
ti, ir pardavoti taip knygas kaip man 
geriausiai patinka.

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

Perkupčiams:
6 egzempliorai už.................. $1.00
40 egzenip. už............................$5.00
10() egzempiiorų už ........... $10.00
Atsišaukite tuojaus, dabar yra ge

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

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

Platesnes

(48) 
Athol, Mass.

Pajieškau savo draugų: Pranciš
kaus Katiliavo ir Jono Grokaueko. 
Abu paeina is Kauno gub., Šiaulių 
pavieto. Stačiuno parap. Jie patįs ar 
kas juos žinot, malonėkit man praneš
ti, už ką iškalno tariu ačių.

Izidorius Grušas,
4837 V». 14-t’n str. Cicero, III.

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

Juozapas Mainelis,
P O BOK 218, Oclvcin, Iowa.

Kad būt gražiu
Vortok tą mostį, ji padarys veidą 

TYRV. SKAISTŲ ir BaLTA. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. 
Tadaro minkštą ir balta odą. Kaina 
dėžutės 75c. ir $1.00. Pinigus galite 
siųst popierinį dolerį arba stampo- 
mis. ($0)

DISTRIBUTOR vvilbert co.
P. O. BOX 772. M ATERBURY, CT.

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

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

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

F. MILAAAUSKIS.
13 Atlantic st^ So. Boston, Maaa.

Pra-
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6 KELEIVIS.

'daugelis musų lyderių jau’ 
padarė. Jus peiperiuose 
matot, kad iš Žilinsko liko 
žilius, iš Naruševičiaus — 
naras, iš Mastausko — ma
tas ir taip toliaus. Vai, ko
dėl negalima iš Veršelio pa
daryt verši, iš Asilevičiaus... 
ukskiuzmi, šito vardo nega
li pafiksyt, jis perdaug ra- 
ten. bliv-mi.

Kaiu sau norit, bet jei ne- 
pasifiksisyt, tai aš never 
daugiau turėt su jumis tru- 
belį, užleisiu ant jūsų savo 

i Keidę,
smagu 
Dacol.

o jus žinosit kaip 
su leide turėt bizni.

Jurs truli,
Mr. i)žian Bamba.VYRAI IR LEIDĖS SA

RA P, DžIAN BAMBA 
ATSILIEPS.

Ir ko jus taip išsižiojot ir' 
išsišiepėL lig ką tokio pa
matę. Nevermain, pas ma
ne -viskas okei. A, jus senai 
lauk ė t mano spyčio, dėlto 
išsižiojot, kad maro žodžiai 
kai blynai jum kristų. No-, pasaKvslI, sau 
šery. As. užsižadėjau spy- t • £ ,k& feė •
ciųs sakyti, so elp mi gat~ 0, 
no! Jus manėt, kad aš su
streikavau dėlto, kad mano 
Keidė užėmė mano pleįsą. 
Dončiuvori, ant vyro neuž- 
erulė ir neužguls bobos ran
ka, nors ir žemė apsaidaun 
apsiverstų, vyras vis iš
siris ant viršaus. Bliv-mi!

Mano Keidė pasakė jums 
anąsyk spyčių ar žinot del
ko? Dėlto, kad jums pasi
girti, jog mane ukul Šamas; 
džėnnanams ant sasičių ati-; 
duos, o ji runys saliuną ir ........................ .
pasirinks sau smat felą, ve,; siaP^ien £azrŲ C1OJ • 
dabar aš kai buvau, taip ir’ 
tebesu. Bo ir priežodis sa-J 
ko: "Netikėk bobai." Jus! 
blivinot, kad mano- Keidė! 
pilnai jums astos mane, o ., . .. _-9
dabar ant tuščio jos-laukiat. malaas laike/ 
Jai reikia kičine ir pečius; 
vacvt, kad kruopos nepabėg
tų, ir kad bęibė galvos nei
ki šitų į puodą; - o kada turi 
čėso, tai į liukirigląsą žiuri 
ir dantis sau rodo, ukskiuz- 
mijiffiGj'ėjau pasakyti: nagu 
krapšto. Sy...

Ale jus norite žinot, kodėl 
aš užsižadėjau spyčius saky
tu. Uell, lisen, radavei jums 
išekspleinisiu.

Jus žinote, kad aš esu di
džiausias lojeris oi junaitet 
stoic ir forst klas saliunky- 
peris. Iš viso svieto — ra- 
undivcrlt — kasdien gaunu 
daug visokių kvesčinų. Duo
kim sau, atsakau kokiam 
Mister Asilevičiui, tai pas
kui iš visų miestų ir kontrių 
tik pilasi gromatos su rizo- 
liucijomis, nuo visokių Džio
vų, Tonių, Dzidorių ir kito
kių Asilevičių, jie visi pro- 
tistuoja prieš mane, kam aš 
jiems ekspleininu, jeigu jie 
visai man kvesčinų nestatė. 
Baigali! Kožnam visų tų 
Asilevičių rašyk ir eksplei- 
nik, kad biznis yra tik 
Raulu AsileviČium 
visais kitais. Bliv-mi, žmc-; j^ neį jr mane prigavo

Nuo jų neišsisuksi.
Orlaivininkai sako, kad už 

kelių metų orlaiviai bus taip 
ištobulinti ir pigus, jog kiek
vienas žmogus galės nusi
pirkti lakstomąją mašiną ir 
gyventi ore.

Gal pasakysit, kad tuo- 
ren-

dos ?
Netikėkit tam!
Kaip tik "Rokefelleris ir 

Morganas sužinos, kad oras 
yra pinigu, jie tuojaus ji pa
sisavins ir turėsit mokėt 
jiems pinigus. Penki centai 
atsikvėpimas. Ir kas mėnuo 
jus gausite bilą nuo oro trus- 
to, taip kaip dabar gaunat 
nuo gazo trusto.

Namie ir ne.
Marė:—Ona, ar buvai

į

>
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Suirimas
Inkstų.

Liga Inkstų prasideda kada 
inksai neišgali atidalyti šla
pumo, arba kada kanalas už
degtas ir negali jo užlaikyti; 
be ta, jeigu jauti skaudėji
mą arba pertankų varymą

šlapumo, reiškia, kad sistema nevarkoj ir pavojinga, kad Inks
tui neveikia jau galima žinoti ir iš to, kad verčia šlapintis per 
tankiai arba perretai, arba jeigu šlapumus yra nevystas ir 
šlapinanties jauti skausmų kas reikalauja teisingo gydymo.

SEVERA’S
Kidney and Liver Remedy

(Severos Gyduolė nuo Inkstų ir Kepenų) suteikia tame geriau
sių pagalba jeigu tiktai laiku pradėsi gydytis. Yra rekomen
duojama kaipo geriausia gyduolė nuo uždegimo Inkstų arba 
Kepenų, užlaikymui partmkaus arba skausmingo šlapinimosi, 
tų neveikimo, geltligės ir dėjimo strėnų, jeigu paeina nuo Inks- 
ištinimui kojų arba skaurugšdes pilvo. Kaina 75c. ir $1.25.

?4------------ 4-

Burnai plauti, kįms 
mazgoti, dantims valyti, gerk
lei plauti ar kaipo antisepso- 
lius, kuomet jis reikalingas ar 
tai įtriškimui, išplovimui ar 
išmazgojimui Severa’s Anti- 
sepsol (Severos Antisepsolius) 
karštai patiriamas. Pamė
ginkit jį. Kaina 35c.

Gydantis Muilas
stis kiekvienuose namuose. 
Severa’s Medical Skin Soap 
(Severos gydantis Odinis mui
las) valo, padailina ir gydo o- 
dą. taipgi yra pagelbingu mtu- 
dvme vaikų ir suaugusių. Jis 
jis yra geru barzdai skusti ir 
toaletoj. Kaina 25 centai.

