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^mT^idS’s.taikos konferencija
KOMPANIJOS. | PRASIDEDA.

PRO-GERMANIšKA 
VALDŽIA PABĖGO.

Muencheno Kareivių ir 
Darbinnkų Taryba mušė Pil 
domamjam Tarybų Komite
tui Berlyne telegramą, rei-

I

Yčas šaukiasi į savo vien- gus! Lietuvos judošiai, ku- 
minčius Amerikoje; klerika- rie nesidrovėjo pakviesti 

lai renka aukas „Baltai ant IJetuvos sosto vokiečių 
Gvardijai” organizuoti.

šaukia aukų „Lietuvai gel
bėt.” ______ v______

Darbininkai, bukit atsar- ka‘laudama, kacTši tuojaus n T T v ue . v • • • • .prašalintų užsienio ministe- 
rį Solfą, kolonijų ministerį 

. - Scheidemaną ir klerikalų va
junkerį, nesidrovės uz jūsų dą Erzbergerį, kuris buvo 

Lietuvos reakcionieriams PinigUS Par?ik™?ti paskirtas delegatu į taikos
Lietuvos reaKciomeriams fcariumenę ir Įtaisyt • tenai konferenciia Toii telegra- 

nenusiseke. -Jie buvo pn- Harbininkii ąterdvnp kad ,Jiun^e Lietuva Drie Vokieti- darbĮ™nkli .sKerdynę, Kaa ma pataria Berlyno Tary- 
-j • i j i • pagriebus į savo rankas baj nuversti taipgi visą vai- jos, tikėdamiesi, kad ka.ze-

pinigus parsikviesti svetimą paskirtas delegatu j taikos

rio valdžia apsaugos jų kai
lį nuo revoliucijos. Kad 
drūčiau prieš darbininkus 
apsikasus, Lietuvos klerika
lai su buržuazija apskelbė 
Lietuvą -’krikščioniškai 
konservatyve monarchija” 
ir pasikvietė vokiečių jun
kerį Urachą į karalius.

Bet Vokietijos revoliuci
ja suardė jų pienus. Kaize
rio valdžia likos nuversta. 
Lietuva, kurią musų reakci
onieriai buvo įkinkę į Vokie
tijos junkerių jungą, likos 
paliuosuota.

Puolus junkerių galybei, 
Lietuvos pardavikai neteko 
paramos ir turėjo bėgti. Bu
vę Lietuvoj vokiečių junke
riai areštuoti. Generolas 
Hoffmann uždarytas Kauno 
tvirtovėj. Telegramos sa
ko, kad Gardino ir Minsko 
gubernijos jau Sovietų ran
kose ir dvarų žemės jau da
linamos žmonėms. Atėjo 
taipgi žinių, kad Lietuva jau 
apskelbta respublika. Jei

gu visa tai tiesa, tai reiškia, 
kad Lietuva jau socialistų 
rankose.

Lietuvos didikams tas ne
gali patikti. Jie norėjo ka
raliaus, o čia steigiama res
publika. Jie norėjo Lietu
vą valdyti patįs, o čia val
džią paima žmonės. Jie no
rėjo apsaugot savo dvarus, 
o čia revoliucionieriai dali
ja juos žmonėms. Reakcio
nieriai nenori prie to daleis- 
ti. Ir štai jie jau pradeda 
organizuoti „Baltąją Gvar
diją,” kad išskerdus revo
liucionierius, taip kaip pa
darė Finliandijos buržuazi
ja. Finliandijos buržuazija 
buvo pasikvietus vokiečių 
kariumenę sau į pagalbą, o 
Lietuvos judošiai rengiasi 
kviesti švedų kariumenę.

”Keleivio„ redakcija pa
tyrė iš tikrų šaltinių, kad, 
Yčas mušė savo vienmin- 
čiams Amerikoje telegramą, 
reikalaudamas greitos pa- 
gelbos pinigais. Jisai pra
nešęs, kad jisai ir kiti Lietu
vos „ministeriai’’ turėjo iš 
Lietuvos bėgti (turbut Šve- 
dijon) ir kad dabar jie rū
pinasi gauti švedų armiją 
Lietuvos darbininkų nuslo
pinimui. Ir Amerikos, Be
turiu klerikalai tam velniš
kam sumanymui pritaria. 
Jų organas „Darbininkas” 
rašo: „Švedija, žinoma, su
tiks pasiusti savo armiją tik 
tada, kada alijantai su tuo- 
mi sutiks ir kada Lietuva 
galės ta armiją užlaikvt ir 
apmokėt.”

Vadinas, reikia pinigų. Ir 
klerikalai dabar visa gerklėj

I

I

valdžią. džią, kuri nesiliauja rinkus 
, tokius žmones i svarbias

LIETUVA JAU RESPUB-
T-TK A . . Manoma, kad pradėjus dar- 

. Washingtone pereitoj su- bininkams ir kareiviams to 
batoj gauta ’ diplomatiškų reįkalauti, Solf pats rezig- 
žimų, paremtų Westfaeli- nU0SįąS? įr kad su juo pasi- 
sche Zeitung pranešimu, trauksiąs visas užsienio šta- 
kad Lietuva apskelbta jau bag, kuris pasilieka da nuo 
respublika ir jos prezidentu senosios valdžios.
paskirtas tūlas Kari L11- Nepriklausomieji ir Spar- 
man. - .................

BOLŠEVIKAI LEIDŽIA kad Solf; Erzberger ir jų 
2,000 TOMŲ KNYGŲ. ' ***“ apsunkina Vo-
_ x „„ kietuos taiką, kad sąjungi-
Bostono dienraštyje^ He- inįnkai sutiktų taikytis daug 

raide ’ randame sekančią zi- iengvesnėmis išlygomis, jei- 
mJL: -i x - gu jų vieton vokiečiai išrink-
_.^.° ?ev?kU valdžia nutarė tokius žmones, kurių san- 

žinė nebūtų apsunkinta at- 
rasvtojų geriausius ydkay sakomvbe už tęsimą karės, 
lūs, kurie bus užvardinti ~ *

«tn‘rišta “i? VOKIETIJA TURI UŽMO- 
Literatūra. Sitų įastų re- izrr tta vicva dagavimą prižiūrės pagar< cALx4 °
sėjęs rusų rašytojas Mak- ANGLIJOS GALVA, 
sim Gorky.' Veikalas ture- Kuomet Amerikos ir kitų 
siąs 2,000 tomų. sąjungininkų delegatai pra-

---------- deda rinktis į taikos konfe- 
RUSAI AREŠTAVO GEN. rencija, Anglijos galva 

HOFFMANĄ. Lloyd George užreiškia, kad 
Iš Amsterdamo praneša- Vokietija turi užmokėti už 

ma, kad rusai areštavo ir karės lėšas iki paskutinio sa- 
uždarė Kauno tvirtovėj vo- vo skatiko. Kiek tas pasku- 
kiečių generolą Hoffmaną,;tinis skatikas turi išviso pa- 
kuris taikos konferencijoj daryti, kol-kas da negalima 
Brest Litovske buvo Vokie- pasakyti, nes karės lėšų su- 
tijos atstovu ir grąsino bol- ma da nėra nustatyta, bet 
šėrikams ginklo spėka, kuo- galima suprasti, jog skaitli- 
met tie priešinosi užgriebi-,nė bus milžiniška. Pusiau 
mui Lietuvos ir kitų Pabal- oficialės žinios sako, kad 
tijos žemių.---------------------- vien tik Francuzija reika-

—____ - __ lausianti $20,000,000,000 at
lyginimo.

ŠVEDIJOS SOCIALISTAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ 

FINŲ „BALTĄJĮ 
TERORĄ.”

Stokholm. — 153 Švedijos 
parliamento narių, socialis
tų ir liberalų pasirašė po pe
ticija, reikalaudami paliuo- 
savimo devynių finų sociali
stų, kuriuos „baltoji gvar
dija” , nuteisė miriop arba 
kalėjimam

Švedai sako, kad buvusios 
dabar Finliandijoj valdžios 
kitaip negalima pavadinti, 
kaip tik „baltuoju teroru.”

nuosiąs, ir kad su juo pasi-

tako grupės socialistai sako,

WILSONAS VAŽIUOJA 
SU AMERIKOS DELE

GACIJA.
Šiomis dienomis, utarnin- 

ke ar seredoj, prezidentas 
Wilsonas išvažiuoja su A- 
merikos delegatais Į taikos 
konferenciją. Tais delega
tais yra valstybės sekreto
rius Lansing, pulkininkas 
House, buvęs ambasadorius 
Francuzijoi White ir gene
rolas Bliss.

j Jie išvažiuos iš Washing- 
tono traukiniu į New Yor- 
ką, o iš tenai garlaiviu ”Wa- 
shington” Į Francuzija.

Išplaukimo valanda nie
kam nežinoma.

Kitu laivu išvažiavo tai
kos konferencijon 500 Ame
rikos laikraščių reporterių". 
Konferencija bus Versaliu- 
je, netoli Paryžiaus. Ji 
sidarvs tuojaus, kaip 
pribus Wilsonas.

Rusija, kuri paūkavo są
jungininkų reikalams apie 
10,000,000 stipriausių savo 
vyru ir apie į3,000,000,000 
rublių pinigų, taikos kon
ferencijon nebus priimta, 
nes ją valdo darbininkų val
džia, kurios sąjungininkai 
nepripažįsta.

Lietuvos atstovų taikos 
konferencijoj irgi nebus, 
nes Lietuvoje taipgi nėra 
valdžios, kuri butų kitų val
stybių pripažinta. •

at
tik

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on December 
4. 1918, as retjuired by the Act of
October 6, 1917.

VIENOS GYVENTOJAI 
BADAUJA.

