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NENORI RUSIJOS AT
STOVŲ BERLYNE.

Berlynas. — Vokiečių mi
nisterių kabinetas kreipėsi 
bevieliu telegrafu į Rusijos 
valdžią su prašymu, kad ji 
nesiųstų savo delegatų į 
Berlyno konferenciją, kuri 
buvo pienuojama ant 16 d. 
gruodžio. Kaipo priežastį i 
šitam prašymui ’ ......... _
valdžia stato „dabartinį Vo
kietijos padėjimą.”

Vokiečių Darbininkų ir 
Kareivių Tarybos pildoma
sis komitetas buvo pakvie
tęs Rusijos bolševikus į tą 
konferenciją prieš ministe
rijos norą. Kabineto pasi
priešinimas šitam pakvieti
mui da daugiau padidėjo, 
kuomet bolševikų ambasa
dorius Vokietijoj, Adolfas 
Joffe, pasakė, kad vokiečių 
ministeriai Haase, Barth ir 
kiti pritariu jo sumanymui 
vykinti Vokietijoj Rusijos 
pieną.

18, 1918, as reąuired by the Act oi October 6, 1917.master at Boston. Mass. on December 
18, 1918, as reąuired by the Act of 
October tt. 1917.

GYVENIMAS PETRO
GRADE ESĄS LABAI 

SUNKUS.
Stokholmas. — Atvažiavę 

čionai iš Rusijos žmonės pa
sakoja. kad gyvenimas Pet
rograde neapsakomai sun
kus. Badas nustelbiąs vis
ką. Miltai parsiduodą po 
50 rublių, o sviestas ir cuk
rus po 150 rublių kilogra
mas (apie 2,; svaro.) Sil
kės esąs vienintelis maistas, 
kurio galima gauti, bet ir tai 
mokama po 5 rublius silkei. 
Vidurinės klęsos žmonės Į 
viešas valgyklas esą neįlei
džiami ir tūkstančiais mirš
tą nuo bado. Kas rytas nuo 
6-tos ’iki 9-tai valandai pa
laidojama po kelis šimtus 
žmonių; vėliaus, dienos lai
ku, laidotuvės draudžiamos. 
Iš 2,000,000 gyventojų, ku
rie gyveno Petrograde nor
maliu laiku, dabar belikę tik 
500,000. Miestas 
tuštėjęs. Pusę gyventojų 

; namų užimanti Raudonoji 
Gvardija ir jos f ’ 

( Koteliai ir restoranai 
uždaryti. Vidurinės klesos 
namai apleisti, rakandai iš- 

į nešioti ir langai išdaužyti.

Anglija atsisako mažint 
savo garbe ant juros.

VOKIEČIAI SKUBINASI 
PRIE TAIKOS.

Universitetų vyrai bijosi 
naujo Amerikos kongreso.
Associated Press praneša 

7 gruodžio patyriama sekan-i iš Berlyno, kad 846 Vokieti- 
čių žinių: jos universitetų nariai išlei-

Dr. Gaigalaičiui vadovau- .do atsišaukimą, reikalauda- 
"" mi kuogreičiausia šaukti 

Steigiamąjį Seimą. Jie nu
rodo. kad naujas Amerikos 
kongresas, kuris susirinks 
4 kovo, bus „republikoniškų 
imperialistų rankose, kurie 
priešinsis 14-kai Wilsono 
punktų.” Todėl, jie sako, 
„jei mes norim bent pusiau 
pakenčiamos taikos, kuri 
galėtų atnešti nors kiek Vo
kietijos reikalams naudos, 
tai mes turim skubintis pa
daryki iki to laiko bent laiki- •»
na taiką.”

Gaigalaitis Vadovauja.
Iš Amerikos Lietuvių Ta-j 

rybos delegacijos pranešimo Įi

jant Prūsų lietuviai nuvertė 
vokiečių valdžią. Tilžėje su
sitvėrė lietuvių Taryba iš 
septyniolikos narių. Vokie- 
čių spauda praneša, kad se
kami miestai yra lietuvių 
kontrolėje: Tilžė, Klaipėda, 
Insrutė, Darkiemis. Vėliava 
ir Galdapė. Jie prisivienijo 
prie Didžiosios Lietuvos ir 
siųs savo atstovus į Steigia
mąjį Seimą, kuris įvyksiąs 
sausio mėnesyje.

Lietuvių Informacijos
• • Biuras.

išrodo iš-

SĄJUNGININKAI REI
KALAUJA Iš VOKIETI

JOS §120,000,000,060.
Sulyg Anglijos premjero 

Lloyd George pasakymo, 
Sąjungininkai reikalausią iš 
Vokietijos $120,000.000,000 
atlyginimų. Viena tik Ang
lija nori gauti §40,000,000,- 
000.

Pirm karės visas Vokieti
jos turtas buvo apskaito
mas tarp 75 ir 100 bilionų 
dolerių, sako premjeras. 
Taigi, jei paimti visą Vokie
tijos turtą — ir tai neužtek
tų apmokėti sąjungininkų 
apyskaitą. Todėl premje
ras pasakė: „Vokietija tu
rės užmokėti iki paskutinio 
skatiko, kiek ji pajiegs.”