*

*

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIU KRAUTUVE 

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

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

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

P. VALUKOMS,
* 255 Broadway, So. Boston, Mass.

Dai’i išvaizda ££ 
stina kiekvienai gražiai mote
riai, merginai bei vyrui. Te
čiaus sunku yra užlaikyti dai
lumą be tam-t'kr'j prienenių. 
Tam tikslui Severa’s Face 
Cream (Severos Veidui Krū
mas) patariamas kasdieniniam 
vartojimui. Jis apsaugoja odų 
nuo išbėrimo ir šlakų. Kaina 
35 centai.

JfeEAtttJĖĖi Ė r^t.r. MCMUCKJMC**

' DUOKIT PASIŪT MUMS

•J

Nespsipiuk pirkdamas pipns r»i«tns dideles* bukose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
iain-Expeller, persitikrink ar yra IKARA. vaisbaženklis ant baksiuk“. 35 *entai ir 65 centai nz 

bonkutę. Gannamos visose aptiekose. ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. RtCHTER & CO., 74—80 Washingtoo St„ New York, N. Y.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainieriai. mechanikai, audėjai, fabrikoc ir siap vtM.kic 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, jra amžini draugai

*

E

■A. — -

Severus Šeimyniškos gyduolės parsiduoda visur aptiekose. Reikalaukite Severos Gyduolių, o 
Niekad neimkite pasiūlytų. Jeigu aptiekorius negali jums duoti kokių reikalaujate, kreipkitės tiesiog 
Prie musų, pridėdami reikalingą užmokestį, o mes veikiai jums pristatysime.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.
•b - - --fr — - S------- i ------------ y

DOJIAI.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rnbus

Mes ožtikrinnm, kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai uesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAU!
TAIPGI IŠVALOM

GERE. "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, 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėtu Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba, 
"KELEIVIO" LEIDĖJAI.

malonėkit

Ona:—Taip, buvau.
—O kunigėlis namie?
—Taip, namie.
—Na, jeigu kunigėlis_

mie, tai kas-gi bažnyčioj pa- Draugijų Reikalai,

Patiko.
V aikas:—Mama, paga

mink cibulių ant pietų, aš 
juos labai mėgstu.

Motina:—Kodėl tu taip 
pamėgai juos?

Vaikas:—Aną dieną, kuo
met mes turėjom cibulių ant 
Dietų, mokytoja išvarė mane i 
iš mokyklos, todėl aš ir vėl 
noriu cibulių.

Mokykloj.
Mokytoja:—Jeigu darbi

ninkas už 8 valandas darbo 
gauna 3 dolerius, tai kiek 
iis gautų išdirbęs 10 valan
dų?

Unisto sūnūs:—Darbinin
kai išmestų jį iš unijos ir jis 
netektų į

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P'GIAI IR GERAI.

____________IR IŠPROSINAM
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 

Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 
prieinama.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21014

)- (domi Knyga
Šiomis dienomis išėjo iš 

spaudos knyga vardu: 

Kokius Dievus žmones 
garbino seroveje?
Panašaus veikalo iki šiol 

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

KARE IR LIGOS!
KARt, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok .

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

uniją Įmokėtų 25 
Tai viskas ką jis

M f f

netektų 
dolerių, 
gautų.

LIET. DARB. BR. P Aš. DR-STĖ 
Courtney, Pa.

i Valdybos adresai:
■ Mikas Nakutis, —pirm.

B0X 410, Courtney,
D. Lakavičius,—pirm, pagelb., 

B0X 138, Courtney’, 
Ant. Bresenskis—Fin. rašt,

P. O. BOX 64, Courtney, 
VL Gamulis Prot rast,

BOX 400, Courtney,

P. O. B0X 28, Courtney,
Visi nariai,kurie gyvena toliau, 

malonėkite prisiųst visas užvilkta; 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa 
šalpos.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STSS 
VALDYBA.

Pittsburgh, Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colwall Street
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskai 

2131 Forbes st, 
Prot Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street. 
, Fin. Sekr. Pranas Urlakis,

1525 Penn. ave^
• Kasierius Karalius Varašius, 

Ali Nation Dep. Bank S. S
; Kasos globėiai:
i Kastantas Šimkūnas ir Ant Macai- 
i lis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado- 
i mas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov. 
' Stanišrftiskas.
; Maršalka: Aleks. Kivinskas.

" "Ar tu girdėjai, kad Už- 
kurienei darė operaciją?"

"Girdėjau."
"O ar žinai, ką jie jai pa

darė?” x
"O ką?"
"Vieno daktaro kepurę st Bernotov^k^r" 

užsiuvo."
---------- Li,

Iš CLEVELANDO PARA 
PIJONŲ PADANGĖS..

Būdams geras katalikas, 
Buvo nuolankus ir tykas, 
Dvyliką metų išlaikė... 
Tokių kunigams tik reikia.

Jis bažnyčion tankiai ėjo, 
Jam -klebonas patikėjo 
Ir kaip dievo sūnų vierną, 
Pasiskyrė sau už tarną.

Bet štai vieną kart bažny
čioj,

Kad žmonių daugel suėjo, 
Kunigs savo kozaunyčioj 
Šitaip mokinti pradėjo: 
"Kolektorių man nereikia. 
Kada savo naudai veikia 

ra iik su jęaį bedieviai, cicilikai 
» °. nS su|Išnaudotojai, plėšikai!

gus guli gaut dideli eksaid 
turint tokią bizi for nating.

O ve, kad jus žinotumėt, 
kiek man trobelio pridarė 
tos foni lietuviškos pavar
dės. Ana syki parašė man 
savo kveščiną koks-tai Kyt
ras Veršelis. Ar tai ne foni 
turėt tokį vardą — kvt- 
ras veršelis! Juokiausi laik 
hel. Atsakiau jam: "Mister 
Kytras Verši,” o kad jus 
žinotumėt, kaip jis supyko, 
kad prirašė man perkūnų, 
tai mislinau, kad man visa 
auzą išgriaus! Sako, kad jo 
vardas ne Kytras, bet Kirp
tas Veršelis. Ir tu žmogau 
žinok, ar jis mažas veršelis, 
ar didelis veršis, ar kirptas 
ar skųstas.

Klyr parašyt nemoka, o 
paskui k i kiną.

Tai matot delko aš atsi
sakau su tokiais mano kos- 
tumeriais biznį runyt.

Jeigu norite, kad aš jums 
savo geras rodąs davinė- 
čiau, tai duodu jums šitokią 
rodą: čenčiuokite savo foni 
vardus arba nukirpkit jiems 
tas ilgas vuodegas, kaip

kvt-

Kolektą man iššinkavo...” 
Kclektoriui nepatiko 
Kunigo keiksmas ir šmei

žtas;
Klebonijon jis nuvyko,
Kur jam šitoks buvo teis

mas:
”0 tu išnara gyvatės!...
"Kai drįsti?!... Kas-gi tai 

matė,
”Kad kataliks tvirtos vieros 
"Vogtų bažnyčios afieras? 
"Nei nebe bandyk man gin

tis,
"Nebeleisiu aš dalintis
"Pinigais aukon sudėtais!... 
"Von greičiau man iš šios 

vietos!”
Ir žmogelis, kad išneštis 
Sveiką kailį, laukan rovė 
(Su kunigu neeral peštis) 
Kunigs kumščia kupron 

movė!_
Ir grasindamas ir keikdams 
saukė, bliovė visa gerkle 
šiokiu-tokiu išvadindama, 
Kai vežėjas savo arkli.« * »
Jei esi tu katalikas, 
Pagalvok, kas čia plėši

kas?
Tautietis.

Pa.

Pa

Pa

Pa

Pa

GRAND RAPIDS. MICH.
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirmininkas P. Rausius 

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

Protokolų raštininkas J. Štaras,

Turtų rast. D.