Londono „Daily Express” 
korespondentas praneša iš 
Vienos, kad jis buvo tenai o- 
ficialiai priimtas ir jam 
buvo duota proga patirti, 
kas dedasi už scenos. Jisai 
sako, kad Vienoj įsteigta 10 
virtuvių, kad kiekviena tų 
virtuvių kasdiena maitina 
po 6,000 vyrų, moterų ir vai
kų, kurie turi išstovėt no 
kelias ir keliolika valandų, 
pakol gauna sriubos. Kiek
vienas gauna nepilną pus- 
kvortį viralo, išvirto iš su
puvusių kopūstų ir užplakto 
miltais, kurie daugiau panė
ši į piuvenas, negu Į miltus. 
Nedėldieniais pridedama 
truputi arklienos. „Visi ši
tie žmonės vaikščioja su iš
sikišusiais kaulais,” sako 
korespondentas, „ir gyvena 
vien tik ant to viralo. Jie 
miršta kas diena šimtais ir 
laidojami popieriniuose 
grabuose, nes medžias 'rei
kalingas kurui.

„Ūpas Vienoje labai rus
tus. Visa vokiečių apgy
venta Austriios dalis bijosi 
bolševizmo. Kaip aš supran
tu, tai maisto vargiai jiems 
užteks ant trijų sąvaičių, o 
anglių ant dviejų sąvaičių. 
Jeigu pagalba greitai nepri
bus, tai tuojaus atsivers 
pragaras. Žmonės jau per
kasi karabinus ir kulkasvai- 
džius.”

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on December 
4, 1918, as reųuired by the Act of October 6, 1917.
— - — - - ••

Liebknechto partija paėmė 
bevielio telegrafo įstaigas.

VOKIETIJOJ PRAS1DE 
DA NAUJĄ REVOLIUCI

JA.

PAĖMĖ SEVASTOPOLIO 
LAIVYNĄ.

Tš Paryžiaus pranešama, 
kad sąjungininkų eskadra, 
atplaukus i Sevastopolį, pa
ėmė rusų šarvuotį „Volgą,” 
vieną naikintoją ir penkis 
vokiečių submarinus. Be to 
da sąjungininkai rado Juo
dose jūrėse 14 vokiečiu pre
kybos laivų, kurie bus var
tojami kaipo transportai.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ŠVEICARIJOS ARCHI- 

vus.
Sovieto kareiviai Petro

grade įnėjo Norvegijos am
basadoj ir paėmė Šveicari
jos ambasados archyvus, 
kurie buvo pavesti Norve
gijos ambasadoriui. Tuose 
archyvuose buvę dokumen
tų prieš bolševikus.

$15 BAUSMĖS Už RAU
DONĄ VĖLIAVĄ.

New Yorko policijos teis
mas nubaudė tūlą Oną Cra- 
ne ant $15 užtai, kad ji iš
kėlė prieš kareivį raudoną; 
vėliavą, darbininkų vieny
tes ženklą.

Laisva Amerika!

1,000,000 AMERIKOS KA
REIVIŲ PILDYS POLICI- 

CIJOS PAREIGAS 
EUROPOJE.

Washington. — Karės de
partamento valdininkai sa
ko, kad 1,000,000 Amerikos 
kareivių turėsią pasilikti 
Europoje mažių mažiausiai 
da per porą metų. Jie pildy
sią tenai policijos pareigas 
užimtose žemėse. Anglija 
ir Francuzija duosiančios 
tam tikslui po 20,000 arba ir 
30,000 kareivių.

TARPTAUTINĖ DARBI
NINKŲ KONFERENCIJA

Kartu su taikos kongresu 
Paryžiuje atsidarys tarp
tautinė darbininkų konfe
rencija, kurios reikalavo 
viso pasaulio socialistai. 
Nuo Amerikos unijų joje 
bus penki atstovai: Gomper- 
sas, Green, Alpine, Duncan 
ir Luffv.

Šitoj konferencijoj mano
ma suorganizuoti tarptauti
nę darbininku federaciją.

Anglijos Darbo Partija 
jau išleido savo manifestą, 
kuris reikalauja atnaujini
mo darbininkų Internacio
nalo, atšaukimo sąjunginin
kų kariumenės iš Rusijos, 
autonomijos Airijai, panai
kinimo konskripcijos, žemės 
nacionalizacijos, laisvos pir- 
klvbos, apdėjimo kapitalo 
mokesčiais, kad padengus 
karės skolas ir paėmimo vi
suomenės fnuasavybėn ka-< 
sykių, geležinkelių, laivų ir 
kitų visuomenės naudojamų 
Įstaigų.

ANGLIJOS PROLETARI
ATAS Už MOONEY.

London. — Didelė darbi
ninku demonstracija Alber
to salėj čia išnešė rezoliuci
ją, kurioj rekalaujama pa- 
liuosavimo Mooney ir politi
nių kalinių, kurie dabar sė
di Amerikos kalėjimuose.

Rezoliucija buvo prisiųs
ta prezidentui Wilsonui i»* 
prašo, kad jis užsistotų už 
Monev, kurio ”vienintelis 
prasižengimas yra tame, 
kad jis gynė Amerikos dar
bininkų reikalus.”

. J

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
VIRŠININKŲ BYLA.
Ateinanti panedėlį, 9 die

ną gruodžio, Chicagoje pra
sidės Amerikos Socialistų 
Partijos viršininkų byla. 
Traukiama tieson penki 
žmonės: Bergeris, Germe- 
ris, Engdahlis, Kruse ir 
Truckeris. Juos kaltinama 
už peržengimą espionažo į- 
statymo.

JUODKALNIEČIAI NU
METĖ SAVO KARALIŲ.

Londone gauta žinių, kad 
juodkalniečių skupšcina 
(seimas) nutarė Juodkalni
jos karalių Mikalojų numes
ti. Juodkalnija susivieny
sianti su Serbija ir priim- 
sianti jos karalių Petrą už 
savo valdoną.

ŽMOGUS SUŠALO MIR- 
T1N.

Netoli Norwalk, Conn., 
pereitoj nedėlioj sušalo tū
las Masfield iš Holyoke, 
Mass. Jo kūną rado netoli 
elektrakarių kelio. Jis dir
bo New Havene.

FRANCUZŲ IR ANGLŲ 
LAIVYNAI ODESOJE.
Iš Kievo pranešama, kad 

Odeson atplaukė francuzų ir 
anglų kariški laivai.
PUSĖ GRAIKŲ LAIVŲ 

PASKANDINTA.
Iš graiku laivyno liko tik

tai 46 nuošimčiai to, kas bu
vo pirma karės.
KARĖJ KRITO 1,000.000 

ANGLŲ.
Iš Londono oficialiai pra

nešama. kad Didžiosics Bri
tanijos kareivių krito karėj 
apie 1,000,000.

Paėmę į savo rankas bevielį 
telegrafą, kairieji socialistai 
veda propagandą prieš da

bartinę valdžią.
Iš Berlyno pranešama, 

kad nepriklausomųjų socia
listų grupė, kuriai vadovau
ja Dr. Liebknechtas, paėmė 
Vokietijoj bevielio telegra- 
vo įstaigas į savo rankas, 
siuntinėja užsienin žinias ir 
veda prieš dabartinę valdžią 
propagandą.

„Berliner Tageblatt” pra
neša, kad premjeras E ber
tas ir Haase valdžios vardu 
perspėję apie šitą atsitikimą 
spaudą namie ir užsienyje ir 
pasakę, kad valdžia neiman
ti ant savęs atsakomybės už 
tas žinias, kurios dabar bus 
siunčiamos iš Vokietijos be
vieliu telegrafu.

Berline, Hamburge ir 
ir Bremene tuo tarpu laiko
mi revoliuciniai mitingai. 
Žinios iš Haagos sako, kad 
posėdžiai tuose mitinguose 
būna labai triukšmingi. 
Reichstago atstovas, kairy
sis socialdemokratas Heinke 
smarkiai užprotestavęs aną
dien prieš dabartinės vald
žios politiką, užreikšdamas. 
kad kontr-revoliucija jau 
prasidėjo ir kad prieš ją turi 
veikti Darbininkų ir Karei
vių Tarybos diktatūra. Ji
sai kalbėjo prieš šaukimą 
Steigiamojo Seimo ir prieš 
moterų balsavimą, nes, anot 
jo, moterįs da nėra pakan
kamai politiškai apsišvietu- 
sios. Jos bijančios bolševiz
mo šmėklos. Heinke taipgi 
pranešė susirinkimui, jog 
Leninas ketinąs rinkti pini
gų ir maisto, kad parėmus 
Vokietijos proletariatą ko
voj su imperializmu.

Da stipriau kalbėjęs laik
raštininkas ir komunistas 
Fower, kuris nesenai sugrį
žo iš Olandijos. Jisai reika
lavęs tverti komunistų gvar
dijas ir įvesti proletariato 
diKtaturą. Vokietija turin
ti pasimokinti nuo Rusijos, 
kad vokiečių proletariatas 
butų ištikimiausis savo kle- 
sos reikalams ir žinotų kaip 
vesti revoliucinę kovą, šito
se diskusijose dalyvavo apie 
tuzinas kalbėtojų. Bet visi 
kalbėtojai, kurie t’k kalbėjo 
dešiniųjų socialistų dvasioj, 
buvo užrėkti.

Bremene „Buerger Zei- 
tung” tapo konfiskuota; jos 
redakciją ir spaustuvę paė
mė revoliuciniai Bremeno 
darbininkai. Išnešta jų re
zoliucija užreiškia. kad 
„Bremeno proletariatas su
tinka su bolševizmu.” „Die 
Koelnische Volkszeitung” 
sako, kad Bremeno „bolševi
kai” vartoja sabotažą, prieš 
„taiką ir duoną.”

