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RUSIJAI NĖRA VILTIES GAUTI GREIT MAISTO
RUSAI BOMBARDUOJA 

FINŲ UOSTĄ.
Iš Kopenhagos pranešama, 

kad pereitoj seredoj trįs 
rusų kariški laivai su rau- 

su- -donomis vėliavomis atplau-

Sąjungininkų ir Amerikos 
valdžios nemato kaip sušelp
ti 40,000,000 badaujančių 

žmonių.
Washington. — Kaip

Šelpti milionus badaujančių kė iš Kronštadto prie finų 
žmonių vidurinėj Rusijoj, uosto Vitikallos ir bombar- 
kurią valdo bolševikai, tai davo jį per ištisas tris valan- 
yra klausimas, kurio sąjun- das. 
gininkų valdžios iki šiol da 
negalėjo išrišti. •

Sąjungininkų valdininkai 
mano, kad bolševikai j 
tikri Rusijos žmonių- atsto
vai, todėl pakol bolševikai 
Rusiją valdys, nėra vilties, 
kad sąjungininkai duotų ko
kią pagalbą tiems 40,000,- 
000 žmonių, kurie palaiko 
bolševikų valdžią.

Arčiausis sąjungininkams 
kelias į Rusiją yra per Vo
kietiją? Bet sąjungininkų u? 
valdžios kol kas dar nemano 
siųsti karinių spėkų Rusijon ^"“ei^ iTaSbėVad 
per Vokietijų j^u Vokiety 
&S& ^ritis priguli jo vai-

SEMIONOVAS VĖL PRA
DĖJO KARŲ SIBIRE, 

nėra Nors jis priešingas bolševi- TQrn- T v A • i _ UY*kams, bet ir Omsko valdžią 
nori nuversti.

Kazokų generolas Semio- 
novas, Kuris iki šiol kariavo 
Sibire prieš bolševikus, da
bar pakėlė maištą ir prieš 
Omsko valdžią, kurią sąjun
gininkai remaa. Susinėsi
mas tarp Omsko ir Vladi- 

jau pertrauktas. 
Semionovas įsitaisė Čitoj

per Vokietiją, jeigu Vokieti- Amuras, Uzuli ir Užbaika-

butų priešingos. Sustipri
nimų prie Amerikos ir r~ 
jungininkų spėkų, kurios da
bar veikia su čeko-slovakais 
Sibire ir šiaurės Rusijoj, 
taipgi kol kas da nemanoma 
siųsti.

SAKO, NEBOLšEVIKAI 
RUSIJOJ NEGAUNA 

MAISTO.
London. — Dėl kritusių 

arklių mėsos Petrograde 
žmonės kovoja su šunimis, 
sako vienas Anglijos biznie
rius, kuris dabar tik atvyko 
Londonan. Jisai sakosi pa
bėgęs iš Petrogrado lapkri
čio pradžioje.

Visos urminės ir smulkme- 
ninės krautuvės Rusijoj ta
po paimtos visuomenės nuo
savybėn ir maisto adminis
tratorius Zinovjevas, pavež
damas tas įstaigas bolševikų 
komitetų priežiūrai, suor
ganizavęs slaptą maisto pri
statymo sistemą. Maisto 
atvežimas Petrogradan esąs 
po aštria kontrole ir ne-bol- 
ševikai jo negauną.

Šitas biznierius pasakoja, 
kad Petrograde esą nužudo
ma daug kalinių ir kad visai 
nebandoma slėpti, jog tai da
roma dėl maisto stokos.

Tečiaus šitas anglas pri
pažįsta, kad bolševikų spė
kos kaip Petrograde, taip ir 
Maskvoje labai sustiprėjo, o 
ypatingai po pasikėsinimų 
ant Lenino gyvasties ir pra
dėjus sąjungininkams dary
ti Volgos apskrityje užpuoli
mus, nes Rusijos liberalai 
esą įsitikinę, kad puolus bol
ševikams viršų paimtų kraš
tutiniai atžagareiviai

Petrogrado Komuna po 
sunkia bausme pareikalavu
si andai iš namų savininkų, 
kad jie duotų kaidrų • neva 
kariumenei, bet paskui, kuo
met jurininkai patyrė, kad 
traukinis su kaldromis siun
čiamas Vokietijon, 
didelis skandalas.

Petrogrado Komuna pa
laikanti Liaudies Operą, Ba
letą ir teatrus, kur kareiviai 
ir mokyklas lankanti jau
nuomenė gali lankyti persta
tymus už dyką.

ČEKO-SLOVAKAI NENO
RI KARIAUT RUSIJOJ.

Viduriniai Rusijos reika
lai čeko-slovakams neapeina 
ir jie jau nori grįžti į gimti
nę savo šalį; jie pasilieka 
Rusijoj tik dėlto, kad sąjun
gininkai to nori. Taip pasa
kė gen. Stefanik, čeko-slova
kų valdžios karės ministeris.

ANGLŲ LAIVYNAS
PLAUKIA Į VOKIE

ČIŲ UOSTĄ.
Londono ”Daily Mail” pa

skelbė, kad Anglijos laivy
nas išplaukęs į Wilhelmsha- 
veną, kad paėmus tenai dau
giau vokiečių laivų, kurie da 
neišėjo ištenai sąjunginin
kams pasiduoti.

Vokiečių laivai, kurie jau 
pasidavė, tapo stfvesti į Sca- 
pa Flow, Šiaurės Škotijoj. 
Jie tenai bus laikomi iki pa
sibaigs taikos derybos.

SĄJUNGININKAI UŽĖMĖ 
BAKU.

Anglų ir rusų kariumenė 
pereitoj nedėlioj užėmė Ru
sijos uostą Baku prie Kas
pijos jūrių. Gyventojai lin
ksmai sąjungininkus sveiki
nę. Turkai apleisdami tą 
miestą beveik viską išplėšė.
SĄJUNGININKŲ LAIVY

NAS ĮNĖJO I JUODAS
JŪRES.

Išgaudžius iš Bosforo mi
nas, sąjungininkų kariški 
laivai įnėjo į Juodas jūres ir 
aplankė daugybę uostų, pra
dedant nuo Varnos ir ei
nant visu pietų pakraščiu 
iki Novorosijsko.

kilęs

i

PERSIJOJ SIAUČIA BA
DAS IR LIGOS.

.Jeigu Persija negaus mais
to ir medikalės pagalbos, tai 
visi jos gyventojai galės iš
mirti šią žiemą badu, pasakė 
Mirza Ali Kuli Chan, Persi
jos ambasadorius Suvienyto 
se Valstijose. Prašydamas iš 
Amerikos pagalbos, jisai 
pranešė, kad šalia bado, Per
sijoj siaučia ligos ir kad vie
nam tik Teherane mirtis iš
šlavė jau 120,000 žmonių.

True translation filed with the post- j 
master at Boston, Mass., on Nov. i 
27, 1918, as reąuired by the Act of I 
October 6. 1917.

Argentinos ministerių 
kabinetas rezignavo.

žmonės reikalauja, kad nau
joj ministerijoj butų 

socialistų.
Iš Buenos Aires praneša-; 

ma, kad prezidento Irigoye- 
no kabinetas turėjo su Ra
dikalų partijos atstovais 

! privatinį pasikalbėjimą ir 
tarėsi apie sudarymą minis
terijos kabineto naujais pa
matais. Susirinkimas bu- 

. vęs labai karštas. 
1 Keliatas ministerių atsisa- 

rybų išrinks į tą Centralį kė rezignuoti ir stovėjo už 
Komitetą penkis draugus, palaikymą dabartinės tarp- 
Šito komiteto nariai turi būt tautinės politikos, 
socialistai. Visi laivyno mi-i Politinės partijos, kurios 
nisterijos ir admiralicijos nebuvo šitam mitinge atsto- 

T" «-» Lv •» /“• O « .< 1—. • .. • v.

reikalaujančios 
j permainų, 

! būtent, kad butų sudaryta 
koalicinė ministerija, kurioj 
turi būti ministeris ir nuo 
Socialistų Partijos, kuri da
bar yra stipriausia Radika
lų konkurentė.

master at Boston, Mass., on Nov.
27, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

master at Boston. Mass., on Nov. 
27, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6. 1917.

Palaidojo jūrėse 3,500 
kareivių, mirusių nuo 
ispaniškos influenzos.

Jie mirė ant laivų, plaukiant 
per jūres.

Massachusetts visuomet 
nės apsaugos komiteto na
rių susirinkime, laikytam 
pereitą panedėlį Bostone, 
Henry A Endicott pranešė, 
kad plaukiant per jūres ant atstovaus visas 
garlaivių mirė nuo influen- rybas ir turės $ 
zos 3,500 kareivių ir juos rei
kėjo "palaidot” jūrėse.

SOCIALISTU KOMITETAI 
VALDYS VOKIETIJOS

Vokietijos laivyno karei
vių ir darbininkų tarybos 
turėjo bendrą posėdį ir nu
tarė, kad laivj 
tvarkyti būt 
Centralis Koi

io reikalams 
sudarytas 

itetas. Jis 
laivyno ta

rybas ir turės vyri ausį savo 
butą WilhelmiĄavene. Pen
kiasdešimts tri§i nariai iš ta-1

V • • V • ' y—’

AMERIKA NETEKO
232,117 KAREIVIŲ.

Washington. — Štabo vir
šininkas gen. March paskel
bė, kad iki karės pertraukos štabo įsakymai turės galę vaujamos, i v. 
Amerikos kariumenė turėjo tiktai tuometį kuomet po da griežtesnių 
sekančių nuostolių: nn«irašv« 3ifa« Irnmho-1 k.,4-^4- 1-„.1 u.

Užmušta
Mirė nuo ligų 13,811
Nuo kitų priežasčių 2,204
Sužeista 179,625
Nelaisvėn pateko 2,163
Prapuolė 1,160

36,154
jais pasirašys šitas komite
tas.

VOKIETIJOJ PLĖTOJASI 
"BOLŠEVIZMAS.”

Bremeno kareivių taryba 
kviečia rusus, kad šie įvestų 

jiems Komuną.
Bremeno Kareivių ir Dar

bininkų Taryba savo susi
rinkime išreiškė pilniausį

Iš viso 232,117
Generolas March pridu

ria, kad apskritom skaitli- 
nėm skaitant, Amerikes ka-įį^pHtMM’KtisYjos bot- 
numenė Francuzijoj paėmė - -
44,000 belaisvių ir 1,400 ar- 
motų. Prie to da jis pastebi, 
kad nepaisant žinių, ameri
kiečių nuostoliai šiaurės Ru
sijoj esą nesunkus ir kad 
gauti iš tenai raportai esą 
padrąsinantis.

AMERIKOS KAREIVIAI 
PALEIDŽIAMI.

Kasdiena paliuosuojama po 
30,000; iki Naujų Metų mi- 

lionas sugrįžš namo.
Washington. šios sąvai- 

tės pabaigoje ar ateinančios 
pradžioje iš Amerikos kem
pių pradės paleisti jau po 
30,000 kareivių kas diena. 
Manoma, kad iki Naujų Me
tų iš Amerikos ir iš užsienio 
bus paleista jau apie 1,000,- 
000 vyrų.

MOTERJS NUMEZGĖ 
14,000,000 DAIKTŲ.

Per 17 karės mėnesių A- 
merikos moterįs numezgė ir 
pasiuvo Raudonajam Kry
žiui 14,089,000 įvairių daik 
tų. Daug tų dalykų buvo 
padaryta važinėjant gatve- 
kariais, sėdint teatruose, 
namuose ir tt.

TŪKSTANČIAI AMERI
KONŲ GRJŽTA NAMO.
Iš Liverpoolio pranešama, 

kad pereitoj s\vaitėj keli 
tūkstančiai Amerikos karei
vių išplaukė iš tenai ”Lap- 
land” ir "Minnehaha" lai
vais namo. Einant jiems 
gatvėmis nuo stoties ir vie
tos kempių į prieplauką, 
žmonės ir kareiviai juos 
karštai sveikino.

šėrikams ir nutarė pakviesti 
juos, kad jie padėtų įvesti 
komunizmą.

Dusseldorfo spartakų 
grupė apskelbė jau proleta
riato diktatūrą ir areštavo 
miesto galvą.

Berlyne spartakų mitinge 
kairiųjų socialistų vadas Dr. 
Liebknecht šaukė darbinin
kus susilyginti su Rusijos atėmė visas. Gyventojų Vo- 
bolšerikais ir susirinkimas kietijos kolonijose buvo 15,- 
jam smarkiai plojo. Kada 000,000. Žemės plotas — 
norėjo kalbėti dešiniųjų so- apie 1,027,820 keturkampių 
cialistų kalbėtojai, žmonės mylių, 
jų neklausė.

True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on Nov. 
27, 1918, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

DARBININKU IR KAREIVIU TARYBA 
PAĖMĖ VOKIETIJOS VALDŽIĄ l SAVO RANKAS. 
--------------------------------------------- J -------------

i KAIRIEJI SOCIALISTAI 
IMA VIRŠŲ.

Vokietijos šiaurėj susidarė 
nauja respublika.

Berlyno Darbininkų ir 
Kareivių Taryba išleido pro
klamaciją, paskelbdama, 

J kad ji paima visos šalies val
džią į savo rankas, kad ne
davus kilti kontr-revoliuci- 
jai.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad Vokietijos šiaurėje 
susidarė nauja respublika, 
kurion įnėjo Oldenburgas, 
Rytų Frieslandas, Breme
nas, Hamburgas ir Schles- 
wig-Holsteinas. Hambur
gas busiąs respublikos sosti
ne.

Žinios iš įvairių Vokieti
jos miestų rodo, kad sparta
kų (Vokietijos "bolševikų) 
judėjimas kas diena auga ir 
jų skaičius didėja.

Iš Hamburgo pranešama, 
kad Liebknechto šalininkai 
paėmė vietos valdžią jau 
Hamburge ir Dusseldorfe. 
Kielio uoste neprigulmingi 
socialistai paėmė vietinius 
reikalus į savo rankas pe
reitą ketvergą.

Brunswicko Taryba pri
ėmė rezoliuciją, užreikšda- 
ma, kad Steigiamas Seimas 
Vokietijoj nereikalingas ir 
dalykams sutvarkyti reikia 
pavesti pilną kontrolę Šalies 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybai.

Iš Berlyno pranešama, 
kad tenai kairieji socialde
mokratai taipgi pradėjo ko
vą prieš Steigiamąjį Seimą, 
kurį norima šaukti sausio 
pradžioj. Pereitoj sąvaitėj 
Berlyno Darbininkų ir Ka
reivių Taryba buvo sušau
kus mitingą, kurio pirminin
kas, neprigulmingas socia
listas Mueller, pasakė, jog 
dedamos pastangos sušaukti 
Steigiamąjį Seimą yra pas
tangos pavesti naujos res
publikos kontrolę į buržua
zijos rankas. Jis reikalavo 
socialistiškos respublikos ir 
pridūrė: "Steigiamas Sei
mas mums reikštų mirties 
varantą. Kelias prie jo ga
lėtų būt pravestas tik per 
mano lavoną."

Žemosios Pareinės Karei
vių ir Darbininkų Taryba 
užgyrė spartakų programą.

Sulyg Kopenhagos žinių, 
dabartinė Vokietijos valdžia 
gavo nuo Rusijos sovietų 
valdžios patarimą įvesti Vo
kietijoj proletariato diktatū
rą. Atsakydama į šitą pa
tarimą, Vokietijos valdžia 
pareikalavusi, kad Rusijos 
Sovietas pripažintų dabarti
nę Vokietijos vyriausybę ir 
liautųsi agitavęs už permai
ną.

Šita žinia taipgi sako, kad 
Vokietijos valdžia pareika
lavusi iš Rusijos Sovieto pa
siaiškinimo delei suėmimo 
Rusijoj dviejų vokiečių ge- 
neralių konsulių.

BOLŠEVIKAI SMARKIAI 
PRIEŠINASI AMERIKOS 

KARIUMENEI.
Iš Archangelsko praneša

ma, kad Amerikos ir sąjun
gininkų kariumenei prie Ar
changelsko-Vologdos gele
žinkelio ir šiaurės Daugu
vos prisieina kovoti su stip
riomis bolševikų pajiegomis. 
Delei didelių klampynių ka
rę prisieina vesti vien tik ant 
geležinkelio ir laivais ant u- 
pės. Kadangi augščiau upė 
daug gilesnė, negu jos inta
ką, tai bolševikų laivai, ap
ginkluoti didelėmis kanuolė- 
įpis, gali manevruoti daug 
lengviau, negu sąjungininkų 
laivai, ir nedavė jiems užim
ti Kotlą.

Diena Archangelsko gu-. 
bernijoj dabar tęsiasi vos 
tik keturias valandas ir prie 
to da labai ūkanota. Todėl 
bolševikams labai lengva da
ryti iš girių užpuolimus ant 
sąjungininkų.

Išrodo, kad sąjungininkai 
jau norėtų iš tenai pasitrau
kti, ale bijosi, kad bolševi- 

kurie dabar padeda sąjungi
ninkams veikti prieš juos.

KAREIVIAI UŽPUOLĖ 
DARBININKŲ SUSIRIN

KIMĄ NEW YORKE. 
Daug vyrų ir moterų 

sužeista.
New Yorke pereito pane- 

dėlio vakarą Madison Squa- 
re Garden salėje buvo su
šauktas tarptautinis darbi
ninkų protesto mitingas 
prieš nužudymą Tame 
Mooney. Išeinant žmo- 
nėms iš susirinkimo, ant 
jų užpuolė gauja kareivių ii 
jurininkų, kurie jau iškalno 
buvo apie salę susirinkę ir 
užpuolimui prisirengę. Ne
tikėtai užpulti, vyrai ir mo
terįs pradėjo didžiausioj pa
nikoj bėgti į visas puses, c 
uniformuoti kareiviai juof 
vijosi ir mušė.

Šimtai žmonių buvo sumu
šta.

Suvienytų Valstijų mar
šalas McCarthy ir policijos 
inspektoriai kaltina už tą 
žiaurų užpuolimą kareivius. 
Jie sako, kad nežiūrint kar
štų prakalbų, mitingas butų 
pasibaigęs ramiai, jeigu ne 
kareiviai ir jurininkai. Jie 

i buvo tais, kurie padarė už- 
I puolimą, sako valdininkai.

VOKIETIJOS KARĖS 
NUOSTOLIAI.

žmonių užmušta 1,580,-
000; sužeista 4,000,000; ne- _ _______ _________
laisvėn paimta 490,000 fpra- “kai "nenubaustų tų žmonių
puolė be jokios žinios 260,- 
000. Išrišo 6,320,000.

Skolų valstybė užtraukė iš 
savo gyventoju $39,000,000,- 
000.

Pirklybą žlugo visa. Pre
kybos nuostoliai į keturis 
karės metus apskaitomi į 
$34,000,000.

Kolonijas sąjungininkai

Nuo valstybės teritorijos 
atimta Alzas-Lorainas. Da
nija turbut atsiims Schles- 
wig-Holsteiną. Kitos vals- 

įtybės dalis virsta atskiro-

ATIDAVĖ SUBMARINĄ 
KURIS VEIKĖ AMERI
KOS PAKRAŠČIUOSE.
Iš Londono pranešama, mis respublikomis, 

kad tarp daugelio submari- ----------
nų, kuriuos vokiečiai dabar 278 KARALIAI_IR PRIN- 
paveaė sąjungininkų kont- CAI ^^KENTĖJO’^ NUO 
rolei, buvo ir tas, kuris skan- ’>T ' 11 ‘ 11
dino laivus Amerikos pa
kraščiuose. Jo viršininkas 
pasakė, kad jisai paskandino 
čia išviso 120,000 tonų įtal
pos Amerikos laivų. Šitas 
submarinas esąs labai dide
lis ir turįs labai didelę pajie- 
gą. Jis galįs nešti su savim 
42 minas ir 22 torpedas.

REVOLIUCIJOS.
Berlyno ”Zeitung am Mit- 

tag” apskaito, kad puolus 
Vokietijos monarchijai, te
nai nukentėjo išviso 278 į- 
vairių karalių ir princų. 
Prie karališkos kaizerio šei
mynos jų prigulėjo 33, o prie 
Bavarijos viešpataujauėios 
šeimynos net 39.

i

PIETŲ VOKIETIJA NO- TIRPITZ PABĖGO ŠVEI- 
RINTI ATSISKIRTI. CARIJON.

Nežiūrint pirmesnių ži-, Buvęs Vokietijos laivyno 
nių, kad įvykus revoliucijai ministeris Tirpitz, kuris 
visai be kraujo Vokietija daugiausia yra kaltinamas 
grįžta jau prie normalio gy- už įtemptą submarinų karę, 
venimo, dabar pranešama, kilus revoliucijai išdūmė 
kad pietinės Vokietijos vals- Šveicarijon, sako "Frank- 
tijos, o ypatingai Bavarija, furter Zeitung.” 
esanti priešinga Berlyno * -----------
proletariato įsakymams ir 
ketinanti įsteigti sau nepri- 
gulmybę.

I

100,000 RUBSIUVIŲ 
Už MOONEY.

New York. — Daugiau 
kaip 100.000 Amalgamated 
unijos rubsiuvių nutarė 
rengti parodas už Mooney 
po visas Suvienytas Valsti- 

....... ............... o------- --------- ---- „„v..........................................jas ir Kanadą. Parodos bus 
Trunk geležinkelio atsitiko viso buvo užmušta apie 100 rengiamos New Yorke, Bos- 

-------------- ............................tone, Rochestervje, Phila-

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Netoli Portiando, Me., pe
reitam ketverge ant Grand.hagos žinių, kad Berlyne iš-

nelaimė. Tris pasažieriniai žmonių, pakol kaizerio val-
vagonai nuslydo nuo relių ir j džia likos nuversta. Žuvu-ldelphijoie, Baltimorėj, Chi-
Jt__ X___ _____ — 1*1________V_______ w • Tt • 1 * • /‘'II 1 T "M r

BERLYNE UŽMUŠTA 100 
ŽMONIŲ.

Londone gauta iš Kopen-

100 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
BRUSELYJE.

Londone gauta žinių, kad 
prieš apleisiant vokiečių ka- 

1 riumenei Belgiją, Brusely- 
je ir Antverpe susidarė ka
reivių tarybos. Bruselyje 
ištiko susirėmimas ir dau
giau kaip 100 žmonių buvo 
užmušta, daugiausia vokie
čių oficierių.

I

du žmonės likos užmušti, o šieji buvo palaidoti Fried- cagoj, Clevelande, Montrea-
50 sužeista. jrich gatvės kapinėse. Ie, Torontoj ir Hamiltone. 1

DĖBSO BYLA BUS PER
KRATYTA Iš NAUJO.
Vyriausis teismas sutiko 

perkratyt Dėbso ir kitų so-perkratyt u miu &u-
įcialistų bylą išnaujo. Bylos 
peržiūrėjimui paskirta 6 

I sausio. 1919.

TAIKOS KONFERENCI
JA 12 GRUODŽIO.

Wilsonas pribus Paryžiun 
apie 12 gruodžio. Tuomet 
atsidarys taikos kongresas.
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i APŽVALGA D
True tranflarion filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
27, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

’T 3LŠEV1ZMAS” GALI 
PAIMTI VOKIETIJOJ 

VIRŠŲ.
Išrodo, kad Vokietijos re

voliucija eis tokiu pat keliu, 
kokiu ėjo Rusijos revoliuci
ja. Štai kaip dabartinį daly
kų stovį Vokietijoj aprašo 
New Y’orko "Times" kores- 

-pondentas:
"Iki šiol socialistų valdžia 

veda reikalus visai gerai. Vi
sur tvarka ir ramybė. Po ke
liu pirmų dienų žmonės sugrį
žo prie darbo. Nebuvo šitoj 
revoliucijoj nei gėlių, nei mu
zikos, nei alkoholio, kaip lygiai 
nebuvo deginama nei ugnių, 
nei parako eikvojimo.

"Tai buvo nevaizdinga, blai
va revoliucija, ir jeigu išpra- 
džios rodėsi, kad jos pasekmės 
vystysis rusų pavyzdžiu, tai 
taip rodėsi tik iš paviršiaus, 
nes vokiečių revoliucinionie- 
riai pasiskolino rusų įstaigų 
vardus, kaip antai 'darbinin
kų ir kareivių tarybos. Tokios 
tarybos ištiesų gausiai dabar 
Vokietijoj žydi; net buržuazi
jos klesa, atsipeikėjus po ap
kvaitimo, pradeda tverti savo 
tarybas, kurios remia naują 
valdžią ir padeda jai palaiky
ti tvarką.