Iždininkas V K

ave1338 Quarry

1114 Hamilton 
Greičaitis, • 

1534 Quarry 
Liumas.
1030 Muskegan 

Trečiųjų Teism rast. J. žigunas, 
131o Elizabeth 

Organo prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas
505 Crosby street 

Su Draugijos reikalais malonėkit^ 
kreiptis virš nurodytu adresu.

Pirmininkas P. Kaušius, 
Susinešimų rast. J. Štaras.

ave.

ave

ave

ave

A.

A.

K.

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

Valdybos antrašai:
Šilkaitis — Pirmininkas, 

P. O. BOK 48, St. Charles, m 
Urpolis — pagalbininkas, 

58 — 2-nd str, St Charles. 111
Tamašiunas, Protokolų Rast.,
73 W. Illinois str., St Charles, III.

Turto Raštininkas, F. Siliunas,
44 W. 6-th st., St. Charles, III 

M. Lukas Kasierius, —
560 4-th str., St Charles, III

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGF.R. ILL.

Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa- 
gclbininkas Ant. Salasevičius, Prot. 
Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų 
ltašt. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius, 
BOX 475. STEGER, ILL

TERRE H AUTE, IND.
Draugystės "Sietynas" mėnesinis 

susirinkimai būna kožną pirmų mene 
šio seredą, 7 valandų vakare, Sočia 
lity svetainėje, )*> num. 1120 6-th st.. 
Terre Haute, Ind. Norintieji įstoti 
į draugystę meldžiami atsilankyti ; 
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c 
Pašalpos ligoje — $1.00 j dienų.

F. Urbonas, fin. sekrt.

t

Teatre.
—Kokia graži tos artis- 

tės plastika!
—Ką? Kaip tamsta iš taip 

toli gali matyt jos plaštaką?

PAIN-EXPELLER
J»n mvirt penkios-dciimtyc meta 
kaip Šita piaki pydaole yra var
iuojama su ceriausioms pasek
mėms. iAcydymui rumatizmo, 
skausmu knHinejc. iooose ir rau
menyse. įienralgijos. streuu die
gimą. šalčio ir kosulio. VINCAS DAUNORA

Aptiekoriua,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

DeRo, kad mes turime ką 
nors stebėtino. Stebėtinas gra- 
jinantis Laikrodis ir tas yra 
naujausis laikrodžiams išra
dimas. Tas laikrodis parodo 
valandas ir minutas kaip ir 
kiekvienas kitas. Padarymas 
stipriai, gražiai apdirbtas ir 
laikys visam amžiui. Jeigu 
mylite girdėt gražią muziką, 
nereikia Jums mėtyt pinigų už 
visokius muzikališkus instru
mentus, paveizdan: Piano, fo
nografo, smuiko, cometos ir 
tam panašių. Jums tereik tik 
pasukt raktų viršuje to laikro
džio ir jis grajins gražias dai
nas ir meliodijas, kurios pa
linksmins Jus ir jūsų draugus. 
Jis grajina 15 minutų. su vienu 
užvedimu ir kiekvieną sykį už
vedus grajina skirtingas me- 
liodiias. nereikės išleist pini
gų bereikalingai, nes laikrodis 
aprūpintas mechanizmu, kad 
muzikos tuliukai persimaino 
patįs. Tai didelės vertės laik
ais, nes šalę laikrodžio turi da 
ir muziką. Tokį laikrodį reikė
tų turėt kiekvienam name, nes 
jis labai gražus. Kiekvienas 
žmogus džiaugsis jį pamatęs. 
Ir Jus to laikrodžio niekur ne
galit gaut kaip tik pas mus. 
Tikra kaina to laikrodžio 
$18.00. Kiekvienas, kuris išsikirps ši apgarsinimą ir prisius mums 
užsakymą iki 15 Decetnberio, mes prisiusime tam už $9.75. Mes ne
prašome pinigų iš augšto, tik parašyk savo vardą ir adresų aiškiai, 
įdėk $2.00 depozito, o kitką užmokėsit kada tą laikrodį atvezš jums 
j namus. Kiekvienam, kuris prisius $9.75 iš augšto už tą laikrodį, 
tam prisiusime VISAI DYKAI gražią deimantinę Špilką ir paauk
suotą retežėlį.

PASARGA: Kuris nori gaut šį laikrodį už $9.75, turi prisiųst 
užsakymą prieš 15 Decemberį, nes po paskirto laiko kaina to laikro
džio pakils iki $18.00. Nepavėlinkite, bet rašykit tuojaus pas:

EUROPEAN WATCH CO.
1418 W. Division st, Dept. 290, Chicago, III

Žmogaus Išsivystymas
KAIP IR IŠ KUR ATSIRADO ŽMOGUS’ 

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

AUDIMO APDARAIS 50c. 
K AINA 35c.

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

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURT AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų pratčviai 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, kori taip smul
kiai išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

Virsminėtos knygos gaunamos "Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresu užrašykit taip:

"KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.
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Draugai ir Draugės, greitai 

pribukite pageibos!

Atsišaukimas.

*

♦

A

♦

*

-e

♦

••

padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveikų veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo j visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

•v

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.
NATTONAL LABORATORY. Chicago. II’.. Elwood Chy. Pa.
Gerbiamieji:—

Gavau justj laišką ir Nuga-Tone piliutes ir turiu pasakyti. jog esu visai užganėdintas justi 
vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutės Nuga-Tone piliutiu. Aš daviau kialeta piliutiu sava 
„rateliu dėl nabandvma ir jam labai patilta. Aš steiiuiu viena bonkutė dėl jio. Prisiua&i 12.

kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketėjimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

naudokitės šia proga ir išsi
rašykite sau vadovėlius ir 
tuo patimi pašelpkite save ir 
Lietuvą.

Vadovėliai gaunami pas 
mane. Rašykite žemiau pa
duotu antrašu, lšpardavus 
vadovėlius pirkusiųjų var
dai bus paskelbti laikraš
čiuose. Pasiskubinkite.

Su pagarba,
Kaz. Vidikauskas,

2333 Livingston st., 
Philadelphia, Pa.

REIKALAUK!
Prasti vaistai — jų yra 

daugybė — negal pagelbėt 
kenčiantiems. Geri vaistai 
niekad neapgauna. Skaityk 
sekančius laiškus, kurių 
esame daug ką-tik gavę: 
„Potter Neb., spalių 21 d. 
1918 m. — Išsiųskite man ir 
vėl Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Elixerį. Gal
būt, kad šiandien be jo aš gy
vent negalėčiau. Kiekve- 
nas, kas tik negali miegot, 
ar kas turi vidurių silpnu
mus privalo vartoti jį. Jis 
man stebėtinai pagelbėjo. 
Jūsų Barbora Dvarak.”

Kad gauti tuos pačius re
zultatus reikalauk Trinerio 
.Amerikoniško Elixerio ir 
neimk pavydalo. Visose ap
tiekose $1.10. Jei nori pasi- 
liuosuoti nuo reumatizmo, 
neuralgijos, strėnų gėlimo, 
ištinimo, nikstelėjimo ir kt. 
reikalauk Trinero Linimen- 
to, kuris veik ir tikrai pa
gelbsti. Kaina aptiekose 35 
ir 65c. Jšsirašant — 45 ir 75 
centai.* Joseph Triner Co. 

: 1333 — 1343 So. Ashland 
ave., Chicago, III.

—————
Trinerio Amerikoniškojo 

Kartaus Vyno Elivris, Tri
nerio Angliškasis (Angeli- 

ca) Kartus Tonikas ir kitos 
Trinerio gyduolės nuo šios 
dienos gali būt gaunamos 
išskirtinai tik aptiekose ir 
pas gyduolių pardavėjus, 
nes Trnerio -Laboratorija 
šiuo laiku labai'užimta išpil
dymu valdžios užsakymu ir 
neturi laiko pašalinių atski
rų žmonių užsakymus išpil
dyti, dėlto reikalaudami 
Trinerio vaistų būtinai rei
kalaukite jų savo aptekose.

pakanka LSS. VIII rajono 
draugams, jeigu jau "Nau
jienos” pasidarė taip „deši
nos” ir net „buržuaziškos?” 