Vienas liaudies komisarų, 
kairysis socialistas Emil 
Barth, pranešė Berlyno 
Darbininkų ir Kareivių Ta-

rybos pildomajam komite
tui, kad Lennepe tarp Ka
reivių Tarybos ir jų genero
lų įvykęs kruvinas susirėmi
mas, kuris pasibaigęs areš
tavimu kelių kareivių. Val
džia dabar dalyką tyrinėjan
ti, nes kuri pusė kaltesnė, 
nesą tikrų žinių.

„Tečiaus jeigu pasirody
tų,’’ sakė Barth, ”kad bent 
vienas generolas, pasitikė
damas savo kariumenės pa
rama, bando kokiam nors 
Vokietijos kampelyje orga- 
zuoti kontr-revoliuciją, arba 
jei bent vienas generolas 
drįstų paliepti sušaudyt 
bent vieną naujos valdžios 
narį, tai mes tuojaus ir su 
juo pasielgtume tokiu pat 
buau. Proletarai eis į kovą 
be pasigailėjimo ir gins lais
vę savo gyvastimis.”

Ministerių kabinėtas įsa
kė Hindenburgui tuojaus 
atvykti su savo generolais į 
Berlyną, o generolą Eber- 
hardtą, kuris dalyvavo Len- 
nepo susirėmime, įsakė tuo
jaus pavaryti nuo vietos.

Mažesni oficieriai, kurie 
grįžta iš fronto, visi esą per
siėmę revoliucijos dvasia. 
Geriausis pavyzdis buvęs 
Kesselyje, kur su sugrįžu
siais kareiviais demonstra
cijoj dalyvavo kartu ir ofi
cieriai. Lohene karinė sar
gyba į juos šovė. Lieute- 
nantas Krueger šovė ir su
žeidė 1 kareivį: kareiviai 
tuomet Kruegerį užmušė. 
Kapitonas Kroska, kuris bu
vo kartu su Kruegeriu, likos 
areštuotas.

Vokiečių generolai pradė
jo šiauštis tuojaus, kaip tik 
sugrįžo Vokietijon. Taip ve 
Sixt von Arnim, kuris sugrį
žo iš Francuzijos su 600,000 
kareivių, negalėdamas su
prasti naujo dalykų stovio, 
tuojaus liepė savo kariume- 
nei pradėti ofensyvą prieš 
„maištininkus.” Bet tas žy
gis jam nepasisekė. Kariu- 
menė tuojaus buvo sulaiky
ta. Kitas po jo išsišoko ge
nerolas Eberhardt Jisai 
oasakė žmonėms senovišką 
prakalbą, grąsindams jiems 
visokiomis bausmėmis, jeigu 
jie jo nepaklausytų. Nega
na to, jis griežtai uždraudė 
raudoną vėliavą ir kitokius 
raudonus ženklus. Dėl to ir 
kilo susirėmimas tarp jo ir 
Kareivių Tarybos. Matyt, 
kad dalis kariumenės jo dar- 
klausė, jei jis galėjo areštuo
ti keletą tarybos narių.

RUMUNIJOJ REVOLIU
CIJA; BUKAREŠTAS 

DEGA.
Iš Berlyno pranešama, 

kad Rumunijos sostinė Bu
kareštas dega. Po visą Ru
muniją kilanti ūkininkų re
voliucija.

ANGLIJOJ INFLUENZA 
VIS DA SIAUČIA.

Pereitoj savaitėj Anglijoj 
mirė nuo influenzos 5,106 
žmonės, o per paskutines še
šias savaites—32.000.
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Ne to jis verkė.

Karta Lietuvoje baudžia
vos laikuose pasimirė vie
nas stambus dvarininkas. 
Velionio įminės, norėdami, 

. kad j ilgiau atmintų, suma
nė visus aplinkinius sodie
čius. katile tik ėjo pas ji 
baudžiava, visus pa kviesti 
dvaran i šermenis.

Kada sodiečiai susirinko 
dvaran, užveizda paėmęs vi
sus, nuvedė sodan, kur jiems 
buvo skirta vieta, ir pradėjo 
gausiai vaišinti degtine. Vai
šinimas buvo tain —.......

v.

Bet štai ir gaidys pragys
ta.

—Kelk ir eik giedoti — 
ragina ūkininkas.1 —Tai kad jau.pane.pervė-
lu! Girdi, jau gieda 
sakė čigonas 
ant kito šono pradėjo kran
kti.

—Nekeli giedoti, neateik 
nei pusryčiaut, — subumbė
jo ūkininkas ir nuėjo gri- 
čien, kur jau visa šeimyna 
susėdus laukė.

Po nekurio laiko, kada 
užbaigė savo maldas, taisėsi 
prie pusryčių, štai ir čigonas 
Įėjęs prabilo:

—Na, pa ne, dabar, kad 
valgysim, tai valgysim.

—Valgysim, bet nevisi...
— piktai pastebėjo šeiminin
kas.

—Kibą tu pane neno
ri valgyti? — atsakė čigo
nas sėsdamasis prie stalo.

Jenas širšukfts.

at-
ir apsivertęs

Draugijų Reikalai.
LIET. DAKB..BR. PAŠ. DR-STĖ 

Courtney, l’a.
Valdybom adresai:

Mikas Nakutis, —pirm. 
BOX 410, Courtney,

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

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

VI. Gatnuiis Prot. rast., 
BOX 400, Courtney,

I St Bernotovičia —kasier., 
P. O. BOX 2s, Courtney,

Visi nariai,kurie gyvena toliau, 
tnulonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šalpos.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS
VALDYBA. 

Ihttoburgh, Pa.
I Pirm. Juozas Maskeliūnas, —
j 2025 Colv-all Street.
• Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st.,
i Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Mcuitrie Street,
Fin. Sekr. Pranas Urlakis, 

1525 Penn. avė., 
; Kasierius Karalius Varašius.

All Nation Dep. Ba.-’.k S. S • 
į Kasos ąlobriai-
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai- 

i tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado
mas Kantonas Jonas Pociūnas ir Puv 

I Stonišauskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

KELEIVIS

Priftiųsk 20c. dabar.

A. P. OWENS, Dept. 5« E.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainiona*. m* cha alka i. mHejai. ir Map
darbiu inkai, dirbauti viauj ir Uuk**, jia ahtuLi draugai

PAIN-EXPELLER
jrvirš »•♦•».Yb•*•••<!• šiiDty* metu 

k»ip šita piuki cydm-k yr.» var 
>u vvru»u>i‘»ius» pasek- 

HieniA. išvydyuioi i ud»atizhiin 
►ki.i.mm k» ui iri* j*. IT »u-

u. t:r*lgij<»s. KtreūU dta- . 
kiv ir LvAuHb.

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.

————
Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite 

dusulį, reumatizmą, neuralgiją, paraližių, 
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugybę ki
tų ligų, arba skausmą b;le kur. Prisiųski
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. dėl mo
teriško diržo, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kaštus. J keliatą valandų mano 
stebuklingas diržas rasis jūsų paėte. Už
mokėkite rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus i- nešiokite kožną ilieną pagal nu
rodymų per du mėnesius, tada bėgyje 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžin
kite diržą atgal o aš sugrąžinsiu jūsų $3.9g 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinirnas. Ad
resuokite:

152 W. 14-th st.. Ne* York, N. Y.

GRAND RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Jonas Bieiskas — pirmininkas 

1338 Quarry avė.
J. P. Arminas, Vice-pirmininkas 

450 Leonard str.
Protokolų raštininkas J. Štaras, 

I 1114 Hamiiton
Turtų rast. D. Greičaitis, 

, i 1534 Quarry
Iždininkas V K I-iumas,

tarnai iš bravaro_ kun-ais^ jncj teisingumas. Trečiųjų Teism rast. Z'SSS
degtine nese. sieninėse-, Teisja*visoko pirmoj ” '
ji galėjo bėk gerti, kiek tik; jr
katro dusia norėjo. Kada _Gerai. tėve. Seksiu ta- 
jąu užsigėrė visi, tąsyk pra-iT0 patarima. 
sidejo apgailestavimas ge- _įr kad turėtum Dasise. 
rojo pono; daugumas atara- ki butinai turi susi 
do tokiu, Kurie atsiminę is Hnt’ , su
meiles jiems teiktas velionio ;inI. korporaciju. žinant 
ponulio pieneles, graudžiai - J
apverkė. Vienas gi iš so
diečių taip isigailino, jog iš 
gailesčio krito ant žemės ir 
taip verkė, tarytum po juom 
butų pragaras atsivėręs. Ki
ti matydami, apstojo ji ir vi
sokiais budais mėgino mira-_____ _____________ _____
minti, bet viskas buvo vėl- įsigijo gera šunį? ■
tui. Pagalios, priėjo pats Mat, jis kaipo dievo tarnas 
užveizda ir pradėjo ji ramm- iur turėti pasiuntini... 
ti,^aR)ėdamas: i

—Neverk žmogau, nors Tas šuva — teisybė — loja, 
jau mus ponas numirė ir (Kitaip kam šunim jis butų) 
mums visiems jo gaila, bet Nors dažnai ir sumeluoja— 
netrotyk nodiejos, be pono Mat, jam rupi, kad nekliūtų, 
neliksime. Tuoj jo vietą ki
tas užims. Didelis, puikaus augimo

—Su ponu tai mat jį die- Klebonijoj jisai sėdi, 
vai. Bet pažiūrėk ponuli, Laikosi to prigimimo: 
kiek da čia šitos dievo dova- Garsiai lok tenai, kur ėdi... 
nos stovi, o aš jau jos nega
liu gerti — rodydamas Į pil- Tas klebonui ir patiko, 
na kibirą degtinės, atsakė Jis mylėjo gerą šunį! 
kė sodietis.