PERSEKIOS DIDŽIŪNUS 
Už UŽPUOLIMĄ ANT 
KAREIVIŲ TARYBOS.
Tš Berlyno pranešama, 

kad baronas von Rheinba- 
ben, buvęs Prūsų finansų 
ministeris, ir grovas Ma- 
tuschka, yra traukiami teis
man už surengimą aną pėt- 
nvčią užpuolimo ant Karei
vių ir Darbininkų Tarybos 
pildomojo komiteto. „Lokal 
Anzeiger” sako, kad abudu 
kaltinamieji išlėkė orlaiviu 
neutralėn valstybėm

ARMOTŲ FABRIKĄ 
DIRBS PLUGUS.

„Die Koelnische Zeitung” 
praneša, kad Kruppo ginklų 
fabrikos valdyba nutarė pa
versti savo įstaigą į dirbtu
vę ramybės daiktams dirbti 
ir kreipėsi į darbininkus 
klausdama patarimo, ko
kius padarus jie norė
tų tenai dirbti. Darbininkai 
atsakė, kad žemdrbystės 
mašinas.

• •

BERLYNE DIDELIS 
STREIKAS.

Iš Londono pranešama, 
kad Berlyne dabar streikuo
ja apie 350,000 darbininkų, 
kad streikas kas sykis vis 
plėtojasi ir padėjimas esąs 
labai sunkus. Delei streiko 
dabar tenai išeina vos du 
laikraščiai ir tie patįs esą 
kaip lapeliai.

HESSES DARBININKŲ 
TARYBA PALEISTA.
Darmstadt, Hesse. — Hes- 

ses Darbininkų, Ūkininkų ir 
Kareivių Taryba likos palei
sta, o jos vieton įkurta 
„Liaudies Tarybą Hesses 
Respublikai.”

Į šitą tarybą įneina ne vie
ni socialistai, bet ir kitų par
tijų ir klesų atstovai.

REAKCININKAI VEIKIA.
Iš Amsterdamo praneša

ma, kad Kreuznacho mieste
lyje, Prūsuose, buvo smar
kus mušis tarp revoliucio
nierių ir reakcinių oficierių. 
žinia sako, kad oficieriai 
paėmė viršų ir atkišę revol
verius privertė revoliucio
nierius nuleisti raudoną vė
liavą. Surinkę savo sužeis
tuosius, reakcininkai šaukė 
„lai gyvuoja kaizeris.”

BAVARIJOS TARYBA Už 
VOKIETIJOS VIENYBĘ.

Bavarijos Darbininkų ir 
Kareivių Taryba vienbalsiai 
užgyrė dabartinės valdžios 
programą, statanti pirmoj 
vietoj Vokietijos vienybę ir 
šaukimą Steigiamojo Seimo.

šeimynos.
esą

LENINAS NORI STIP
RIOS INDUSTRIJOS 

RUSIJOJ.
Washington. — Pusiau o- 

įficialės žinios sako, kad Le- 
(ninas deda viską į šalį, o ima 
galvoti, kaip apsaugoti pra
monę. kad padarius iš Rusi
jos stiprią industrinę šalį. 
Sovietų valdžia jau prade
danti kovoti prieš daromas 
pastangas užversti Rusiją 

; užsienyje darytomis ūkio 
mašinomis, geležinkelių rei- 
kmenomis, audeklais, odo
mis ir drabužiais, nes jeigu 

jtų dalykų bus privežta iš už
sienio, tai Rusijos pramonė 
neturės ką veikti. Bolševi
kai nutarė jaunutę Rusijos 
išdirbvstę apsaugoti.

Maž daug tokios politikos 
; laikėsi ir buvęs prie senos 
| valdžios finansų ministeris 
Vitte. Jis taipgi dėjo pa
stangas, kad sutverus Rusi
jai nuosavą industriją.

Vi.

NORVEGIJA PERTRAU
KĖ SANTIKIUS SU 

BOLŠEVIKAIS.
Christianijos laikraštis 

„Aftenposten” išspausdino 
žinią, kad Norvegijos pa
siuntinystė apleido Petro
gradą. Laikraštis priduria, 
kad Danija, vienintelė ne- 
utralė šalis, kuri dar palaiko 
su bolševikais santikius, 
taipgi rengiasi juos pertrau
kti.

ŠVEICARIJOS POLICIJA 
SUĖMĖ SOCIALISTŲ 

PASIUNTINĮ.
Šveicarijos policija areš

tavo vokiečių socialistų ta
rybos pasiuntinį, kuris va
žiavo iš Sttutgarto į Zuri-

ANGLAI UŽĖMĖ BONNĄ.
Priešakinė anglų kariu

menės sargyba užėmė jau 
Bonno miestą ir tiltą ant 
Reino upės.

Bonn stovi ant kairiojo 
Reino upės kranto, tarp 
Koelno ir Koblenzo, kurį 
užėmė amerikonai. Bonno 
miestas yra daugiausia žino
mas pagarsėjusiu savo uni
versitetu ir Vra vienas gra
žiausių miestų Pareinėje.

cha. Jo bagaže buvo atras
ta daug knygučių ir lapelių 
su Liebknechto parašu. Už
klaustas, kokiu tikslu jis 

‘Šveicarijon važiuoja, pa- 
I siuntinys pasakė, kad jo mi
sijos tikslas buvo supažin
dinti Šveicarijos darbininkų 
klesą su Vokietijos revoliu
cijos uždaviniais. Policija 
ji sulaikė ir tardo.