Pilnai pakanka, draugai 
tik išskaitykite visus musų 
idėjos laikraščius. Sąjungos 
gi reikalams yra 
?a,” o 
vis,” 
mums žinių ir straipsnių ik
reliai. Mes geresnio L”: 
•aščio nepadarysime.

Taigi, draugai, prie da
bartinių aplinkybių mums 
laikraščių užtenka ir rem- 
kite tuos, ką turite, skaityki
te ir platinkite, o prie to pa
mėginkite truputį geriaus 
pastudijuoti ir socialistišką 
literatūrą, o tuomet jums 
bus aišku, ar 'Naujienos” 
nuvažiavo, ar pas jumis 
daugiau apšvietos atvažia
vo. Gi pakol vidutinio su- 
oratimo apie socializmą he- 
gisite, tai apie „kairumus” 
‘r „dešinamvs” pamirškite. 
°abandvkit taipgi suprasti, 
kad naujo laikraščio leisti 
įetik negalima, bet dar ir 
bereikalingi jūsų norai. ' 

J. Mėta.

kruskime! Kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė pa
aukuokime apgynimui ti 
draugų po keliatą dolerių ii 
sykiu pasistengkime prie 
kiekvienos progos rinkti 
tam tikslui aukų, ar tai su
sirinkimuose, ar tai baliuo
se, ar kitose viešose pramo
gose. Taipgi kelkime tą 
klausimą tose draugystėse, 
prie kurių prigulime ir agi
tuokime, kad jos kiek nors 
paaukautų, arba jų nariai 
liuesu noru sumestų.

Atsiminkime, draugai ir 
draugės, jeigu mes negelbė- 
sime tų draugų, kurie dabar 
•apo pripažinti kaltais, tai 
kas juos gelbės ? Prie ko jie 
y a' ės šauktis ? Musų šventa 
-/areiga juos gelbėti. Ir mes 
tvirtai tikime, kad draugai 
sukrus prie šio darbo.

Siųsdami pinigus išrašy
kite čekį ar „money orderį’’ 
vardu iždininko — ižd. I. 
Matiošaitis — ir adresuokite 
sekretoriui: A. Jankauskas. 
-155 C-rand St., Brooklyn, N. 
Y.

Turim viltį,kad musų atsi
šaukimas ras pas draugus 
atbalsį ir sutiks karštą pa
ramą. ~

LSS. Apsigynimo Fondo
Komitetas: 

Pirmininkas J., šaltis, 
Sekret. A. Jankauskas, 
Iždininkas I. Matiošaitis, 

Iždo Gobėjai:
V. A. Zaperiackas.

A. Jurevičius.

Draugai ir draugės: —
Jau kelis sykius mes šau

kėme jūsų pagelbės, jau ke
lis sykius barškinome į jū
sų duris ir kiekvieną sykį 
atsiliepėte, pratiesėte savu 
pūslėtą ranką, suteikėte 
mums pagelbą. Dabar mes 
vėl kreipiamės prie jųsų 
draugai ir draugės darbi
ninkai, tuo pačiu tikslu — 
prašydami pagelbos.

Jūs žinote, kad 1, 2, 3 ir 4 
dd. 'spalių mėnesio buvo pir
mas teismas „koviečių” — 
Sąjungos sekretoriaus J. V. 
Stilsono ir 
riąus J. Šukio, 
mą musų priešai 
lai ir tūli tautininkai, dirbo 
išsijuosę, kad tik daugiau 
suvertus visokių nebūtų da
lykų ant musų draugų gal
vų.

Suprantama, mes šiuo sy
kiu negalėjome bylos laimė
ti, nes nei kaltinamieji, nei 
musų advokatai smulkme
niškai nežinojo visų bylos 
dalykų, kurie teisme buvo 
primetami musų draugams. 
Viskas plačiai tik teisme pa
aiškėjo, bet musų advoka
tams nebuvo užtektinai nei 
laiko, nei medegos tiems už
metimams atremti Todėl 
Grand Jury ir pripažino 
draugus J. Šukį ir J. Stilso- 
ną kaltais.

Sulyg apkaltinamo ir tų 
įstatymų, po kurių paragra
fu musų draugus patrau
kė atsakomybėn, teisėjas ga
li paskirti bausmę nemažiau 
2 metų ir nedaugiau 20 metų 
kalėjimui ir nuo $2,000 iki' 
$20,000 piniginės bausmės, 
arba abi sykiu.

Bausmė dar nepaskirta.
Mat, musų advokatai maty-'^„ilw ____ —
darni, kad tuodu draugu ne- ’ taip toliaus.

Kaip tai? Kame dalykas?
i Nejaugi aštunto rajono 
draugams dabartinių musų 
idėjos laikraščių ir dienraš
čio „Naujienų” nepakanka? 

i Nejaugi LSS. VIII rajono 
draugai jau apsidirbę su vis- 
kuom ir tiek apsišvietę, kad 
būtinai reikia ką-nors nau
jo? Man rodos, kad ne. 
Aštunto rajono socialistai, 
kaip ir kiti LSS. nariai, nė
ra pasiliuosavę nei nuo mil
žiniškų darbų, nei nuo ap
švietos. Jų darbas nepabai
gtas. Ir mokslas paviršuti
nis.

Man rodos, kad męs sąjun- 
giečiai šiuomi karės metu 
turime pakankamai laikraš
čių. tik stengkimės skaityti 
ir suprasti ne vienpusiškai 
ir ne vaikiškai, o rimtai 
studijuojant juos.

Studijuokime juose ne 
„kairumą” ar „dešinumą,” 

bet Markso ir Engelso įstei
gtąjį mokslą — socializmą.

Ne vienas „bolševikuo- 
jantis” draugas sako, „Nau
jienos” jau „nuvažiavo,” 
pasidarė „buržuaziškos” ir 
„sočiai patriotiškos.” „Ke
leivis” ir gi negeras, bet dar 
ne taip, girdi, — truputį 
ir "bolševikiškas” ir „menše- 
vikiškas.” Kas žiuri bešališ
kai, be ypatiškos neapykan
tos, tas aiškiai mato, kad 
„bolševikuojantįs” musų 
draugai klysta, nes nei 
„Naujienos” nei „Keleivis” 
nėra niekur „nuvažiavę” nei 
gi „parsidavę” buržuazijai. 

Norėčiau paklausti LSS. 
ap- VlII-to rajono draugų, ko- 
— dėl gi neskaitote „Laisvės,”

administrato-
Prieš teis- 
— klerika-

REIK AUNGI NORAI.

”Apžval-
„Naujienos,” „Kelei- 
„Laisvė” patiekia

Mes geresnio laik-

KAS GIRDĖT LIETUVOJ
ŽINIOS Iš LIETUVOS 

LAIKRAŠČIŲ. 
Šliupiutčs Vilniuje.

Vilniun atvažiavo iš Voro
nežo abidvi šliupiutčs — Hi- 
natija Yčienė ir Aldona 
Jankauskienė. Pastaroji, 
kaipo daktarė, likos paskir
ta gydytoja į Šilalę, netoli 
Tauragės.

Muzikos mokykla Vilniuje.
Kaip tenka patirti, par

važiavęs Vilniun muzikas 
Juozas Talat-Kelpša ėmė y- 
uačiai rūpintis Muzikos Mo
kyklos įsteigimu, nors apie 
ją jau ir anksčiau šiek-tiek 
buvę manyta. Rūpinamasi, 
kad mokykla jau ši rudenį 
pradėtų darbą. Sumanyto
jų mintimi iškarto busią arti 
100 mokinių.