Jonas širšukas.

simmas buvo taip gausus, r _ 
jog du tam tyčia paskirti;

Kapitalistiškas teisingumas
Tūlas New Yorko bankų 

prezidentas, išleisdamas sa
vo sūnų Bostonan gerai 
apmokamon vieton, davė 

'jam šitokį patarimą:
—Atmink, mano sunau, 

vyriausiu žmogaus

131o Eiizabeth

avė.

avė.

avė.

avė. 
; Organo prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas, 

505 Crosby street 
Su Draugijos reikalais malonėkite 

kreiptis virš nurodytu adresu. 
Pirmininkas P. Kaušius, 

Susinėsimų rast. J. Štaras.

sus vartelius Įstatymuose 
niekad neprisieina juos- 
peržengti, nes gali kaipo 
teisingas spragomis perlįsti.—

J STEBUKLINGAS ŠUO. 
Diktas, storas mus klebonas

ST CHARLES. ILLINOIS. 
D. L. K. V YTAUTO D-STĖS 

Valdybos antrašai: 
A. šilkaitis — Pirmininkas, 

P. O. BOX 48, St. Charies, 
A. Urpolis — pagelbiniakas, 

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

73 IV. Iilinois str., St Charies, II!, 
Turto Raštininkas, F. Siiiunas,

44 W. 6-th st., St. Charies, Rl. 
M. Lukas Kasierius, —

560 4-th str., St Charies, Iii.

III.

Ilk

I

L>R. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGER. 1LL.

Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa- 
gelbininkas Ant. Salasevičius, Prot. 
Raštininkas Ant. Urbonas, Fįnansų 
Rast. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius, 
EOX 475. STEGER, ILL.

i

Tiktai vieną kart supyko, 
Kad nutraukė vištos šlaunį.* 

į
Stvėrė lazdą, kad vagilių 
Dievo cnatos pamokinus, 

g^v\eao §uo pro janga davė drilių,

TERRE H AUTE. IND.
Draugystės "Sietynas” mėnesiniai 

susirinkimai būna kožną pirmą mėne
sio seredą, 7 valandą vakare, Socia
listų svetainėje, po num. 1120 6-th st., 
Terre Raute, Ind. Norintieji įstoti 
į draugystę meldžiami atsilankyti • 
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60 c. 
Pašalpos ligoje — §l.Oo į dieną.

F. Urbonas, fin. sekrt.
Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 

Redakcijos ir už apgarsinimus, kurše 
telpa laikraštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

t {į 
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Čigonas ir ūkininkas.
- Viename kaime 
vienas labai dievobaimingas id^1t‘kamlpsi^u& 
ukminKas. Jo namuose bu-i
v o Įvesta tokia tvaria, jog Atsisukęs ant klebono 
kiekvieno nedekiiemo ir j Pasišiaušęs ėmė loti... 
šiaip šventadienio rj-tme- E? kiebonui nemalonu, 
ciais, prr. aiejo kėlus kiek- Ea(j j kajų neiyai duoti... 
vienas jo šeimynos narys, ir; 
kada visi sukiia, susirinkda
vo gričion, jis visus susiso-. 
dindavo apie stalą ir kol pus- ' 
ryčius šeimininkė pagamin
davo, atgiedodavo dali ro
žančiaus.

Karta prieš šventą dieną 
pas minėtą ūkininką apsi
nakvojo vienas čigonas. Ant 
rytojaus da tamsu, jau ūki
ninkas užsikėlęs budina savo 
.šeimyną ant rytmetinės mal
dos. Nepalieka jis ir čigo
ną. Nuėjės pažadino — či
gonas nesikelia. Nuėjęs ki
tą kartą — irgi nesikelia. 
Nesulaukdamas, ūkininkas 
nuėjo trečią kartą, kur čigo
nas miegojo ir jau piktai už
sipuolė, kad butinai privalo 
keltis.

—Na, ką pane, tu man 
duosi, taip anksti prisikėlęs? 
—klausia čigonas.

—Padėsi mums 
atgiedoti, 
pusryčius 
kas.

—Ar, pane,neturi gaidžio, 
kad nori, idant aš giedo
čiau?

—Aš nekalbu apie gaidį, 
liet apie rožančių — karš
čiuodamasis aiškino ūkinin
kas.

Pašiaušęs ėmė loti

Tiesa, turi jisai lazdų,
Bet ir šuo juk dantis turi 
Kunigs kaitina Apveizdą,

Kam sutvėrė toki šunį...
Tautietis.

rožančių 
o po tam gausi 
— atsakė ukinin-

DUOKIT PASIŪT MUMS

H

H

n

X».-»M':gauk tujins rnU’ -s -It ielos->w:k<»se. Relk»<iuk ger’susiu. Kuomet pirksi
laiu-rlzpeiler, perxit.k>ii:k »r 'ra IKARA. val iaienklis ant M eenrai ir 6u eentai uz

boukiitf. Gaunamos Tl<o3e apt.ekose. ar ties:-; is lale’rtorijus.
F. AO. RICHTER & CO., 74—80 Wa»hiugton St., New York, N. Y.

EXTRA NADJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
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laike 3 mėne- 
šias kameras, 
bet atsiųskite

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

ZE

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PAKASĖ Z. ALEKSA.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Dėlto, kad mes turime ką 
nors stebėtino. Stebėtais g.*a- 
jinantis Laikrodis ir tas yra 
nzujausis 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 muriltą. 
nereikia Jums mėtvt pinigų už 
visokius muzikali skus instru
mentus, paveizdan: Piano, fo
nografo, smuiko, cornetos ir 
tam panašių, Jums tereik tik 
pasukt raktą viršuje to laikro
džio ir jis graiins gražias dai
nas ir meliodijas. kurios pa
linksmins Jus ir jūsų draugus. 
Jis grajina 15 minutų. su vienu 
užvedimu ir kiekvieną syki už
vedus grajina skirtingas me- 
liodi'as. 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. Kiekvienas 
žmogus džiaugsis jį pamatęs. 
Ir Jus to laikrodžio niekur ne
galit gaut kaip tik pas mus. 
Tikra kaina to laikrodžio
$18.00. Kiekvienas, kuris išsikirps šį apgarsinimą ir prisius mums 
užsakymą iki 15 Decembero, mes prisiusime tam už $9.75. Mes ne
prašome pinigų iš augšto, tik parašyk savo vardą ir adresą aiškiai, 
idėk $2.00 depozito, o kitką užmokėsit kada tą laikrodį atvežš jums 
į namus. Kiekvienam, kuris prisius $9.75 iš augšto už tą laikrodi, 
tam prisiusime VISAI DYKAI gražią deimantinę Špilką ir paauk
suoto retežėlį.

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

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

NESlŲSKIT MUMS PINIGŲ
KRLTOMŲ PAVEI

KSLŲ KAMERA!STEBĖTINA
NAUJIENA

VERTES DĖŽUTĖ DYKAI KOŽ- 
NAM, KAS KENČIA.

Įdomi Knyga.
Šiomis dienomis išėjo 

spaudos knyga vardu: 

Kokius Dievus žmones 
garbino senoveje?
Panašaus veikalo iki šiol 

da nebuvo nei lietuvių, nei 
kitose kalbose. Jo parašy
mui padėta daug laiko ir 
triūso. Surinkimui reika
lingų faktų perkratyta di
džiausi knygynai ir perskai
tyta daugybė Įvairių kalbų 
knygų. Ir surinkta medega 
taip aiškiai sutvarkyta, taip 
lengva ir gyva kalba viskas 
aprašyta, kad pradėjęs skai
tyti, nepabaigęs nepadėsi. 
Knyga turi arti $00 pusla
pių ir joje aprašyta apie 
150 Įvairių dievų. Kaina jos 
$1.00, o gražiais apdarais — 
$1.25. Gaunama ”Keleivior 
redakcijoj.

NAUJAS GYDYMAS, KU
RIS PRAŠALINA 

REUMATIZMĄ.

Syracuse, N. Y., mieste atrasta nau 
jas būdas reumatizmui gydyti, ap.e 

• kurį jau tūkstančiai žmonių sako, 
1 kad tai stebuklingas. Blogiausiuose 

--reumatizmo ligos apsireiškimuose, 
1S kur jokie vaistai negelbėjo, naujas 

gydymo būdas padarė stebuklą. Pa
sirodo, kad neutralizuojant uric-acid 
rakšties ir kalkinių draskų indelius 
kraujuje galima sunaikinti visas nuo- 

1 dingas organizmui substancijas ir li- 
igą greit prašalinti. Atviros opos, 
Įskaismai, ištinimai, raumenų sukieti- 

umas greitai prašalinama.
Naujas gydymo būdas pirmiausiai 

M r. L>e:ano perstotu tos pasirodė labii 
geru. ir dabar visur vartoji
mas. Kas turi kenčiančių savo pa
žįstamų tepasirupina gaut i5c., ver
tės vaistų dėžutę ir persitikrina ne
mokėjęs nei cento. M r. Delano sako: 
”J)el prirodymo, kad Delano gydymas 
tikrai pergali reumatizmą, nežiūrint, 
kaip užsisenėjusiu jis butų, jeigu ne
sate vartoję šito gydymo budo, aš pa- 

‘ siusiu jum* pilno, didumo 75c. vertės 
' pakelį visiškai dykai, gavęs iš jūsų 
I tik iškirptą šito apskelbimo, jūsų ad
resą ir Itk. apmokėjimui persiunti
mo lėšų.”

F. H. Delano,
Wnod Bldg. 729 D. Syracuse. N. Y. 
(Siunčiame dykai tik vieną pakelį 

tom pačiam žmogui).