FRANCIS VEŽA PREZI
DENTUI RAPORTĄ APIE 

RUSIJĄ.
Iš Londono pranešama, 

kad David Francis, buvęs 
Amerikos ambasadorius Ru
sijoj, išvažiavo Paryžiun 
duoti prezidentui Wilsonui 
raportą apie dalykų stovį 
Rusijoj.

11 divizijų eina 400 mylių 
frontu linkui Vo

kietijos.
Havas žinių agentūra iš 

Paryžiaus praneša, kad bol
ševikų armija, susidedanti iš 
II divizijų pėstininkų, rai
telių ir artilerijos, traukia 
400 mylių frontu, nuo Finų 
užlajos iki Dniepro upės, vi
durinės Europos linkui. 
Paryžiuje tokių žinių gauta 
iš Šveicarijos. Šitas bolše
vikų pasikėlimas prasidėjęs 
11 lapkričio, tai yra tą dieną, 
kada vakaruose likos per
traukti mūšiai.

Žinia sako, kad prie bolše
vikų kariumenės prisideda 
ir vokiečiai kareiviai. Bol
ševikai eidami paskui vokie
čių armijos renka visus gin
klus ir karinę medegą, kurią 
vokiečiai traukdamiesi na
mo palieka.

HELGOLANDO SALĄ PA
LIEKA VOKIEČIAMS.
Anglijos ginklavimosi mi

nisteris Churchill pasakė,

I

LENINAS NORĮS PASI
DUOTI.

Trockis laikosi tvirtai.
Pereitoji suktoj iš Stok

holmo atėjo šitokių žinių:
Atvažiavęs čionai iš Pet

rogrado Švedijos pasiunti
nys praneša, kad Rusijos 
bolševikų vadai dabar veda 
karštas diskusijas tarp sa
vęs, ar tęsti savo valdžią to
liaus, ar pasiduoti. Sako
ma, kad Leninas ir Kamene- 
yas nori pasiduoti, nes esą 
sitikinę, kad išsilaikyti vis- 
tiek nebusią galima, bet 
Trockis, čičerinas, Radekas 
ir kiti nori laikytis iki pat 
galo, šitas klausimas buvęs 
vaduotas išrišti centraliam 
darbininkų ir kareivių tary
bos komitetui; komitetas 
Lenino patarimą atmetęs vi
sai nedidele balsų didžiuma, 
nes iš 200 balsuotojų Troc
kis gavo vos tik 12 
.daugiau.

Švedų valdininkas 
kad Petrograde labai daug 
žmonių mirštą nuo bado, y- 
pač tarp vaikų ir senų.

balsu

sako,

Slovaku armija
Rytuose nyksta.

Ją greitai naikina bolševikų 
kariumenė.

San Francisco. — Vienin
telė siena.prieš „bolševikų 
inarchiją ir žudynes” Sibi
re šiandien yra greitai nyk
stanti 30,000 čeko-slovakų 
armija,sako kapitonas Pisec 
kis, pirmutinis Čeko-Slova- 
kijos karės ministerio padė
jėjas, kuris apsistojo čionai 
kelionėj iš Sibiro į Pragą. 
Anot jo, čeko-slovakų ka
riumenė neteko jau daugiau 
kaip 50 nuošimčių savo žmo
gių.

„Dabar ateina jau pasku
tinė valanda,” jis sako. 
"Bolševikų armija dabar y- 
ra stipresnė negu kada nors 
nes suorganizuota sulyg vo
kiečiu sistemos ir joje įvesta 
geležinė disciplina, kokios 
Rusijos kariumenėj pirma 
visai nebuvo.”

ANGLIJOS GELEŽINKE
LIEČIAI IŠKOVOJO 8 VA

LANDŲ DIENĄ.
Anglijos valdžia sutiko į- 

vesti geležinkelių darbinin
kams 8-nių valandų dieną vi
soj valstybėj. Astuonių tfa-‘ 
landų diena prasidės nuo a- 
teinančio vasario mėnesio.

Kova tarp darbininku ir 
valdžios už 8 valandų dieną 
prasidėjo nuo karės pra
džios, kuomet valdžia pa
ėmė geležinkelius savo kont
rolėm Valdžia prižadėjo į- 
vesti 8 valandų dieną tiktai 
tuomet, kuomet pereitą rug
sėjo mėnesį Valijoj ir pietų 
Anglijoj geležinkelių darbi
ninkai metė darbą ir apskel
bė streiką. Taigi šitą pri
žadėjimą ji dabar ir pildo.

Amunicijos ministeris 
Churchill pasakė, kad val
džia ketina Anglijos geležin
kelius nacionalizuoti, nes to 
darbininkai irgi reikalauja.

PIETŲ SLAVAI PROTES
TUOJA PRIEŠ ITALIJĄ. 

Sako, italai užimtuose kraš
tuose elgiasi nežmoniškai.
Washingtom — Pietų sla

vų taryba Zagrebo mieste, 
veikdama kaipo laikinoji 
valdžia visų slavų žemių, 
buvusių iki šiol po Austrijos 
valdžia, įteikė dabar sąjun
gininkų valdžioms protestą 
prieš italų vyriausybę, kuri 
dabar užėmė slavų žemes 
Dalmaciją, Istriją ir Gorici- 
ją.