Pastaruoju laiku LSS. 
VIII rajonas Chicagoje, tar
tum neturėdamas ką veikti, 
pradėjo keltis ir šukaut: 
„Duokit čia naujo darbo, — 
leiskime naują laikraštį, be 
kurio negalime gyventi” ir 

kaltu, pareikalavo isnaujo! ™Kai'D tai? Kame dalvkas? 
bylą perkratyti. Kada by
la išnaujo bus nagrinėjama, 
da negalima pasakyt, bet 
mes daugiaus negu tikri, 
kad eisime į augštesni teis
mą (Supreme Court) teisy
bės jieškoti ir mes turime 
viltį, kad ten musų priešai, 
kurie dabar dėjo visas pa
stangas, kad suvertus ant 
minėtų draugų kaltę, gaus 
skaudų smūgį, tai yra, jų pa
stangos nueis niekais, o mu
sų draugai bus išteisinti — 
jei jūs, draugai ir draugės, 
stosit Į pagelba.

Vadinas, dabar bus nau
jas teismas. Bet, draugai ir 
draugės, jūs gerai žinote, 
kad naujas teismas surištas 
su naujomis išlaidomis. Bu
vusieji Apsigynimo Fonde 
pinigai jau baigiasi išsisem
ti, o prieš mus matosi dar di
delės naujos išlaidos, kurių 
iš Apsigynimo Fondo jau ne- 
pajiegsime padengti, jeigu 
draugai ir draugės nepapil- 
dvsite.

Todėl mes esame priversti 
kreiptis prie jus, draugai ir 
draugės, prašydami aukų. 
Mes žinome, kad jus, būda
mi darbininkai, neateisite 
tų draugų, kurie dabar tapo 
pripažinti kaltais ir kuriems 
gręsia ilgi metai kalėjimo. 
Mes žinome, kad jus dar sa
vo pareigų neužmiršote — 
„Vienas už visus, visi už 
vieną” ir dabar tą pareigą 
išpildvsite — visi stosite už 
apkaltintus ir jų gelbėjimui 
aukuosite patįs ir rinksite 
aukas, kiek galėdami.

Draugai ir draugės, i 
kaltintieji dirbo ir dirba mu-' 
Su cucov n vvuv. 111V0 puta- . _ _ _ ,
lome juos gelbėti. Tas ap-'ri” ir „bolševikiška?” Arba bėjimui gauni pilnai dolerio 
kaltinimas, ta byla — yra' „Apžvalga,” L. S. Sąjun-' vertės Esperanto Kalbos 
visų musų draugų, visų so-’gos organas,ir „Moterų Bal-į Vadovėlį iš kurio gali išino- 
cialistų, visų darbininkų — sas” — ar jie ne „bolševikiš- kti tos kalbos, kuri bus rei- 
unijistų ir visų teisybę my- ki?” Tai kodėl jų gi neskai- kalinga susivienijusių į fe- 
linčių žmonių byla. Nuo šių tote ir neplatinat? Ypačiai deraciją tautų savitarpi-
žmonių mes ir laukiaume pa- „Laisvė,” kuri eina du kar- 'niuose santikiuose. 
ramos. Tai gi tuojaus su-tu į sąvaitę — ar gi jos ne-| Taigi broliai, lietuviai,

Dailės mokykla.
Kaip girdėti, lietuvių dai

lininkų tarpe kilo sumany
mas atidaryti Vilniuje Lie
tuvių Dailės mokyki t. Tuo 
sumarr. mu rupinac A. 
čmui.linavičius ir atksk’.’ve- a. > v

nes daoar Vilniuje dailinin
kas Šnieris. Ši mokykla, 
kaip manoma, bus nudaryta 
dar šį rudenį.

MOTERIMS PLAUTIS 
čTRKšLf SI .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

■ dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi- 
i me daugybę tiems panašių dalykų ir 
i prietaisų. Rašvkit tuoiaus. (?)

FISHLE1GH & CO.. Dept. 924. 
CHICAGO. ILL.

Už Suv. Valst rubežių kaina $2., pi- 
I eigai turi būt prisiųsti iškalno.

AUKA LIETUVAI.
Visi mes, kas tik jaučiame 

pareigą kuo kas galime pri
sidėti prie Lietuvos gelbėji
mo, prie jos kultūros, ap- 
švietos ir dailės auklėjimo — 
vienu žodžiu jos materialio 
ir dvasinio pakėlimo—vei
kiame, kiek pajiegos leidžia.

Esperanto kalbos reika
lingumas su kiekviena diena 
vis labiau auga. Lietuviai 
ir tuo žvilgsniu neatsilieka 
nuo kitų tautų.

P-nas M. Paftanavičia iš
leido Esperanto kalbos va
dovėli. 200 egzempliorų to 
vadovėlio jis man davė, aš 
gi paaukavau musų esperan- 
tininkų rateliui.

Ratelis gi dabar nutarė 
padaryt Lietuvai auką. Va
dovėlio kaina (popieros vir
šeliais) $1. Pinigai Įplauku
sieji už tuos vadovėlius eina 
Lietuvos gelbėjimui. Užsi
sakant pas Rateiį minimą 
vadovėlį, siunčiant $1.00, vi
suomet reikia pažymėti ko
kiam iš esančių trijų Lietu
vos šelpimo fondų skiri sa
vo pinigus. Vadinasi auk’au- 

su eilėse’ir todėl mes priva- kuomet ji yra taip jau ”kai- damas 1 dol. Lietuvos gel- 1 _•__ __ rr__________ A ‘ .........................................

U, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

n

Kas mane išgelbėjo nuo varginan 
žiu ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinim< 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda 
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
teikdavo daug man nesmagumo—at 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda 
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose 
Niekur aš negavau pagelbos dėl sav< 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei 
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta 
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. PeT 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bittcria. Kaina §1.25. 
Galima gauti geresnėse aptiekose, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRŪNAS, Prof.
1707 S. HaUted SU Tel. Canai 6417 

Chieago. III.
1 litų apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Musu Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai gvarantojame, jog busitė pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- 
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutės už penkius.($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20; dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasėkmiu, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, Jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasėkmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.

Prisiųsk 20c. dabar.

A. P. OWENS, Dept. 56 E.

Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite 
dusulį, reumatizmą, neuralgiją, paraližių, 
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugy bę ki
tų iigų, arba skausmą bile kur. Prisiųski
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. dėl mo
teriško dirž.o, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kaštus. Į keliatą valandų mano 
stebuklingas diržas rasis jūsų paėte. Už
mokėkite rankpinigių §3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožna dieną pagal nu
rodymų per du mėnesius, tada bėgyje 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin
kite diržą atgal o aš sugrąžinsiu jūsų §3.9s 
Nereikia laukti, pilnas užganč-dinimas. Ad
resuokite:
152 tf. 14-th st.

Sumažink Brangų 
Pragyvenimą.

Nebūk be cukraus. Mes pri
siusime Jums tris svarus che
miško cukraus, su kuriuom Jus 
pasaldysite daugiau savo kavą, 
kaip kad su 75 svarais paprasto 
cukraiis, kiirį Jęs perkate krau
tuvėse. Chemiškas5cukrus yra 
25 kprtų saldesnis kaip kad 
bent koks nors cukrus pasauly
je, ir yra išdirbtas chemiškai iš 
tikro maisto su paslaptingu pro- 
<esu. Prisiųsk vieną popierinį 
dolerį už tris svarus. Atmink, 
kad trįs svarai, yra lygus 75 
svarams paprasto cukraus, tas 
nėra apgavyste. Jeigu neužsi- 
ganadįnsi mes grąžinsim pini
gus. Reikalingi agentai. Mes 
užtikrinam, kad Jus padarysite 
SSOJE* per dieną. Tik pamislyk. 
kiikvfenąX žmogus nori cukraus 
ir Jus —parduodat už $1. svarą, 
kada patiems kainuos 3 svarai 
už dolerį, ir vienas svaras minė
to cukraus lygus 25 svarams pa
prasto cukraus, kurį tu gauni 
krautuvėje. Prisiųsk $5.00 už 
15 svarų dėl išbandymo.