I
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DRAUGAI, SKAITYKIT!
IR PLATINKIT

"KELEIVĮ."

užtikrinam, kad Jus sučėdyait pinigą 
Ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkolai uesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna 
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUVA.*!
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PK.1AI IR GERAL
IR 1ŠPROSINAM 

VYRU’ IK MOTERĄ KUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Ju«ų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21011

KARE IR LIGOS!
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių Vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

H
*

TIKTAI S4.50 KAMERA IR FILMOS.
Su šia Kamera jus galite rodyt kratomus paveikslus 

savo locnuose namuose. Tas nereikalinga, kad jus bū
tumėte ekspertu, kad operuoti ją, nes ir vaikas gali su 
ją dirbu. Kameros lempa taip pritaisyta, kad šviesa 
yra stipresnė negu elektriką. Ji neužima daug vietos ir 
galima padėti beveik Dile kur. Lempos pritaikomos — 
L-ad jus galite rodyti didelius ir mažus paveikslus. Visi 
reikalingi daiktai ir lempa taipgi 10 filmų su 500 pavei
kslų duodami dykai.

• Filmos duodamos prie kameros yra tos pačios kurios 
rodomos kratomųjų paveikslų vietose. Ir jus galite ma
tyti tuos pačius aktorius ir scenerijų jūsų pačių namuose. 
Mes atkartojame, kad ši kamera yra parodymui tų pa
čių kratomųjų paveikslų. Su kiekviena kamera duoda
ma spausdinti nurodymai.

Ši Kamera parduodama po $10.00 ir daugiau; nuo mus 
jų.= gausite ją už $4.50 ir priedu jus gausite 10 filmas su 
500 paveiksiu DY’KAI. Mes duodame filmas skirtingu 
paveikslų, tokias kaip meiliškas, liūdnas, juokingas, iš ka
rės ir daug įvairios rūšies. Reikale jeigu jus panorėtu- 
mėt daugiau filmų, jus visuomet gausit jas nuo musų,

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

kadangi mes turim jų 1,000 skir
tingos rusies, mes nereikalaujame 
pinigų iškalno —,iškirpkite ši ku
poną, išpildykite ir prisiųskite ,iį 
mums, pinigus $4.50 užmokėsite 
kuomet atsiųs. Tik 
šių mes parduosime 
todėl neatidėliokite, 
kuponą tuojaus.
ROYAL SALES CO.. Dcpt. 115 
1015 W. Iluron stra Chicago. Ilk

KUPONAS
Plea.se send :ne the mo- ing pic- 

ture camera together witn all 
the im piemenis and 10 films vvith 
500 pietures. On delivery I will 
pav J4.50 and in -ase oi dissatis- 
faction you *ill refund my mo- 
ney.
Vardas

Gatvė
Miestas

Žmogaus Išsivystymas
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

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

AUDIMO APDARAIS 50c.
KAINA 35c.

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

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

DEBATAI SOC. SU KATALIK.
Tokiu atgairių dabar išėjo iš spau

dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo ”fomi- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriausi klerikalų argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
"mokslas”, ir ten pat seka socialistų 
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerto tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą” į skutus.

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

Suvyniok 10c. į popierą ir pasiųsk 
prastom laiške. Norintiems daugiau 
imt duodame nuoiimtj.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY. SO. BOSTON,

Ant 21 
akmens 

Geižkelie laikro
dis sriubelių at
sukamas, vyrii- 

i ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltovais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai 

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

EXCELS1OR WATCR CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, JLI

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ’ 
PRAEITĮ NUO ŽILOS SENOVĖS.

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

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

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

"KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS

DAKB..BR
Plea.se


Raudoni žiburiai.
Pieša trijose veikmėse

• Iš
EUGENIAUS ČIRIKOV’O

Liuosai vertė J. B. S.

(Tąsa)
Tuomet į rankas paėmus galvą ak

meninę
Spjoviau j akis be žvilgsnių, ką pirma 

bauginę...
KALVIS:

Ir po to iš ten pabėgai?
MYLDA:

Pas jumis Į šičia.
Pasiėmiau tiktai lyrą... Eol’s sakė

MYLDA:
Urbinas paliko šitaip tave vieną?
Jis. tau nepadėjo?... Nedėkingas 

vaikas!
KALVIS:

Pagelbėt galėjo man tik vienas lai
kas...

Pančiai surūdijo ir trukti pradėjo, 
Jie taisė, bet naujo pančio neturėjo. 
O vienur sumegztas, kitoj vietoj 

truko!
Tuotarpu dukrelė iš vaiko mažiuko 
Išaugo, subrendo į stiprią merginą— 
Teisingai pasakius, į ožką laukinę— 
Ką plaišą plačiausią peršokt nesi

drovi !
Kurgi ji dabartės?

giųzs čia...
KALVIS:

Na tai laimė kad pabėgai... Jei butų į 
užspėję

Jie tave butu sudraskė kaipo pikta-
- deją. į

Eikš arčiau prie man’, drąsuole, 
leisk pirštais paliesti

Tave, kad tavo esybę sąmonei 
nušviesti...

Mylda vikriai nušoka nuo akmens, pribėga prie senio ne- j 
regio kalvio ir atsiklaupia prieš jį. atnešdama kanklę i ša- i 
lį. Senis pirštais apčiuopia jos galvą ir paima jos rankas; 

i savo kietus delnus.

Tarsi kūdikėlis!... Vai kokia švel
nutė !...

Rankos kai jaunulės atžalos šakelių..' 
Ir iš šitos rankos stabas ture’ žūti, 
Ko melsdamies laukėm mes šimtus 

meteliu!
* -

Prieš ką vergai baimėj šliaužiojo ant 
kelių,

Tai dabar išgriovė spėka šių ran
kelių !

Kalvis pradeda karštai bučiuoti Myldos rankas. Mylda 
susigėdus, nustebinta, mėgina atimti iš senio rankas.

MYLDA:
Dieduti!... kas daros?... E, šitaip ne

reikia !
Sarmata... pas tave pražilus barzda... 

KALVIS: I 
Tiek labo! tiek laimės tos rankos 

suteikia...
Minkštutės, o betgi kaip didi spėka!i 

Senis paleidžia Myldos rankas, ji pasitraukia Į šalį ir Įsi- '■ 
žiuri tolumon.

MYLDA:
, Saulė nusileido, pradeda jau temti... 

Eoli,. Eoli! aš čia kai našleitė...
Mylda atsisėda ant augštos uoles skeveldros fr žiuri j gęs

tančius spindulius.
Kai ta dangiška mėlynė,
Kai auksuoti debesiai,
Temsta ir mano krūtinėj
Pilni apžavos sapnai....

KALVIS:

MYLDA:
Ten ant kalno stovi.

KALVIS:»
Vis karstos po kalnus, kad toliau pa 

y mačius
Kartą ji atėjus nuoėinė man pančius 
Ir sargams bemiegant i ausis jiems 

purvo
Prikimšus — ji mane išvedė iš urvo..

Mylda gailestingai žiuri i neregio veidą ir giliai užsimąstė
MYLDA:

Nei saulutės, nei gėlių,
Nei duobės ant savo tako,
Nei žvilgsnių saldžių-gaiiių 
Tavo akys nebemato...

KALVIS:
Kad akys išgeso, tai siela prakiuto! 
Yr’ tokių, kam akys nuo geismo 

iššuto,
Jie joms nors ir žiuri, teisybės ne- 

.. mato.
MYLDA:

Kad galėtum spręsti, kasgi tau pasa
ko?

KALVIS:
Mano sielos akys Zoiiėje paslėptos; 
Jaučiu ir protauju jos dvasios įkvėp 

» tas.
Abudu sykiu kalam...

MYLDA:
Leisk man tau padėti.

KALVIS:
Tokiomis rankelėms tik stygas lytėti 
Ne geleži kalti...

MYLDA: '
Tik leisk pamėginti.

KALVIS:
Eik, eik, jeigu nori — negaliu tau 

ginti.
MYLDA:

Ir tu pamatysi, kaip ugnį sukursiu, 
Jei reik — k uju kalsiu ar dumtuve 

• dumsiu.

UŽLAIKYK PAPROTį
Ispaniškos influenzos 

siautimo per keturias sąvai- 
tes laiku Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixe- 
ris rado daug naujų šalinin
kų. Iš įvairių šalies dalių a- 
telna laiškų aprašančių pa-' 
sėkmingumą to vaisto, 
brangink šitą patyrimą. Tri
nerio Amerikon iškas Elixe- 
ris visuomet gaii būt pa- 
gelboje. Jis išvalo vidurius, 
padilgina apetitą, palengvi
na virškinimą ir prašalina 
visas nuodingas substanci
jas iš kūno. Visose aptieko
se kaina $1.10. Trinerio Li- 
nimentas yra geriausiu vai
stu kūniškam stiprumui pa
laikyti ; nugalėja Reumatiz
mą, Neuralgiją, strėnų die
gimą, nikstelėjimą, ištinimą 
ir kitus sausgėlio skausmus. 
Kaina aptiekose 35 ir 6-5c. 
Išsirašant — 45 ir 75c. Jo- 
seph Triner Co., 1333-1343 
So. Ashland avė., Chicago, 
III.

Sumažink Brangų 
Pragyvenimą.

Nebūk be cukraus. Mes pri-j 
siusime Jums tris svarus che
miško cukraus, su kuriuom Jus 
pasaldysite daugiau savo kavą, 
kaip kad su 75 svarais paprasto 
eukraus, 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 
įėra apgavystė. Jeigu neužsi
ganėdinsi mes grąžinsim pini
gus. Reikalingi agentai. Mes 
ižtikrinam, kad Jus padarysite 
>50.00 per dieną. Tik pamislyk. 
dekvienas žmogus nori cukraus 
ir Jus ^parduodat-už $1. svarą, 
tada patiems kainuos 3 svarai 
•iž dolerį, ir vienas svaras minė
to cukraus lygus 2-5 svarams pa
prasto cukraus, kuri tu gauni 
krautuvėje. Prisiųsk $5.00 už 
i 5 svaru dėl išbandymo. (?)

JOHN H. RICKVICH.
?. O. BOX 401, Auburn. Wash.

Moteriškumą.