"Laikraščiai šiandien rašo 
apie biržos vyrų tarybas; apie 
akademikų tarybas, kurios a- 
pima studentus ir profesorius; 
apie reformuotų liberalų par
tijų tarybas; apie Berlyno 
miesto tarnautojų tarybą; a- 
pie daržininkų ir ūkininkų ta
rybas, ir tt.

” 'Neužilgo mes išgirsime a- 
pie junkerių, o gal net ir nu
verstų princų tarybą,’ pasakė 
vienas juokdarys.

"Bet juokai į Įšali, o 'vidu
rinių1 (klerikalų) partija. Mu- 
encheno arei vyskupo vado
vaujama. kaip lygiai ir kitos 
atžagareivių organizacijos, • iš
leido šįryt (21 lapkričio. Red.) 
į savo narius atsišaukimą, kad 
jie remtų dabartinę valdžią, 
reikalaudama tečiaus, kad kaip 
galima greičiau butų sušauk
tas Steigiamas Seimas valsty
bei perbudavoti. Socialistas 
Ebertas prižadėjo tatai pada
ryti sausio mėnesio pradžioje.

"Reikia pasakyti teisybę, 
kad dabartinė socialistų val
džia begalo mandagi senosios

t
i

buvo sušaukus jau ir mitingą, 
kad formaliai nuo senų savo, 
draugų atsiskyrus, bet kadan-j 
gi jos vadai, Lietknecht ir Sa-; 
ra (Rosa?) Lu.vemburg, nepri Į 
buvo, tai jokio sprendžiamo 
žingsnio nepadary ta.

"Priežastis, dėl kurios Lieb- 
knecht ir.Luxemburg negalė
jo į tą mitingą pribūti, buvo 
tame, kad ginkluotas būrys 
žmonių (Spartakų) užėmė 'Lo- 
kal Anzeiger’io’ redakcijos 
spaustuvę, kad tą laikraštį 
uždarius, o jo vietoj leidus sa
vo organą ’Die Rote Fahne’ 
('Raudona vėliava.') Jie buvo 
jau pirma taip padarę, į dvi 
pirmutines revoliucijos dienas, 
bet vėliau buvo priversti tą 
spaustuvę apleisti. Antras jų 
bandymas buvo taip-pat ne- 
pasekmingas, nes spaustuvės 
darbininkai atsisakė prie ’Die 
Rote Fahne’ dirbti, o Eberto 
valdžia šįryt įsakė jiems tuo
jaus iš tenai išsikraustyt, nes 
kitaip busianti panaudota 
ka." ’

Tas primena Rusijos 
ševikų padėjimą prie 
renskio valdžios. Tiesa, ko
respondentas sako, kad 
spartaką grime nepavojin
ga, nes ji nedidelė ir Karei
viu Taryba jos nenorinti 
pripažinti.

Bet kažin, ar ilgai taip bus. 
Juk ispradžios ir bolševikai 
neturėjo paramos. Petro
grado Darbininkų ir Karei
vių Taryba reikalavo net 
teismo Leninui. O kas pas
kui pasidarė?

Tas pats gali atsitikti da 
ir Vokietijoj. Rusijoj bolše
vikams sunku Įvesti sociališ- 
ką tvarką, nes tenai pramo
nė neišvystyta. Vokietija 
tuo žvilgsniu šimtą sykių y- 
ra tinkamesnė dirva.

spe-

bol- 
Ke-

DAUG "ŽINO” APIE 
BOLŠEVIKUS.

Šiomis dienomis kapita
listų spauda stambiomis 
raidėmis paskelbė žinią ir 
paskui da kelis kartus ją pa
kartojo, kad Ukrainoj tapo 
nuversta "bolševikų val
džia," kad "bolševikų dikta
torius” Skoropadskis pabė
go ir kad Kijevas dabar esąs 
"liuesas nuo bolševikų."

Ištikrųjų gi Ukrainoj da
bar jokios "bolševikų vald
žios” nebuvo ir todėl ji ne- 

į galėjo būt "nuversta.” Gene- 
rolas Skoropadskis buvo ne 
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demokratinės kontrolės ant in
dustrijos ir vaizbos; 44 darbo 
valandų savaitėje; visuomeniš
kų darbų išplėtojimo bedar
bės laiku; pilnos vyrų ir mo
terų lygybės politikoje ir pra- 
monijoje; apšvietos demo- 

. kratizavimo mokyklose ir u- 
niversitetuose; konfiskavimo 
palikimų, viršijančių 100,000. 
ir tiesioginių mokesčių nuo 
kapitalo; viešos nuosavybės 
ant geležinkelių, garlaivių li
nijų. gyvulių skerdyklų, tele
grafo, telefono ir kitų viešo 
naudojimosi ištaigų; atsteigi- 
mo visų pilietinių teisių ir pra
šai inimo visų laikinai įvestų 
suvaržymų; darbininkų atsto
vybės taikos konferencijoje, ir 
panaikinimo autokratijos, mi- 
litarizmo. ir imperializmo pa
saulyje.

” 'Nepriklausomosios Darbo 
Partijos’ pieną ir platformos 
projektą prirengė Chicagos 
Darbo Federacijos pildomoji 
taryba. Artimiausioji prie

žastis, kuri paskatino vietinius 
Federacijos vadovus prie to 
žingsnio, buvo miesto tarybos 
atsisakymas patvirtinti darbi
ninkų atstovus, kuriuos majo- 
ras Thompsonas buvo nomina
vęs i mokyklų tarybą. 'Nepri
klausomoji Darbo Partija’ 
Chicagoje dabar ketina varyti 
politiką skyrium nuo republi- 
konų ir demokratų ir statyti 
atskirus nuo jų kandidatus Į 
valdiškas vietas.”

Šitos priežasties galėjo 
užtekti Chicagoj. Bet ko
dėl panaši partija atsirado 
Montanoj, ir tai anksčiau 
negu Chicagoj? Kodėl to
kia pat ar panaši partija 
tveriasi Connecticut valsti
joj ir kitur? "Naujienos” 
mano, kad prie naujos parti
jos pagimdymo nemaža pri
sidėjęs kiiantis darbininkų 
ūpas. Bet kam tuomet to
kią partiją tvertų atžagarei- 
viškos Federacijos viršinin
kai?

Ar tik nebus čia "skymas" 
suskaidyt tuos balsuotojus, 
kurie valdžios rinkimuose 
balsuoja už socialistų kan
didatus? Ir "Naujienos” 
daleidžia, kad šita nauja 
partija gali atsistot socialis
tams ant kelio.

IR LATVIAI TURI SAVO 
KAREVIČIŲ.

Komitetas Visuomenei In
formuoti prisiuntė mums 
Rusijos latvių protestą, kur 
tarp kita ko sakoma:

"Vokiečių okupacijos vald
žia, kad priduoti savo dar
bams tiesotumo ir padorumo 
išvaizdą greičiausiai pradėjo 
steigti taip vadinamus landes- 
ratus kiekvienoje iš tų Lat
vijos provincijų. Jų nariai su
sideda iš valstiečių tarybų 
pirmsėdžių ir majorų, kuriuos 
vokiečiai paskiria, ir didžiūnų 
atstovų. Tos įstaigos savo 
nutarimuose sakos teisotai at
stovaujančios ir kalbančios 
vardu Latvių politiškųjų os- 
piracijų. Landesratai tik \i- 
surpuoja Latvijos gyventojų 
teises ir kalba vien tik savo 
vardu, kada jie kalba už pri
jungimą Latvijos prie Vokieti
jos. Landesratai okupacijos 
valdžios sudaryti neturi nei 
moralės, nei tegalės teisės kal
bėti ar daryti nutarimus, lie
čiančius Latviją, latvių tautos 
vardu. Jie nėra išrinkti Lat
vijos gyventojų, bet paskirti 
vokiečių okupacijos valdžios..."

Lygiai taip buvo paskirtas 
ir Lietuvos Landesratas 
(šalies taryba). Jis taipgi 
jungė Lietuvą su Vokietija. 

Taigi pasirodo, kad Kare
vičių visur yra.

*

valdžios tarnams ir. palieka j. j^viku, fcet Ukrainos būn
ant vietos taip daug, kaip gali- žua2jjos ’ diktatorius_ Tai 
r~ Kraštutiniai (sooahstai) buvo ts razbaillinkas,
rnn L-inri •
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tuo nepatenkinti; jie aiškina, 
kad tokia politika yra pavojin
ga, nes nėra jokios abejonės, 
kad daugelis senu valdininkų, 
ypatingai augštesnės rangos, 
labai džiaugtųsi 'dabartinės 
valdžios nepasisekimu, nežiū
rint kiek tai blėdies atneštu ša
liai.”

kuris su vokiečių ir austrų 
kariumenės pagalba išsker
dė šimtus revoliucionierių ir 
užgniaužė visą socialistų ju
dėjimą Ukrainoj.

Taigi, jei šitas Skorepads- 
kis dabar turėjo bėgti, tai' 
reiškia, kad ne bolševikai 
nuversti, bet ta valdžia, kuri 
bolševikus smaugė.

šią į VVashngtoną. -Klerika
lai turi taip-pat penkis at
stovus.

T—■“—!

| legatas Keir Hardie užsispy- gas, kad išmetus Ebertą iš 
re, kad Bebeiis prižadėtų, valdžios. Jie taip-pat ne- 
jog Vokietijos socialistai eis kenčia ir Scheidemann’o. 
prieš karę, Bebeiis atsisakė ...
tokį prižadėjimą duoti. Ir lemyKit Haasę.
balsuojant sumanymą, kad Nereikia manyti, kad Haa- 
karei ištikus apskelbti gene- se, Dittmann ir kiti kairieji 

. vokiečių socialstai yra fana
tikai, kaip tai tankiausia su 
kraštutiniais elementais bu- 

■na. Jie ne fanatikai. Ha- 
■ase ypatingai yra šviesaus 
iproto ir tvirto budo asmuo.
■ Jis yra puikiai apsipažinęs 
i su valstybės reikalais. Pa
dorumo ir žinojimo žvilgs
niu jis yra visa galva .augš- 
tesnis už Ebertą ir Scheide- 

: mann’ą. Nežiūrint kraštu
tinių jo pažvalgų, sąjungi- 
ininkai daug geriau galėtų 
pasitikėti juo, neguJEbertu 
ar“Scheidemann’u. Tėmykit 
jį. Jis gali būt dar didelis 
žmogus Vokietijos revoliu
cijoj.

P. S. šitas straipsnys bu
vo jau sustatytas, kaip atėjo 
žinių, kad kairieji socialistai 
jau ima viršų.

True translation filed wich the post- 
j master at Boston. Mass., on Nov. 
i 27, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6. 1917.

Paskalai apie kaizerio 
grįžimą.

Jei tikėti telegramoms, tai 
iš Vokietijos revoliucijos iš
sivysto gana keistų dalykų.

Išrodo, jog kaizeris pabė
go bijodamas, kad Berlyne 
gali prasidėti skerdynės 5r 
kad iniršę žmonės gali nu
sukti jam sprandą. Bet da
bar jis pamatė, kad jis per- 
greitai nusigando. Išrodo, 
kad pas jį pradeda atsirasti 
vilties dar sugrįžti Vokieti
jon ir vėl užimti savo vietą, 
tik jau naujos konstitucijos 
aprubežiuotą. Išrodo, kad 
naujoji valdžia kasdiena da
rosi vis daugiau konservatv- 
vė, kad "Socialistiška Res
publika” gali būt jau pakeis
ta "Liaudies Respublikos" 
vardu ir kad vadai gali net 
sutikti paversti šalį konsti
tucine monarchija su kaize
riu ir Rohenzolernų šeimy
na kaipo viešpataujančia di
nastija.

Dalykai šitaip virsta Vo
kietijoj dėlto, kad Ebertas 
su Scheidemannu kolkas dar 
pajiegia persverti kairiuo
sius socialistus ir kad vald
žion ineina konservatyvių e- 
lementų, kurie respublikai 
nėra prielankus. Žinios sa
ko, kad raudonos vėliavos 
Berlyne pradeda jau nykti, 
o jų vietą užima trispalvė 
vėliava — juoda, raudona ir 
aukso — kuri buvo vartoja
ma vokiečių revoliucijoj 
1843 metais.
Scheidemanno partija, tai 

oportunistų partija.
Kad supratus tikrąjį re

voliucijos padėjimą, tai rei
kia žinoti, jog Vokietijos So
cialdemokratų Partija, ku
riai vadovauja Scheideman- 
nas, Sedekum ir Devid, nėra 
tikra socialistų partija. Ji 
buvo tokia seniau, bet pova- 
liai ji vis tolinosi nuo mark- 
sinių idėjų ir galų-gale virto 

Į grynai oportunistų partija. 
Ji patol ėjo su atžagareviais 
ant kompromisų, patol darė 
jiems nusileidimą paskui 
nusileidimo, kad galų-gale 
priėjo prie to, jog karei pra
sidedant jos platformoj apie 
grynąjį socializmą nebeliko 
beveik nei žodžio. Galima 
sakyt, kad jos programas 

i buvo daugiau panašus libe
ralų ir humanitarų progra- 
mui, negu tikrų socialistų 
platformai. Jis reikalavo 
vien tik visuotino ir tiesiogi- ■ 
nio vyrams ir moterims bal
savimo, geresnių darbo są-

ralį streiką, vokiečių balsas 
buvo "prieš.”

Ebert ir Scheidemann, 
dabartiniai Socialdemokra
tų didžiumos vadai ir laiki
ni Berlyno diktatoriai, nėra 
tikri socialistai. Savo širdy
je jie norėtų tokios valdžios, 
kur butų atstovaujamos vi
sos klesos, nes tai tikri bur
žuaziniai politikieriai. Jei
gu šalies vadžios pasiliks jų 
rankose, tai Vokietijos res
publika bus ne socialistiška 
respublika, bet vien žmonių 
valdžia, kurioj net ir junke
rių atstovai gali rasti tinka
mą sau vietą.

VVilsono vardas buožės 
vietoj.

Y'ra ir daugiau priežasčių, 
kodėl Vokietijos revoliucija 
taip rami. Naujoji valdžia 
kalte kala žmonėms mintį, 
kad kiekviena betvarkė sun
kiai atsilieptų ant jų pačių. 
Ji aiškina, kad jeigu Vokie
tijoj nebusią ramybės, tai 
sąjungininkai atnaujinsią 
karę ir neduosią Vokietijai 
maisto. Wilsono vardas čia 
vartojamas stačiai buožės 
vietoje.

Tečiaus yra rubežius, to
liaus kurio nuolatos atžaga- 
reivėjauti vokiečių valdžia 
negali eiti. Sąjungininkai 
jau pradėjo šnairuoti į kai- 

' zerio pienus Olandijoj ir tas 
i šnairavimas privertė naują- 
I ją Vokietijos valdžią paskel
bti kaizerio laišką, kuriame 

t jisai atsisako nuo sosto.
Tiesa, sąjungininkams ne

gali patikti Socialistiška Vo
kietija, bet sunku įsivaizdin- 

• ti, kad jie galėtų užgrti kai
zerio sugrąžinimą. Jie vei
kiausia privers Olandiją iš- 

■ duoti jį, kad jie galėtų jį nu- 
j teisti ir ištremti kur nors 
j ant salos. Sąjungininkai 
; daugiausia bijosi bolševiz
mo. Bet nėra pamato ma
nyti, kad tuo tikslu kaizeris 
butų grąžinamas ant sosto. 
Nes valdžia, kuri turėtų už
tektinai spėkų pakviesti kai
zeri arba leisti jam pačiam 
sugrįžti ’ Vokietijon, tokia 
valdžia butų užtektinai stip
ri kad nedavus ir bolševiz
mui kilti. •
Kairieji socialistai nesutiktų 

kaizerio grąžinti.
Bet negalima daleisti, kad 

kairieji ministerijos nariai, 
Haase, Dittmann ir Lede
bour, galėtų užgirti toki at
virą respublikos principų 
žudymą. Atžagareiviai gal 
ir galėtų išvyti juos iš kabi
neto, bet jie vargiai galėtų 
privrsti juos užgirti kitokią 
Vokietiją, kaip tik žmonių 
valdomą respubliką.

Nors Reichstage kairieji 
socialistai turi tik 20 atsto
vų, bet jie laikosi tikrai so- 
cialistiško programo ir jų į- 
tekmė Berlyne taip didelė, 
kad jie privertė Ebertą ir 
Scheidemanną duoti jiems 
ministerijoj lygiai pusę vie
tų.

Jeigu jie paims valdžią į 
' savo rankas, jie stengsis pa- 

______ _ _____  _________'daryti Vokietijoj socialistiš- 
pasakyti, kad net ir Bebeiis kų respubliką. Jie, nesidro- 
buvo nužiūrimas ”herezi- ' ' " T
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liam streikui, kaipo priemo
nei prieš karę, kurią 
tuomet socialistai jautė 
teinant.

Nenorėję priešintis
karei.

Įstabiausis atsitikimas bu- ____ _x ------- -------- ---- e , ------------
vo paskutiniam tarptauti- nešimą, idant išbrauktų juos,tarė streikuot. Jeigu iki to 
niam socialistų suvažiavime, iš partijos užtai,kad jie prie- laiko Mooney nebus paliuo- 
kame dalyvavo Augustas šingi karei. Nėra abejonės, suotas, visa šalies pramonė 
Bebeiis. Kuomet anglų de- kad jie dabar darys pastan- gali būt suparaližiuota.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
27, 1918, as recuired by the Act of 
October 6, 1917.

GESERO STREIKAS DĖL 
GELBEJIMO TAMO MOONEY.

♦

Seattle Centrai Labor U- 
nion’as išsiuntinėjo visom 
Amerikos darbininkų orga
nizacijoms savo atsišaukimą 
—propoziciją, kad išgelbėji
mui Tarno Moonev gyvasties 
padarius visoj šalyj genera- 
lį darbininkų'streiką.
' Bostono Centrai Labor 

Union’as pereitą nedėldienį 
tuo reikalu turėjo savo mas- 
mitingą. Tariamos organi
zacijos, o taipgi ir Allied 
Building Trades unijos lyde
riai generaliam streikui ne
pritaria. Karštai šitą prie
monę remia radikališkesni 
darbininkai, kuriuos atžaga
reiviai vadina "Raudonai- 
siais.’

Buvusis Bostono C. L. U. 
pirmininkas McGrady, kuris 
delei Moonev buvo nuvažia
vęs prieš kelis mėnesius Wa- 
shingtonan ir turėjo su prez. 
Wilsonu pasikalbėjimą, da
bar vėl šią savaitę išvažiuo
siąs VVashingtonan, kad tu
rėt pasikalbėjimą su įvairių 
unijų viršininkais, kokių 
priemonių reikės imties, kad 
išreikalaut pemagrinėjimo 
T. Moonev bylos. McGrady 
šiame susirinkime tarp kita 
ko pasakė: "Kuomet aš sa
kau, kad generaiis šios vals
tijos darbininkų streikas ne
privalo būt šaukiamas Tarno 
Moonev gyvasties gelbėji
mui, aš turiu mintyje tai, 
kad nebus galima išlaikyt 
tūlas darbininkų ’klesas’ ir 
grupes nuo darymo demons
tracijos.

"Tie darbininkai nemėgi
na tvirtint ar Moonev kal
tas ar nekaltas, jie vien ži
no, kad jam nebuvo duotas 
teisingas teismas; kad jis li
kosi nuteistas remiantis pa
pirktais liudininkais — mo
terimis ir vyrais, kurie yra 
buvę nuteisti už kreivas pri- 
siekas, suktybes, prostituci
ją ir vagystes.

"Šitie liudininkai buvo ap
mokėti tūlų Asmenų, kurie 
nekenčia organizuotu darbi
ninkų. Jei Moonev bus nu
žudytas, aš bijau, kad tas 
reikš bolševizmo judėjimo 
gimimą Amerikoj, ką nebus 
galima nugalėti. Viskas, ko 
reikalaujame, tai tiktai kad 
Moonev byla butų peržiūrė
ta."

Generaliam streikui diena 
paskirta 9 gruodžio. Apie 

: 4,000,000 darbininkų jau nu-

KO ŽMONĖS ŽUDOSI?
Kaip tik koks žmogus pa

sidaro sau galą, musų kleri
kalų spauda tuojaus ima 
rėkti, kad tai "bedievybės” 
ir "socializmo” pasekmės.

Bet žiūrėkit, ką parodo 
tyrinėjimas ir statistika:

"Apdraudos kompanijos 
’Prudential Insurance Compa- 
ny’ statistikas F. L. Hoffman 
paskelbė, ftad per 142 metu 
Su v. Valstijose nusižudė (pa
sidarė galą f 500.000 žmonių. 
Tiek čia žmonių nusižudė nuo 
to laiko, kuomet Suv. Valstijos 
pasiskelbė, esanti nepriklauso
ma republika.

"Anot jo’ 100 Suv. Valstijų 
miestų, turinčiuose 26.377,887 i 
gyventojus, 1917 niet. buvo 4,- 
274 saužudystės. 1902 metais 
miestuose, turinčiuose viso 17,- 
216, 991 gyventojų, buvo 3,022 
saužudysčių.

"Hoffman tvirtina, kad dau
giausia žmonių pasidaro galą 
Gali f orai joj.

"Žudoniasi dažniausia 
sario metu — balandžio, 
žės ir birželio mėnesiais.

"Tarpe 191 i ir 1915 
nusižudyta 39,492 vyrų ir 11 
932 moterų.”

Šitą raportą išspausdino 
tų pačių klerikalų organas, i lygų, astuonių valandų dar- 
"Draugas.” Ir jis pridu- * 
ria, kad —

"Statistikas Hoffman šito bai 
saus apsireiškimo priežastį su
verčia labjausia ant ekonomi
nio stovio. Nes dėl to daugiau
sia žmonės ir pasidaro galą.”

Paskelbdamas šitą rapor
tą, klerikalų organas sumu
šė save į dulkes. Tyrinėji
mai parodo, kad čia ne "be
dievybė” kalta, bet dabarti
nė ekonominė tvarka, kurią 
klerikalai remia visomis ke
turiomis.

DR. ŠLIUPAS VeL ANT 
VIRŠAUS.

"Vienybė Lietuvninkų” 
■praneša, kad tautininkų ly
deriai vėl buvo susirinkę 
MOTELYJE "tautą liuo- 
suoti" ir kad d-ras Šliupas 
vėl tapo paskirtas jų galva, 
o p. Naruševičiui prisiėjo 
užimti žemesnę vietą. Šitą 
"labai svarbų” mitingą tau
tininkų laikraštis aprašo 
taip:
. "Pereitą antradieni spalio 23 

d. McAlpin Kotelyje buvo la
bai svarbus Tautinės Tarybos 
ir šiaip veikėjų susirinkimas. 
Pribuvo ir gerbiamas Dr. J. 
šliupas ir inžinierius Naruševi
čius. Apkalbėta daugybė rei
kalų.

"Išsiaiškino, kad gerb. Dr. 
J. šliupas nerezignavo kaipo 
lietuvių atstovas \Vashingtone. 
Jis tik delei katalikų užsivari- 
nėjimų atsisakęs buvo pasira
šyti po Neprigulmybės deklara
cija, Iš to kiekvienam gali bū
ti aišku, net ir katalikams, kad 
Dr. šliupui neapeina garbė ar 
tam panašiai, bet vien tiktai 
Lietuvos labas. Lietuvos Ne- 
prigulmybė. Dr. J. šliupas 
kaip buvo, taip ir pasilieka 
svarbiausiu atstovu nuo lietu
vių Washingtone, nes-jo vietą 
niekas negali atstoti.

"Antruoju atstovu pasilieka 
inžinierius Norus-Naruševi- 
čius, kuris kartu su šliupu ir 
bendrai su katalikų atstovais 
dirbs Washingtone."