JOHN H. RICKVICH
P. O. ROX 401, Auburn, Wasli.
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Nes York, N. Y.

Dr. A. Montvid 1
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. įj

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

West Side offisas: 
2225 So. Leavitt st. Į 
Valandos: 6-8 vakare. , 
Phone Canai 4G26.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.
5?

I

NESIUSKIT MUMS NEI CENTO!
Tokios progos neturėjot Jus savo 

gyvenime, kaip dabar. Tokį gražų ir 
vertinga laikrodį Jus gaunat veik dy
kai. Tik žiūrėkit koks gražus tas 
laikrodis yra. Jeigu Jus mokėtumčt 
už laikrodį $50.00 jis nebūtų geresnis 
kaip šisai. Tas laikrodis turi 21 ak- 
menį._ viduriai gerai padaryti ir ge
riausio plieno ir nikelio, laiko laiką 
daug geriau kaip bile koks kitas 
laikrodis ir naudojamas profesionališ
kų žmonių, kurie turi turėt visados 
teisingą laiką. Lukštai paauksuoti 
su gražiai išgraviruotu amerikos are
liu. Darbas ir lukštai gvarantuoti 
ant 25 metų. Jo kaina mažiausiai 
$25.00, bet mes, kad supažindint žmo
nes su tuo gražiu laikrodžiu, mes 
pai-duodam per trumpą laiką už $8.75 
ir kiekvienam pridėsim ELEKTRIŠ
KĄ DIRŽĄ dykai. Tas diržas

'•T H v'

is.
! &

tekt (f, ■
E ■o

J

gerą ir gražų Laik.«>dj ir priedų 
jo ELEKTRIŠKĄ DIRŽĄ ir Lenciu- 
gė’į visai dykai.

Antai 
akmens 

Gclžkelie laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriž- 

!ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubcltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

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

SXCELSIOR WATCH CO.
806 Athenaevm IMg. CHICAGO, ILL

I

naudingu turėt nuo visokių ligųyra abai 
ansissoo'njimui. tokių kaip reumatiz
mo, svaigulio ir etc. Taipgi duosime 
dykai paauksuotą lenciugeiį. Tasai 
laikrodis yra tikrai tokiu kaip čia ap
rašyta ir jeigu neužsiganėdintumėt, 
mes sugrąžinsime pinigus. Atmin
kit. kad tas laikrodis laikys Jums per 
visą amžių. Mes duodam ant 3o die
nų išbandymui, Jus galit turėt per 
tą laiką dvkai ir po 30 dienų, jeigu 
neužsiganėdinsit — sugrąžink atgal 
ir mes grąžinsim Jums pinigus. Jus 
nepraz.iniot net nei vieno cento ir 
Jus galite suprasti patys, kad nuo 
musų už pigią kainą Jus gausit labai

prie —— — — — - ■■■'

Nesiųskit pinigų iš anksto, tik pri 
siųskit iškarpą tą kuponą, o $8.75 
Jus užmokėsit kada laikrodį, diržą ir 
lenciūgėlį pristatys Jums į namus. 
Tik pamislykit, ka<i už vien Elektriš
ką diržą reikėtų mokėt nuo §3 00 iki 
$5.00, kada nuo musų Jus gaunat dy
kai su laikrodėliu. Nelaukit ilgai, bet 
pasiuskit mums ta kuponą su Jūsų 
vardu ir teisingu adresu šiandien.

UNION WATCH CO.
671 N. Carpenter str.. Dept 510

CHICAGO. ILL.

COUPON:
Union Watch Co. Dept. 510. 

671 N. Carpenter st,
Chicago, I1L

Pone: Meldžiu prisiųst maa 
Jūsų paauksuotą laikrodėlį, 
kurį dabar Jus parduodat už 
nužemintą kainą. Ir priedų 

• nnc jo aš noriu gaut dykai 
Elektrišką diržą ir Jenciugėlį. 
Kaip prisiųsit aš užmokėsiu 
$8.75. .Jeigu man nepatiktų 
bėgyje 30 dienų, aš sugrąžin
siu atgal ir Jus atiduosit 
mano pinigus.
Vardas ............... ..

Adresas ............. ..
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Vietinės Žinios
■55 ▼

’True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass, on Nov. 
13, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Pripažįsta socialistams 
kreditą.

. Buvusis kongregacionali- 
stų bažnvčios kunigas Al
bert R. Williams, kuris ką- 
tik sugrįžo iš Rusijos, perei
tą nedėldienį Ford Hali sa
lėje sakė savo prakalbą.

Kalbėdamas apie Rusijos 
bolševikus, jis pasakė:

"Jie padarė tūlas klaidas. 
Nemanau juos piešt ange-

Kun. Žilinskas susirėmė su 
kareiviu.

Pereitą panedėlį "Kelei
vio" redakcijon atėjo karei- 
ris Povilas Mileris ir papa
sakojo šitokią istoriją:

"Aš dabar tik parvažia
vau iš Francuzijos, kur iš
buvau tranšėjose 11 mėne
sių ir 3 dienas. Aš buvau____________ r_______ o
dusyk sunkiai sužeistas.' lais, bet Sovietų valdžia ati- 
Dabar aš norėjau apsivesti.' darė mokyklos, krasą ir dir- 
Budamas tikras lietuvis ir btuves. Kaimo žmonės ir 
katalikas, užsakus padaviau darbininkai skaito bei klau- 
kun. Žilinskui. Paklausiau,' sosi skaitančiųjų jiems 
kiek reikės už šliubą. Kuni- j straipsnius apie ekonomiją 
gas atsakė: ’Kaipo karei-(daugiau, negu aukštesnioji 
viui, aš tau duosiu labai gra- i buržuazijos klesa Ameriko- 
“ ‘je įgūžia kiekvienam

darbininkui pažinti savo 
spėką ir įgyti nuovoką apie 
valdymąsi. Jie eina kovon 
apgynimui savo valdymosi.

"Propaganda, ?<uri plėto
josi po visą Vokietiją ir Ru
sija, buvo varoma bolše-

KELEIVIS.

MONTELLO, MASS.
LDLD. 6 kuopa

i "Užburtas kunigaikštis." 
rengia So. Bostono lietuvių dra-

f Socialistų demonstracija
aplankė "Keleivį." _____ _  ___

Kad pažymėjus kaizeriz- svarbias prakalbas, kurios n^tiška draugija "Gabija’ 
mo puolimą ir pasveikinus įvyks lapkričio 17 dieną, 7.16 lapkričio vakare Lietuvių 
Vokietijos socialistų perga- vai. vakare, Lietuvių Tau- salėje So. Bostone vaidins
lę, Bostono socialistai pe
reitą panedėlį įtaisė savo at
skirą demonstraciją. De
monstracija su įvairiausio
mis vėliavomis atėjo į So. 
Bostoną, sustojo ties "Ke
leivio” namu, pasveikino 
redakciją ir nuėjo pas lietu
vių socialistų salę.

Ant vėliavų ir plakatų 
matėsi daugybė įvairių pa
rašų. Daugiausia metėsi į 

, akis didelio raudono plakato 
parašas: "Red Dawn" (rau
dona aušra) ir "Free Moo
ney” (paliuosuokit 
ney).

tiškam Name. Kalbės J. 
Neveckas, iš Worcesterio. 
Bus ir šiaip įvairių pamar- 
ginimų: dainų, deklamacijų 
ir muzikos gabalėlių.

Visus kviečia
Rengimo Komisija

trijų aktų muzikalę komedi
ja "Užburtas kunigaikštis.” 
Verta matyti.

Moo-

PETRAS BARTKEVIČIA
Natariušas paskirtas per 

gubernatorių,
Perka Bondsus ir Karės 

Taupymo Štampas ir moka 
už visus brangiau.

P. Bartkevičia,
877 Cambridge str., 

East Cambridge, Mass.