*

Nuga-T one
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Gaivą, Raudona 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- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, negraomulavuno 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

givianančiu šiltam ir drėgnam klimatų, kuriam 
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatų, Stiprumų ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
nauįo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo j visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

Nuga-Tone- 

ųtimuUtes and $ • 
stren<tbet»« 
tb« rita! l>ow- 
ere. lt i a a 

, vųloaMe tlood. 
II nervą and 
| health tome. A

cocabmation 
corrective ųod ta* 
Btoeauve ac«ata. 
that baa the 
approvalųf Med
es Scieoce

Me» 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 bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt 20) dienų-nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrųžikite lyktus 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. Chicago. Rl. E!wood City. Pa.
Gerbiamieji:— . .

Gavau jūsų laišką ir Nuga-Tone piliutes ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas jūsų 
vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutės Nuga-Tone piliutiu. Aš daviau kialeta piliutiu sava 
pretelių dėl pabandvma ir jam labai patiko. Aš steliuju vieną bonkutė dėl jio. Pasiunčiu S2. 

vaistus u greižiausei. BERSEK>

NATIONAL LABORATORY. Chicago. įlįs. Shcoar.doah. Pa.
Godotini Tamistai:—

AŠ esu labai užganėdintas nuo jūsų Nuga-Tone. Esu labai sveikas po jųjų vartojimo. 
JOE DOMBROWSKI. 333 W. Coal St.

iSt«tB«tMSMgtttMaBM«Ms*«l«ųiųųųųųų»«aųųaaeB«ųųųBUUU»ae«*«B«a«a«aaaBUBaaastaeųeaiųųeit
B

Steliukye vaisius ant tuo kuponą.
: NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, IIL
■ Gerbiamieji: Prisiunčiu S........... ir meldžiu prisiųsti man
■ bonkutė Nuga-Tone.

Nuga-Tone yra sudėti 
parankioje bonkuteje. Jie 
yra apvilkti su cukru; 
priimno skoni; rame dėl 
vartojimo; neatitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. : Vardas ir pavardė.........
Bandykite. Jus reko- : _ „ r- rs, . . . j Gatve ir No. ar R. F. Dmenduosite tuos vaistus •
visiems sava pretelems. : Miestas

"KELEIVIO” SKAITYTO 
JŲ ŽINIAI.

Sulyg naujų pačtos taisyklių 
turime mokėti pačtai už visokius pa
skelbimus daug brangiau negu už- 
skaitymą ir žinias, todėl nors ir 
"Keleivio” skaitytojams apgarsini
mus talpyt dykai negalime. Už viso
kius pagarsinimus mes skaitome po 
2c. už žodi pirmą sykį- Jėgų tų patį 
apgarsinimą nori patalpir.t kelia ar
klus, tad už sekančius sykius skaito
me žodi po 1 ’/įc.

Todėl, kurie siunčiate kokį norą ap
garsinimą. Į laikraštį jeigu norite, 
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
raštyje. kartu su apgarsinimu pri
siusite ir mokestį, tad apgarsinimas 
tilps arty oriausiame numeryje.

Su aegšta pagarba,
"KELEIVIO” ADMIN.

255 Broaduay, So. Boston, Mass.

Valstiia

DIENIS TIKRAI SIDABRINIS LAIKRODIS
TIKTAI $9.95.

Trieteliau: — Jeigu no
ri turėt gerą sidabrinį laikrodėlį, 
kuriuo butum patenkintas ir ku- 

. ris išlakytų tau visam gyveni
mui, tai pasižiūrėk į šitą laikro
di. kurio lukštai yra gryno si
dabro, viduriai gi — 15 akmenų, 
eina 8 dienas vienu užsukimu, 
gvarantuojamas ant 2o m. Turėt 
tokį laikrodį, pamislyk kiek pa
togumo! Nereikia kasdien žiū
rėt ar užsuktas, nes sykį užsu
kai, tai eina ištįsus 8 dienas. Tas 
laikrodis yra geriausiu iš visų, ko 
kie tik iki sic! buvo daromi. Ver
tas mažiausiai $18.00, gi mes dėl 
supažindinimo žmonių su tuo laik 
rodžiu paleidome ii uz $9.95. At
mink, kad tokio laikrodėlio už 
tokią kainą niekur kitur negau
si, ir.es gi priede prie laikrodėlio

filled) retežėlį visiškai DYKAI, taip- 
barberišką britvą vertą $3.0(1, pa- 

.Jeigu iš laikrodžio nebu-

Laiks ugnį sukurti — pelenus iš- 
išsemti,

Jaučiu jau vėsumą, turbut ima temti. 
Jis pasikelia nuo savo vietos ir susikūprinęs eina Į kalvę. Į 
Užkliuvus jo kojai už Myldos pamestos lyros, jis atšoka 

kai paukštis sparnais rankomis plasnodamas.
Kas čia?.. Kas čia vra?...

MYLDA:
Sumynei man lyrą...

Jinai nušokus nuo akmens, pribėga, paima lyrą ir padeda 
ją ant akmens.

KALVIS:
Pas mus čia tik vėjas kalnuos švilp

ti aras groja,
Bei Zoilė retkarčiais sakalms krykš- 

noja.
Kartais ir aš taipgi vienatvėj ’iudė- 

tiams,
Smėgusios jaunystės dieneles minė

jams, —
Kad ir aš kadaise buvau skaistus, 

baitas, —
Užkniaukiu kai katins iš miego pri

keltas.
' •

Dabar jau nuvytęs, o būdavo, sako... 
MYLDA:

Ar senai jau tavo akys nebemato?... 
KALVIS:

O senai, mieloji, nematau aš svieto—-.
Kuomet gyvenau aš miejoj gimtoj 

vietoj
Kirvius, dalges, arklu žmonėm aš 

kaliaus,
Nuo ugnies kibirkščių akiu netekau... 

MYLDA:
Vai koks nelaimingas...

KALVIS:
Spėkos visgi liko,
Jie mane suėmę požemėn nuvilko,
Ir ten kai Samsonui priverstajam 

malti,
Pririštam prie sienos Įsakė man kalti i 
Vergijos retežius ir naktį ir dieną../

Abudu nueina kairėn, kur netrukus sužiba židinyj sukur 
ta raudona ugnis. Zoilė nusileidžia nuo kalno ir eina kal
vės link. Koja užkliuvus už pamestos lyros, nuspiria j: 

šalin, nerimaudama žvalgos.
ZOILĖ:

Ei, tėve, kur tu?... Urbins vergus 
veda...

Kurk greičiau ugni, ruošk kūjį 
tuojaus!...

MYLDA;
Ugnį sukūrėm... Ar greit Į čia žada 
Ateit Eolis?

ZOILĖ:
Ką?... Nežinau!

MYLDA:
Oh, aš varguolė!
Eoli! Eoli!...

Mylda pranyksta kalvūs gilumoj. Zoilė sustojusi pasikaro 
čiuodama atsigrįžusi kam tai rankomis moja. Paskui ei 

na prie kalvės neimta ūpo.
ZOILĖ:

Jie ateina! Jie ateina!
Ei, daugiau, daugiau ugnies!

Ji smarkiai pribėga prie kalvės raitodamos rankoves 
Mylda pasitinka ja su kuju rankose.

Duokit kuji...
MYLDA:

Ve. j

ZOILĖ:
Ne šitas!
To, ką kelt reik iš peties!

Girdisi retežių žvangėjimas, tai vergai ateina. Kalvėj gė
disi energingas Zoilės balsas.

Štai jau turiu jį! Tu, tėve, stok 
Tuoj prie dumtuvių... O tu netruk

dyk!
Ažuot su kuju besitąsyt, 
Imk savo lyrą ir sau dainuok!

Mylda suodžiais suteptu veidu išeina iš kalvės ir nuliudu 
si pašai i n nueina, pasiimdama nuo akmens nuspyrtų lyrą, 
atsisėda ii pasideda lyrų sau ant kelių, uisimųsto ir žiur 

į temstnčią erdvę ir raudoną kalvėj ugnį.
Na dumk, dumk smarkiau!
Jiegų negailėk!
Dabar dirbam sau...
Čia geležį dėk...

(Toliaus bus.)

j Dr. A. Montvid
! Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. Jį
( Chicago, III.
) Miesto offisas:
1 1553 W. Madison Street,
V Suite 600—612
į Valandos: 10-12 ryte.
( Phone Haymarket 2563.
y West Side offisas:
i 2225 So. Leavitt st B

Vaiandcs: 6-8 vakare. )) 
Phone Canal 4626. (•

į Nedėldieniais priima tik iškalno n 
susitarus. _

’ Rezidencijos Teleph. Albar.y 5546.»į

Iš, Alena Kostovska, pasiro 
dau visai publikai akyse

i
i
! 
:
i
I

Nesiųskit pinigu iškalno.

Šis laikrodis turi šešias rodykle 
•odo valandas, minutas. sekundas, die 
ių vardus menesyje, mėnesių vaidus 
r mėnulio atmainas. Tai biskj ne
įprasta. Kas turi tokį laikrodį, tam 
lereikaHngas kalendorius — vienu 
vilgterėjimu matai ir laiką, ir sąvai- 
■s dienų, mėnesio datą, mėnesį ir 
įėnulo stovį. Tuorni laikrodžiu jus 
alit užinteresuot kiekvieną. Jis yra 

'ailiais. tvirtais lukštais, 16 saizo. 
eisingai laiko laiką ir yra gvaran 
uotas. Jo paprasta kaina S16.0C 
>et .mes per trumpą laiką parduosime 
•ž $8.75. priedo duosime DYK AI auk 
uotų < goki filled l retežėlį su kompa 

<u ir kišeninį peiliuką. Mes nereiks 
'aujame pinigų, tik iškirpk šį apgar 
•inimą ir prisiųsk su tikru savo adiv 
■u. gavęs laikrodį su priedais užmo 
kėši 8.75. Jeigu butum neužganė 
lintas bėgiu 30 dienų gali mum 
■rązinti laikrodį ir mes grąžinsm 
rinigus. Nepraleisk šitos progos, < 
rasi patenkintas. Neatidėliok laik: 
ki kaina pakils, bet rašyk tuojaus.