Jiedu gyvensią Washing- 
tone. Jiemdviem į pagalbą 
tautininkai išrinkę dar tris 

i vyrus: adv. Lopetą, chern.
| • v T *• •! • j • • « •

Ir kraštutiniai jau prade- j ooise virus smaugė, 
da vesti prieš dabartinę vai-! . , dabar, ką skelbia 
džią kovą. Taip vadinamų' aP1^ oojsevikus kapitalistų 
neprigulmingų (kairiųjų) spauda; 
socialistų partija skįla. Vie
na jos dalis remia dabartinę 
valdžią; jos vadai — Ha- 
ase, Dittman, Ledebour «— 
ihėio ministerijon. Kita gi 
dalis, pati kraštutinė, kuriai ninku organizacija, 
vadovauja Dr. Liebknecht sidarė jau keliose valstijose, 
ir Rosa Luxemburg, eina Sakoma, kad ją organizuo- 
prieš valdžią. Liebknechto ja žmonės iš Amerikos Dar- 
ir Rosos Luxemburg vado-' bo Federacijos. Montanoj 
vaujamoji srovė pasivadino ji pasivadino "Darbo Parti- 
"spartakais.” "Spartakai,". ja,” o Illinojuje — "Nepri- 
matomai, laikosi Rusijos gulminga Darbo Partija.” 
bolševikų taktikos ir žinios Ar yra tarp jų koks rišys, 
sako, kad Eberto valdžia ar jos visai atskiros orga- 
jau pradeda juos persekiot.' nizacijos, mes nežinome.

Minėtas korespondentas Mums neteko matyt nei jų 
rašo:

NAUJA DARBININKU 
PARTIJA.

Suvienytose Valstijose 
pradėjo tvertis nauja darbi- 

Ji su-

programų. "Naujienos” ra
šo, kad Chicagoj susitvė- 

"Spartakų grupė, kuri suda-; rusios "Nepriklausomos
ro nedidelę neprigulmingų so- Llarbo Partijos" platforma 
cialistų dalį, grasina jiems,1 esanti radikališka. Sako: 
kad ji nuo jų atsimesianti, nes J "Kaip ta platforma rodo, ’inž. Vinikaitį ir graborių 
ji nepatenkinta konservatyve tai naujai gimusioji 1—. 
dabartinės valdžios politika. ■ ketina būt gana radikališka ir J vensią namie ir tik /7svar- 
Vakar vakarą Spartakų grupė demokratiška. Ji reikalauja blausiame atsitikime" vyk-

pava- 
gegu-

metų |

NAUJAS LAIKRAŠTIS
Iš ”Darbininko” vietos 

pradėjo eiti naujas mėnesi
nis laikraštis, "Aušrinė” 
vardu, skiriamas katalikių 
moterų reikalams.

Tečiaus pirmas numeris y- 
ra visai bespalvis: nėra ja
me nieko nei apie tikėjimą, 
nei "bedievių” dergimo. Bet 
nėra nieko ir įdomaus. Ma
tyt net didelis apsileidimas, 
nes dabar įdėtas straipsnis 
"Remkite ketvirtą karės pa- 

; netik pati 
paskola, bet ir karė jau pa
sibaigus.

bo dienos, 36 valandų neper
traukto pasilsio darbinin
kams kas sąvaitė, posmerti- 
nės pašalpos, kurios turėtų 
užtekti bent palaidojimo lė
šoms padengti, ir tūlų smul
kesnių reformų. Svarbiau
sių socializmo klausimų Vo
kietijos Socialdemokratų 
Partijos programas visai ne
lietė.

Tokie žymus socializmo 
mokytojai, kaip Kari Kauts- 
ky, Edward Bernstein ir kiti 
vokiečių socialistų milžinai, 
senai jau liovėsi skelbę tik
rai revoliucinį socializmą. 
Mirus Bebeliui, vokiečių so
cialistai neteko paskutinio 
tikro savo vado. Bet reikia

"herezi-, vės pavartot ir spėką. Jeigu 
nes nepritarė genera- jiems pasiseks patraukti sa- 

.............. ‘ vo pusėn kariumenę, jie įves 
tokią pat proletariato dik
tatūrą, kaip Rusijos bolševi
kai.

i Ką jie mano apie Ebertą, 
tai galimą suprasti iš to,

■ kad jis buvo padavęs Social
demokratų suvažiavimui į-

jau
a-

partija Liutkauską. Šitie tris gy- skola,” kuomet 
ličio
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KELEIVIS* S

Kas nieko neveikia 
To niekos nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©

MONTELLO, MASS. 
a Darbininkų veikimas ir 

. kitką*.
Lietuvių Tautiško Namo 

Draugovė veikia kiek gali. 
Draugovė kas metas reng
davo fėrus namui_palaikyti, 
tai ir šiemet nutarė rengti. 
Fėrai prasidės 9 d. ir tęsis 
iki 15 d. gruodžio, vadinasi 
per visą sąvaitę kas vaka
ras. Lietuviai privalo lan
kytis ir paremti namo reika
lus. Aukaukit kiek kas gali
te! Kad aukausite nemany
kite, jog kokiam privatiš- 
kam bizniui aukaujat — na
mas yra mus visų. Taigi' 
^a<^r kolektoriai į nj palieka praeities
*u Tautiško Namo Draugo-,pasaulyj^ kvietė visus stoti 

es paliudijimu j)as jumis ar p0 raudona vėliava ir kartu 
i krautuves.. peisleisKite ko- n&ujon gadvnėn.
lektorių tuščiomis, bet pa- j Psradži4 ire pertraukoje 
remkite namą, kuris y ra vi-, geraį sudeklamavo eiles ma
giems lietuviams taip reika- - - 
lingas. kaip jurininkui 
vas. Namas tai musų

Kalbėti buvo kviestas d. J. 
Neviackas .iš V.'orcesterio, 
bet jam susirgus, pakviesta 
J. B. Smeistorius iš Bostono.

Prakalba apie gyvenamų
jų dienų nuotikius padarė 
publikoje smagų įspūdį. Kal
bėtojas išparodęs senos 
tvarkos sugriuvimą ir nau
jos gadynės užstojimą nuo
širdžiai kvietė darbininkus 
darban, prie budavojimo 
naujos tvarkos, naujo gra
žesnio ir laimingesnio pa
saulio.

Skaudžiai pašiepė klerika
lų politikos susmukimą ir 
tautininkų idealų užgesini
mą. Išparodęs, kad visi se-

. . ža Budrevičhj Eliutė. 
lai"j Prie LDLD. kuopos prisi- 
Se“ rašė keli nauji nariai. Auki

resnėš bendros ateities ’op-t]ėšoms padengti surinku 
j < .00.šys.

Katalikų ca rukai.
Kadangi jau "Keleivyje”! 

buvo rašyta apie čia buvusįt ____ _____
su savo misijomis "kapuci-j Račiūno kruiamieji 
ną,” kuris mulkino žmones' • paveikslai, 
visokiais budais, kad tik pa-! T i m j- laikius kunigijos prietaru ir‘- LaPk™o .10 dieną ca 
tamsybės griūvantį sostą, 
tai tik tiek pridursiu, jog da
bar ir patįs katalikai iau v - - 
šneka, kad kunigijai ne Kri-

Aukavusiems ačiū.
Pasaulio pilietis

NEW BRITAIN, CONN.

ną,” kuris mulkino žmones pa veik šiai.
čionai 

buvo rodomi p. Račiūno kru- 
tamieji paveikslai, šią pra
mogą surengė vietos TMD.

> P-nas Račiūnas stengėsi 
I savo paveikslais atvaizdinu 
mums Lietuvą. Didesnė da
lis tų paveiksiu — buvo pie
štos iliustracijos. Žmonė. 
pasakoja, kas tos iliustraci
jos paties Račiūno pieštos— 
dagi nelabai artistiškai. Ne 

i lemčiausiu visame tanu 
i iliustravime bene bus p. Ra 
čiuno pasakos — paveiksle 
lių aiškinimas. Kad ir die 
vai žino kokio krašto vaiz 
dą parodo, aiškina, kad ta 
Rusija, koks baisumas — ta 
bolševikas ir tt. Savo paša

. komis p. Račiūnas paskirstė 
i niubritoniečius dabar i bol 
| ševikus ir kerenskius. Rei 

šitok

siaus mokslo skelbimas ru-- 
pi, bet paprasčiausias biz
nis, delei kurio tie katalikų 
carukai griebiasi biauriau- 
sio melo ir šmeižtų, kad tik 
tiesą skelbiančius žmones 
apipurvinti ir atitraukti ka
talikus nuo skaitymo žmo
nių švietimui pašvęstus laik-! 
raščius.

Nėra abejonės, kad ir tie 
ilgai temdyti* ir verginti ka
talikai netrukus visi pama
tys kurlink juos kunigija 
vedė. Visiems seniems sos
tams atėjo galas, grius ir tų 
juodų carukų sostai.

"Lietuvis pas lietuvį."
Jau senai yra mums žino- kia pasakyti, kad 

mas musų tautiečių biznie- žioplas ir agitatyviškas pa- 
rių obalsis: "lietuvis pas lie- veikslų-aiškinimas yra net ii 
tuvį.’’ Mat toks obalsis biz- labai kenksmingas, 
nieriams labai maloniai Į Kad tai reakcinė agitacija 
skamba — padilgina. "rėmė-; paliudija ir tas, kad parodę; 
ju patriotiškus jausmus” ir, buvusio caro Mikės paveiks- 
žinoma, neša bizniui naudos, lą, atvaizdinanti carą sėdin

Yra čia iš keletos musų tį ant kelmo Carskoje Sek 
tautiečių susimetusi kompa-'parke po revoliucionierių 
nija krutamiems paveiks-'sargyba, Račiūnas sako 
lams rodyti. Paveikslai ro-‘”Ve, šičia caras Sibyre. Ui 
domi Tautiško Namo skiepe, : ką šitas žmogus vargsta čio-

Tūlas lietuvis darbinin-Į nai ? Užtai, kad tie bolševi
kas po visų streikų, siautu-.kai tokie baisus beširdžiai!’ 
sios epidemijos ir kitokių i Su šitokiom savo agitacijom 
pergyventų nelaimių suvar-j Račiūnas labai tiktų tarp 
gęs, nusikamavęs nuėjo ton: juodašimčių Rusijoj, bet nt 
musų tautiečių kompanijon. tarpe lietuvių Amerikoj, 
prašytis darbo kaipo kino- J. G. Petrakevičius

ANSONIA, CONN. 
Dr. šliupo prakalbos.

Lapkričio 17 dienos vaka
re čionai buvo Liet. Politiš
ko kliubo surengtos Dr. šliu
pui prakalbos. Kalbėjo 
daugiausia apie Lietuvos 
laisvę, gvildeno jos busimus 
įstatus, iš ko darydamas iš
vedimą užreiškė, kad Lietu
voj šitaip susitvarkius ne
bus dvarų, nes jų žemė bu
sianti mažažemiams ir be
žemiams žmonėms išdalinta.

Daktaro Šliupo programas 
žemės klausimu ištikrųjįj iš
rodo gana geras, tik kažin 
'ar liberalai tokį programą, 
kaip d-ras Šliupas jį piešia, 
rvveniman vykintų. Soci
aldemokratinius programus 
Įali įvykinti vien tie, kurie 
pripažįsta mokslinį socializ
mą.

Nekalbant apie tai, kad 
Dr. šliupas su socialdemo
kratija neina vienu keliu, 
reikia pasakyti, kad jo pra
kalba čionai šiuo kartu buvo 
eera ir pakėlė žmonėse troš
kimą teisingesnio surėdy
mo, negu šis griūvantis se
nas kapitalistiškas.

Aukų Lietuvos neprigul- 
mybės fondan surinkta 
^88.06.

Už įžangos ti kietus buvo 
imama po 10c. Apmokėjus . . ,
visas nrakalnn arlikn J°’ Kaa maiaos? spavieune 11prahaioų lesa* atliko nT.a§a]in5S Hiavn rvkš_
$4.20, kurie pridėta prie su
rinktų aukų. Tokiu budu: 
anson iečiai 
fondan davė $89.26.
• Lapkričio 11 d. čionai bu- - .... . _
vo didelę ir begalo triukš- 
ka'^uiteTgim^'lJetuv ai, Ęrispaudė su paišeliu 
taikos apvaifečiojime taip- *e'°• aUt?vas Pabijojo, 
gi dalyvavo po savo vaiav£lk?d. niautų nuo suteptų

- h ] pmigų mfluenzos. Nebūtų
Lapkričio 10 d. lietuvių pikta, jeigu kunigas ir butų 

bet kad

radus mušeikas. Suėmė ne
trukus Antaną Zaranką ir 
Miką Drulą. Juos padėta po 
$3,000 kaucja. Teismas tu
rėjo būt 4 lapkričio, bet ati
dėta iki sužeistasis pasveiks 
ar mirs. Jo gyvastis gana 
pavojingame padėjime.

Kuo tas užsibaigs, prane- 
•SĮUĮJĮSBAnS 'OEIĮOA UIS
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KULPMONT, PA. 
žmonėms vargas, o kunigui 

biznis.
Čia gyvena apie 150 lietu- 

šikų šeimynų, kadangi kai- 
šiku šeimynų. Kadangi kai
melis neperdidelis, galėtų 
na šeimyna, tečiaus didelio 
draugiškumo darbininkų 
tarpe nėra. Iš laikraščių a- 
teina "Keleivis" ir ’ Bačkau- 
skinė." "Garsą" platina kaip 
galėdami kunigai ir jų pa- 
gelbininkai. ' Kadangi musu 
lietuviai da labai prisirišę 
prie kunigužių, tad biznis 
jiems da eina kaip ant mie
lių. Prasiplatino influenza 
pradėjo sirgti ir pas mus 
žmonės. Tuojaus atsiskubi
no prie to biznio ii' kunigas. 
Vieni spaviedojas ir už tai 
gerai apmoka kunigėliui, ki
ti pirko "amžinas mišias” ir 
kitus kokius ten burtus, kad 
tik dievas prašalintų ligas. 
Bet nors kunigas ir pasako-

I 
I

PITTSBURGH, PA. 
Įvairumynas.

Siaučiant epidemijai buvo 
viskas lig apmiręs, nes visos 
viešos .vietos buvo uždary
tos. Lapkričio 9 dieną tapo 
atidarytos visos viešos įstai
gos, žinoma, ir smuklės.

Pasirodė, kad žmoneliai 
buvo labai išsiilgę rojaus 
skystimėlio, nes visos karče
mos tuoj likosi prikimštos, 
o paskui, kaip sako anglų 
dienraščiai, buvo pilnos poli
cijos stotis "narsuolių.”

Tuojaus po to prasidėjo 
trakos apvaikščiojimas, sy* 
kiu ir smukiių atidarymo ap
vaikščiojimas. Panedėlyje, 
11 lapkričio, veik visi fabri
kai užsidarė, nes patįs dar
bininkai išėjo apvaikščioti 
taiką.

Laike to viso apvaikščio- 
jimo, buvo baugu į gatvę i- 
šeiti, nes daugybė narsuolių 
rodė vieni kitiems dantis. 
Tai mat taikos dvasia... Bu
vo daug tokių, kurie nedirbo 
ištisą sąvaitę tuom "ramy
bės" laiku, mat, visi raudon- 
nosiai turėjo progą susitau- 
pinti pinigų, kurių labai iš
siilgo karčemninkai. Greit 
juos ir susižėrė.

Vename tų apvaikščioji- 
mų daug ir lietuviškų “ 
šuolių" gavo garbės

mišios prašalins dievo rykš
tę, tečiaus ligos pats bijojo

’ nenrifmlmvbės dauSiau neSu paprasti žmo- nv,TlgUiniJ oes - Mnrto ni’ni’rrnc lnim Vairinės. Nors pinigus luuo kaip 
už kviečius, bet i rankas nuo 

‘ ’■ ‘ ;, tik
liepė padėt i knygute ir pats 

Mat

bažnyčios skiepe buvo pa- j jau lupęs pinigus, bet kad 
kaita. Paskaitą skaitė ku-, vieton apkvainihimo butų 
ligas Bukaveckas iš dviejų pamokinęs žmones ----
"Darbininko” numerių. Tos. užsilaikyti, negy vent 
paskaitos temą galima nu- grudusiuose kambariuose ir 
statyt šiuo sakiniu: "Ar ne- 11, tad butų padaręs nors ko- 
tviėsi, kitaip tubj tave lauk kią naudą tamsiems darbi- 
išjosiu.” Mat klebonas- no- ninkams, bet prisikimšo ki- 
rėjo "išjot” "Darbininko”, senius darbininkų dolerių, 
korespondentą Joną Baltru-!da daugiau juos apkvailino 
šaitį. dėlto mir.ėto korės-ir užbaigtas kriukis. Tai mat 
pondento straipsnius skaitė kam padarė ligos gerą biznį, 
iš "Darbininko," norėdamas Mainerys.iš "Darbininko," norėdamas 
išparoayt jų bedieviškumą. 
Mat, tose korespondencijose;

V M • • *

švariai 
susi-

prašytis darbo kaipo kino- 
motografinės mašinos ope
ratorius, t. y. sukti paveiks- 1 z 1 » • i * nr WATERBURY, CONN. 
luš rodantį aparatą. Musų LDLD. 28 kuopos protestas 
biznieriai čia jau nepripa-l u in Darbininka Lite. 

rsaus savo obal-. . ••žįsta to garsaus savo obal
- šio: "lietuvis pas lietuvį.’ 

Jie tam darbui samdosi sau 
svetimtautį.

Teatras.
Lapkričio 16 d. vietos Lie

tuvių Teatralis Ratelis 
"Viesulą” vaidino 3-iu veik
mių melodramą "Užburti 
turtai.”

Atvaidinta gerai, kai-ku- 
rie artistai ir pastebėtinai 
gerai lošė, kas publiką ir pa
tenkino, nes pats veikalas 
nepergeriausias.

Publikos susirinko pusėti
nas skaitlius ir vakaro ren
gėjai materialiu žvilgsniu 
taipgi laimėjo.

Beje, antraktuose d. Anta
no Bačiulio dainos padarė 
didelį įspūdį. Taipgi graji- 
no Didkunigaikščio Algirdo 
orkestrą.

Prakalbos.
Lapkričio 17 "d. vakare 

Tautiškame Name buvo L. 
D. L. D. 6 kuopos surengtos 
prakalbos.

‘Batūros Draugijos 28 kuo
pa savo susirinkime, laikyta
me 3 d. lapkričio, š. m. pers
kaičius tilpusi ’Tėvynės" 41 
numeryje straipsnį antgal- 
viu "Teisybės žodis," kame 
tarp kita ko pasakyta, jog 
tarpe Waterburio lietuvių 
randasi negeistinų išgamų 
melagių ir tėvynės priešų 
prie tokių priskaityta wa- 
terburiečį^ms gerai žinomi 
vietos veikėjai T. Matas ir 
L. Natkevičius, — mes mi
nėtos draugijos 28 kuopa ši
tokiu niekingu šmeižtu di
džiai pasipiktiname, protes
tuojame ir griežtai reika
laujame greito tariamo 
šmeižto atšaukimo.

Minėti šmeižiami vyrai lie
tuvių visuomenei ir tėvynė
je vargstantiems broliams 
yra daugiau pasidarbavę ne
gu visa ta šmeižikų kuopa.

Varde LDLD. 28 kuopos, 
pasirašome jos valdyba: 

SL Kretavičia, sekr.
Suvalskinis.

CLIFFSIDE. N. J. 
rašyta apie vieną jauną po- tas iš musu padangės,
rą ir velijama tai jaunai po- r- - . . ..
rai, kad garnys neužmirštų , ‘ -----v - - -savo narnos atlikti Neži- dau^au&ia pažangus savo parūgos auihiu. i^ezi j ik
ma, kas čia kunigėliui taip 
lurė i širdį. Gal pavydi jau
nai porai garnio. Patarčiau 
"Darbininko” koresponcen-1 
tui pasitaisyti ir palinkėti 
garnio ir dvasiškam tėveliui, , . . ,
'uomet jo raštai gal nebus 
bedieviški. I

Be tos "paskaitos” buvo 
da kelios dainelės, kurias, 
sudainavo mažos mergaitės, 
taipgi dvi vytės iš New Ha- 
veno padainavo duetą.

Tame pat susirinkime bu
vo renkamos komisijos tū
liems parapijos reikalams 
atlikti, bet delei iškilusio 
triukšmo nieko nenuveikta.' 
Musų kunigėliui nelabai jau 
sekasi vedžiot parapijoms 
už nosių.

Spalių 27 musų 
nasakė labai graudulingą 
"pamokslą" Šv. Antano 
Draugystei, išmetusei iš sa
vo konstitucijos inkvizici
jos liekaną — ausinės išpa
žinties priverstinumą. Pa-! 
rapijonis. kad išvengus dide
lio susijudinimo, nei išklau
syt to pamokslo negalėjo, 
pakilo nuo sėdynių ir de- 
monstratyviškai išmaršavo 
lauk iš bažnyčios. Vadina
si, jau ir katalikai blevyzgas 
nenori šventu žodžiu laikyti.

Spalių 26, nakčia apie 12 j 
valandą ant Maple st. tilto 
policmanai rado kraujais 
paplukusį supjaustytą lietu
vį Joną Povilaitį. Policija 
tuoj ėmėsi už darbo, kad su- valytis nuo jų.

Šiame miestelyje lietuviai 
_ > žmo

nės. tik šiuo laiku musų pir
meiviai mažai ką veikia.

Į LSS. 250 kuopa turi apie 
40 narių. Susirinkiman at
silanko tečiaus toli gražu ne 
visi. Tie draugai, kurie sta- 

‘ ' žiną — apšvies- 
tuoliais bene ir bus kalčiau
si už tą atšaldymą žmonių 
nuo darbavimosi. Jų elgi
masis tankiai prilygsta tam 
Stepui Raudonosiui, kuris 
girtas parpuldamas šaukia: 
"Nesistumdyk!”

Daugumas musų progre- 
sistu daugiausiai laiko pra
leidžia karčemose ir prie 

_. Toks veikimas yna 
netik prastas bet ir pasmer- 
ktinas. Kazirninkas ir va- 

igis nedaug kuo skiriasi; 
klebonas ™?8 va?a kiliems,, ka/ju-

I ] .j mus, daugiausiai liuoslaikio 
praleidžia prie alaus. Tarp 
jų būna įvairių atsitikimų, 
kurie spaudon tečiaus netin
ka. Paprasčiausiu yra tas, 
kad susiėję deda pinigus ir 
sudėję perka alaus. Taipgi 
daro koleklą ir bulvėm. Su
sirinkę kur stubon gerti bač
kutę, kad per virš nesinori 
jau raugaio gerti, dedasi ant 
bulvių, gaspadinė šutina bul
ves, pasūdo gerai, tie tam
sus žmonelės tuomet turi 
tikrą rojų. Daugiau jiems 
nieks ir nerupi.

Laisvamanis V. M.

Katalikai gi, abeinai paė-j

i

HAVERHILL, MASS. 
Blaivybė.

Jau nereikia nei aiškinti 
to, kad uždarymas smuklių 
viename-kilame mieste, kuo
met šalia tokių "sausų" mie
stų paliekama bravorai ir 
svaigalų pardavinėtojai, ne 
svaigalų pardavinėtojai, ne
tik be naudos, bet galima sa
kyti, kad da daugiau blo
go padaro. Viena, kad 
už parsitraukimą svaigalų 
ir pardavinėjimą vietos val
džia daugelį žmonių skau
džiai pabaudžia, antra gi, 
žmonės šitų alkoholinių nuo
dų ištroškę prie progos per
kasi už paskutinius savo 
skatikus ir daugiau da ge
ria, negu kad smukiems e- 
sant.

Taip ve ir čionai, kuomet 
pereitais metais nebuvo lei
stina svaigalų pardavinėti 
L. U. G. kliubo valdyba (kai- 
kurie tos valdybos nariai ai
škinosi, iog visai apie tai ne
žinojo) kliubo vardu užsi
sakė sau 30 bačkų degtinės. 
Bačkoje gi yra 46 galionai, 
taigi išviso nupirkta 1,440 '•
galionų degtinės.

* Visa ta "dievo gėryba” li
kosi išdalinta, kaip sako, po 
gerus žmones, kad tuo budu 
paslėpus. Reikalui esant ga
benta kliuban ir gerta.