Protestas sako, kad italų 
valdžia elgiasi netik priešin
gai karės pertraukos sutar
čiai, bet tiesiog nežmoniškai 
persekioja tuos, kurie per 
visą karę simpatizavo ir gel
bėjo sąjungininkams.

Kaipo pavyzdį protestas 
nurodo, kad Dalmacijoj, ku
rią užėmė italų kariumenė, 
maisto gauna tiktai tie, ku- 

'rie pasirašo po deklaracija, 
kad šitas kraštas butų pri
jungtas prie Italijos. To
liaus jugo-slavų valdžia nu- 

! rodo, kad Goricijoj, kur jau-
Pereitos subatos vakarą'čiama didelė stoka maisto, 

Lizbonoj likos nušautas Por- italai savo kariumenei val- 
tugalijos prezidentas Dr. Si- £°mŲJU daiktų neatsiveža, 
donio Paes, kuomet jis laukė bet atiminėja iš vietos gy- 
ant stoties traukinio į Opor- ventojų jiaskutinį kąsnį duo- j ▼ » v - • ____ w r\c*

vokiečiu1 kad AnSliJ°s jūrių vyriausy- _ *- niitovS nornilznlanh* Ir oribė nutarė nereikalauti, kad 
Vokietija grąžintų Anglijai 
Helgolando salą. Jis taipgi 

(užreiškė, kad valdžia nuta
rusi nacionalizuoti visus ge
ležinkelius.

”Mes einame i taikos kon
ferenciją,” jis sakė toliaus, 
”su tuo pasiryžimu, kad ap- 
rubežiuoti musų laivyną nie
kas ir manyt nemėgintų.”

AMERIKA MAITINS BA
DAUJANČIUS FINUS, k

Kol kas 11,000 tonų maisto 
duos Švedija ir Danija.
Dabartinės finų valdžios 

maisto atstovas Valkaepaa 
New Yorke pasakė, kad Šve
dija ir Danija tuojaus pris- 
tatvsiančios badaujantiems 
Finliandijos žmonėms 11,000 
tonų grudų ir miltų.

Valkaepaa buvo šiomis 
dienomis Washingtone ir 
prašė, kad prie maitinimo 
pavargusių Europos tautų 
Amerika priskaitytų ir Fin- 

iliandiją. Jis sako, kad mai
sto administratorius Hoo- 
ver, kuris dabar randasi 
Londone, atsakęs telegrafu į 
jo prašymą prielankiai. 
Hoover prižadėjęs siųsti 
Finliandijon maisto iš Ame
rikos kas mėnuo iki seka
mos piutės Finliandijoj.

SĄJUNGININKAI TIKI
NĖS ŽYDŲ SKERDYNES 

LENKIJOJ.
Amerika ir kitos sąjungi

ninkų šalis nutarė nusiųsti 
Lenkijon civilę komisiją, 
kad ištyrus žydų skerdynes. 
Tą sumanė franeuzų valdžia 
ir tam sumanymui pritarė 
lenkų atstovai įvairiose ša- 
lįse.

ANGLIJA NETEKO 5,622 
LAIVŲ.

Anglijos laivyno ministe
rijos narys Sir Eric Geddes 
pranešė, kad per šią karę 
2,475 Anglijos laivai buvo 
paskandinti su visais juri
ninkais, gi 3,147 laivai pa
leisti jūrių dugnan, o jų 
žmonės palikti valtįse ant 
vandens. Žvejų laivų pa
skandinta 670. Su prekybos 
laivais žuvo 15,000 žmonių.

AMERIKONŲ LAIVYNAS 
UŽĖMĖ POLĄ.

Amerikonų laivynas pe
reitoj sąvaitėj atplaukė į 
Polą, buvusią vyriausią Au
strijos laivyno papėdę, ir už
ėmė uostą. Jugoslavų kariš- 
ki laivai tenai iškėlė Ameri
kos vėliavą.

1920 METAIS AMERIKA 
TURĖS 1,290 KARIŠKŲ 

LAIVŲ.
Washington. — Vice-ad- 

, mirolas Griffin pasakė, kad 
iki liepos mėnesio 1920 me
tu Suvienytos Valstijos tu
rėsiančios 1,291 kariškų lai
vų, tų tarpe 40 šarvuočių ir 
329 naikintojus. Prisidėda
ma prie karės Amerika tu
rėjo tik 346 kariškus laivus.

ŠVEICARIJA KVIEČIA 
WILSONĄ.

Šveicarijos prezidentas 
Calonder kartu su pariia- 
mentu pakvietė prezidentą 
vVilsoną atsilankyti Šveica- 

' rijon.
I

I
I

PARYŽIUS DUODA DO
VANŲ MTLSONUI.

Paryžiaus miesto taryba 
nutarė duoti prezidentui 
Wilsonui auksinį medalį, o 
jo žmonai auksinę brošę dei
mantais papuoštą.

DIDELĖS RIAUŠĖS 
ČEKIJOJ.

Iš Pragos pranešama, kad 
Aussig mieste, Čekijoj, pe
reitoj seredoj buvo didelių 
riaušių. Šaudyta į žmones 
iš karabinų ir kulkasvai- 
džių. Trįs žmonės likos už
mušti, penki sunkiai sužeis
ti. Kariumęnė vartojo gin
klą taipgi ir Schoenvviesen 
kaime. Riaušės tęsėsi iki 
vidurnakčio.