(4«)

LIETUVIS SIAUČIUS. 
ABAZO RIGS,

So. Boston. Mana. 
Lietuvių Šalis).

GERI AUSIS
A.

301 E. St, 
(Šalia

Taisau visokius čeverykus ir debe
tus. Storas atdaras nuo 1 iki 9 vai. 
vakaro kasdiena. Darbų padarau ge
rai, stipriai ir pigiai. Robo karkos po 
50c. (52)

žų šliubą už $40.00!’
"Kada nuėjom prie šliubo, 

kun. Žilinskas atsisakė pri
imti mano apsivedimo leidi
mą (laisnį), sakydamas, kad 
tas ’laisnis’ esąs negeras ir 
aš turįs išsiimti naują. Pra
sidėjo ginčai. Kunigas la
bai įsikarščiavo. Su manim '.vikų, kurie į užsienį siųsda- 
buvo pora mano draugų an- vo laikraščius ir lapelius or- 
glų kareivių. Tie išsitrau- laiviais. 
kę savo pasportus ir pakišę
Žilinskui sako: ’žiurėk, Rusiios Baltijos juros laivy- 
mums duota laiko tik iki 9 no žaibavo link

”Bevielis telegrafas nuo

mums duota laiko tik iki 9 no žaibavo link vokiečių 
vai., o tamsta čionai blaš-. kariško laivyno ir beabejo 
kaisi ir gaišini laiką. Ar j nemaža prisidėjo prie vo- 
tamsta atsakysi už mus, jei- i kiečių jurininkų sukilimo, 
gu mes pavėluosime sugrįž- Sunku kas-nors pasakyti a- 
ti i kempę?’

"Kunigas Žilinskas tuo
met suminkštėjo ir jau buvo 
gatavas šliubą duoti, bet. buvo užduota keli klausimai 
mes jau nenorėjom su juo. link bolševikų. Atsakyda- 
reikaJo turėti ir išėjom. |i

"Išėję nuvažiavom pas ad- je Tarybų valdžios forma 
vokatą J. Doffy paklausti, bus inkorporuota ir Suvie-

Dovanos Kalėdoms.
Kalėdos jau nebetoli 

daug lietuvių pirks 
draugams dovanų.

Musų žmonės labai mėgs
ta auksinius daiktus. Bet 
mes perspėjam savo skaity
tojus, kad pas nepažįstamus 
svetimtaučius tokių dalykų 
nepirktų, nes daug lietuvių 
jau apsigavo.

Kas mano tokių daiktų 
pirkti, tegul ateina pas Pet
rą Valukonį, kuris turi "Ke

ir
savo

Tautiškos bažnyčios fėrai.
Žvilgterėkit i apgarsini

mą So. Bostono Lietuvių 
Tautiškos bažnyčios paren
gtų fėrų, kurie tęsis per visą 
sąvaitę.

BALI US
Prakalbos ir Koncertas
Brightono Lietuviu Kooperativiš'-a 
Draugystė rengia labai gražų Balių 

su koncertu ir prakalbomis.

II

pie šitokią kovą šiapus van
denyno.”

Po prakalbai Williamsui

Atsakyda
mas jis užreiškė, kad ateity-

leivio” name auksinių daik
tų krautuvę. Čia niekas ne
bus apgautas nei ant cento.
Šiomis dienomis jis parsi
traukė daugybę naujo tavo-
ro: laikrodėlių, retežėlių, į-
vairių špilkų, auksinių plun
ksnų, dailių sieninių ir pa
statomų laikrodžių, britvų
ir tt.

Ketverge, 28 Lapkričio-Nov., 1918
(Thanksgiving Duy)

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

ar ištiesų mano laisnis ne
geras. Advokatas pasakė, 
kad laisnis geras.

"Tuomet nuvažiavom į 
Lietuvių Tautos Katalikų 
bažnyčią ir tenai gavom 
šliubą už $15.

"Šiandien gi buvom nuėję 
su draugu atsiimti iš kun. 
Žilinsko savo pinigų, ku
riuos buvau jam užmokėjęs 
iš kalno.

’Norim, 
man pinigus už šliubą, ir ap
mokėtum ekspensus.’ 
šliubą visus pinigus atidavė, 
bet ekspensų nemokėjo. Ga
lėčiau jį skųsti, ale neužsi
moka.

pasirašau:

taipgi liudiju, kad visa tai 
yra tikra tiesa:

’Ko jus norit?’
Kunigas klausia:

Atsakiau:
kad sugrąžintum

Už

i

"Visa tai yra teisybė ir aš

"Ant. Miler.
"Aš prieto visko buvau ir

"Steve Danilukas,
266 W. 4-th str.

Kunigėliai gina savo bizni, 

ti bažnyčion ir atiduoti 10c. 
už leidimą poteriauti, pasta
ruoju laiku pradėjo kas
kart mažiau lankytis baž- 
nyčiosna; nedėldienių vaka
rais krutamųjų paveikslų 
teatrėliai kimšte prisikemša 
tai avelių kirpikams tiek šir
dį dėlto suskaudo, kad aną
dien prikalbinę savo talkon 
75 namų savininkus nuėjo 
miesto rotužėn ir ten pada
vė savo protestą prieš leidi
mą nedėldieniais rodyt kin
tamuosius paveikslus.

Kunigėliai ir jų biznio gy
nėjai stengėsi majorui Pe- 
tersui ir miesto konsilma-; 
nams išparodyt krutamųjų 
paveikslų pragaištingumą. 
Teatrų advokatas William 
J. Patron čia-jau sumušė 
klerikalų pasakas, išparodv- 
damas, kad krutamieji pa
veikslai turi didelės svar
bos žmonių švietime. Pote
riai neišmokina žmogų pa
žinti gyvenimą ir to gyveni
mo gerąją ir blogąją pusę. 
Paveikslai, mokindami žmo
nes, jų moralumą pakelia, o 
ne puldo, sako , teatrų advo
katas.

Majoras šį klausimą ap
svarstęs, pats žada nutart,

Daugelis žmonių ažuot ei-

nytose Valstijose.

Didelės prakalbos.
Ateinančioj nedėlioj 

Bostono Lietuvių Salėj 7-tą 
vaL vakare bus prakalbos a- 
pie dabartinius Europos at
sitikimus. Kalbės "Kelei
vio" redaktorius, S. Michel-
sonas.

So.

Prakalbas rengia
So. Bostono lietuvių socialis
tai. Įžanga visiems dykai.
Susirinkit visi, išgirsit daug
įdomių dalykų. Lietuvių

I

kapelja griežš revoliucijos
marsus.

Ketverge, 14 lapkričio, 8
!

vai. vakare, Lietuvių Socia
listų Salėje, 376 Broadway,
So. Bostone įvyks Birutės
Kanklių choro susirinkimas.
Visi nariai malonėkit būti
nai atsilankyti, nes turime
pradėti dainuot. Taipgi yra
kviečiami norintieji prisira
šyti prie choro.

LMPSA. 13 kuopos vakaras 
pavyko.

Lapkričio 9 dieną vaka
re Lietuvių salėje, So. Bos
tone, buvo LMPS. 13 kuopos 
parengtas vakaras. Vaidi
no dramą "Karės metu’’ ir 
komediją "Užsipelnė Diplo
mą." Abiejų veikalų visas 
roles išpildė vienos moterįs.
Taipgi pertraukoj buvo
da ir koncertas. Paskambi
nta pianu ir mažos mergai
tės pašoko.

Vakaras pavyko gerai.
Žmonių atsilankė gana daug
ir kuopa turės pelno.

Moterįs rengia kelinių balių.
LMPS. 13 kuopa 14 d.

gruodžio rengia balių, todėl
šiuomi prašome kitų vietos
draugijų tą dieną nieko ne-

LMPS. 13 kp.rengti.

Išsiduoda ruimingas kam
barys, šildomas su garu.
Klauskite "Keleivio” ofise.