Bet štai nuo 1 gegužės 
1917 metų liekasi uždaryta 
gėrimas ir kliubams. Gerta 
slaptomis. Policija suuo
dus tečiaus užpuolė ant kliu
bo ir padarius kratą; rado 
daugybę svaigalų. Sykiu su 
konfiskuotais gėrimais pa
ėmė kliubo dženitorių ir vie
ną direktorių. Abudu pa
statė po $300.00 kaucijos 
kiekvienam. Netrukus bu
vo teismas ir areštuotieji li
kos nuštropuoti po $100.00 
ir paskyrė po 3 mėnesius ka-

COALDALE, PA. 
Dr-gas S. Savickas, epidemi

jos auka.
7 lapkričio mirė dr-gas S. 

Savickas, pasirgęs vos porą 
sąvaičių ir sukakęs tik 3C 
metus amžiaus. Velionis 
buvo darbštus vyras ir ture-' 
jo įtekmę pas vietinius lie
tuvius. Jam darbuojanties 
čia susitvėrė LSS. 107 kuo- 
oa ir SLA. 283 kuopa, prie 
kurių ir pats prigulėjo. Ve
lionis paėjo iš Suvalkų gub., 
Kybartų par.’ į Ameriką at
važiavo 1899 m. Kadangi 
velionis buvo laisvų pažiūrų, 
tai tano palaidotas be baž
nytinių apeigų. Palydėti 
susi rinko skaitlinga minia, 
o dr-gas J. Bendoravičius 
Iš Philadelphijos pasakė ant 
kapo trumpą prakaibėlę, L. 
S. S. 107 kp. draugai ir S. L. 
A. 283 kp. velioniui paauka
vo po gražų vainiką. Jo 
žmona Petronėlė Savickienė 
su dviem kūdikiais pasiliko 
dideliame nubudime. Lai 
būna jam amžina atmintis 
nuo visų draugų.

Dalyvavęs laidotuvėse.

i mų daug ir lietuviškų "nar
suolių” gavo garbės ženk
lius: kitiems net reikėjo gal- 
' vas lopyti. Daugiausia taip 
elgiasi katalikai ir šiaudiniai 
laisvamaniai, kurie sako, 
kad jie "nei čia, nei čia”. 
rn«t. "visiems Dritaria.”

"Draugo" 258-tam , nume
ryje tūlas žmogelis, lig iš 
proto išsikraustęs, rašo: 
"Bolševikas pasipjovė ir pa- 
sikorė/’

Tas atsitikimas buvo, bet 
tik ne bolševikas pasikorė, o 
geriausis parapijonas, vytis, 
daugumai gerai žinomas 
Stasys Grebliauskas, kuris 
prie kitokių draugijų, net 
pašalpinių, nepriguiėjo, kaip 
tik bažnytinių ir prieš nusi
žudymą pasišaukė kun. Sut- 
kaitį, kuris atliko visus ”o- 
kus-pokus". Mat, velionis 
tuomi kartu nedirbo ir sa- 
kė-i sergąs.

Kunigų "peiperiai” gėdos 
neturi — iš pasikorusio savo 
parapijono padaro "bolševi
ką.” LTž tokį biaurų melą net 
ir davatkos pyksta.

Oras atvėso, prasideda vei
kimas. Nepasilieka ir mus 
"tautiniai diplomatai” — 
sueina ’visi penki,” ištrau
kia kvortą "džinės,” sukalba 
poterius už "bolševikų” svei
katą, pasispiaudo, pakosėja, 
prirodo, kad geresnio pa
saulyje darbo nėra kaip 
"paipmilėj" už "saizerį,” ir 
eina namon, keikdami nepi- 
liečius.

* * ♦

"Aidiečiai” buvo užkvietę 
"birutiečius” vienytis, bet 
birutiečiai atsakė, kad jie 
nesivienys ir "kovos iki pa
skutinio mužiko.” 
jiems padėk!

Ar žinote, kad pusė Soho 
katalikų eina ant mišių į L. 
M. D. "apšvietos” kambarį, 
o ne i šv. Kazio bažnyčią už 
upės? Sutkaitis galės*pasi
girti, kad katalikai kaip 
grybai auga.

čia augęs.

•

i

•1

Dieve

ninkas gi pats save ir savo 
šeimyną apvagia. Apsišvie
tęs žmogus tatai turėtų su
prasti.

Yra čionai taipgi LDLD. 
i 77 kuopa, susidedanti iš 40 
; narių suviršum, bet į susi
rinkimus atsilanko 7—8 na
riai. Mat, nėra laiko; nuo 
kazyrų atsitraukti, tai jau 
butų jjerdidelis pasišventi
mas. Apšvietos reikalai — 
nesvarbu, nes musų draugai 
kazyrėms šviečiasi, tikriau 
•ak?nt -- šviečiasi.

į Kaip sau norit, bet šitaip 
žengiant į naują gadynę ne
visai galima da džiaugtis; 
seno svieto purvai vis da 
ant musų tebestovi. Laikas

LOVVELL, MASS.
Iš musų gyvenimo.

Tarpe vietos lietuvių 
šiuo sunkiuoju metu beveik 
nėra jokio visuomeniško ju
dėjimo, išskyrus draugys
čių mitingus.

Vietos lietuviai socialistai 
šiuo tarpu nedaug ką veikia 
iš savo paprastų švietimo ir 
propagandos darbų. Dau
giau ‘pašvenčia laiko savęs 
lavinimui. Turi nusisamdę 
susirinkimams ruimą, tai 
visą liuoslaikį ten ir pralei
džia.

PHILADELPHIA, PA.
čia nusižudė Petras Nau- ~ r—v--*----------------

jokas. Jis gana gerai pažįs- e-?imo' 
tarnas Philadelphijos ir Bai- šitokią skaudžią bausmę 
timorė lietuviams, ypatingai; skyrė tik už tuos svaigalus, 
girtuokliams. P. Naujokas? kuriuos rado kliube, gi apie 
buvo apie 35 metų amžiaus. ! minėtas paslėptas 30 bačkų 
Saužudystės priežastis gir- • degtinės, išskyrus kelias y- 
iuoklvstė. 8 lapkričio vaka-; natas, nieks nežino.
rė, paskutini kartą gerai į ‘ Kliubas Įiav0 j augš. 
urisĮtrauke, parėjo nanio,at-.nj ir sumažini)
-įsuko ga-.ą, atsigulė į lovą r nuteistiems bausmę, atmes- 
ir užtroško Jis png»Įejoi(laniaf 3 mėnesius kalėjimo. 
01 įe latvių kliubo, tau mine-.Dabko įįk dženitoriui minė
jas knubas ir palaidojo jį su.į pinig-;nę pabauda.

nijoms. * , Iš to džiaugsmo, kad by-
Lai žino jo visi draugai, lų "laimėjo,” kliu.bas pakelia 

bent dabar, prie ko privedė Į vėl sau pokilį. Viens board- 
girtuoklvstė. I direktorių praneša, kad pa-

' A. A. Garliauskas. ■ sisekė nuo policijos apsaugo- 
----------- ■ ti keletą bačkų degtinės, tik 

LAWRENCE, MASS. ‘ * tų 4 bačkas pavogęs žy- 
t i •---------- .. m .. idas B. Dėlto kilo didelis

17 lapkiidonakai lotie-; ^ukšmas. Išrenkama ko- 
jui Sakauckui gyvenan- m jsįja ištyrimui to dalyko, 

traukė iš kišeniaus 250 do
lerių. Kadangi tas atsitiko 
naktį, todėl susekt taip greit 
negalima buvo, ir tik ryte 
paaiškėjo, kad tuos pinigus 
ištraukė kitas vyras, kuris 
miegojo kitam kambarvje ir 
tą matė Julius Balis/ Wa- 
rantas yra išimtas an Jur
gio Bučionio, kuris prasiša
lino nedėlios ryte.

Jonas šnutas,
95 Brook st.,

Lawrence,

Komisija padarė tardy
mą. Pašauktieji tečiaus nie
ko aiškaus nepasako, mato
ma, kad buvo varomas koks 
gešeftas tarp dženitoriaus 
ir dviejų lyderių. Teisėjai- 
tardytojai nieko nenuveikė. 
Vienam jų padavus įnešimą, 
kad viešai paskelbus šito- 
tokius darbus ir užreiškus, 
jog kliubas šinkuoti neleid
žia, didžiuma tų teisėjų bu
vo tos nuomonės, kad šito 
daryti nereikia, nef, girdi, 
"dabar degtinė brangsta, 
tai da ir pasipelnvt galima/’ 
Tuo ir užbaigta visas tas jų 
tardymas.

Lapkričio 14 d. š. m. mėne
siniame kliubo susirinkime 
pareikalauta raporto kaip 
dalykai stovi su tuo šnapse- 
liu. Paaiškinta, kad tūli 
kliubo nariai už snapsą pa
sisiuvo sau kelines. Kiiubo 
išrinktas ištyrimui tariamo 
klausimo komisijos narys 

i K. Vencius paaiškina, kad
)I\ 11 UI ĮIAVCI llKOni <*•'*

*• •. * A_x rr*-__±• M. « v M v A w M- / M ■ 1 n. v
i uiaz/iauoiai cinv xc*l

'____ X Al- (

darbininkų turės likt be dar-|^u* naudos davė.
bo. Kliubo narys.

Mass

MONTELLO, MASS. 
Brocktono kurpiai lieka be 

darbo.
Brockton Shoe Manufac- 

turers Co. gavo nakčia lap
kričio 25 dieną iš Washing- 
tono pranešimą, kad sulai
kytų kapojimą šikšnos už
sakytiems kareiviams ba
tams. Vadinasi, nereikia 
daugiau siut kareiviams ba
tus. įsakyta užbaigt tik!įnubįs lfkosf nuskriaustas 
tuos, kurie sukirpti. Mano- mažiausiai ant $2.500. Tai 
ma, kad keletas tūkstančių mat, kiek tie svaigalai kliu-
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KAIP JIE GYVENO 
ANT MENULIO.

(Rankraštis parašytas ant mėnulio 
nušautas žemėn.)

JERZY ŽULAIVSKI.

ir

Praslinko jau arti 50 metų nuo tos dvi
gubos kelionės ant mėnulio, galima sakyt 
pasiučiausios kelionės, kokią tik žmogus ka
da nors sugalvoti ir atlikti galėjo, ir viskas 
nuėjo iau užmirštin, kaip štai vieną dieną 
viename K... dienraščių pasirodė vietos ob
servatorijos pagelbininko straipsnis, prime
nąs visk? išnaujo. Straipsnio autorius tvir
tino, jog jis turis tikrų žinių apie likimą tų 
pasiutėlių, kurie 50 metų atgal buvo iššauti 
mėnulio link. Tas pridarė daug kalbų, nors 
iš pradžios niekas rinitai i tai nežiūrėjo. Tie, 
ką skaitė arba girdėjo apie tą pašėlusį su
manymą, gerai žinojo, jog tie drąsuoliai žu
vo, todėl dabar tik traukė pečiais, išgirdę, 
jog tie, kuriuos senai jau skaitė mirusiais, 
netik gyvena, bet ir žinių atsiunčia tiesiog 
nuo mėnulio.

Nežiūrint to visko, observatorijos pa
dėjėjas tvirtai laikėsi savo nuomonės ir ro
dė Įdomaujantiems pailgą geležini šovinį 
apie 40 centimetrų augščio, kuriame jis ra
dęs prisiųstą nuo mėnulio rankrašti. Meist
riškai atsukamą, viduryje tuščią ir storu 
rudies sluogsniu apdengtą šovini galima bu
vo matyt ir stebėtis; rankraščio tečiaus jis 
niekam nenorėjo rodyt. Tvirtino, kad tai 
yra suangliejusios popieros, kurių turini 
dabar jis skaitąs su pagalba fotografiškų 
nuotraukų, daromų su dideliu sunkumu ir 
kuodidžiausiu atsargumu. Tasai slaptin
gumas kėlė abejones, ypač kad pagelbinin- 
kas niekam nesakė, kokiuo budu jisai Įgijo 
tą šovinį; tečiaus žingeidumas augo. Lauk
ta žadamų paaiškinimų, o tuo-tarpu pradė
ta atsiminti iš tuolaikinių laikraščių tos 
ekspedicijos aprašymus. Ir staiga žmonės 
pradėjo stebėtis, kad taip greitai galėjo vis
ką užmiršti... Juk tuomet nebuvo laikraš
čio, kuris per kelis metus iš eilės nebūtų 
pašventęs kiekvienam numeryje po kelias 
skiltis to negirdėto ir nepaprasto atstitiki- 
mo aprašymui. Prieš pat ekspediciją visur 
buvo pilna atskaitų iš baigiamų darbų; ap
rašyta beveik kiekvienas šriubelis to ”va- 
gono”, kuris turėjo atlikti kelionę per dau
sas ir nunešti pasiutusius drąsuolius ant 
mėnulio, kuris ligšiol tebuvo žinomas vien 
iš tų garsiųjų fotografiškų nuotraukų, da
rytų nuo eilės metų Likę Obervatory’joj. 
Daug nusistebėjimo pridarė vieno tų ke
liauninkų atsisakymas beveik paskutinėj 
valandoj, nes tik prieš dvi savaites nuo „iš
keliavimo.” Tie palįs, ką nesenai leido per
kūnus ant „besamomngo ir beprotiško’’ tos 
ekspedicijos sumanymo, o jos sumanytojus 
vadino stačiai pusgalviais, kuriuos reikėtų 
uždaryti visam amžiui kalėjiman, dabar pa
smerkė to žmogaus „bailumą ir atsisaky
mą,” kada tas atvirai pasakė, jog tikisi ir 
ant žemės turėti lygiai ramų kapą ir tai 
daug vėlyvesnį, negu jo draugai ant mėnu
lio. Vienok didžiausi nusistebėjimą iššau
kė naujas drąsuolis, kuris tuojaus sutiko 
užimti apleistąją vietą. Buvo manoma, jog. 
rengėjai tos kelionės nepriims jo savo tar- 
pan, nes buvo jau pertrumpa laiko, kad nau-j 
jas draugas galėtų pereiti būtinai reikalin-Į 
gas lavinimosi lekcijos, kurioms anie buvo 
atsidavę jau nuo kelių metų ir priėjo prie 
stačiai stebėtinų pasekmių. Sakoma, kad 
jie plonai apsirengę galėjo jau pakelti 40 
laipsnių šaltį ir 10 laipsnių karšti, per išti
sas dienas apsieiti be vandens ir kvėpuoti 
ant augštų kalnų daug skyste- niu oru, negu j 
žemės atmosfera. Koks tad buvo nusistebė-, 
jimas, kuomet išgirsta, jog naujas liuosno-Į 
ris likos priimtas ir dapildys „bepročių” i 
skaičių, kaip paprastai juos vadindavo. 
Kaip laikraščių reporteriai nesistengė pa
tirti tos vpatos paslaptį, ko jie nedarė, vis
kas buvo veltui. Naujas „beprotis’’ netik 
vengė pasimatymų su rejiorteriais, bet ir 
ant jų laiškų neatsakinėjo. Kiti ekspedici
jos nariai taipgi nieko apie tą paslaptingą 
vpatą nesakė. Tik už dviejų dienų prieš 
iškeliavimą vienam reporteriui pasisekė tą 
y patą pamatyti ir jis tuojaus paleido paska
lą, jog tai yra Į vyrą persi rengusi moteris. 
Nelabai tam paskatai tikėta, o pagaliaus

nebuvo jau ir laiko gilintis į tai. Karštas’ 
laukimas pavirto stačiai į pasiutimą. Visa 
apielinkė ties Kongo įtaka, iš kur ekspedici
ja turėjo leistis į kelionę užvirė nuo žmonių, 
suvažiavusių iš visų pasaulio kraštų.

Fantastiškas Julijaus Verne’o sumany
mas pagalios turėjo išsipildyt, praslinkus' 
100 metų po autoriaus mirties.

Afrikos pakraštyje, 20 kilometrų nuo 
Kongo įtakos, pasirodė jau nulieti iš plieno 
platus nasrai, iš kurių už keliolikos valandų 
turėjo iššauti mėnulin pirmutinis žuvis su 
uždarytais jame penkiais drąsuoliais. Tam 
tikra komisija da sykį pertikrino painų iš- 
skaitliavimą, da sykį apžiurėjo visus instru
mentus ir kitus reikalingus daiktus. Vis
kas buvo tvarkoje, viskas gatava.

Ant rytojaus prieš pat saulės užtekėji
mą apkurtinantis šūvio baisas pranešė pa
sauliui ant poros šimtų kilometrų aplinkui, 
jog kelionė jau prasidėjo...

Sulyg smulkiausių ir tikriausių ap- 
skaitliavimų, po sprogimo ir žemės sukimo
si Įtekme šovinys turėjo užbriežti erdvėje 
milžinišką parabolę įlanką) nuo saule.eid- 
žio saulėtekio linkui ir, pasisukęs žinomą 
punktą žinomoj valandoj mėnulio trauki
mo sferoj, nupulti beveik stačiai ant jo vidu
rio, atsukto link musų, Sinus Medijos apie- 
•inkėj. Tėmijant šovinio bėgį nuo žemės iš 
Įvairių vietų per šimtus žiūronų, pasirodė, 
kad jis visiškai sutinka su apskaitliavima:s 
žiūrintiems išrodė, kad kulipka slinko dan
gum atgal saulėleidžio linkmėn, iš pradžios 
daug lėčiau negu saulė, bet paskui vis grei
čiau, sulig to, kaip tolinosi nuo žemės. Tas 
menamas slinkimas atgal paėjo nuo žemės 
sukimosi, per ką kulipka atsiliko užpakaly
je.

Ilgai ją sekta, iki ant galo netoli mėnu
lio jau nė didžiausi žiūronai negalėjo įžiūrė
ti. Nežiūrint to, rišys tarp žemės ir užda
rytų kulipkoje žmonių per nekurį laiką ne
pertraukta nė ant valandėlės. Keliaunin
kai, apart daugelio kitų prietaisų, pasiėmė 
su savim bevieliniui telegrafui aparatą, ku
ris sulig apskaitliavimų turėjo veikti per 
384,000 kilometrų, skiriančių nuo žemės mė
nulį. Vienok šitam atsitikime apskaitlia- 
vimai apvylė^ paskutinę .telegramą apturė
jo astronomiškos stotįs iš 260,000 kilomet
rų atstumo. Ar tai dėl neužtektino stipru
mo sriovės, iššaukiančios ore vilnis, ar dėl 
neatsakančio aparato sutaisymo, iš toliau 
te’egrafuoti buvo jau negalima. Tečiaus 
paskutinė telegrama skambėjo labai masi
nančiai: „Viskas gerai, baimei nėra pama
to.”

Už šešių sąvaičių išsiųsta kita ekspedi
cija. Šiuo žygiu kulipkoj tilpo tik du žmo
gų, bet užtai jie pasiėmė daug daugiau mai
sto ir reikalingų prietaisų. Aparatą tele
grafui turėjo daug stipresnį, negu pirmie
ji ; nebuvo abejonės, kad jo užteks žinioms 
nuo mėnulio siuntinėti. Vienok ir iš jų ži
nios nuo mėnulio nesulaukta. Paskutinę 
telegramą jiedu prisiuntė iš netoli mėnulio, 
da prieš nupuolimą ant jo. Žinia buvo ve 
kokia: ’’Dcl nežinomos priežasties šovinys 
nukrypo truputį nuo kelio ir iš to buvo aiš
ku, kad nukris ant mėnulio ne stačiai, bet 
Įstrižai, gana aštriu kampu.” Kadangi šovi
nys buvo padarytas netokiam nupuolimui 
tai keliauninkai bijojosi, kad jam susidau- 

i žius nepatiktų juos mirtis. Toji baimė, ma- 
i tomą, išsipildė, nes tai buvo paskutinė nuo 
jų žinia.

Iš tos priežasties daugiau bandymų jau 
nedaryta. Apie tų žmonių likimą negalima 
buvo abejoti, kam tad nereikalingų aukų 
skaičių didinti? Žmonės pajuto kokią tai 
gailestį ir gėdą. Didžiausi „tarpplanetės 
komunikacijos” šalininkai dabar jau nutilo, 
o apie tą ekspediciją*jau buvo rašoma ir kal
bama kaipo apie pašėlimą ir net stačiai pik
tadarystę. Pagaliaus už kelių metų viskas 
nuėjo užmirštin.

Priminė ją tiktai, kaip sakėm,'• tasai 
straipsnys to nežinomo, bet tuojaus pagar
sėjusio padėjėjo iš antraeilės astronomiškos 
observatorijos. Nuo to laiko kas sąvaite 
atnešdavo vis ką nors naujo. Ir tuojaus po 
visą civilizuotą pasaulį pasklydo sensaciji- 
nė žinia. Pagaliaus observatorijos pagelbi- 
ninkas išpasakojo, kokiuo budu jis Įgijo tą 
rankraštį, kaip jį išskaitė, ir net leido žino
vams apžiūrėti jo liekanas su padarytomis 
jo fotografiškomis nuotraukomis.

*snq nsųox
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Likusios Mergeles Daina
Rustus vėjalis pučia, šiurena, 
Paukšteliai skraido, čiulba liūdnai, 
Širdyje mano ilgėsis gema
Ir skrenda, plaukia kur tai augštai...

Gamtos gražumas mano krūtinėj 
Nebesužadin džiaugsmo jausmų, 
Kada likimas mudriems užgynė 
Gaivinti sielą žvilgsniais akių...

Ir širdis mano pilna liūdnumo, 
Jausmai prislėgti karčios minties 
Ranka likimo — nagai siaubūno — 
Sudraskė laimes mus ateities!...

O skaudžios dienos ’ Kai sunku būti!
Vienai našlaitei tarp svetimų...
Viens lik troškimas — veikiau pražūti 
Liko krūtinėj iš tų jausmų...
Brangus berneli, siųsk man žodelį, 
Ramink širdužę mano kančioj! — 
Nors tu sakyk man. laisvas vėjaii, 
Ar jis da sveikas-gyvas kovoj?...

Vėjalis pučia, liūdnai šiurena, 
Girios dūsauja — ošia tiktai! 
Sielvarto; jausmas krūtinėj gema .— 
Nei tu, vėjaii, nepasakai’...

Laukuose mirga gėlės pražydę, 
Miškuos paukšteliai čiu ba linksmai, 
Man ši rily j skausmo nieks nepagydo 
Ašei našlaitė, kad tu žuvai...

A. A. Jokubait 's.

Nuo 52-ros kp. iš Stough- 
ton, Mass., „Moterų Balsui” 
$5.00.

Nuo dr-gės M. Astrės, 
„Moterų Balsui” $2.00.

Įnešta, kad viena ypata 
užimtų sekamas įstaigas: 
redaktorės, administratorės 
ir iždo sekretorės. Po ilgų 
diskusijų dviem balsais di
džiumos nutarta pavesti vie
nai ypatai tas tris įstaigas 
ir moKėti algos $20.00 į są- 
vaitę. r * “*

DABOKITE SAVO 
BALSAVfflA

Iš Am. Liet-Mot. Progr 
Sus Il-ro Suvažiavimo. Chicago: 

_______ j $2.00.
LMPSA. antras suvažia-j Nuo 29-tos kuopos iš Chi- 

vimas įvyko Philaddphijoj cagos "Moterų Balsui” ! 
-1 spalių. Delegatės susirin-! Nųo 25-tos kp. iš Roseland, 
ko Į Rusų Sovietų salę. Dar ; Iii.,„Mot. Balsui” $10.00. 
nesuspėjus atidaryti susiva-Į Nuo 43-čios kp. iš Cicero, 
žiavimą, pribuvo policijos * B.’’ $5.00.^
seržantai kelia tas detek
tyvų, tarpe kurių buvo ir 
lietuvis, p. Pilėnas, su „do
kumentais,” buk susivažia
vimas čia ne Progresysčių 
Moterų/ b^’-bolševikiu orga
nizacijos, Riešingas šios ša
lies valdžiai...

Pasiaiškinus, jog suvažia
vimas nepriešingas valdžiai, 
o tik Progresyvių Moterų 
reikalams sušauktas, poli- 
cistas perskaitė sveikatos 
departamento Įsakymą, jog 
siaučiant Philadelphijoj is
paniškai influenzai neleid
žiama susirinkimus laikyti. 
Pagal policijos, paliepimą 
svetainė apleista. Bet visgi 
nenorėta grįžti nieko nenu
veikus. Delegatės susirinko 
Į privatinius kambarius ir 
pradėjo savo darbą 2:30 
no pietų atidarė pirmą sesi
ją. Mandatus pridavė 24 
delegatės; vėliaus pribuvo ir 
daugiau.