UŽMUŠĖ PORTUGALI
JOS PREZIDENTĄ.

to. Užmušėjas suvarė į jį 
tris šuvius.

Šovikas buvęs tūlas Jeet- 
ne. Minia jį tuojaus užmu- 
šusi. Prezidentas miręs už 
kelių minutų.

KOALICINĖ VALDŽIA 
NORVEGIJOJ.

Iš Christanijos praneša
ma. kad dabartinė Norvegi
jos ministerija neužilgo re
zignuosianti. nes ji neturin
ti pasitikėjimo, o jos vietoje 
busianti sudaryta koalicinė 
ministerija.

BULGARIJOJ PRASIDĖ
JO REVOLIUCIJA.

Berlyno ”Ix)kal Anzeiger” 
gavo per Vengriją žinių, 
kad Bulgarijoj kilo revoliu
cija.

nos.
Negana to, sako protestas, 

italų vyriausybė visuose 
miestuose numeta slavų val
dininkus, o ių vieton stato 
italus; militarės italų spė
kos plėšia serbų, slovėnų ir 
kroatų vėliavas; jos inter
nuoja visus slavų vyrus nuo 
24 iki 50 metų amžiaus kaipo 
karės belaisvius; jugo-sla
vų tarybos atstovai, kurie 
buvo nusiųsti pas italų ar- 

j mijos komendantą užprotes
tuoti prieš tokį elgimąsi, li- 

ikos areštuoti.
AUSTRIJOJ SI ŠAUDYTA 

11.400 KAREIVIŲ.
Vyriausis karinis teismas 

Vienoj oaskeibč, kad laike 
karės Austrijos militarinė 
valdžia nuteisė miriop ir nu- 
žudė išviso 11,400 kareivių.

r
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ffl APŽVALGA- D
LIETUVIŠKI "DIPLOMA

TAI” VAŽIUOJA 
EUROPON.

Vienas klerikalų organas 
praneša, kad jų partija siun
čianti Europon dar 4 savo 
"diplomatus,” būtent, kun. 
Joną Žilinską, J. Kaupą. K. 
ČesnulĮ ir tūlą daktarę Šlia- 
kienę. Į taikos konferenci
ją, žinoma, jų niekas neįleis, 
bet jie trinsis po diplomatų 
priemenes ir dalys visokius 
savo ”memorandumus.”

Žadą siųsti tris savo at
stovus ,ir tautininkų partija. 
Jos "misija’’ susidėsianti iš 
šliupo, Naruševičiaus ir Lo
petos. D-ras Šliupas- pra
šęs mandato ir nuo klerika
lu, bet šie atsisakė iam duo
ti.

Klerikalų laikraštis rašo: 
"Tautininkų Taryba prašė 

A. L. Tarybos, kad D-rui Šliu
pui duotų mandatą ir nuo sa
vęs, žodžiu, kad po jo manda
tu pasirašytų ir musų atsto
vai Pildomajame Komitete. Te
čiaus musų Taryba, atsižvel
gdama Į tai. kad 1) D-ras šliu
pas, veikdamas \Vashingtone. 
pp irodė visai menku diploma
tu, nes turinčiu per karštą tem
peramentą ir rodančiu lietuviš
kąjį imperializmą (lietuv-latv. 
respublika). 2) kad savo tak
tu daug ką iš kitataučių berei
kalingai užgavo ir Lietuvos 
reikalus kompromitavo, 3) 
kad, kaip pasirodė ir dabar Ta
rybų suvažiavime D-ras šliu
pas vyriausiu savo uždaviniu 
skaito ne visai tautai tarnavi
mą, bet 15.000 Amerikos lie
tuvių laisvamanių reikalu gy
nime, (skaitlinė jo paties pa
duota) kuriuos tai reikalus ji
sai gina didžiu balsu rėkda
mas ir kumščia stalą daužyda
mas — kad todėl galima many
ti, kad tie laisvamanijos rei-

■ ■■■ .... ... — ■
bo įstaigoms vesti. Be šitų są
lygų socializmas yra negali
mas. Todėl, norime ar neno
rime, o mes turime tose šaly
se, kurios yra ekonomiškai at
silikusios, išpradžių išpiėtot Į 
kapitalizmą, kad paskui galė
tume įsteigti socializmo tvar- i 
ką.” -

Ta* reikštų, kad Lietuvoj 
soęializmas irgi negali įvyk
ti.

Taip sako netik "Naujie
nos,” kurias musų "kairie
ji” laiko "buržuaziniu” iaik- 
raščiu, bet tokios oat nuo
monė* buvo ir tų "kairiųjų” 
vadas Kapsukas, kuomet jis 
redagavo "Kovą.” Atsime
nam. kuomet "Keleivyje" 
huvo pakeltas sumanymas 
♦ verti Amerikoje lietuvių 
darbininkų *bendrove ir dė
ti pinigų, kad kuodaugiau- 
*ia paėmus Lietuvos pramo
nė* į savo ranka*, tai Kap- 
*uka* pirmut’ni* tam su
manymui pasipriešino. Jis 
pasakė, kad Lietuvoj pirma 
turi išsiplėtoti kapitalizmas.

x i
Ar Kapsukas laikosi to* 

nuomonės da ir šiandien, 
mes nežinome, bet io "moki- 
niai 
priešingi. 
Rusijos bolševikai irgi 
laukia, pakol kapitalizmas 
-ssiple.os: ne stengsi.Įves-1 Austl.įiiio1 ir N. Zelandijoj

dento paskirtoji tyrinėjimo 
komisija pripažino, kad 
Mooney yra nekaltas, kleri
kalų organas norėtų, kad 
šitas žmogus butų pakartas.