Union Watch Co. Dept. 14,
671 N. Carpeuter str., Chicago, III.

auksuotą (gold 
duodame priedo 
geriausio anglis šio plieno. _ 

tu m užganėdintas gali 30 dienu bėgiu sugrąžinti jį mums ir mes 
grąžinsime pinigus. Taigi jei nori gart laikrodį su minėtais priedais pri
siųsk 25c. stampomis, o mes tuoj išsiųsime, pinigus užmokėsit atsiėmę 
daiktus.

PASARGA: Kaikurios firmos garsina panašius laikrodžius žemesne 
kaina, bet jų laikrodžiai nėra sidabriniais lukštais. Musų gi laikrodis sy- 
Kį į 8 dienas užsukamas yra gryno sidabro lukštais. (48)

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

išsiųsime 
gi dykai 
daryta iš

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

i

CARAS SIBIRE

Kas mane išgelbėjo nuo varginau 
ių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 

?er praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinit»« 
oilvo ir dispensijos. Mažai tegalSda 
.au valgyti ir suvalgytas maistas su 
eikdavo daug man nesmagumo—at 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
jurgimas vidurių. Diegliai suimda 
•o p< kratine, šonuose ir strėnuose 
'Jiekur aš negavau pageibos dėl save 
veikatos. Bet kada aš pradėjau rei- 
alauti Salutaras Bitteris ir Salota 
as, Reguiatria, dėl moterų, pradė- 
au gerai jausties, gerai valgyti ir 
iirbti. pasidarė smagu viskas. Per 
. mėnesius aš savo paveiksią nebėga
mu pažint ir palikau laiminga naodo- 
’ama Salutaras Bitleria. Kaina $1.25. 
lai ima rauti geresnėse aptiekose, o 
ur negalima gauti, kreipkis pas:
SALUTARAS CHEMiCAL INST 
Ittlėv nuo visokių blogumų.

J. BAl.TKii.NAS. I’rof.
1707 S. Ilalsted St.. Tel. Canal 6417 

Chicago, IIL
šitų apgarsinimų turėtų perskaityt 

iakvienas. iškirpt ir pasilikt.

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 

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

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLe $1.75.

—Tai veikalaii. kurį galima ir ant scenoa pastatyt, ir šiaip 
skaityt; jis begalo įdomus. Veikalas pilnas juokų ir ašarų. KAINA 
25 CENTAI.

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų 
nasitenkinimu rekomenduoja. Pada- 
-yta iš minkšto raudono gurno, įtalpi- 1 
a savyje 8 uncijas vandens, čirkš- i 

<ia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- į 
as dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su ■ 
;avo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
'ei apmokėjimo persiuntimo. Turi- j 
ne daugybę tiems panašių dalykų ir ; 
irietaisų. Rašykit tuojaus. (

FISHLE1GH & CO„ Dept. W4, 
CHICAGO. ILL. 

nigal ?uri bu^prUi^i1 -DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVI

Tai pnikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nors lie
tuvių kalboj būvą.

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam toojans. Adreaonkit 
taip:

"KELEIVIS? SO. BOSTON, MASS.



PUIKUS TEATRAS

Vyriški Dailus Žieminiai

GYDO

Męs duodam 
ir Legal 
Štampas.

Labai dailus viršutiniai rūbai— 
Visokių dailių audimų— 
Turtingai pamušti ir apsiuvinėti' 
Ir labai puikiai pasiūti.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS S1AUČIUS. 
ABAZORIUS, 

So. Boston, Mass.
Lietuvių Salės).

iki 9 rak vakare.
albu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
69 CHAMBER ST, BOSTON 
Telephone: Haymarket 3390.

Keturiuose Aktuose Istoriškų Veikalų stato scenoje LSS. W kuopa.

Subatoje, 30 Lapkričio-Nov., 1918

P. and A. Phone, 
McKeea Ročka 22 W.

J. A. Katkus

Gražus koncertas ir balius 
bus Cambridge’uj Padėka- 
vonės Dienos vakare Cyp
aus Hali svetainėje. Pa- 
žvelgkite i apgarsinimą.

BENJAMIN MEIDELSOHN
ADVOKATAS

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

931-932 Slater Bldg.
390 Main St, Tel. Park 709 

Worcester, Mass.

Vaiandoa:
Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vai vakara.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno, 

BOSTON, MA88.

nijos valdyba paskelbė, kad 
nuo ateinančios subatos 12 
valandos nakties už važiavi
mą viršutiniu ar požeminiu 
gatvekariu pasažieriai turės 
mokėti jau 8c. Nesenai, 
kaip žinoma, už tą patį va
žiavimą reikėdavo mokėt 
5 centus. Paskui kompani
ja pakėlė savo kainą 2 cen
tais viršaus ir nuo tūlo laiko 
buvo mokama 7 centai, da
bar, nuo 1 gruodžio reikės 
mokėt 8 centus.

Nuo 1 d. sausio 1919, mo- 
kyklosna vaikams bus lei
džiama važiuoti už 5 centus.

So. Bostoniečiai protestuoja.
South Bostono Piliečių 

Associacija šaukia viešą su
sirinkimą Municipai Bldg 
salėje, prie Broadway gat
vės, kad išnešus protesto re
zoliuciją prieš gatvekariu 
gelžkelio kompaniją už pa
kėlimą mokesnio už važinė
jimą. So. Bostoniečiai dau
giausiai naudojasi požemi
niu gelžkeliu.

“LITVOMANAI”

Telephone: Back Bay 4209 

DAKTARAS 

Fr. Matulaitis 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

REIKALINGI LIETUVIAI ir 
LENKAI DARBININKAI. Mokestis 
?era, darbas ant visados. Atsišauki , 
uojaus į Refinery Ei.iploymerst Ofi- 
ice. Aroericzn Sugar Refining Co, 
7 Granite str, So. Boston. Mass.

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

GROSERNĖ IR BUČERNfi. 
Bona už Perkaibėtojų visokiuose 
reikaluose arba teismuose. Su
teikiu visokias informacijas už- 
dykų. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS,
222 Saga mere St, Pittsburgh, Pa.

bet lenkų žmonėms, kurie y- 
ra nukentėję nuo karės ir 
kuriuos karės šmėkla pa
stūmėjo Į badaujančių eiles. 
Nors aš esu iš prigimties 
lietuviu, bet aš duodu auką 
kiekvienam nelaimėje esan
čiam. todėl negalėjau atsi
sakyti duot lenkams, nes jie

Dr-go Michelsono prakallba.
Lapkričio 24 d. Cambrid

ge’uj buvo prakalbos, kurias 
surengė LSS. 71 kuopa. Kal
bėjo d. St. Michelsonas apie 
buvusią karę, apie dabartinę 
revoliuciją ir Lietuvos lais
vę. Už jo prakalbą žmonės 
nesigailėjo aplodismentų. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Buvo renkamos aukos LSS. 
apsigynimo fondan. Surink
ta $26.20c. Aukavo po $1.00 
draugai: P. P. (pavardė 
neperskaitoma) A. Balta- 
maitis, J. Zalauskis, J. Vai- 
kasas, V, Anesta, A. Berno
tas, J. P. Raulinaitis, M. 
Švaizdis, K. Stasys, B. And- 
rušaitis, G. Kvie-tkauskas, ir 
K. Jasas; po 50c. aukavo: J. 
Strazdas, V. Stašis, J. Vasai- 
tis, J. Kamandulis, M. šal- 
čiunas, S. Kopėnąs, J. Jasas, 
F. Liutkus, E. Pilvelienė, R. 
Stašis, ir K. Vaišvilas.
smulkiais viso $26.20. I "Kaip mums praneša, 

71 kp. korespond. tai lapkričio 17 d. Brigh- 
ton'o lenkų surengtose pra
kalbose So. Bostono saliu- 
nininkas Blinstrubas (Tim- 
lege) davė Lenkijos reika
lams $10(100, o jo sūnus po 
S10.00. O kiek davė Lietu
vos reikalams.. Greičiaus 
nieko. O kas palaiko jo tą ne
švarų bizneli-saliuną? Na
gi lietuviai.

I ”Oi vyrai, vyrai, pagalvo- 
vokite ką darote tokiame 
svarbiame momente ’

i

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.

Birutės Kanklių choras 
turėjo repeticiją pereito pa- 
nedėlio vakare. Dainininkų 
susirinko pusėtinai. Taipgi 
ir naujų keliatas prisirašė, 
kaip vyrų taip ir merginu. 
Pirma repeticija buvo pil
na energingo ūpo. Taigi pa
tartina jaunimui prisidėti 
prie dailės darbo, nes dainos 
vra mokinamos darbininkų 
laisvoj dvasioj ir g. komp. 
M. Petrausko kompozicijos. 
Chorą veda dr-gas Br. Sirno- 

M. J. S.

Dideli, šilti Ulsteriai— 
Parankios L’lsterietės— 
TreneJų mados su diržais— 
Prie Liemens pritaikyti--
Liuosi Raglan kotai— 
Aksominiais kalnieriais kotai- 
Su kailiniais kalnieriais kotai

LSS. 71 kuopa rengia Ubai gražų pasilinksminimų

Ketverge, 28 Lapkričie-Nov., 1918 
CYPRUS HALL

40 Prospect Street Cambridge, Mass.
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki 12 naktie*. SKAITYKIT IR PLATIN 

KIT "KELEIVĮ.”

Didelis 60 kuopos teatras 
"Litvomanai” bus ateinan
čios subatos vakare Dudley 
Opera House salėje Bosto
ne. Daugiau žiūrėk apgar
sinime.