Tvarkos vedėja išrinkta 
draugė Petrikienė, pageibi- 
ninke — Rice-Hennan. Per
skaityta dienotvarkis; pri
imtas. Nutarta rinkli tvar
kos vedėją tik vienai dienai, 
o sekr. ir kitas komisijas vi
sam suvažiavimui.

Draugė Puišiutė išrinkta 
sekretore; dr-gė -Jaskevičiu- 
tė — pageibininke. Koniisi- 
ion sutvarkymui kuoDU Įne
šimų —dr-gė Šukienė, dr-gė 
Žemaitė ir Dr-gė Dundulie
nė. Komisijon presos — 
dr-gė Bočkiulė, dr-gė Dun
dulienė ir dr-gė Žemaitė. Re
zoliucijų Komisijon — dr-gė 
Petrikienė, dr-gė Rice-Her- 
man, dr-gė Benis-šukienė, 
dr-gė Puišiutė ir dr-gė Bu- 
žiutė.

Raportas centro sekreto
rės priimtas. Raportas Iž
do sekr. su mažais pataisy
mais priimtas. Raportas 
Administratorės, Redakto
rės ir Iždininkės, joms ne
pribuvus, atidėta ant toliau.

Skaityta pasveikinimai, i
Nuo 9-teerkp. iš Chicagos Mass., "Moterų Balsui” $10. ton, Mass.

i su auka "Moterų Baisui” 
• $50.00.

Nuo Augeli jos Kausilos iš 
•s „Moterų Balsui”

Released by National Board of the 
Y. W. C. Ass’n of U. S. A.

Amerikos moters, daboki
te savo balsavimo teises. Mo
terims buvo sunku tas tei
ses iškovoti, todėl ir apsimo- 

vaiį " Šusinešimy 
re palikta kaip ir dabar, tik, besiruoinsime Ju vertė v- 
pakelta alga nuo 50 iki m Lte
metams. Nutarta dabartį. j^XvStae ’vSb v 
nei Iždo sekr. užmokėti $50 das naisėiimui vra
už darbą be algos. Kad padi- ’ -- paisejimui yra
dinus ”Mot. Balso” iždą, 
nutarta surengti prakalbi 
maršrutą ir rinkti aukas. 
Nutarta iš Centro Iždo pa
imti $400 į „Moterų Balso” 
Iždą. Nutarta leisti „Mote
rų Balsą” du syk mėnesyje 
ir pakelti prenumeratą iki 
$2.00 metams, t Narės gaus 
veltui). Kada „Moterų Bal
sas” bus leidžiamas du syk į 
mėnesį, tuomet darbininkei 
užimančiai trijų įstaigų vie
tą, bus apmokama $25 sąvai- 
tėje; iš tų ji saindysis pagel- 
bininkę, jei bus reikalinga. 
Nutarta, kad redaktorė tu
rėtų teisę išmokėti „Mote
rų Balso" bendradarbiamsĮnęs penkius metus; tun būti 
nedaugau kaip penkis dole-jdoras žmogus; turi pripato- 
rius į numerį. Nutarta, kad dyti, kad jisai „sutinka šų 
„Mot. Bal.” viršeliam butų šios 
naudojamas tas pats paveik- principais,” ir turi priimti 
sias per visą metą. Disku- pilietystės prisiegą. Jb fhd- 
suota, kas rinks Centro Val-'teris pasidaro arba pastoja 
dybą? — Nutarta rinkti ją'pilietė automatiškai be suti- 

(referendumu. Sesija užsi- kimo ant šių visų reikaįavi- 
darė 8:30 vai. vakare.

Ketvirta Sesija.
Sesiją 4-tą atidaryta 

vai. rytą. Tvarkos vedėja4 
išrinkta dr-gė Žilinskiutė;]' 
pageibininke dr-gė Paulio- 

Inienė. Protokolas skaitytas
• • • . «• , _
T -

į mažinimas, ką tas viskas rei
škia ir ką tas viskas gali pa
daryti. Tad tas visas daly
kas turi būti mums parnoki- 
nimu.

» . ...

Ar jus žinote, kad moterįs 
tampa šios šalies pilietėms 
pasiremiant jos vyro pilie
tybe arba natūralizacija? 
Tik moteris, gimusi užrube
žyje ir nevedusi pilieti, gali 
reikalauti pilietystės ša^o 
vardu.

Kitų šalių vyras, idant 
tapti piliečiu, turi išpildyti 
penkius reikalavimus: jisai 
turi mokėti angliškai; furi 
būti čia (Amerikoje j-iš^yyė-

kad jisai „sutinka su 
šalies konstitucijos J • ■ • . •

, „M. B.” $5.00.
Nuo 36-ios kp. iš Mincrs-

ville, Pa., „M. B.” $10.00.
Nuo 3-čio rajono, ”M. B.”

J $5.00.
Nuo dr-gės Senkevičiutės,

"Moterų Balsui” $3.00.
Pasveikinimai su pasiža

dėjimais prisiųsti aukų: 
1-ir.a kp. Brooklyn, N. Y., 
žadėjo $50.00 ”Mot. Balsui”. 
13-ta kp. So. Boston, Mass., 
žadėjo $10.00 „Moterų Bal
sui.’’ 26-ta kp. Rochester, 
N. Y., žadėjo $10.00 „Mote
rų Balsui.” Kalbėta kaslink 
polemikų organe su kitais 
laikraščiais. Nutarta ant
rą sesiją atidaryti 9-tą vai. 
ryte kituose kambariuose, 
ši sesija užsidarė 7:30 vai. 
vakare.

Antra Sesija 5 spalių.
Atidaryta 9:30 vai. ryto. 

Tvarkos vedėja išrinkta d. 
Rice-Herman; pagelbinin 
— dr-gė Jasinskiutė. Pro
tokolas pirmos sesijos pri
imtas. Raportas Redakto
rės priimtas, raportas Ad
ministratorės- priimtas. Su
manymai, kokių rezoliucijų 
susivažiavimas turi išnešti. 
Plačiai apkalbėta ir palikta
Komisijai. Nutarta 3-čią! M. P. S. A. raštai duodami 

^.sesiją atidaryti 1-mą vai. po, joms veltui. Nutarta dr-gei 
• 1 se;'Ua užsidarė puj§iutei užmokėti kelionės 

12:30 pietuose. - - -
Sesija 3-eia.

Atidaryta 1:30 vai. po pie
tų. Protokolas pirmos sesi- 34 delegatės nuo 19-kos kuo
jos priimtas. Skaityta pa- pų ir trijų Rajonų, 
sveikinimai su aukomis.

Nuo dr-gės
Grinčienės, ”"
sui” $5.00.

Nuo dr-go Ramanausko iš ra $1,137.00.
Minersville, Pa., „Mot Bal
sui"' $1.00.

Nuo 17 kp. iš Detroit, Kalbėjo dr-gė Rice-Herman, 
Mich., „Moterų Balsui” $5. dr-gė Petrikienė, dr-gė Pui- 

Nuo 7-tos kuopos iš Sche- šiutė, dr-gė M. Dundulienė, 
neetady, N. Y., „Moterų dr-gė Benis-šukienė ir dr-gė 
Balsui” $10.00. ižilinskiutė.

Nuo 48-tos kp. iš Wilkes Trečiam

inų. •- -
New Yorko valstijoje yra 

q' mažiausiai keturi šimtai 
' j tūkstančių užrubežyje gimu- 

i siu moterų, kurios tuo auto- 
imatišku budu yra tapusios 
į Suvienytų Valstijų piiietė- 

... m ... i - mis — nepaisant jų nerb;ar ir priimtas. Toliau seko pa- „asirižvm’o Dauį tukstan- 
sveikinimai: nuo dr-go Rim- - J • p .. 
kaus su auka ”Moterų Bal
sui” $2.00.

Nuo drg. V. Žemaitis „M. 
Balsui” $5.00.

Nuo dr-gės Vaidžiulienės 
"Moterų Balsui” $5.00.

čių tų moterų nekalba ang
liškai; daug tūkstančių iš jų 

! nemoka skaityti nei rašyti 
. savo prigimtoje kalboje, 
i Mes teturime tiktai 1910 me
tų statistikas, kuriomis-vą- 
devauties galima, vienok paToliaus skaityta ir po pa- al tas st|tistiki pasirodo, 

ragrafą diskusuota nauji į- kad 1M0 metuose NHew yor.’ 
Sesija užsidarė 1 vai. ko valstijoje buvo 291,598 

Sekanti sesija atsidarė ters nem0kančios anglis- 
ka,P.ž.P? ...... 'kai, o pačiame New Yorko

Lzbaigta svarstyti jstatai;,mie5te ouvo Virš
ruarjzvmna) raiavL- ' v-. . 1j tų šimtų tūkstančių moterų, 

kurių vyrai yra piliečiais, 
yra maž-daug kita tiek mo
terų vedusių su vyrais, ku
rie dar nėra, bet turi teisę 
tapti piliečiais suteikiant 
balsavimo teises ir pada
rant iš jų balsuotojas.

Jeigu tos moterįs, kurios 
dabar įgyjo balsavimo teises 
ir kurios neturėjo progos 
dalyko patirti, pasilieka ap
leistos ir atskirtos musų vie
šame ir politiniame gyveni
me, tai beabejonės jų tarpe 
bus surasta derlinga dirva 
politikos išnaudotojams 
(grafteriams.)

Karei besitęsiant, daug 
moterų iš kitų šalių likosi 
paimta į Įvairias dirbtuves 
daug jų bus dar labiau pa
traukiama prie naujų ir pa
vojingų darbų. Beabejo
nės, kad jos labiau už visas 
kitas grupes reikalauja to
kios protekcijos, kokią tik
tai balsavimo teisės 
joms suteikti.

rajonų tvarkymosi taisyk
lės su pataisymais priimta 
ir nutarta spausdinti vieno
je knygelėje.

Rezoliucijų komisija pri
davė sekamų rezoliucijų: 

Kokia LMPSA. turi būti 
taktika — priimta. Užuo
jautos rezoliucija dėl pa
smerkimo 20 metų kalėji
man dr-go Dėbso — priimta.

Rezoliucija patarianti L. 
M. P. S. narėms nesidėti 
prie LDTA. po ilgų ir karštų 
diskusijų didžiuma balsų 
priimta. Nutarta išleisti 
knygelę "Ką Kiekviena Mo
tina Turi Žinoti,” 5,0v0 eg
zempliorių. Nutarta, kad 
LMPSA. narės lankančios 
augstesnius mokslus ir dir
bančios sau ant pragyveni
mo, butų paliuosuotos nuo 
nariniu mokesčiu ir visi L.

lėšas ir už sugaištą laiką su
sivažiavimui — viso $40.00.

Susivažiavime dalyvavo

BOSTONO MAŠINISTAI 
GRĄS1NA STREIKU.

Sųuantum kariškų laivų 
dirbtuvės darbininkai perei
tą nedėldienį turėjo savo su
sirinkimą, kurį sušaukė In- 
ternational Brothrhood of 
Boilermakers unijos 115 
skyrius. Vienbalsiai nutar
ta pamesti darbą, jeigu ne
bus leista jų reikalavimus 
peržiūrėti komisijai. Nutar- 

. ___ susivažiavimui tarimą padarė daugiau kaip
Barre, Pa., „Mot. Balsui” $2. vietos įvardytos: Chicago, 3,000 darbininkų. Reikalau- 

Nuo 22-ros kp. iš Montello, III., Cleveland, Ohio ir Bos- jama, kad butų pripažinta 8 
x— valandų darbo diena. *

Išviso Susivienijime yra 65
Klimiutės- kuopos ir 6 Rajonai. Pilnai 

Moterų Bal- užsimokėjusių narių — 
1,358. Pinigų centro ižde y-

Susivažiavimas užsibaigė 
atsisveikinimo prakalbomis.



—* po $f.00; P. Visockis, P. 
Strumpis, J. Malonis, V. Gegu
žis, A. Bernotas, Vitkevičius, J. 

DARBININKAI TURĖTŲ i Jie renka tuos pinigus ne čigas> p. ciapas, J. Tamulionis, 
vrvniL i. kovai SU lenkų "pavojum," St Antanavičia, P. Mankus, F. 

‘bet kovai su revoliucija! Balbuta, J. Povilauskas, A. Ru- 
1 Pakol Lietuva buvo po ca- liūtė, B. Abraitis, A. Budreika, 

Neužilgo reikės aukų mai$- ro valdžia, jie rėmė visomis p. Kubilius. St. Nepicka, Petu- 
' šauskas, D. Galinis, J. Nevedom- 
■ skas, St. Maluliauskas, Stanči- 
jkas, Savickas, M. Mikaitė,. V.
Kunigėlis, A. Baltrunaitė, A. Sa- 
beika, Valukonienė, V. Jasionis, 
J. ėivirkas, P. Visieika, P. Dre- 
ier, , B. Slasas — po 50 centų. 

Viso ..............
Smulkių aukų 

Sykiu ....
LSS. 60 kuopos iždininkas,

R. Perniekus.

RENKA PINIGUS “LIETUVAI LAISVĘ PIRKT!”
NEDUOT KLERIKA 
LAMS NEI CENTO.

tui pirkti Lietuvos 
žmonėms.

Paskutinėmis

keturiomis caro valdžią, 
i Kuomet revoliucija carizmą 

Paskutinėmis dienomis nušlavė, jie tuojaus pasisku- 
klerikalai suskato rinkti pi- bino prijungti Lietuvą prie 
nigų savo politikai. Jie sako,'junkerių valdomos Vokieti- 

- - - jos ir vieną tų junkerių pa
sikvietė ant Lietuvos sosto. 
Bet revoliucijos banga nu
šlavė ir junkerius. Lietuva 
atsidūrė tarp dviejų revoliu
cinių respublikų. Klerika
lams pasidarė baisu, kąd re- 

ir žmonės aukaip .voliucija neapimtų ir Lietu- 
” v' kad riestai 

. v___ _ _____ _ Karevičiaus
feTnetolf Bostono” klerikalai kompanijai, kuri buvo Įkin- 
sakosi surinkę apie $1,600. kius Lietuvą j junkerių jun- 

Bet paklauskite ko vQ kailį, kad iš-
v ai-S?v L^tuva1 gelbėjus dvarų ir klebonijų 

pirkti. Kas ir kur ją pai - geme3, vienu žodžiu — kad 
duoda. Kiek ji ^tikrųjų apsaugojus Lietuvą nuo re- 

lariL-alai i tji klausima
neatsakys. Jie pasakos apie 
lenkų "pavojų.”

kad tie pinigai esą reikalin
gi "išpirkimui Lietuvos lais
vės." Pripasakoja, buk len
kai nori Lietuvą pasiglemž
ti, buk musų tėvynei gręsiąs 
didžiausis pavojus, buk jos 
"išgelbėjimui" reikią daug 
pinigų — ir ....
ja. Pereitą nedėldienį nedi- vos- t’ie zmo’ 
deliam Brightono miestely- tuomet butų

_• > «

alT:\ >r suskato rinkti aukų-
Turėdami pinigų, jie gali 

siuntinėti savo atstovus, ga- 
Bet jie veidmainiauja, Ii daryti įvairių intrigų, gali 

kuomet jie sako, jog jie bijo- organizuoti "lietuvišką vais- 
si, kad lenkai nepaglemžtų ką,” ir tt. Tam tikslui jie 
Lietuvos. Štai, nesenai pas- nori surinkti $400,000. 
klydo gandas, kad popie-!* Bet kam rupi Lietuvos 
žius skiria Lietuvai du len- laisvė, tas neprivalo klerika- 
ku vyskupu. Katalikiškoj lams aukauti. 
Lietuvoi vyskupas, žinoma, 
turi didele ffalę. Tą geriau
sia parodė Kazys Michalke
vičius valdydamas Vilniaus 
vyskupija. Jis draudė baž
nyčiose lietuvių. kalbą, jis 
spaudė lietuvius kunigus, jis 
vartojo bažnyčią lenkų pro
pagandai. jis trukdė tautinį 
lietuvių judėjimą Įvairiau- siems musų tėvams ir vai
siais budais. O jeigu taip kams. kad jie neišmirtų ba- 
galėjo elgtis Michalkevičius,' du. Tam tikslui reikės daug 
kuris buvo Lietuvoj gimęs pinigų. Šituo darbu turės 
ir augės, tai ką jau kalbėt užsiimti patįs Amerikos lie- 
apie tikrus lenkus vysku- tuvių darbininkai. Tam tiks- 
pus! O betgi musų kunigai, lui turės būt sušauktas suva- 
kurie dabar renka pinigus žiavimas. Tas suvažiavimas 
"gynimui Lietuvos nuo len- j?u pienuojamas. ... ,, 
kų pavojaus," prieš paskyri-Į Taigi, draugai ir draugės, 
mą lenkų vyskupų neužpro-1 laikykit savo pinigus kiše- 
testavo. ' Netik neužprotes- niuje. Jus turėsite duoti jų, 
tavo, bet dagi užsipuolė ant kuomet bus sudarytas visuo- 
tautininkų, kam šie protes-' menės komitetas alkaniems 
tuoją prieš jų "šventąjį tė- Lietuvos žmonėms šelpti, 
vą." "Darbininkas" 12 spa-j Jeigu jus tuos pinigus a- 
lių numeryje Šliupą net iš- tiduosite dabar klerikalams,

Pinigai tuo
jaus bus reikalingi daug 
svarbesniam tikslui. Lie
tuvos žmonės neturi ko val
gyti. Kaip tik atsidarys ke
liai, reikės organizuoti Lie
tuvai materialę pagalbą. 
Reikės pirkti maisto, drabu
žių. ir prikrovus laivą tų 
daiktų nusiųsti nukentėju- • . — • •

koliojo, kam taip "berniškai 
grubiioniškas Šliupas agi
tuoja" prieš popiežių. Girdi: 
"jei lenkai butų skiriami vy
skupauti lietuviams ir Lie
tuviai išreikštų dėl to savo 
nepasitenkinimą Šventam 
Tėvui, tai ar lietuviai tuomi 
parodytų savo tautini susi- Į svę. 
pratimą, atjautimą daromos 
iiems skriaudos ar kitką?" 
Šitaip užgyręslenkomanišką 
)>opiežiaus politiką Lietuvoj. 
"Darbininkas” rašo toliaus: 
"Kiekvienas žinome, jog 
lenkai nesibiiojo lietuvių ku
nigaikšti Jagailą kviesti 
jiems karaliauti. Abelnai, 
lenkai visokiais budais vilio
ja lietuvius savo tarpan. Mes 
gi purtomės nuo jų. Ką mes 
tuomi parodome? Ugi savo 
silpnumą!’’

Vadinas, purtintis nuo 
lenku nereikia.

Tai taip sako "Darbinin- 
kaS.” v- -

Gi "Draugas" da karščiau 
šoko "laisvamaniams" Į akis, 
kad šie protestuoja prieš 
lenkų vyskupus. Šitas kuni
gų organas 232-ram savo nu
meryje šaukia, kad protes
tuodami prieš šitą popie
žiaus politiką laisvamaniai 
"taiko tiesiog musų liaudžiai 
Širdin kaip.su kokiu peiliu.”

Reiškia, ginti Lietuvą nuo 
lenkų Įtekmės, tai visviena, 
kaip žudyti ją.

Tai ve, kaiu musu klerika
lai žiuri Į lenkų klausimą 
Lietuvoje. Argi neaišku 
tad, kad jie veidmainiauja, 
kuomet jie renka pinigus 
"gynimui" Lietuvos nuo len
kų Įtekmės?

Taip, aiškesnės veidmai
nystės jau negali būt.

tai ‘juos pravalgys tie politi
kieriai, kurie pirma važinė- 
damiesi po Europą rūpinosi 
pavesti Lietuvą vokiečių 
princui, o dabar važinėjasi 
kad apsaugojus ją nuo te- 
vc'iucinio judėjimo, kuris 
žada musų kraštui tikrą lai-

Bostoniečiai remia 
darbininkų reikalus

SO. BOSTONO LIETUVIŲ SO
CIALISTŲ AUKAVUSIŲ AP
SIGYNIMO FONDAN VARDAI

17 dieną lapkričio prakalbose.
J. Kudirka $10.00, A. Kupstys 

$6.00, J. P. Raulinaitis, R. Per
mokas, W. Mačys, K. L, W. Ju 
dickas, St. Gvedris, Fr. Jaka- 
lauskas, M. Kazlauskas. M. M. 
Piepvs, — po $3.00; J. J. Saulis 
$4.00; J. Jankauskas. A. Sapa
lius, K. Valantukęviėia, J. Kup- 
rinskas — po $2.00; F. N. Ra
manauskas, K. žvingilienė. P. 
Niukas. A. Pranašas, A. Sabei- 
ka, A. Mazanoviėia, P. Mataus- 
l.as, A. Ikamas, V. Sarapinas, R. 
Samauskas. J. Wencikas, A. 
Bundvinas. P. Valukonis, S. 
Vickevičius, J. Grumalis, M. Pu
žauskas, V. Jokubauskas, A. 
Bosgilis. J. Dulkus. A. Vasiliaus
kas. M. Rubinskas, P. Tračiokas, 
J. Masilonis, F. Sličienė, Valiu
tas, F. Daukantaitė, J. Krull, A 
Katkuzis, A. Ivaškevičia, J. Ka 
valiauskas. A. Sedart, K. Prana
šas, A. Strumskis, I. šeštokas, 
B. Tamosiunas. A. Balčiūnas, A. 
Demzlis, M. Manelis, A. žvingi- 
las. Kazulis, J. Kasparavičius, V. 
Račkauskas, Telžunas, T. Sara- 
pas, Fr. Tiknis, F. Kopusa, J. 
Štreimikis, Svvid, J. Savickas,

Pajieškojimai
Pajieškau brolių Vinco ir Mateušo 

Gavėnų, Suvalkų gub, Mariarnpolės 
pav, Baisupių Kaimo. Malonėkit at
sišaukti. (50)

Mikola* Gavėnas,
BOK 161, North Bloomfield, Conn.

Ta.iieškau brolio Juozapo Ambra- 
z.os, Suvalkų gub, Naumiesčio pavie
to, Plokščių parap, Voniškių kaimo; 
oirmiau gyveno apie Chicagą, o dabar 
įežinau kur. Meldžiu jo paties atsi
šaukti arba kas ji žino malonės pra
nešti šiuo adresu: (50)

z\ntanas Ambrazas.
76 Grabam str, Detroit, Mich.

... $139.00 

.... $74.90 

... $213.90.

VISOKIOS ŽINIOS
True transiation filed with the po-t- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
27, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6. 1917.
EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ 

200 ŽMONIŲ VOKIETIJOJ.
Paryžiuje gauta žinių, 

kad XVahno miestelyje, Į 
pietryčius nuo Koelno, Vo
kietijoj, buvo baisi eksplio- 
zija, kurioj žuvo apie 200 
žmonių.
JAPONAI MOKINSIS RU

SŲ KALBOS.
Iš Tokio pranešama, kad 

Karališkas Universitetas 
Tokios mieste nutarė j vesti 
rusų kalbos išguldymą. Bu
sią taipgi mokinama ir kitų 
dalykų apie Rusiją.

"NAUJIENOS” JGIJO 
NUOSAVĄ NAMĄ.

"Naujienos" praneša, kad 
jos jau Dersikėlė Į nuosavą 
namą. Sako:

"Visųdraugų, kurie rašo 
'Naujienoms,’ prašome dėti 
naują adresą: 1739 So. Hals
ted str., Chicago, III. Tai yra 
‘Naujienų’ nuosavo namo ad
resas.”
Sveikinam!

Pajieškau tikro brolio Juozapo
Morkaus. Gelavėnų sodos. Platelių
>arap, Genteliškių vaisė. Teisių Dav, 
Kauno gub.; pirmiau gyveno Hart- 
'ord, Conn. Kas apie jį žino malonė- 
it pranešti, nes yra svarbus reika- i 

as, arba nats lai atsišaukia. (50) 
Kazimieras Norkus,

14 Bertlon avė, Hartford, Conn.

Paiieškau savo vyro Aleksandro 
Kurselio, Kauno gub, Naumiesčio pa- 
apijos, Šeliunų sodos. Paliko 
ris metai atgal ir pirmiausia 
iavo į Chicagą. Kas praneš jo 
ą gaus $10.00 dovanu.