Ir tie, veidmainiai da nesi
gėdi sakyti, kad jie gina dar
bininkų reikalus!

I menė dar nėra pasiekus tam 
tikro ekonominio issųrfėtoji- 
mo laipsnio; bet to laipsnio 
visuomenės plėtojimąsi pasieks 
pats savaimi; todėl mums, so
cialistams, nėra jokio reikalo 
nė steigt kapitalizmą, nė plė
tot jį. Kapitalizmo steigimas 
ir plėtojimas yra ne tiktai ne 
musu 'biznis,' kaip sako 'kairie
ji.' o ir ne nuo musą valios pri
klausantis daiktas."
Teorijoj yra taip. Bet gy

venimas nevisuomet su te
orijomis sutinka. Pavyz
džiui, buvo teorija, kad gy
venimas veda prie tautų su- 

'siliejimo. Tuo tarpu gyve
nimas parodė kaip tik prie
šingą tendenciją. Valsty
bės pradėjo biręti ir tautų 
tautelės reikalauja savo ne
priklausomybės.

Arba paimkime šitokį fak
tą: Kynai, daugiausia at
silikusi šalis, senai jau res
publika: o Vokietija, kultū
ringiausia valstybė, iki šiai 
dienai buvo dar autokratinė 
monarchija! Kaip šitą tik
renybę sulaikyt su teorija, 
kad tobulesnė valdžios for
ma galima tik prie augštes- 
nio pramonės pakilimo?

O štai ir kitas pavyzdys. 
Suvienytose Valstijose, kur 
kapitalizmas yra išsiplėto
jęs kaip niekur kitur, Soci
alistinio judėjimo kaip ir nė- 

. lira: tuo tarpu Australijoj ir ta> m-omone! griežtai |Na j į z£andijoj kuįos 
Mes matom, kad^*^^ žviI.l

ne’įgsniu stovi neaugėčiau už 
U Rusiją arba Iietuvą, — toj 

H socialistišką tvarka tokio-l~^“Yontr^ 
?. pat sąlygose. Kokios yra ninkų ’k)csa ir pradedan,a 
kietmoj. '-'e sako, kad ka-.vvjįn| jau sociaiisfįne tvar-j 
mtahzmo plėtot socialistai Į 
neprivalo, nes kapitalistinėj * 
tvarka yra priešinga sočia-į 
listų idealams, kadangi io-i 
’e turi viešnatauti darbiniu-1 
ku išnaudojimas.

Taigi esama dvieju nuo
monių socialistu. Taip vadi
nami "dešinieji” socialistai 
laikosi nuomonės, kad evo
liucijos peršokt negalima, 

kalai ir Europoje D-rui šliupui p<a(j dirva socializmui turi 
vyriausia rūpės — atsižvelgda- nriruošt kapitalizmas, 
ma į visa tai Amerikos Lietu- j <-ajn vadinami "kairieji” 
viu Taryba vienbalsiai nutarė ■, 
neimti ant savęs atsakomybės I, 
už D-ro šliupo žygius ir dar- • 
bus ir jam bendro mandato įi 
Europa neduoti. D-ras šliu
pas. jeigu važiuos, tai tik nuo 
A. L, Tautinės Tarybos (libe
ralų). A. L. Taryba prieš ki
tus statomus tautininkų kandi
datus (p. Norų, p. Lopatą) nie
ko neturi ir sutinka, kad jie 
gautų bendrus Pildomojo Ko
miteto ingaliojimus.”
Štai jums ir "vienybė!1' 

Šliupas net mandato negali 
gauti, O kas butų, jeigu 
klerikalai turėtu jau valdžią 
savo rankose? Kitokių pa
žiūrų žmonėms ir kalbėt ne
valia butų! Ir dirbkit vie
nybėje su tokiais žmonėmis 
ix>li tikos darbą: padėkit 

jiems įsigalėti, o tuomet, 
jeigu jus nenorėsite pote- 
riaut ir kunigams 
bučiuot. — tuomet 
"bedieviams!”

pamok-

siaučia 
Fabri-

I

1 1
3. "Laisvei,”
4. "Apžvalgai,"
5. "Moterų Balsui,"
6. "Darbui,"v
7. "Kardui" ir
8. "Dilgelėms." 
Laikas konferencijai

vo skiriamas 28 ir 29 gruo- Senesnėse gadynėse feaž- 
— Pittsburgh* nyčios prakeikimas arba a- 

Cleveland arba Rochester. inatema būdavo baisiu įna- 
. Konfereneijai\buvo ski-gju vyskupų rankose. 'Bet 

narni aptarti sekantįs klau-, naujesniuose laikuose pa- 
,. . , , vojus nuo jo sumažėjo, o ga-