DIDELI FĖRAI
Rengia Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčia

Prasidės Subatos vakarą, 16 lapkričio, ir tęsis per visą sąvaitę, kas 
karas nuo 7 valandos.

Subatoj Fėrai atsidarys nuo 6 valandų.

Bažnytinėj Salėj,
428 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Visi So. Bostono ir apiclinkės lietuviai, vyrai, moterįs ir merginos, 
kviečiami atsilankyti.

Komitetas pasistengs, kad visi butų maloniai priimti ir kuogeriau
siai užganėdinti.

Su pagarba. KOMITETAS.

Rengia Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčia
Prasidės Subatos vakarą, 16 lapkričio, ir tęsis per visų sųvaitę, kas 
karas nuo 7 valandos.

Subatoj Fėrai atsidarys nuo 6 valandų.

Bažnytinėj Salėj,
428 W. Broadway,

va-

So. Boston, Mass.
Visi So. Bostono ir apiclinkės lietuviai, vyrai, moteris ir merginos, 

kviečiami atsilankyti.
Komitetas pasistengs, kad visi butų maloniai priimti ir kuogeriau

siai užganėdinti.
Su pagarba. KOMITETAS.

TEATRAS
“Užburtas Kunigaikštis"
Trijų aktų muzikalė komedija statoma scenoje, 

BUS SUBATOS VAKARE,

16 d. Lapkričio-Nov., 1918 
Lietuvių Saleje,

Kamp. E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visus kviečia “GABIJA."

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 dalį gyduolių ir 
3 dalis šilto vandens. Jeigu 
šaltis neperstoja ir po čiau
dėjimui nėra geriau, tai fcnk 
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

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
UETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS: Nuo 9 Ild 11 dienų.
^^^^Nno 2 iki 9 vak.
į|S||jįį NEDALIOMIS

1 po pietų.
Ofisas "Keleivio” namo. 
Broadvay, tarpo C Ir D Sta.
80. BOSTON, MASS.

P. and A. Phone, 
McKees Ročka 22 W.

Lietuviškai Lenkiška 
APTIEKA.

205 Middlesea str, 
LOVELL, MASS. 

šviežios krajavos dielėa parsi
duoda pigiai. Taipgi visokios 
Rūšies Vaistai. Vaistus galite 
užsisakyti ir per pačtų. (46) 
205 Middlesez st, Lowell, Mass.

251

Telephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyrų ir moterų ligas.
VALANDOS:

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

netoli nuo Hanover at, 
BOSTON, M ASS.

Gerinąs Kriaušius Bostone
Jeigu norite tinkamai ir atsakan

čiai drapanas, tei užaisakykite pas
i apsiklosčius gulėti. Jeigu lietuvius kriaučių:

22-26 L'ncoln str_ Brighton. Mass. nejaustum geriau, tai pa-
Prasidės 12 vai dieną ir trauksis

iki ll:3o vakaro.
Malonus Lietuviai ir Lietuvaitės:—

šauk daktarą ir naudokis jo 
: patarimais. Viršuj minėtos
I

Visi Brightono, taipgi ir apielinkčs 
atsilankytimiestelių, malonė’he t

viršminėtą balių. Minėtas balius yra
rengiamas, kaipo 3 metu sukaktuvės
nuo įsteigimo Lietuviško namo. Ant
os dienos yra užkviesti g-arsųs kalbė

gyduolės prigelbės Jums ap
sisaugoti nuo influenzos ir

I

tojai, kurie daug ką paaiškins apie 
dabartinius nuotikius ir apie musų 
'Pna tėvynę Lietuvą. Bus sulošta te
atras ir yra užkviesta daug solistu- 
dainininkų. Grajins "Kichino Orkes
trą” ir bus daug visokių pamargini- 
mų. Taipgi grajins Cambndge’aus 
DLK. Vytauto beras. Bus pagamin
ta gardžių užkandžių tiesiog iš Lie
tuviškos krautuvės ir blaivus gėrimai.

Įžanga 50 centų rpatai 
Širdingai kviečia atsilankyti visus 

KOMITETAS.
.......-

MONĘLLO. MASS.
Tegul žino visa Massachusetts

stija. kad T. R. Viesulą, rengia

TEATRĄ
"UŽBURTI TURTAI.” t y.

val-

’. 3 veik
smų, 5 paveikslų visų gražiausia me 
lodrama; perstatys subatoje,

16 LapkriiMoi., 1918
L T. Namo svetainėje. Montelloje.
Prasidės nuo 7:30 vakare.

melodramos bus žavėjanti
Šalę

Algirdo
orkestrą, dainuos pagarsėję Montel- 
los solistai. Ir kur čia žmogus vis
ką išrokuosi, atvažiuokit pamatysit! 

Kviečia T. R. Viesulą. (46)

REIKALINGAS BUČERIS
Lietuvių ko-operacijos 

krautuvėn reikalingas išsi-
lavinęs darbininkas. Alga
gera. Adresas: (46)

Lithuanian Co-opcrative
Store,

39 Portland str.,
Cambridge, Mass.

I

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.

»

1

i

Revoliucija EuropojePrasidSjo!
METlSą RUSIJOS SOCIALĖS REVOLIUCJJOS 

SUKAKTUVIŲ APVAIKščiOJIMAS.
Per vieną metą Darbininkai.*Ukininkai ir Seciališka tvarku, '-buvo 

• pilnai kontroliuojama tautoje, susidedančioje fš 120,000,000 žmonių.
RUSIJOS REVOLIUCIJA

Kas ji yra, ką ji daro ir ką ji reiškia darbininkams 
Minėtas apvaikščiojimas su prakalbomis bus

viso, pasaulio.

NEDĖLIOJĘ, 17 LAPKRIČIO,1518.
Nuo 3 vai. po pietų k

GRAND OPERA HOUSE,
Cor. Mashiagton and Dover sts., •'* Bostone.
KALBĖTOJAI: JOHN REED. nesenai sugrįžęs iš Rusijos. _ -

SANTERI NOARTEVA, atstovas Finų darbininku Republikos. 
LOUIS E. FRAIN'A, redaktorius ”New Inte/fiational” ir ”The 

Class Struggle.”
GREGORY H’EINSTEIN, (Kalbės Ruskai) - Fedaktorius ”Novy 

Mir.” * -
Kiekvienas atsilankykite ir išgirskite, kas dedasi dabar visoj Eu

ropoj. o ypatingai Rusijoj. w •
Bus dainos ir muzika.

Rengia Bostono Socialistų Partija.

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, SO. BOSTON, MASS.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

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

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

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

MOIOIOIOIOIOIOIOIOtaOi^
•TeL: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
: Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
; Rusiškai.
> GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP

TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lo ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakare. ;

321 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

: Back Bay 4209 

DAKTARAS

<■

i.x\

J. BERŽELIONIS CO. 
< Haymarket Sų. kampas Croaa Str, 
arba 28 Chandler St, netoli Caatte Sę, 

BOSTON. MASS.

Fr. Matulaitis
D GYDO VISOKIAS LIGAS 
« PRITAIKO AKINIUS.

Valandos: į
Nuo 1 iki 3 dienų. S
Nuo 7 iki 9 vai vakaro. || 

419 BOYLSTON STR.
SHite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MA8B. j

♦

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

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

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiamo geriausius daktarus per telefonų už- 
dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suččdyt pinigus, tad 
ateikite j APTIEKA po numeriu (1

100 SALĖM ST BOSTON, MASS.

Geriausia 
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkej

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 25c 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
Pamoda plaukams.................20c
Vaikų ramintojas .............. 2Oc
Nuo suirimo nervų ............ 1.00
Bobro lašai ....................... 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

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

• kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo "komų” 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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės Šiuo adresu:
V

paslaptingų ir kitokiu ligų.

X Šidlauskas
PROVIZORIŲ^

226 Braadwiy, K»mp— c
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