Petronėlė Kuršclienė.
BOX 195, Roseland, I, I.

mane 
iške- 
adre- 
(49)

N Y

Pajieskau pažįstamų: Stanislovo. 
Kazimiero ir Jono Tu’eiMų. taipgi ju 
esers Konstancijos- Jonas gyveno 
’laston. Pa., o visi kiti Indiana Har- 

Ind. Jų pačių ar kas žino mel- 
Ižiu atsiliepti. (48)

Julius Gf's-’unas,
Post Office BOX 7,

Creightua Mine. Oont. Canada.

Pajieškau Jono Grego ir 
’a^rausko. delri svarbaus 
■>eldžiu ju pačiu atsišaukti 
jos žino malonės pranešti.

Karolius Sasnauskas
507 King str, Settle, Wasli.

Variavo 
reikalo 

ar k°s 
(50)

Paiieškau dėdžių M->t:ejaus ir Fra- 
n Stimbum Kauno gub, Vilkmer- 
ės pav, Deltuvos paran.. Tatkunu 
aimo. Jų nacių atsišaukti ar kas 
jos žino meldžiu pranešti.

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

Pajieškau švogerio Stepono Raudo- 
•o. ir jo d’iktės Liudvikos, taiDg' 
—ugo SL Rajumo iš Salantu paran . 
'risiu pav, Kauno gub. Jų pačių 
įsišaukti ar i-as juos žino meldžiu 
’-Tnešv, nes turiu labai svarbų ’-ei- 
'-lą. (50)

Stanislovas Sosnovskis. » 
58 Willow str, Massena, N. Y.

P^jiešk'’’’ drąpgų: Juozo Visockio 
r Vinco Mažeikos, abu iš Grudžių 
lieptelio, Šiaulių pav, Kauno gtib. 

ruriu svarbų reikalą ir meldžiu jų Da- 
' ių atsišaukti ar kas žino pranešti. 

Antanas Sabaliauskas
155 N. Union str.. Aurora. III.

Pajieškau brolio Karoliaus Mali
nausko, jis gyveno Anglijoj; Suvalkų 
gub, Mariarnpolės pav, Jovarayo 
gminos, Paužiškių kaimo. Taipgi ir 
kitų draugų ir pažįstamų meldžiu at
sišaukti.

Albina Malinauskaitė,
163ų — 5-th avė,

W. Cedar Rapids. lowa.

Pajieškau brolio Kazimiero ir tė
vo Adomo Kivėnų, iš 
dijos. Panevėžio pav., 
Delei svarbaus reikalo 
čių atsišaukti 
pranešti.

Juozapas
R. 3, BOX

ar kas

Kivėnas
47,

Lepšių viensė- 
Kauno gub. 

meldžiu jų pa
žino malonės

(50) 
Centralia, III

Pajieškau brolio Jono J. Babickio. 
iš Laukminiškių sodžiaus, Alizavos 
parap.. Virbališkių valsč., 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.

Pajieškau Onos Skrinčiutės, iš 
Paežerės kaimo. įplaukos parap, Su
valkų gub. Dėl svarbaus reikalo mel
džiu jos pačios atsišaukti ar kas ži
no pranešti.

E. Naikeliutė-Balčiuvienė,
P. O. Marlinn, Pa.

Pajieškau draugų ir pažįstamų, aš 
esu iš Bludžių kaimo. Panevėžio pa- 
viet, Kauno gub. Vusų mano pažįsta
mų meldžiu atsišaukti.

Mikolas Krąlikauskas, (51)
508 Jefferson avė, Utica, N Y.

Pajieškau dėdės Konstanto Žemai
čio ir jo duktės Jievos Žetnaičiukės, 
Veliones parap, Kauno gub, gyveno 
Brookiyrrt*, iš kur išvažiavo j mainas. 
-Tu pačių atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Ona Žemaičiuke,
40 School str, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Vladislavo Račiaus, iš 
Negiro;: kaimo, Ariogalos parap, 
Kauno gub.. gyveno Chicagoi.. Dėl 
svarbaus reikalo meldžiu jo paties at
sišaukti ar kas žino malones praneš
ti. Tadas Zvalionis,

47 Lafayettc str, V.’orcester. Mass.

Pajieškau draugo Antano R-'pšio. 
iš Augiškių sodos. Viekšnių parap, 
Šiaulių pav.. Kauno gub, gyveno 
Schenenctady. Jo paties atsisaukt', 
ar kas žino meldžiu pranešti. (5)) 

Kranas Balucukis.
P. O. BOX 1613 Bisbee, Ariz.

Aš Cecilija Rupkaitė iš Viekšnių 
miestelio, pajieškau Mortos Gelnži- 
naitės, Martos Lengminaitės, Antano 
Brukaus ir kitu savo pažįstamų. Vi
sų meldžiu atsišaukti. (50)

Cecilė Ruokaitė,
116 Bowen str., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Jono Zelenkausko, 
iš Biržų parap, Panevėžio pav, Kau
no gub.. gyveno New Yorke. Dėl 
svarbaus reikalo meldžiu jo paties 
atsišaukti ar kas žino malonės pra
nešti.

Emilė Zelenkiutė-Petraitienė. 
320 Brickinridge str.. Detroit, Mich.

LIETUVIŠKI REKORDAI

Gerb. Šimkaus Choras maloniai dainuoja.
10-inch 85c.

E-3906 (VAŽIAVAU I)IEN\. E 3905 (ANT TĖVELIO DVARO.
(BIJŪNĖLIS ŽALIAS. (NESIGRAUDINK MERGUŽĖLE.

S. Šimkus pagarsėjęs Lietuviu kompozitorius ir vedėjas yra surinkęs pasižymėju
sius dainininkus Į jo garsius chorus. .Jie suteikia tas gražias Lietuvių meliodijas, 
kurių jausmą ir harmoniją negalima aprašyti. Čia yra paminėti keli stebuklingi 
Rekordai ir spręskit Jus patįs.

Čia yra kiti Gražus Lietuviški Rekordai:
10-inch 85c.

Valcas. Įgrajino 
Militariška Orkestrą.

Valcas. Įgrajinc
Militariška Orkestrą.

• •
E-2526 (Prieš audra. 

(
(Bangos.
(

E-2863 (Kaimiečiu valcas. Armonikų 
( duetas.

• (Linksmas valcas. Armonikų 
( duetas.

E-2G51 (Onutė. Polka. Jgrajino
( Militariška Orkestrą.
(Išreiškimas meilės. Valcas. Įgra- 
( jino Militariška Orkestrą.

E-3316 (Polka nuo Rudos. Armonika solo. 
(Mažrusiška polka. Armonika solo

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums 
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą Co
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

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

žiūrėk kad
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

toks Vaizbaženklis butu ant kiekvieno Rekordo.

EXTRA.
Aš Krane iškas Martenas, iš Vil

niaus gub., Lydos pavieto, Kaniavos 
vaisė.. Kalesninkų parapijos, Vidia- 
nu kaimo, pajieškau visų savo gimi
nių kaimynų ir pažįstamų draugų 
Visi norinti mane aplankyti ypatiš- 
kai arba laišku malonėkit kreiptis 
šiuo adresu: (49)

Krank Martnn.
373 Dapham str, Miluaukee, Wis.

Pajieškau savo pusbrolio Dominin- 
| > o Sidabro, iš Rekečių sodžiaus, Vie- 
' Linos parap.. Šiaulių pav., Kaun-~ 
irubernijos. Jo paties atsišaukti ar 

; kas žino meldžiu pranešti.
August Silver, (50)

P. O. Winchester, Wis.

Paiieškau brolio Juozapo Norkaus, 
} iš Gilaičių sodžiaus, Platelių parap., 
Ginteliškės valsčiaus, Telšių pav., 

j Kauno gub., gyveno Hartford, Conn. 
Jo paties atsišaukti ar kas j; žino 

' meldžiu pranešti.
Kazys Norkus, (49*

14 Bertlom a o liartford. Conn.

Pajieškau brolio Stanislovo Vait- 
; kaus, iš Rankoj i kaimo, Raseinių 
pav., Kauno .;ub. Turiu svarių
reikalą ir meldžiu jo paties atsišau- 
i t- ar kas jį žino malonės pranešti, 

firdėjuu. ka-1 «ry e-. > Wav.kegan, 111. 
Jonas V (19)

138 Athens s‘r . So. Boston. Mass

Paiieškau giminės Marijonos Ka- 
; zakevičiutės. Suvalkų jrub.. Gudelių 
i "mino, Skriaudžių parap., Grigaliūnų 
kaimo penki metai atgal gyveno Nia- 

I gara Falls. N Y. Ta:pgi ir kiti gi- 
Į arfnės malonėkit atsišaukti. {51)

■- A iena Ąlabiirgiut-e.
532 So Paca str Baltimore, Md.

Pajieškau Juozapo Mačiulio iš 
Skruzdinės kaimo, Eržvilkio parap 
Kauno gub. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu jo paties ar kas jį žino atsi
liepti.

Jonąs Barauskas, ( 48 >
401 Manning str.,

Philadelphia. Pa.• •
Pajieškau brolio Juozapo Staškaus 

ir Aleksandro Odino. abudu Kauno 
«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. Leonas Staškus. (49)

58 Lincoln str., Brignton, Mass

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

Marijona Gibiutė, (48)
North Amnerst, Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui vyro nuo 

40 iki 50 metų amžiaus, aš esu naš
lė 33 metu ir turiu 3 mažus vaikus 
Doras vyras, kuris norėtų su manim 
susipažinti meldžiu atsišauktu Jau
nų vyru meldžiu kad nerašytų.

Veronika Si po vien,
BOX 32, Beaverdale, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 25 meįų amžiaus, b 
skirtumo tikėjimo, by tik butų apsi
švietusi. Norinčios gražaus gyveni
mo malonės atsišaukti.

J. L. K,
Gen. Delivery, Savannach, Ga.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mylinčios 
g-ražų šeimyniška gyvenimą, ne ski
riant pažiūrų. Aš esu 25 metų. Mel
džiu atsišaukti su pirmu laišku pri
siunčiant savo paveikslą. Atsakymu 
duosiu kiekvienai.

A. K. Ma-tus, (49)
349 10-th str., Moline, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar nešies, nuo 20 iki 30 metų am
žiaus, mylinčios laisvą, blaivų gyve
nimą. Aš esu 34 metų. Meldžiu at
sišaukti. atsakymą duosiu iekvie- 
nai. (49?

J. Petkus,
45 Devenport str., Stanfora, Conn

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nesenesnės kaip 
35 metų, mylinčios švarų šeimynišką 
gyvenimą ir nevartojančius svaigi
nančių gėrimų. Geistina, kad turėtų 
nors $700 arba kokį nors biznj. Aš 
esu 39 metų ir turiu mažą kapitalą 
Kiekvienai duosiu atsakymą. Malonė
kit kreiptis laišku.

J. Sharwid.
1501 E. VVashington str., 

Springfield. III.

Pajieškau 'apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 32 metų be sikirtumo tikė
jimo ir mylinčia gražų gyvenimą. Aš 
esu 32 metų, laisvas, nevartoju jokit 
svaigalų ir liuosas nuo kariuinenės. 
Su pirmu laišku malonėkit prisiųst; 
savo paveikslą. Hatesncs žinias su 
teiksiu laišku. (48)

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

Pajjsškaa apsivedimui merginos 
lietuvaitės, aš esu 33 metų, 6 pėdu 
augščio, blaivas, mylintis grąžų gyve
nimą, katra norėtų būt laimingesnė 
už kitas malonės greit atsišaukti 
prisiunčiant savo paveiksią.

Antanas Armus (48)
2033 Canalport avė., Chicago, III.

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

S. Rąstelis.
BOX 147 Johnson City, 

Binghamton, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 3’ 
metų amžiaus. Aš esu 41 metų, tu
riu gražią nuosavą stubą. rakandus 
ir reikalinga tik gera gaspadinė 
Mylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą malonės atsišaukti, su pirmu 
'aišku prisiųsdamos savo paveikslus 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką 

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

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 26 metu amžiaus, be skir
tumo tikėjimo. Aš esu 26 
džiu atsišaukti su pirmu 
siunčiant savo paveiksią, 
žinias suteiksiu laišku.

J. Balčiūnas,
19 Hamlet str.

metų. Mel- 
Itrišku pri- 

Platesnes

(48) 
Athol, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ar našlės be vaikų, nuo 20 iki 30 me
tų amžiaus, norinčios apie mane pa- 
triti malonės kreiptis laišku, atsa
kymų duosiu kiekvienai.

J. M. Kuncas,
Gen. Delivery, Detroit, Mich.

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

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

PRANEŠIMAI
TERKE H AUTE. IND.

Šiuomi pranešame visiems Sietyno 
Draugystės nariams, kad metinis su
sirinkimas bus 4 gruodžio. Todėl 
meldžiame visus narius į minėtą su
sirinkimų atsilankyti, nes bus labai 
svarbus susirinkimas ir todėl visi 
nariai turi dalivauti. (49>

Susirinkimai prasideda 7 vai. vaka
re.

v. URBONAS, sekr.

A. A. .MARIJONA ABAZARIENĖ
Nedėlioję 17 lapkričio mirė Mari

jona Abazarienė sukakus vos 35 me
tų amžiaus. Velionė buvo laisvų pa
niūrų moteris ir stengėsi pagal savo 
išgalę raginti savo drauges prie al
kesnio supratimo viešų reikalų. Vė- 
’ionė tapo palaidota ant Tautiškų ka
linių 19 lapkričio be bažnytinių apei- 
rų. palikdama savo vyra Kastantą 
didžiausiame nubudime. Ji prigulėjo 
nrie Lietuvos Dukterų ir Šunų Drau
gystės Bostone. Lai būna jai amži
na atmintis.

PETRAS ABAZORIUS.

REIKALAVIMAI.
prie 
esu 

Ma-

REIKALINGAS Partneris 
•varbaus pelningo intereso. Aš 
šrades mašiną duonai piaustyt. 
'ina begalo pageidaujama hoteliuosc 
r visose valgyklose, kur tik reik daug 
luonos riekti. U. S. Patent Office 
Washingtone pripažino mano išradi
mą ypatingu iki šiol da nubuvusiu. 
Mano gyveninio sąlygos neleidžia man 
vienam šitą išradyma paleisti gyve
nimam todėl pajicškau partnerio su 
nedidele pinigų suma. Meldžiu susi 
žinoti su manim sekančiu antrašu: 

Jonas M. Stasevičius, (50) 
252 Bari: sti. I-a Porte, Ind.

DOVANA PRIEŠ KALĖDAS
Kas prisius $18.00 ant GRAMAFO- 

NO, kurio tikra vertė $25.00. kiek
vienas gaus dovanų: 1 Drukuojanruj 
našinėlę. 2 knygas vertės vieno do
lerio ir laikraštį ''Keleivi.” Prisiųskit 
sykiu pinigus, o minėtus daiktus ap- 
urėsit per ekspresą. Kreipkitės su 

bent kokiu reikalu įdėkit markę dcl 
atsakymo. Adresuoki! taiu: (49,

JOHN YERUšEVIčlLS.
BOX 68, LAWRENCE, MASS.

Užsimoka karais pirkti!
Mes savo mieste nuplikoma kara 

gerų bluvių, kurias išpardavėm sta
čiai iš Karo po $1.30 bušeliui. Dabar 
turime užėję pas ūkininkas gerų bul
vių, kurias manome užpirkti ir iš
leisti po S1.2o bušeliui tiems, kurie 
prisideda prie musų organizacijos, 
užsimokėdami 1 dol. įstojimo, žios 
organizacijos tikslas yra: pirkti vis
ką tiesiog iš gamintojų savo na
riams. Tikimės organizuoti skyrius 
kiekviename meste po vsą šalį. Jeigu 
norėtumėt prisidėti, kreipkitės 
šiuo adresu:

International P. C. S. B. Ass’n 
25 Bennett Bldg, Wilkes Barre, Pa.

PARSIDUODA FARMA.
25 akrai žemės; 9 akrai dirba- 

nos ir kitkas, geras miškas; stuba su 
? kambariais, banė ir šantė veži
name, didelė vištinyčia ir mašina 
gerinimui viščiukų; šieną plaunama 
mašina, vežimai, šlajos, pakinkymai, 
)lugai ir kiti įrankiai. Farma pui- 
ioj vietoj, arti ežero, arti Brockto- 

10. Stoughtono ir Avon. Parsiduoda 
lel priežasties ant lengvu išmokesčių.

JONAS ASTLPENAS, (49) 
Zentral str.. R. F. D. Avon, Mass.

Pranešimas.
Agentam ir Prakalbų Rengėjams.
Nuo laiko, kuomet Rutkaus Spaus

ti vė likosi perkelta iš Detroito i 
7HTCAGA, aš likausi jos atstovu, 
tutkus važiuodamas į mokyklą stu- 
iijuot augštesnius mokslus, pavedė 
nan visus spaustuvės reikalus atlik- 
i. ir pardavoti taip knygas kaip man 

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

Perkupčiams:
6 egzempliorai už .....................$1.00
40 egzemp. už............................ $5.0®
10() egzenipiiorų už .......... $10.00
Atsišaukite tuojaus,' dabar yra ge- 

•a proga knygas platinti. Pa jų ma
žai kas jau užsiima išleidimu, ypa
tingai tokias knygas su paveikslais. 
Adresas.

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

Kad būt gražiu
veidą 
Pra

verto. 
Kaina 
galite

Vortok tą mostį, ji padarys 
TYRV. SKAISTŲ ir BALTA, 
šalina šlakus ir spuogus nuo 
Tadaro minkštą ir balta odą. 
■lėžutės 75c. ir $1.00. Pinigus 
siųst popierinį doleri arba įtampo
mis. •

DISTRIBUTOR WILBEKT CO. 
P. O. BOX 772. KATERBURY, CT.

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos j 
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 reikią už 3c. stempą prisiųsti.

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

kaip.su


HDMORISTIKA.

ANT ŠIO SVIETO...
(Sekimas "N. N.”)

Ant šio svieto plataus mar
go, —

"i ra džiaugsmo... yra vargo..
Lai pavyzdžiui bus "pane

lė,” “
Neminint — keno dukrelė.

ARKLYS, VILKAS IR 
ŽOLĖS.

Pasak B. Hertz.
Pamažu padangėj saulė nu

sileidžia,
Į miško viršūnę kopia spin

dulys,
Pagiryj pievelėj ramiai žolę 

graužia
Pančiotas arklys.

Jau ir saulėlydžiai padan
gėj išblyško,

Laukuos nesigirdi net ir 
putpelė..

Degančiom<akimis išlindo iš 
miško

Arklių giltinė...

Iš paniūru žvilgsni Įsmeigęs 
į arklį

Suraukdamas nosį, jis eilę 
dantų

Parodęs, prabilo: "A, mal
šini alkį

Ašarom’s žolių?...”

Redakcijas Atsakymai.
W. PadonevitchuL — Pri

siųstų raštų sunaudoti ne
galime. Tokie dalykai, kaip 
karalienės Sabos "pranaša
vimai," musų laikraščiui ne
tinka. Paveikslėliai mum > 
tai ogi neparankus. Bet vis 
dėlto tariame ačiū už gerus 
tamstos norus.

LSS. Nariui iš Philadel- 
phijos. — Ib-isiųsto jūsų 
straipsnelio laikraštin nedė
jome, nes nepadavėt tikro 
savu vardo.

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa laikraštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

Įdomi Knyga

"Graži,” buvusi jaunutė, 
Užauklėta pas gegutę;
—Gimininga ir pagota 
Tik jai. vargšei, — stvgo 

proto!
Gobšiai augus, "šauni mer

ga."
Nežinojo, kas tai vargas — 
"Pajieškojimus" dabojo, 
Ožiu meilės raita jojo !...
Vyrai medžiot jai patiko, — 
Dėl tų pasekmių išdyko;
Bet ji pildė savo norą;
Stengės’ greit surast sau po

rą !...
Gundė Jurgi, glostė Petrą, 
O patamsiuos nors ir latrą! 
Siūlė, teikė visiems širdį — 
Ką kas sako — ji negirdi....
Mat pasiutęs jos toks ku- ' 

nas:
Nors čia trenktų ir perku-: 

nas,
Vien pagundos nuolat siau

čia —
Ką ji kalta? jei taip jau

čia? !...
Ir taip linksmos, saldžios 

.dienos —
Bėgo, tarsi upe pienas. 
Kiekviena tamsi naktelė 
Teikė smagumo ik’ valiai!...
Tik ne amžina laimužė. 
Nebešviečia jau saulužė;
Dėl gašlumo nekadėjo 
Pražudyt laimę turėjo!
Miglos kįla, saulė leidžias; 
Piktos dvasios širdyj bel-

Arklys kilstel’ galvą, pritu
pia prie žemės,

Išpūsdamas šnerves, suglau
džia ausis

Ir, rodosi, leisis, pašėlęs iš 
baimės,

šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos knyga vardu: 

Kokiui Dievas žmones
garbino senovėje?

J
■ | Kur ves ji akis!

Bet vetoje bėgus, jis akme
niu virto.

i Tik žiuri i vilką raudonom’ 
akim’...

Galop atsikvėpęs nedrąsiai 
atkirto:

"Tikėkie manim!
■ "Valgau, ką dievs davė."

"Žinau!” vilkas tarė.
"Jus žoles ir gėles skaitot 

sau už turtą...
; "Imiesi gudrybių motyvams 

išrast,
"Ir manai sutversi man ratą 

užburtą...
”0, moku suprast!I

I
i "Kad silpnąjį skriausti jums 

buvo iuokai.

’Jųs šitos gudrybės gal ka
da ir tiko,

buvo juokai.
”Dabargi, brolyti, pasauly

je virto
"Kitokie laikai!

II

"Kiekviena žolaitė, kiekvie
nas diegelis

"Šiandien turi teisę gyvent 
ir bujot;

"Mažiausias atomas 
skiras pasaulis, 

"Štai kas reik žinot!

at-

džias !...
Sieloj naktis ima temti — 
Jai apleistai reikia senti!

* * *
Baugu!... mintis galvoj ūžia 
—O tu nelemta daluže! 
Nubudimas slėg’ krutinę, 
Žudo vilti paskutinę!...
Jau meilužiai nebekenčia; 
Juokias, spiaudo, peklcn 

siunčia...
Oi, tu laime, apgaulinga, 
Reik palikti nenaudinga!....
Jau išnyko širdyj jausmas, 
Kai tas žioplas mano džiau

gsmas,
Jaunų dienų atminimas 
Pasilieka kaip arimas!...
Kur aš tiksiu nenaudinga? 
Geriaus žučia nelaiminga!
Kam gimdei mane močiute, 
Tokią nelemtą dukrutę?!
1918 geg. 20. Našlaitis.

"Beje, pasakysi, kad ir tavo 
noras

"Gyvent ir naudotis tiek pat 
yra doras? —

"Na, sakyk, aš laukiu!"

"Neėdu mėsos..."
Bėris jam pasakė.

"Tylėk!" vilks suriko. "Aš 
vardan tiesos

Nasrus tau užčiaupiu!"

Ir už gerklės stvėręs gyvų 
kraują lakė.

Pavyzdis.
Prastuolis: — Ar negalė

tumėt man, poneli, pasakyti 
kokiu budu taip nusipenėjo
te?

Ponas: — Ką-gi tas tave 
apeina, prastuoli?

Prastuolis: — Aš, poneli, 
dėlto noriu žinoti, kad šie
met mano penimas meitėlis 
kaž-kodėl netunka.

Visa tai didžiausi įspūdį pa
darė

Ant žolių ir gėlių, tad idant 
išreikšt

Vilkui dėkingumą, krutinės 
atdarė

Kvepalams paskleist.

Ir tiek jų paleido, kad net 
vilkas-pilkas

Sveikai nusičiaudė delei to 
du k^rt.

Ir matant kaip didis jo dar
bas ir kiltas...

Jisai negalėjo nei žodžio iš
tart.

J. B. S.

Priekaištas.
Vyras:—Kogi ta vargšė 

moteriškė nuo tavęs norė
jo?