1. Darbininkų suvaziavi-j y sakyt, ir visai išnyko, 
mo šaukimas, Draugijos išsilavinimas,

Parama Lietuvos darbi- į mokslo išsiplėtojimas, ant 
galo valdžios įsikišimas — 

o. Tokie darbininkų beų- padarė iš to popiežijos įran- 
dro veikimo klausimai, ko- tik silpną rūstaujančio 
kius pati konferencija ra^tų ^^^0 baidyklę. Dar 
naudingu apsvarstyti. 18-tam šimtmetyje iškeikta-

Pažangiųjų Amerikor, lie- sis nustodavo visų civilių 
tuvių darbininkų su važia vi- teisių, tai yra, nuo jo atim
inąs dabar būtinai reikalin- davoturtą, kas norėjo gale
ras. Atžagareiviai susior- jo jį nuskriausti ir net už- 
ganizavę veikia. Jie renka 

,oinigus, siuntinėja savo at
stovus, rengia Lietuvos dar
bininkų judėjimui kilpas.
Tuo tarpu pažangioji musų 
visuomenės dalis, kuri atža
gareiviams neprijaučia, ne
žino ką veikti. Neturėdama 
jokių direktyvų, ji tankiai 
aukauja net klerikalų politi
kos reikalams. Klerikalai 
surinko juodiems savo dar
bams jau $55.000.

O betgi nežiūrint šito mo
mento svarbumo "kairieji” 
musų socialistai, kurie vadi
na save "bolševikais" ir 
kontroliuoja Sąjungą, Mo
terų Susivienijimą ir Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugiją: nutarė prie šito 

.suvažiavimo neprisidėti. A- 
not ju, toks suvažiavimas 
butų "darbininkų klaidini
mas.”

Telegramos praneša, kad 
Lietuvos valdžią dabar pa
ėmė darbininkai. Amerikos 
lietuviai darbininkai turėtu 
iuos paremti, turėtų aptarti, 
kaip su Lietuva susižinoti ųp 
kokios jai paramos dau
giausia reikia. Tuos klausi
mus galėtų išrišti tiktai su
važiavimas. Bet musų "bol
ševikams" tu klausimų išri
šimas reiškia "darbininkų 
klaidinimą.”

Draugai, kaip sau norite, 
su musų "kairiaisiais” daro
mi kas tai nepaprastą. Jie 
tiesiog bijosi darbininkų su
važiavimo. Darydami nuta
rimą prieš suvažavimą jie 
pats sau išrašė paliudijimą, 
kad i darbininkų vadovus 
jie netinka. Kuomet gyve- 
■ųmas reikalauja iš socialis
tu kuodidžiausio jiegų įtem
pimo, kuomet plačios darbi
ninku minios nekantriai dai
ros’ ir laukia nuo mus pata
rimų. laukia nurodymų kas 
veikti, tai musų "kairieji” 
netik nieko neveikia, bet dar 
užreiškia. kad veikimas 
"klaidintų" darbininkus.

Bet mes manom, kad dar- 
bininkų suvažiavimas galės 
įvykti ir be jų. Tegul jie 
sau miega ir laukia tų laikų, 
kada kepti karveliai jiems 
nradės patis i burnas skris
ti.

Pažangiems darbininkams 
<u jais ne pakeliui. Mes tu
rim* veikti. Kad nustačius 
veikimui pieną, reikalingas 
darbininkų suvažiavmas. Ir 
tas suvažiavimas turi ivvk- 
ti!

Į

bu-

Dvasiškuos Prakeikimai.
Kaip prakeikia katalikų 

bažnyčia.
Senesnėse gadynėse foaž- 

yčios prakeikimas arba a- 
natema būdavo baisiu įna-

.jo keliai, jo kojos, jo nagai.
"Tegul bus jis prakeiktas 

visuose savo kūno sunariuo- 
se.

"Kad ligos krimstų jį nuo 
viršugalvio iki padų.

"Kad Kristus, gyvojo Die
vo Sūnūs, prakeiktų jį visa 
savo galybe ir didybe.

"Ir kad dargus ir visos gy
vosios galybės virstų ant jo 
ir keiktų iktol, kol jis neiš
pažins mums savo kaltę ir 
nepasiduos musų valiai. A- 
men.

"Tegul taip būna, tegul 
taip būna. Amen."

Čia turėjo susirinkti visa 
tamsioji ir piktoji galybė, 
idant vien pramanyti tokią 
litaniją, nuo kurios plaukai 
šiaušiasi ant galvos. Koks 
tai išniekinimas paties Kris
taus ir jo mokslo!

Reikia, vienok, pasakyti, 
kad iškeikimo formula su
taisyta dar viduriniuose am
žiuose, tų dar "klaidingų
jų” popiežių, ir paskutiniai 
popiežiai laikosi tik senojp 
palikimo.

i
Kaip prakeikia pravoslavų 

bažnyčia.
Iškeikimo formula pas 

pravoslavus labai skiriasi 
nuo katalikiškos formulos. 
Šitoje, kaip matom, nėra nė 
paminėjimo, kuo yra prasi
kaltęs iškeiktasis, tik dvasiš
koji valdžia rado reikalą jį 
iškeikti, tai ir iškeikia, siųs
dama ant kaltininko viso
kius nuopuolius ir kančias. 
Pravoslavų-gi bažnyčia sta
čiai iškeikia vienu žodžiu: 
"tegul bus prakeiktas" ar
ba: "anatema jam." Už tai 
ji parodo iškeikiamojo pra
sižengimus ir vartoja prie to 
tokius išsitarimus, kurie 
liuesai galėtų stoti greta ka
talikiškos formulos žodžių.