Mašininstai nutarė strei- 
kuot.

Mašinistų unijos 264 loka- 
las pereito nedėldienio susi
rinkime nutarė iššaukti 600 
Atlantic Works darbininkų 
streiką, jeigu minėtų dirbtu
vių valdyba neišpildys dar
bininkų reikalavimo, pripa
žinto kares darbų boardo.

Taipgi grumojama strei
ku stambiausioms firmoms 
Cambridge’uj ir East Bos
tone už atleidinėjimą maši
nistų priklausančių unijai ir 
samdymąsi neunijistų.

5V O L F ’ S ><*<*<*<*<*<*<*<^^

LIETUVIJ UKĖSŲ 18-TAS 
METINIS BALIUS.

So. Bostono Lietuvių Ukėsų Kliubas 
rengia 18-ta metinį balių, kuris bus 

PADEKAVONĖS DIENOJ 
(Thanksgiving Day)

28 LAPKRIčlO-NOV., 1918.
Lietuvių Salėje, kertėj E ir Silver sts. 

SO. BOSTONE
Balius prasidės 2 vaL po pietų ir tęsis 

iki 12 vai. nakties.
Kviečiami visi lietuviai, vyrai ir 

merginos, kaip iš Bostono, taip ir a- 
nielinkės. Bus gardžių gėrimų ir 
užkandžių. Muzika gera.

Įžanga vyrui 50c, merginai 30c. 
Visus kviečia Komitetas.

Atsakymas “Darbininkui.”
”Kiek musų tautiečiai, 

storpilviai ir saliunininkai ir 
tt.” Tokiu angalviu tilpo 
korespondencija "Darbinin
ko” num. 132, šių metų.

i Toje žinioje štai kas - yra 
g pasakyta:

I "Kaip

"Gabija” 7 d. gruodžio 
Dudley Opera House vaidins 
veikalą ”Pileniečiai.” Žiūrėk 
apgarsinimą.

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

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- 

! cių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li- 
[ gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- 
; terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
! Sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- 
! įrodei jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
> ateikite į APTIĖKĄ po numeriu (i)Į

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

PETRAS BARTKEVIČIA 
Natariušas paskirtas per 

gubernatorių,
Perka Bondsus ir Štam

pas, ir moka už visus bran
giau. (48)

P. Bartkevičia,
877 Cambridge str., 

East Cambridge, Mass.

DRAUGĖS IR
DR A L G Al

s • ■ i n v < > m a \
pc.s vaidu- pu.-u.-. ’• ■?'" 'X" ''‘j;? $ ’’*i
ku buvo kaiejii:'.;, -
pūdomi ir Sibiru:

ojan.tie.:: .u-
ru laikuose zu liei.
ką spaudą ir apsva-.i.
musų moksleiviai, ::z 
tai ir pasiryzome u:-
\a:zdinti Jums sce::o- .^*7

Kiekvienas ;
.-us ir Darbi::.:.se. ‘i

'la.o’.ck:: atkila: -v I S r s,*
vakarą ir painu:-. ;

aūila;.-
kiusių bus, kurie yra ; MĘS
nukentėję nuo žiauriu JįĮHS? .. \ •' ,į?įT3
budelių darbų. *—----------------* - ~"*________

Po vaidinimo bus šokiai: grajįs geriausia orkestrą.

DUDLEY OPERA HOUSE SALĖJE,
113 Dudley street, Roxbury, Mass.

Lošimas prasidės 8-tą vai. vakare. Svetainė atsidarys nuo 7-tos valandos. 
Po vaidinimo bus šokiai ir tęsis iki vėlai nakties.

Visus širdingai kviečia Komitetas.

|
<n Gerbiamieji Draugai ir Draugės 1

Kviečiame visus atsilankyti ant musų rengiamo baliaus. Bus ge
ri muzikantai ir grajis be ilgų pjrtraukų. Bus gardžių užkandžių. 
Prie viršminėtų dalykų bus dar lakiojanti krasa su brangiomis do
vanomis.

Moteris gavusi daugiausiai atviručių, laimės $8.00 vertės auksinį 
pendent. Vyras gaus auksinę ”scarf pin.” Trečia dovana "Mote
ris ir Socializmas” knyga.

-J: Koncertas prasidės Kaip 7 vai. vakare.
Yra užkviesti geriausi artistai, kurie pilnai užganėdins publiką.

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

v * Susirinkimas.
I/|a4"1W1 AO JiniAC Liet. M. P. S. 13 kuopa lai- 
VlVvllIVd filillUO kys savo susirinkimą atei- 

1 nantį utarninką, 3 gruodžio, 
7:30 vakare.LSS. 60 kp. sa
lėje. Šis susirinkimas bus 
metinis, todėl kiekviena na
rė malonėkit atsilankyt Yra 
daug reikalų apkalbėti. 
Taipgi kviečiame nenares a- 
teit. ir prisidėti prie bendro 
veikimo.

Sekrt. J. Sarapienė.

“PILENIEČIAT’
BUS DUDLEY OPERA HOUSE,

113—117 Dudley str., Boston, Mass.
STATO GABUA,

Subatoj, 7 Gruodžio-Dec. 1918
Pradžia 8 vai vakare.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės: —
Gerai žinute, kad "Gabija” yra atsižymėjusi savo veikime lietuvių 

tarpe ir kada "Gabija" stato kokį veikalą, tai visuomet būna intere
singa. šį kartą bus atvaidinti "Pileniečiai,” istoriška tragedija iš 
Gedeinino laikų, pagal Lietuvos istoriją. Parašė Nagornoski, žinomas 
lietuvių dramaturgas. Ten parodoma kaip lietuviai gynė savo tikybą, 
kaip jie už ją žuvo ir kaip jie kovojo už tėvynę.

Tikietus galima gauti pas gabijiečius, K. Yurgeliuno krautuvėje, 
377 Broadway ir "Sandaros” ofise, 266 Broadway.

"GABIJA”

PINIGAI JŪSŲ BUS SUGRĄŽINTI JEI NORĖSIT 
“ Your Money Back If You Waut ft •

WOLF’S 
“MY CLOTHIER”

Hanover and Portiand Sts.
TIK ŽINGSNIS nuo WASHINGTON ST.

Didelis gaisras Cambrid
ge’uj.

Pereito nedėldienio vaka
re po num. 210 — 218 Main 
st., Cambridge’uj ištikęs gai
sras sunaikino Brett, Ray- 
nor Boyer Co. naminių ra
kandų fabriką. Nuostolis 
apskaitomas ant 150,000 do- 
Jerių.

Gaisrui gesinti vietos ug- 
nagesių pagalbon pašaukta „
ugnagesiai iš Bostono ir So- Isgrausk.
mervillės. ' Ant to viso rašymo, "Dar-

Kadangi fabrikoj ant an- bininkui” aš tariu atsakyti 
trų ir trečių lubų stovėjo štai ką: 1) aš tų aukų da- 
sunkios mašinos ir liepsnos viau ne Lenkijos reikalams, 
ryte rijo grindis ir sienas, ’ 
ugnagesiam buvo didelio pa
vojaus eiti vidun, todėl tik 
iš lauko ugnis gesinta, nelei
džiant jai persikelti ant kitų 
triobų.

Fabrikoj šiuo laiku buvo 
dirbami valdžios užsakyti 
darbai. Ant trečių lubų bu
vo sukrauta daug padarytu yra nelaimėje ir jie prašė pa- 
rakandų dėl galutino jų iš- galbos. 2) Kas link nešva- 
baigimo. Visi tie rakandai raus biznio-saliuno, tad lai 
sudegė, kartu su visa fabri- "Darbininkas" man nepa- 
ka. lyydi. Ne vien lietuviai sa-

-------- :— i Hunus palaiko: saHunas yra 
Vėl pakelia mokestį uz legale Įstaiga ir kiekvienas 

važiavimą. ; žmogus turi teise ten užeiti.
Bostono elevatorių kompa-.o užlaikyto jai saliunų patar- 

" ■ nauja kiekvienam, kuris rei
kalauja patarnavimo. Jeigu 
"Darbininkas” baras, kam 
aš aukauju tik lenkams, tai 
jis yra didžiausis begėdis.

Lietuvių dienoje aš daviau 
' kiekvienam kolektoriui, kurį 
tik aš sutikau ir nereikala
vau, kad mane garsintu. Aš 
paaukavau tuomet lietu
viams nemažiau kaip $100. 
nes žinojau, kad lietuviai 
kenčia.

Italai nėra jokie mano 
tautiečiai, bet pereitą suba- 
tą, kada jie turėjo leidimą 
rinkt aukas, paaukavau 
$25.00.

Nedėlioję, 24 lapkričio 
per prakalbas Brigntone 
Lietuvos atstatymui aš au
kavau $100, mano sūnus $10 
o duktė $5.00. Aukavau to
dėl, kad žinau, jog Lietuvos 
žmonės kenčia, ir aš, kaipo 
Lietuvos sūnūs, turiu jiems 
pagelbėti.

"Darbininkas” pasivadina 
save "Organu Amerikos Ka
talikų” ir tuom pačiu laiku 
šmeižia žmones, kurių jis vi
sai nepažįsta ir nežino. To
dėl, vyručiai, jeigu jus norite 
save vadinti katalikais ir da 
mokyt kitus, tai nueikit nors 
i pradinę mokyklą ir išmo
kit, ”kad reikia mylėt arty- 
mą savo kaipo pats save.” 

Aš aukavau ir aukausiu 
visados ir visiems, 
kiek tik aš gaiėsiu, o mano 
biznis yra švariai vedamas, 
kuomet "Darbininko” "pa
mokslu" yra pilni k' i što; iš 
jų mes nieko pasimokyt ne
galime ir nenorime.

K. Blinstrub.Į

Severos Gyduoles užlaiko 
se.mynos sveikata.

Darbi::.:.se