Pati:—Nieko, tik prašė, 
kad padovanočiau jai bent 
mano nudėvėtą sijoną... 
Vargšė, ji taipgi kaip ir aš, 
neturi kuo žmoniškai apsi- 
taisyt.

Pas fotografistą.
—Tie "pikčiai," kuriuos 

tamsta padarei, man visai 
nepatinka.

—Tai ne mano kaltė — at
sako fotografistas.—Tams
tos pikčio tuomet nemačiau, 
nes nebuvai pikta, sakiau, 
kad žioplai išrodysi taip be- 
sičiaupydama.

Filozofo mintis.
Geriausias pasilinksmini

mo būdas—stačiai pasiimti.

DUOKIT PASIŪT MUMS.

SACP1FICEAN HEPO1C

TIKTAI $9.95

I

i 
I

€ookies

; i

i

avė.

avė.

avė

avė.

UW. I T

* i J*(X0W5WUY
T»»AT I WCNT €ATNO 
lAoąE. »C£ CREEN

HO KOtyE- CAH-OY
MAiT> SUGBR.
Hgkest ay< -rROO-

-HA.KT. „ 
AMEN I

$ O

\ C. S. Food Ad^uiustntiua.

Panašaus veikalo iki šiol S-N- DIENIS TIKRAI SIDABRINIS LAIKRODIS
ia nebuvo nei lietuviu, nei! 
kitose kalbose. Jo parašy-; 
mui padėta daug laiko ir į 
criuso. Surinkimui reika
lingų faktų perkratyta di
liausi knygynai ir perskai
tyta daugybė įvairių kalbų 
knygų. Ir surinkta rnedega 
aip aiškiai sutvarkyta, taip 

lengva ir gyva kalba viskas 
įprašyta, kad pradėjęs skai
tyti. nepabaigęs nepadėsi 
Knyga turi arti 300 pusią 
uių ir joje aprašyta apie 
150 įvairių dievų. Kaina jos 
bl.OO, o gražiais apdarais — 
$1.25. Gaunama "Keleivio'’
redakcijoj.

Draugijų Reikalai.
LIET. DARB. BR. PAš. DR-STfi 

Courtney, Px
Valdybos adresai: 

Mikas Nakutis, —pirm.
BOX 410, Courtney, Pa.

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

Ant. Bresenskis—Fin. rast,
P. O. BOX 64, Courtney, Pa. 

VI. Gamulis Prot rast.,
BOX 400, Courtney, Pa. 

st Bernotovičia—kasier,
P. O. BOX 28, Courtney, Pa. 

Visi nariai.kurie gyvena toliau, 
malonėkite prisiųst visas užvilktas 
nokestis, kad nenustoti tiesų ir pa- 
•aipos.

Pirm.

Pirm.

Pro t.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STŽS 
VALDYBA. 

Pittsburgh, Pa.
Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colwall Street. 
pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st, 
Sekr Juozas Virbickas,

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

1525 Penn. avė, 
Kasierius Karalius Varašius.

Ali Nation Dep. Bank S. S. 
Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant Macai
tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado
mas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov. 
Stanišauskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

GRANO RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirmininkas P. Rausius

122" Front avė.
Pirm pagelbininkas, J. J. Bielskas, 

1338 Quarry 
Protokolų raštininkas J. Štaras, 

1114 Hamilton 
Greičaitis, 

1534 Quarry
Liumas,
1030 Jluskegan 

rast J. Žigunas, 
131o Elizabeth

Turtų rast. D.

Iždininkas V K

Treciųjų Teism
avė. 

Organo prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas.
505 Crosby street 

Su Draugijos reikalais malonėkite 
kreiptis virš nurodytu adresu.

Pirmininkas P. Rausius, ’ 
Susinėsimų rast. J. Štaras.

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

Valdybos antrašai:
A. Šilkaitis — Pirmininkas,

P. O. BOX 48. St. Charles, III 
A. Urpolis — pagelbininkas,

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

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

44 W. 6-th st., St. Oharles, III. 
M. Lukas Kasierius, —

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

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGER. ILL

Pirmininkas Jonas Dambrauskas, ftr 
irelbininkas Ant. S.alasevičius, Prot. 
Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų 
Rast. Iz.id. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius, 
ROX 475. STEGER, ILL

TF.RRE HAUTE, IND.
Draugystės "Sietynas” mėnesiniai 

susirinkimai būna kožną pirmą mene 
šio seredą, 7 valandą vakare. Socia
listų svetainėje, po num. 1120 6-th st.. 
Terre liauto, Ind. Norintieji įstoti 
į draugystę meldžiami atsilankyti į 
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 6Oc 
Pašalpos ligoje — $1.00 j diei

F. Urbonas, fin. :

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

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

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

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

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

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Mes uitikrinam. kad Jus sučėdyait pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PAS1UVAM
TAIPGI 1ŠVALOM

Prieteliau: — Jeigu
ri turėt gerą sidabrinį laikrodėlį, 
kuriuo butum patenkintas ir ku
lis išlakytų tau visam gyveni
mui, tai pasižiūrėk j šitą laikro
dį. kurio lukštai yra gryno si
dabro, viduriai gi — 15 akmenų., 
eina 8 dienas višnu užsukimu, 
gvarantuojamas ant 2<į m. Turėt 
tokį laikrodį, pamislyk kiek pa
togumo! Nereikia kasdien žiū
rėt ar užsuktas, nes sykį užsu
kai, tai eina ištįsas 8 dienas. Tas 
laikrodis yra geriausiu iš visų, ko 
kie tik iki sioi buvo daromi. Ver
tas mažiausiai 818.00, gi mes dėl 
supažindinimo žmonių su tuo laik 
rodžiu paleidome jį uz $9.95. At
mink, kad tokio laikrodėlio už 
tokią kainą niekur kitur negau
si, mes gi priede prie laikrodėlio 

išsiųsime auksuotą (gold filled) retežėlį visiškai DYKAI, taip
gi dykai duodame priedo barbenšką britvą vertą $3.00, pa
daryta iš geriausio anglis ško plieno. Jeigu iš laikrodžio nebū
tum užganėdintas gali 30 dienų bėgiu sugrąžinti ji mums ir mes 
grąžinsime pinigus. Taigi jei nori gaut laikrodi su minėtais priedais pri- 
siųsk 25c. stampomis, o mes tuoj išsiųsime, /pinigus užmokėsit atsiėmė 
daiktus.

PASARGA: Kaikurios firmos garsina panašius laikrodžius žemesne 
kaina, bet jų laikrodžiui nėra sidabriniais lukštais. Musų gi laikrodis sy
kį į 8 dienas užsukamas yra gryno sidabro lukštais. (4i>)

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irving Avė., Dept. K. CHICAGO, ILL.

ŠALIN SKAUSMAS!
Rodamas sveika. darbe rasi smagumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekri.no priederme yra save nuo Ilgu. Turint i»>ti ir nebandant
ji iesivystvt i pavojingą liga. JI-nkiauMS uiksierejiiuaa
gaii vėliaus bcli laba; naroįicgu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

tai nžtikrinasti tiam.ae gjrdaoie. kuri tari rastin kiekvieno na- 
ranose. I»ęvdymu: «a.čio kratinėje, skausta i ižuose ir »ata
roje. ramititas ir aeurajcij*. tmmpai sakant vHokin- skaus
mas raameavse ar s*narišvse Paiu EapeUer tra geriauses. 
Nosaaigank pirkdamas airius vaistas <ijd»lese bonkose. 
Reik stauk ciriaurio. Kuomet pirksi PaivEsnelier. i«ersi- 
t krinkar yra IKARA vaisboženklis ant bak«iuko. VISV 
KITOKIU NF.iMK. 35 centai ir 65 centai nž lemkotę. 
•jaunamos visose aptirtose ar tiesiog is laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO
74—M *asbinjtoe Su

New York.

EXT«A NAŪJAŪSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Dėlto, kad mes turime ką 

nors stebėtiuo. Stebėtinas gra
sinantis Laikrodis ir tas yra 
naujausis laikrodžiams išra
dimas. Tas laikrodis’ parodo 
valandas ir minutas kaip ir 
kiekvienas kitas. Padarytas 
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 raktą 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
liodijas. nereikės išleist pini
gų bereikalingai, nes laikrodis 
aprūpintas mechanizmu, kad 
muzikos roliukai persimaino 
patįs. Tai didelės vertės laik- 
dis, nes šalę laikrodžio turi da 
ir muziką. Tokį laikrodį reikė
tų turėt kiekvienam name, nes 
jis labai gražus. Kiekviena^ 
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 šį apgarsinimą ir prisius mums 
užsakymą iki 15 Decemberio, mes prisiusime tam už $9.75. Mes ne
prašome pinigų iš augšto, tik parašyk savo vardą ir adresą aiškiai, 
įdėk $2.00 depozito, o kitką užmokėsit kada tą laikrodį atvezš jums 
į 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, Chieago, III.

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVI 
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins .Tušą reikalus. 

T

tvirtesnL
SIUTUS IR OVER- 
P1GIA1 IR GERAL 
IR IŠPROSINAM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jašą brolis lietuvio

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

Telefonas: So. Boston—21011

KARI, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

lauke bei rengiasi prie kariavimo, ausi
ni pinuaiu, o tas trukdo reguliariskam 

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 pn*> išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoros Trejankes 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Žmogaus Issivystymas
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

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

AUDIMO APDARAIS 50c.
KAINA 35c.

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

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

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

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

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

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

KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.

Kiekri.no
tiam.ae


Raudoni žiburiai.
Pieša trijose veikmėse 

Iš 
EUGENIAUS ČIRIKOV’O 

Liuosai vertė J. B. S.

(Tąsa)
ZOILE:

širdperšos — jums niekis!
SENIS:

Na, Zoile, einu jau... Tu kalnuos’ tu
rėkis ;

Palieku tau savo sausąjį pagaikštį, 
Jis man daug tarnavęs... neleisk jam 

pragaišti.
Zoilė dėkingu žvilgsniu dėkodama, paima lazdą, linktelėja 
galva ir nueina. Senis žiuri dausosna lig skaitydamas 

žvaigždes.
Sudie žvaigždutės dausų gimtinės, 
Išeivi da palydėkit!
Širdyj ilgėsi jus pirmutinės 
Sukėlę nebedrebėkit i
Jums nesiliaujant ten iš augštybių 
Drebančiais žvilgsniais žiūrėti, 
Ir man bejieškant troškimo rybų, 
Įprato siela drebėti.

Jis prieina prie Myldos ir padeda savo ranką ant jos peties
Tu esi meilė — meilėj didybė!
Po žemės skliautais, naktų tamsybėj. 
Kur nėra žvaigždžių, akys išgęsta, 
Vien širdis mato paslapčių, kraštą, 
Ten tu o šventas meilės vaikeli! 
Mane lydėsi i svajų sali.

MYLDA: * ~ .
Eisiva... Aš tau padėsiu...
Tau uzboną panėšėsiu...

Mylda paima uzbona, bet Zoilė pribėgus atima jį iš jos.
ZOILĖ:

Tik ne tavo rankai dirbti vargo 
darbą:

Ji gėlėms ir lyrai... Žiūrėk, kaip ji 
dreba...

Paimk žibintuvą, uzbono neduosiu.
/Mylda su žibintuvu, Zoilė su uzbonu ant peties ir Senio 

sausu pagaikščiu nueina, Senis seka paskui, Mylda atsi
žiūri į pasilinkusį Eoli.

MYLDA:
Oh, jis pasilieka!... Kaip aš jo il

giuosi i
' Aš vėl greit sugrižšiu...

Ji grįžta prie Eolio, maldingu žvilgsniu žiuri jam akysna.
Kad laiks atneš dieną,
Kuomet laisvi eisit Į svajonės šalį, 
Neužmiršk ir manęs... Nepalik čia 

vieną,
Be tavęs nuvysčiau kai tamsoj gėlėlė. 

KOLIS:
šalin nuvyk baimę... Kartu ir tu eisi! 
Da — da vieną kartą!... Jie nemato 

tamsvj.
Nesirauk... Einu jau... ir tave mi

nėsiu...
Jinai da karta pabučiavus Eolį, smarkiai apsisuka ir nu
eina, vydamos Senį ir Zoilę, kuriuodu eina sukriu taku, 
besivingiuojančiu tarp paparčio krūmų, uolų ir slankių 
žolynų. Raudona dervokšnio liepsna mirga tamsoj. Pri
ėjus jiems prie sienos slaptų durų, Zoilė atiduoda uzboną 
Seniui, kuris su Mylda išnyksta už sienos. Zoilė sugrįž
ta prie Eolio, kuris sėdi ant uolos, giliai užsimąstęs klau

sosi tolimos muzikos balsų.
KOLIS:

Mylda, mano Mylda! kur galas il
gesio ?...

Ten po žemės skliautais amžina nak
tis. ..

Kur akys išgęsta, mato vien širdis. 
Tu mane lydėsi... 
Tenai tėvas laukia...
Ir jei nesulauks, —
Tai reiškia
Jis žuvo... gyvijoj jo nėra daugiaus...

Zoilei prisiartinant, išgirdęs jos žingsnius Eolis supurto 
galvą ir apsižvelgia.

Nuėjo?
ZOILĖ:

Nuėjo... O tu čia raudoji...
KOLIS:

Girdi, kaip ten groja?.. Sėskis mel
džiamoji,

Paklausyk, kaip kanklių raudos sielą 
glosto....

ZOILĖ:
Ir žiūrėt, kaip vyras sau ašaras 

šluosto,
Tarsi moteriškė dėl savo iautrumo?...

EOLIS:
Argi tai pritinka, argi jau taip rei

kia?...
EOLIS:

Nekenčiu to vyro, kurs kai vaikas 
verkia!

Nekenčiu, kad vyras veidu ašarotu 
Primena man šunį ir vergišką meilę 
šuns, laižančio ranką, ka peria jam 

kailį!
Tau gimti reikėjo ten, už aukso 

grotų!

EPIDEMIŠKOJI BAIMĖ.
Visuomenės sveikatos ex- 

pertai sutinka nuomonėj, 
kad aršiausia epidemija yra 
ta. kuri gali virsti baimės e- 
pidemija. Dabar ta baimė 
užmuša daugiau žmonių ne
gu epidemiškoji influenza. 
Baimė ant virškinimo ir vi
durių užkietėjimo daro pra
gaištingą įtekmę. Bet jeigu 
jus paimsite Trinerio Ame
rikoniškojo Kartaus Vyno 
Elixerio, kuris yra pasek- 
mingiausiu vaistu, jus jausi
tės patenkintu ir užtinkrin- * v t • ! • _ i • w • • J 
atspirtį prieš užsikrėtimą. 
Tas vaistas išvalo ir sutaiso 
vidurius, pagelbsti virškini
mo organams ir sutvarko vi
są kūno sistemą. Kaina ap- 
tiekose $1.10. Gruodžio mė- 

-nuo yra plaučių uždegimo 
laikas. Bukit prisirengę su
tikti šaltį ir kosulį, dėlto tu
rėkit po ranka Trinerio Ko
sulio Sedatyvą. Kaina 25c. 
ir 50c. aptiekose išsirašant 
— 35 ir 60c. Josepli Triner 
Co., 1333 1343 So. Ash-
land Avė., Chieago, III.

trinerio Amerikoniškojo 
Kartaus Vyno Elixeris, 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 Trinerio Laboratorija 
šiuo laiku labai užimta išpil
dymu valdžios užsakymų ir 
neturi laiko pašalinių atski
rų žmonių užsakymus išpil
dyti, dėlto reikalaudami Tri
nerio vaistų būtinai reika
laukit jų savo aptiekose.

EOLIS:
Eisim...

ZOILfe:
Kur su tavim kas gali nueiti,
Tu liaunas veršeli!...

EOLIS:
0 Žole, kas gali...

ZOILĖ:
Sėdėk ir klausykis, Jcaip jie baigia

šėlti.
Zoilė nueina, peršokinėdama uolų skevc-ldras. Eolis nulei
sta galva atsilikęs nuseka paskui. Zoilė išėjus ant daubos 

kranto susilaiko ir grąsina marmoro šulams.
Puotaukit ir svaigkit, prapulties šė

tonai ! Į <
Ištvirkėlėm savo juokitės kiekvienai! tu, kas suteikia tvirčiausią
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Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Gaivą, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
Vyriškumą ir

Stebuklingi _ vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin
simo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, negruomulavtmo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

*
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Mus krauju pripilti jus aukos uz- 
bonai,

Gerkit ir užmigkit, kad nekelt ryt 
dienai!

Paruošim jums dieną: sienų murai 
grius!

Iš išgąsčio žemė visa sudrebės 
Ir trenksmą griuvimo išgirs net 

dangus!...
Puotaukit ir svaigkit, prapulties 

šėtonai!

TREČIOJI VEIKMĖ.
Kaukarai kalnų, apšviestų raudonų saulėlydžių šviesa. 
Milžiniškos uolų skeveldros, marginamos raudonų pusių 
vingiuotų šakų šešėliais, darančiais lig kad didelius žal
čius ant uolų. Virš kalnų padangėj užkibęs laikosi aras. 
Tarusiose arvo žiotyse kalvė. Nuo urvo augstyn Į kal
nus eina takas, vietomis matomas, vietomis už uolų ir' 
užsisukimu paslėptas. Ant kalno čiukurio matosi Zoilės 
siovyla, įsižiūrėjusi į tolumoje juoduajančius senovės py- 
iies griuvėsius. Vėjas purto jos juodus rubus ir palaidus 
plaukus. Ant lygumos prieš kalvę ant akmens sėdi sau
sas, spangas, raumeningais pečiais ir rankomis, tarsi iš 
geležies nulietas senis Kalvis. Šaliniais jo šviesiai-rau- 
svais plonučiais rūbais, su kankle ant kelių sėdi Mylda. 
Senis kalbasi su Mylda maloniu balsu kai tėvas su duk

teria. Myldos balsas skamba tarsi kūdikio.

KALVIS: •
...Ir nuo tavo rankos smūgio krito 

akmens dievas?

Moteriškumą.
givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo Kuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams‘ kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

Musu Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite 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 t$5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasėkmiu, sugrąžikite Ivktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.
NATIONAL LABORATORY. Chieago. IIL Efcrood City. Pa.
Gerbiamieji:—

Gavau jusu laižka ir Nuga-Tone pilaites ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas jusq 
vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutės Nuga-Tcne piliulių. Aš daviau kiaieta piliutiu sava 
pretelių dėl pabandyma ir jam labai patiko. Aš steliuju vieną bonkutė dėl jio. Pasiunčiu $2. 
Siuskite vaistus ka greičiausei.

Su pagarba, GASPAR BERSEK. Bos 547.

NATIONAL LABORATORY. Chieago. Bis. Shenar.doah. Pa.
Godotini Tamistai:—

Aš esu labai užganėdintas nuo jūsų Nug3-Tone. Esu labai sveikas po jųjų vartojimo. 
JOE DOMBROWSKI. 333 W. Coal St.
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Nuga-Tone yra sudėti 
parankioje bonkuteje. Jie 
yra apvilkti su cukru; 
priimno skoni; rame dėl 
vartojimo; neatitrauks 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko
menduosite tuos vaistus 
visiems sava pretelems.

Steliolcite vaistus ant tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chieago, III.
Gerbiamieji: Prisiunčiu $.......... ir meldžiu prisiųsti man
bonkutė Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė.........

Gatvė ir No. ar R. F. D,

Miestas Valstija L. 3
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MYLDA:
Taip, dieduti, jisai krito... Man Eolio 

tėvas
Tatai liepė padaryti, kada iš čia ėjo... 

KALVIS:
Ir tas dievas, kai molinė lėlė, subi

rėjo?

Sumažink Brangų 
Pragyvenimą.

MYLDA:
Taip, dieduti, subirėjo... Aš labai bi- 

’ jojau...
Kirst, ar krist prieš jį ant kelių — j 

pati nežinojau,
Ką daryti^ širdis plakė, o rankas

• drebėjo...
KALVIS:

Tu bijojai?
MYLDA:

Taip, bijau... Kiek kartų norėjau 
Pakelt kirvį, kad tam dievui smūgiu 

galvon skelti,
Tieksyk rankos man nudribo, sunku 

bu’o pakelti....
Rodės, jis iš pikčio dreba, akyse ži- 

bainės !...
Nedrįsau akių pakeltu... 

KALVIS:
Jis drėbė’ iš baimės...

MYLDA:
Širdis trankės’ tarsi paukštis klėtkoj 

uždarytas...
KALVIS:

Bet-gi sudaužei tų jiji...
MYLDA: 

Taip, jis išardytas.
Pažiūrėjusi į dangų, žiuriu — o 

žvaigždelės
Šypsos, merkia, tarsi sako, lig pri

duoda galės...
Užsimojau, kiek galėjau, padrąsinta 

j’lju,
Užsimerkiau aš ir rėžiau...

KALVIS:
Kai geležin kuju!

MYLDA:
Ir sykiu manyje baimė visiškai iš

nyko,
Kaip tik akmeninis stabas be galvos 

paliko...
Nusijuokus da syk’ rėžiau!

KALVIS:
Taip ir kalviai dirba...

MYLDA:
Rėžiau smarkiai, ha-ha-ha... perskė- 

liau jam pilvą!
Kalvis džiaugsmingai linguoja galva, Myla linksmai ir 

gyvai apsako.
Paskui kirvį aš numetus, dangun pa

žiurėjau
Žvaigždės juokės’, aš jų veide džiau

gsmą pastebėjau...

*

Nesiyskit pinigy iškali

Nebūk be cukraus. Mes pri
siusime Jums trįp svarus che
miško cukraus, su kuriuom Jus 
pasaldysite daugiau savo kavą, 
kaip kad su 75 svarais paprasto 
cukraus, kurį Jus perkate krau
tuvėse. Chemiškas cukrus yra 
25 kartų saldesnis kaip kad 
bent koks nors cukrus pasauly
je, ir yra išdirbtas chemiškai iš 
tikro maisto su paslaptingu pro
cesu. Prisiųsk vieną popierini 
dolerį už tris svarus. Atmink, 
kad trįs svarai, yra lygus 75 
svarams paprasto cukraus, tas 
nėra apgavystė. Jeigu neužsi
ganėdinsi mes grąžinsim pini
gus. Reikalingi agentai. Mes 
užtikrinam, kad Jus padarysite 
$50.00 per dieną, lik pamislyk. 
kiekvienas 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 

svaru dėl išbandymo. (?)
JOHN H. RICKVICH.

O. BOX 401, Auburn, Wash.
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Šis laikrodis turi šešias rodykles, 
rodo valandas, minutas, sekundas, die
nų vardus menesyje, mėnesių vardus 
ir mėnulio atmainas. Tai biskį ne
paprasta. Kas turi tokį laikrodį, tam 
nereikalingas kalendorius — vienu 
žvilgterėjimu matai ir laiką, ir sąvai- 
tės dieną, menesio datą, mėnesį ir 
mėnuio stovį. Tuomi laikrodžiu jus 
galit užinteresuot kiekvieną. Jis yra 
dailiais, tvirtais lukštais, 16 saizo. 
teisingai laiko laiką ir yra gvaran- 
tuctąą.. Jo paprasta kaina $16.00, 
bet ir.es: per trumpę laiką parduosime 
už $3X5. priedo duosime. DYK AI auk
suotąjį gold filled) retežėlį su kompa
su ir.Aišenirtį peiliuką. Mes nereika- 
lauiahte pinigų, tik iškirpk šį apgar
sinimą ir prisiųsk su tikru savo adre
su, gavęs laikrodį su priedais užmo
kėsi 8.75. Jeigu butum neužganė
dintas bėgiu 30 dienų gali mums 
grąžinti laikrodį ir mes grąžiname 
pinigus. Nepraleisk šitos progos, c 
bosi "-įtenkintas. Neatidėliok laiką 
iki kaina pakils, bet rašyk tuojaus.

Union VV'atch Co. Iiept. 14,
671 N. Carpenter str., Chieago, III.

Antai 
akmens 

GelžkeHo laikro
dis šriubeliu už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

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

SXCELSIOR WATCH CO.
906 Alhcnaeum Bdg. CHICAGO, ILL

1 Dr. A. Montvid I
,! Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. 

Chieago, III.
Miesto offisas:

!> 155.3 W. Madison Street,
) Suite 600—612 i

Valandos: 10-12 ryte.
S Phone Haymarket 2563.

West Side offisas: 
2225 So. leavitt st < 
Valandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

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

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

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

PLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyl Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku, rrisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Blcck 3058, St. Louis, .Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.

Prisiųsk 20e. dabar.

A. P. OWENS, Dept. 56 E.

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

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

‘KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ i 
DOMAI.

GERE. ”KEL_” SKAITYTOJAI! •
Jus žinot, kad visokie spaudos > 

dalykai pabrango begalo, laik- Į 
raščio išleidimas prekiuoja nesu- | 
lyginamai brangiau negu me- Į 
tai atgal. Todėl visi, kurie ga- J 
▼ot paraginimus, kad Jūsų pre- | 
numerata pasibaigė, malonėkit J 
kaip galima greičiau atnaujit, i 
nes kitaip negalėsime laikraščio ! 
siuntinėti Podraug meldžiame J 
ir ąavo^draugus prikalbint išsira- > 
šyli "Keleivį,” kuris drąsiai gina I 
darbininkų reikalus nepaisyda- į 
mus visų gyvenimo audrų.

Su pagarba, J
"KELEIVIO” LEIDĖJAI. [

Aš, Alena Kostovsln, paari- 
dau visai publikai akyse.

MOTERIMS PLAUTIS

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

FISHLF.IGH & CO.. Dept. 924. 
CHICAGO. ILL.

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

Kas mane Išgelbėjo nuo vargiima- 
čių ligų? Salutaras Bitteris. Al 
per praeitus 4 metus bavu ves tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinioM 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda- 
vau valgyti ir suvalgytas maistas ab 
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuooa. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta- 
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius sš ssvo psveiksla nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptiekose, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL IN8T. 
tolėe nue visokių Hogsa^

J. BALTRŪNAS, Prot
1767 S. Halsted St, Tel. Canal 641?. 

Chieago. III
kitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

. tek vienas, Ukirpt ir pasŪict.



8 KELEIVIS.
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Vietines Žinios
Kun. Žilinsko paaiškinimas.

Pereitam „Keleivio” nu
meryje šitoj vietoj tilpo ka
reivio P. Milerio papasako
jimas apie jo „susirėmimą” 
su kun. Žilinsku. Kareivis 
sakė, buk kun. Žilinskas rei
kalavęs iš jo $40 už šliubą, o 
nuėjus prie susižiedavimo 
atsisakęs priimti jo ”laisni.” 
kaipo netikusį, kuomet ištik- 
rųjų tas „laisnis” buvęs ge
ras.

Taip pasakojo kareivis.
Bet kun. Žilinskas paaiš

kino dalyką ''Keleivio” re
daktoriui visai kitaip. Kuni
gas sako, $40 už šliubą jis iš 
to kareivio niekad nereika
lavęs. Kas dėl „laisnio,” tai 
buvę taip. Kareivis jokio 
laisnio neturėjęs. Laisnį tu
rėjusi tiktai jo mergina. Ši
tas laisnis buvęs geras, bet 
geras tik merginai, nes jis 
buvo išimtas Cambridge’uje. 
kur ji gyvena. Kareivis gi 
buvo iš Camp Devens, todėl 
jam reikėjo turėti laisnį iš 
savo miestelio. Jis jo netu
rėjo. Jis manė, kad užten
ka vieno laisnio. Bet vieno 
užtenka tik tuomet, kada a- 
budu gyvena viename mies
te. Reiškia, faktiškai karei
vis laisnio neturėjo ir todėl 
kunigas negalėjo duoti jam 
šliubo, nes kitaip kunigas 
galėtų būt nubaustas $500.
True translation filed with the post
master at Boston. Mass., on Nov 
20, 1918. as required by the Act of 
Octnber 6. 1917.
Milžiniškas entuziastiškas 

revoliucijos sukaktuvių 
apvaikščiojimas.

Pereitų nedėldienį milži
niškame Grand Opera teat
re buvo apvaikščiojimas me
tinių Rusijos revoliucijos 
sukaktuvių. Žmonių susi
rinko tiek, kad teatro visos 
trįs galerijos prisigrūdo. A- 
pie pora tūkstančių žmonių 
nuo durų turėjo grįžti na
mo, negalėdami gauti teatre 

• nei stovėjimui vietos.
Kalbėtojams taip entuzia 

stiškai plota ir šaukta „lai 
gyvuoja revoliucija ir socia
lizmas”, kad rodėsi teatro 
sienos pliš. Kalbėjo John 
Reed, Santeri Nourteva. 
Louis Fraina, „Novy Mir” 
redaktorius Weinstein’as ir 
d. MacAlpine.

Kalbėta apie Rusijos re
voliuciją ir apie einančią da
bar visame pasaulyje raudo
na bangą.

Drg. L. Fraina tarp kitako 
pasakė:

„Mes (socialistai) buvome 
vieninteliais žmonėmis, ku
rie nešėme savo vėliavą tie
siog į Berlyną. Raudonoji 
vėliava buvo musų vieninte
le vėliava nešama Berlynan. 
Mes laimėjome karę!”

Drg. Fraina yra redakto
rium Bostone pradėjusio ei
ti socialistų laikraščio „The 
Revoliutionary Age’’ (Revo
liucijos Gadynė), kurio pir
mas numeris išėjo pereitą 
subatą.

Buvusio ”New York Call” 
redaktorius Mac Alpine tarp 
kitako užreiškė: „Sostai ir 
kapitalizmas griųva, pasau
lio darbininkai liekasi pa
saulio valdytojais. Musų die
na jau atėjo.”

Gregory Weinstein kalbė
jo rusų kalboje. Tarp kita 
ko pasakė: ’’ Turėjome revo
liuciją Rusijoj, dabar Vokie
tijoj. Labai netoli nuo Vo
kietijos guli Šveicarija, 
Francuzija ir Italija

Nauja M. Petrausko 
operetė.

Iškilmingos prakalbos.
So. Bostono lietuvių soci-

Pereitos subatos vakare alistai buvo surengę pereitoj 
Lietuvių svetainėje So. Bos-; nedėlioj prakalbas. Žmonių
tono Lietuvių dramos 
draugija „Gabija” statė sce
noje naują gerb. kompozito
riaus M. Petrausko operetę 
„Užburtas kunigaikštis.”

Paties veikalo-komedijos 
mintis vaizdiną juokingą at
sitikimą, būtent kaip var
gingas jaunas kurpius sva
joja apie pasilikimą kuni
gaikščiu, kaip jo ta svajonė 
išsiDildo tuo budu, kad kuni
gaikštis patyręs apie kur
piaus sapnus, paliepia pasi
gėrusį rrjegali kurpių per
nešti Į kunigaikštiškus rū
mus ir ten sulošia su juo ko
mediją; visam „dvarui” ti
tuluojant kurpių kunigaikš
čiu, kurpius ilgai spiriasi, 
bet galų gale suabejoja apie 
>avo esvbę. Po puotai nusi
gėrusį šiaučių vėl pergabe
nama jo dirbtuvėn ir jis nu
budęs vėl jokiu budu negali 
suprasti kas su juo buvo, 
skaito save kunigaikščiu, 
nors kurpiaus rūbais vė1 
kaip buvo. Galų-gale daly
kas išsiaiškina, kad jam bu
vo iškirstas šposas. Tai to
kia maž-daug veikalo min
tis.

Kunigaikščio Hermano 
rolėj vaidinimo ir dainavimo 
(basso) žvilgsniu gerą Įspū
dį darė d. R. Mizara. Kur
piaus Jono rolėj Pauliaus 
Apšegos tvpas nevisai tiko. 
Tenoras iš jo neprastas. 
Kurpiaus motinos rolėje 
p-lės Anelė Kalinauskaitės 
mezzo-sopranas buvo gana 
malonus ir tinkamas, tik 
grimas buvo neatsakantis 
— Jonas išrodė šalia jos tė
vu, o ne sunum. Kurpiaus 
numylėtinės Margaritos ro
lėj p-lę Ona Liutkevičiutė 
vaidino labai gyvai ir atsa
kančiai. Jos sopranas buvo 
irgi šiuo-syk.geras.

Operetės rolėse veikia a- 
nie 16 asmenų, taipgi daug 
jaunimo, kurį inpersonavo 
Gabijos choras.

Visos dainos, kaip solistų- 
’aidintoju. taip ir vienų vy
rų ir maišytais balsais cho
ro dainos išėjo puikiai. Ypa
tingai malonų įspūdį darė 
nati muzika ir tas, kad vai
dintojams nebuvo daromos 
introdukcijos kaip būdavo; 
dabar artistai nuo lošimo į- 
dainavimą perleido be pau- 
zų, kas žiūrėtojui ir tėmy- 
toiui nesuardo jausmo ir 
minties.

Negalint plačiau tarti a- 
pie šios naujos operetės mu
ziką, reikia pasakyti bent 
tiek, kad ji begalo maloni ir 
įspūdinga. Anot paties au- 
toriaus-kompozitoriaus pa
aiškinimo, muzika šiam vei
kalui buvo pradėta rašyt 
1903 metais, užbaigta gi 
1913 m. Prie seniau pada
ryto muzikos škico kompo
zitorius dabar pridėjo du 
nauju šmoteliu, būtent Her
mano arija ir Gertrūdos su 
Jonu duetas.

Vakaras padarė gerą įs
pūdį. Tik kaip tokiam va
karui publikos vertėjo būt 
daugiau.

Reporteris.
Mokyklų komitetas reika

lauja vaikam palengvinimų. 
Pereito penedėlio savo su

sirinkime Bostono mokyklų 
priežiūros komitetas nutarė 
kreiptis generalin teisman, 
reikalaujant naujų patvar
kymų link mokyklas lan
kančių vaikų. Reikalauja
ma, kad mokiniams važiuo-Francuzija ir Italija. įsi1. ■ ... .... . .

čia lengva pereiti i Angliją' jant mokyklon bei iš mokyk- 
ir Ameriką.

Publikos entuziazmui ne
buvo galo.

Aukų surinkta $520.00.

.los butų tik pusė „fėro.
I Supt. Thompson pridavė 
I komitetui raštišką raportą, 
kame išparodoma, kad iki 

| spalių 31 d. Bostono mokyk- 
ICetverge, 21 d. lapkričio, las lankė 107,7S9 mokiniai, 

7:30 vai. vakare LSS. 60 kp. 1 
svetainėje bus diskusijos tė- siu 
moję: „Ar bus ir Vokieti- 
joj bolševizmas?” Kurie no
rit žinoti, visi ateikit.

kas parodo, kad tuo mėne- 
’ i lankančiųjų mokyklas 

vaikų skaitlius susimažino 
ant 655. Tą sumažėjimą iš
aiškinama siautusia epide- 

J. J. Saulis, mija.

GERIAUSIS LIETUVIS SIAUČ1US.
I . U! A. ABAZORILS,

prisirinko pilna salė ir keli 
šimtai dar turėjo grįžti na
mo.

Atidarius d. Plepiui vaka- 
ra, latvių kapeli ja užgriežė 
Marselietę. Ant estrados 
nusileido iš viršaus dvi vė
liavos — raudona ir žvaigž
dėta. Publika atsistojo, 
įspūdingas buvo momentas.

Po Marselietės pirminin-' 
kas pakvietė „Keleivio” re
daktorių Michelsoną pasa
kyt prakalbą.

„Europoj užgiedojo rau
donas gaidys,” sako kalbė
tojas. „Vokietijoj revoliuci- 
;a. Kaizeris jau pabėgo. Su-1 
siūbavo, subraškėjo ir kitų’ 
Dievo pateptinių sostai!

„Lietuva, kurią musų re
akcionieriai buvo surišę
'amžinais rišiais’ su jun
kerių autokratija, dabar
paliuosuota — paluosuota 
ačiū revoliucijai! Dabar kį- 
la klausimas, kaip Lietuva 
susitvarkys ? T autininkai
ir klerikalai bijosi, kad dar
bininkai tenai nepaimtų val
džios i savo rankas. Jie jau 
organizuoja ’lietvišką vais
kų,’ kad apsaugojus Lietuvą 
nuo 'bolševizmo pavojaus.’ 
Jie kviečia ir mus Drie to 
orisidėti. Aš kalbėjau va
kar su daktaru Šliupu. Jis 
būtinai nori, kad socialistai 
paskirtų savo delegatą Drie 
jų Tarybų komiteto Washin- 
gtone. Aš jam pasakiau, 
kad socialistai prie to dar
bo neprisidės. Mes negali
me prisidėti, nes diplomati
joms mes netikim. Mes ti
kim i revoliucija. Musų tau
rininkai ir klerikalai revo
liucijos bijosi. Jie klausia 
musų: 'Prieš ką jus norit 
kelti Lietuvoj revoliuciją? ■ 
Tnk caru ir karalių tenai 
nėra.’ Mes ant to jiems at
sakom : 'Revoliucija prieš 
Vilniaus magnatu Tarybą, 
orieš riša Karevičiaus kom- 
Daniią. Mums neužtenka, 
kad kaizeris nuverstas. Mes 
furim nuversti da ir tuos 
žmones, kurie buvo pardavę 
tam kaizeriui Lietuvą, kurie 
norėjo užkrauti ant musų 
krašto naują monarchijos 
jungą ir buvo jau Dakvietę 
vokiečių princą į Lietuvos 
karalius. Šituos Lietuvos 
Dardavikus revoliucija turi 
tain-nat iššluoti!’ ’’

Publika tam pritarė ap
kurtinančiu delnų plojimu.
Potam latviai nagriežė In

ternacionalą ir buvo renka
mos aukos. Surinkta au
kų $214.00.

Entuziazmas buvo kuo- 
didžiausis.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystės susirinkimas į- 
vyks lapkričio 20 dieną, 7-tą 
vai. vakare, Lietuvių salėje. 
Bus naminuojama nauja 
valdyba.

M. M. Plepys, pirm.

Bostono LSS. 162-roji kuo
pa šaukia 24 lapkričio susi
rinkimą, kuris bus po No. 
357 Charles str., prasidės 1 
valandą po pietų. Nariai pri
valo visi susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų.

MILŽINIŠKAS

BALIUS IR KONCERTAS
LSS. 71 kuopa rengia k bei gražų pasilinksminimą

Ketverge, 28 Lapkričie-Nov., 1918
CYPRUS HALL

40 Prospect Street Cambridge, Mass.
Prasidės 2 vai. po pietą ir trauksis iki 11 naktie*.

> Gerbiamieji Draugai ir Draugės!
j Kviečiame visus atsilankyti ant musų rengiamo baliaus. Bus ge- i :
> ri muzikantai ir grajįs be ilgų pertraukų. Bus gardžių užkandžių. ■ ■
i Prie viršminčtų dalykų bus dar hkiojanti krasa su brangiomis do- j > 
5 vanomis. , ..... , I ;> Moteris gavusi daugiausiai atviručių, laimes $8.00 vertės auksinį ; ; 
į pendent. Vyras gaus auksinę "srarf pin.” Trečia dovana "Mote- < i
> ris ir Socializmas” knyga. < ;
• Koncertas prasidės Kaip 7 vaL vakare. i :

Yra užkviesti geriausi artistai, kurie pilnai užganėdins publiką. ; : 
i Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS. < i

BALIUS
Prakalbos ir Koncertas
Brightono Lietuvių Kooperativiška 
Draugystė rengia labai gražų ,Balių 

su koncertu ir prakalbomis.
Ketverge, 28 Lapkričio-N'ov., 1918 

(Thanksgiving Day) 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 

22-26 Lincoln str.. Brighton, Mass.
Prasidės 12 vai. dienų ir trauksis 

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

Visi Brightono, taipgi ir apieiinkės 
miestelių, malonėkite atsilankyti j 
viršminėtą balių. Minėtas balius yra 
rengiamas, kaipo 3 metų sukaktuvės 
r.uo įsteigimo Lietuviško namo. Ant 
tos dienos yra užkviesti garsus kalbė
tojai, kurie daug ką paaiškins apie 
dabartinius nuotikius ir apie musų 
seną tėvynę Lietuvą. Bus sulošta te
atras ir yra užkviesta daug solistų- 
dainininkų. Grajins ”Kichino Orkes
trą” ir bus daug visokių pamargini- 
mu. Taipgi grajins Cambndge’aus 
DLK. Vytauto beras. Bus pagamin
ta gardžių užkandžių tiesiog iš Lie
tuviškos krautuvės ir blaivus gėrimai.

įžanga 50 centų ypatai
Širdingai kviečia atsilankyti visus 

KOMITETAS.

i

I

Koncertas ir Prakalbos 
Brightone.

Nedėlioję, 24 Lapkričio, 
Kooperacijos salėje, 26 Lin
coln st., įvyks prakalbos ir 
koncertas. Rengia LSS. 67 
kp. Prasidės 6:30 vakare. 
Kalbės ”Kel.” redaktorius 
Michelsonas. Visus drau
gus darbininkus kviečiam 
atsilankyti.

į 301 E. St.,
(Šalia

So. Boston, Mass. 
Lietuvių Salės).

Taisau visokius čeverykus ir čeba- 
. tus. Storas atdaras nuo 1 iki 9 vai. 
vakaro kasdiena. Darbų padaras ge
rai, stipriai ir pigiai. Reto karkos |X> 
50c. (52)

Telephone:
Richmond 1224-R

BENJAMIN MENOELSOHN
ADVOKATAS

Atlieka visokius teismiškus reika
lus šioj šalyj ir Europoj. Suteikia 
aąžiningus patarimus.

931-932 Slater Bldg.
390 Main SU Tel. Park 709 

Worcester, Mass.

i

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVY8 DENTISTAS. 

VALANDOS: No* 9 iki 1S
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDtUOMlS 
iki 1 v. po pietų.

Ofisas "Keleivio” name.
251 Broadway, tarpe C ir D

SO. BOSTON, MA88.

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyrų ir moterų ligas.
VALANDOS:

nuo 9 iš ryte iki 9 vakare.
11 PARMENTER STRM 

netoli nu* Hanover sL.
BOSTON, MASS.

Brightono Progresysčių 
šokiai.

Lapkričio 23 dienos vaka
re Kooperacijos salėje, pra
sidedant nuo 7 vai. vakare 
bus linksmiausi Brightono i 
progresysčių surengti šo
kiai. Jaunimas kviečiamas 
iš visų aplinkinių miestų.

Birutės Kanklių choras pra
dės dainuot

Ketverge, 14 lapkričio, Bi
rutės Kanklių choras turė
jo savo susirinkimą ir nu
tarė pradėti dainuot. Pir
mos repeticijos bus panedė- 
lyj, 25 lapk., S vai. vak. liet, 
soc. salėje. Taipgi nutarė 
rengti pasilinksminimo va
karėlį. kurio programe bus 
vakarienė, dainos, muzika ir 
šiaip įvairių pamarginimų. 
Apie tai bus vėliaus pagar
sinta.

Kurie da neprigulit prie 
B. K. choro, malonėkit pri
sidėti prie dailės ir švieti
mosi darbo. Merginoms 
mėnesinių mokesčių nerei
kia mokėti, tik istoįimo 50c. 

M. J. Shileikis.

I

- ■ ■ ■■■■■■■■«

P. and A. Phone, 
MeKees Roclu 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

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

GROSERNĖ IR BUČERNfi. 
Būna už Perkaibėtoją visokiuose 
reikaluos* arba teismuose. Su
teikiu visokias informacijas už-, 
dyką. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS,
222 Suganote SL, Pittsburgh, Pa.

LSS. 71 kuopa rengia į- 
spudingą teatrą „Farmazo- 
nai,” subatoje, 11 d. Sausio 
(January), 7:45 vai. vakare 
Dudley Opera House svetai
nėje, i 13 Dudley st., Bosto
ne. Meldžiame kitų kuopų 
ar kliubų viršminėta vaka
rą nieko nerengti.

Taipgi ta pati kuopa ren
gia gražu koncertą, kuris 
atsibus 21 dieną gruodžio, 
7:45 vai. vak., 7 Burleigh st, 
Cambridge. Bus sulošta ke
letas veikalėlių: „Salemono 
sapnas,” „Karės metu” ir . 
daug kitko, todėl kas ga- giau. 
lėsit, nepraleiskite progos 
atsilankvkit.

Rcng. Komisija.

CAMBRIDGE, MASS.

10-tas Metinis Balins.
Draugystė švento Jono Krik- 

šty tojaus rengia didelį balių se- 
redos vakare 27 Lapkričio (No
vember) š. m., Cyprus Hali sve
tainėje, 40 Prospect st. Prasi
dės 7 vai. vakare ir trauksis iki 
2 valandai nakties.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lie
tuvaitės! Visi be skirtumo 
kviečami atsilankyti. Muzikan
tai bus vieni geriausių, kurie 
grajįs angliškus ir lietuviškus 
šokius. Bus gardžių gėrimų ir 
skanių užkandžių. Visus širdin
gai kviečia Komitetas.

PETRAS BARTKEVIČIA 
Natariušas paskirtas per 

gubernatorių,
Perka Bondsus ir Štam

pas, ir moka už visus bran- 
(48) 

P. Bartkevičia,
877 Cambridge str., 

East Cambridge, Mass.

Komitetas.

I

Geriantis Kriaučias Bostone
Jeigu norit* tinkamas ir atsakan

čia* drapanas, tai užaūakykft* pas 
lietuvio* kriaučių*:

££:

J. BERŽELIONIS & CO. 
4 Haymarket Sų. kampas Cr**s Str., 
arba 28 Chandkr SL netoli Castte 8^ 

BOSTON, MASS.

Geras linimentas.
Nuo ramatų (reumatizmo), dieglio 
strėnose ir neuralgijos reikalinga 
yra gera alyva (braukymui iš lauko 
pusės. £ reikalinga tuojaus ir ji 
turi būti gera, stipri ir ištikima. 
Išmėginimus daryti nėra laiko. Pa
klausyk musų patarimo; panaudok

Severa’s
Gothard Oil

(Severos Gothardišką Aliejum) kuri 
specialės rekomendacijos nereika
lauja. Ji pati save pagiria, .kaipo 
puikus linimentas tokiuos* atsitiki
muose. Ji yra gera nuo sustirusių 
raumenų ir sąnariu priepuoliuose, 
vietiniam skausmui ar gilimui užė
jus ir apskritai visur, kur tik lini
mentas gali būti vartojamas. Ji yra 
pardavinėjama visose aptiekose. 
Kaina SO ir 60 centų.

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

[>yj

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 imk 
vieną ar dvi Severos Tab- 
letkas nuo Peršalimo ir Gri
po ir antrink kas tris valan
das tol, kol viduriai pasiliuo- 
suos. Kad kosėjimą paleng
vinus, reikia imti Severos 
Balsamą Plaučiams. Rei
kia tuojaus gulti lovon ir 
gerti ką tokio šilto ir šiltai 
apsiklosčius gulėti. Jeigu 
nejaustum geriau, tai pa
šauk daktarą ir naudokis jo 
patarimais. Viršuj minėtos 
gyduolės prigelbės Jums ap
sisaugoti nuo influenzos ir 
yra labai geru daiktu turėti 
tas gyduoles po ranka. Jos 
yra parduodamos vaistiny- 
čiose visur šiomis kainomis: 
Severa’s Antisepsol, 35 cen
tai; Severa’s Cold ant Grip 
Tablets, 35 centai; Severa’s 
Balsam for Lungs 25 centai 
ir 50 centų. Jeigu Jus ne
gautumėt šių gyduolių jūsų 
vaistinyčiose, tai rašykite 
tiesiog pas W. F. Severą Co., 
Cędar Rapids, Iwa.

Telephone: Baek Bay 4200 

DAKTARAS 

Fr. Matulaitis 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno, 
BOSTON, MA88.

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

I
 Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

Jeigu norite teisingų vaistų žeanems kainoms, tai visada eikite 
ant 1H Salėm str., kur rasit* vi**kių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nu* galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- ; 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- ! 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- ’ 
sime kuogeriausiai, pašaukiama geriausius daktarus per telefoną už- , 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad j 
ateikite į APTIEK Ą po numeriu (1)|

100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS.

f
Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkčj

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

Ypatingai geros šios gyduolės:

I

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ...............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo .... 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .•••••••••*••••• 
Kraujo Valytojas................. L
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo

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

1.00 
1.00
50c

75c 
1.00

$1.00

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

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo "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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadray, Kampu c st. So. Bosti \ flass.