Privesime tūlas vietas iš 
anatemos, kurią cerkvė me
tė ant Stepono. Razino. ši
tas rusų liaudies karžygis, 
žinomas kaino Stenka Ka
zin, 17-tam šimtmetyje vedė 
pavergtus žmones Į kovą 
prieš valdžią, bajorus ir po
nus. Be mažo nelaimėjęs, 
jis vienok tapo augalotas ir 
pabaigė gyvastį po cariško 
budelio kirviu. Nedovanojo 
jam ir bažnyčia, kuri, pa- 
kerštaudania. mirštant tam 
tautos kankintiniui. — viso
se cerkvėse, ant rinkų ir ant 
gatvių, varpams gaudžiant, 
skelbė, šitokį prakeikimą:

"Paniekinęs baimę visaga
linčio jo Dievo, užmiršęs mir
ties dieną ir valandą, ne- * 
žvelgdamas i tą bausmę, ku
ri laukia piktadėjus, prida
ręs sumišimų šventoje baž
nyčioje ir ją išdergęs, per
žengęs prisiegą ir kryžiaus, 
bučiavimą prieš Didi jį Vieš
patį Carą, visos Didėsės, 
Mažosios ir Baltosios — 
Rusijos valdoną, atmetęs 
darbo jungą... pasikėsinęs 
pražudyti visą Maskvos 
viešpatystę, nevidonas, per- 
žengėiis prisiegos, galvažu
dys, dušiažudvs ir žmogžu
dys, kraujagervs. naujas 
vagis, pardavikas Dono ka
zokas, Stenka Kazin, su sa
vo patarėjais ir piktadė- 
jais... su visais savo drau
gais, kaip Daphanas su Avi- 
ronu, tegul bus prakeikti.-'

Musų laikuose pravoslavų 
cerkvė iškeikė rašytoją Tols-

mušti. Vėliaus, svietiška 
valdžia, paėmus j globą vals
tiečių ypatą ir teises, pradė
jo ginti juos ir nuo iškeikimo 
pasekmių, taip jog anatema 
pasiliko išgąstim tik karštai 
tikinčiųjų protui. Valdžios 
Europoje jau skersai žiuri į 
tokį iškeikimą, o bažnytiniai 
Prūsų. įstatymai (nuo 1873 
metų) jau nebeleidžia skelb
ti tokių iškeikimų, nes, kaip 
sako įstatymas, jie užgauna 
.‘ivilę iškeiktojo garbę, kuri 
"nepriguli bažnyčiai."

Nežiūrint to, popiežius ir 
dabar nepaliauja vartojęs 
tą grausmės pragumą. Štai 
ir nesenai žuvęs Italijos ka
kalius Humbertas mirė iš
keiktas. ir atmestas nuo baž
nyčios; bet-gi laidų jo jį dva- 
siškija su visa iškilme ir 
krikščioniškomis ceremoni
jomis: žinoma, vis-gi kara
lius, savas brolis.

Paskutinį savo prakeikimą 
popiežius metė Vasario mė
nesy 1900 m. ant atskalūno 
Leono Taksil’io.

Be abejonės, bus žingeidu 
skaitytojui pažinti tą pra
keikimo formą.

Štai išguldymas anate
mos, kuri krito ant Lenono 
Taksil’io:

"Vardan visogalinčio Die
vo Tėvo, Sunaus ir švento
sios Dvasios, šventojo rašto, 
šventos ir nesuteptos Panos 
Marijos, Dievo Motinos, 
vardan garbingų dorybėmis 
Aniuolų, arkaniuolų, tronų 
galybių, cherubinų, serefi- 
nų, vardan patriarkų, pra
našų, evangelistų, Dievo 
šventųjų, kankintinių ir mo
kintojų ir visų išganytojų 
Viešpatyje, — mes apskel- 
biam, jog atmetame nuo 
bažnyčios ir uždedame ana
temą ant to piktadėjo, kuris 
vadinasi Leonu Takšil’iu, ir 
nuvarome jį nuo šventos 
Dievo bažnyčios durų. Ir 
Dievas Sūnūs, kurs nuken
tėjo už žmones, jį prakeikia; 
ir šventdji Dvasia, kuri pri
kėlė žmoniją krikštu, ji pra
keikia; ir švenčiausioji Pa
na, Dievo Motina, jį prakei
kia. Ir dangus, ir žemė, ir 
kas juose vra švento, pra
keikia jį.

"Tegul bus jis prakeiktas 
visur, kur tik nebūtų: na
muose, lauke, ant vieškelio, 
ant kopėčių, tyruose ir net 
ant bažnyčios slenksčio.

"Tegul jis bus prakeiktas 
per visą gyvastį ir mirties 
valandoje.

"Tegul jis bus prakeiktas 
visuose darbuose: kada ge
ria, kada valgo, kada alksta 
ir trokšta, kada pasnykau- 
ja, kada miega arba budi, 
kada vaikščioja arba ir io raštus; o da- ilsKi, kana sėdi arba guh ' J . bo!ševikus Nors tuo 

nU0 j dvasiški ja palenda nesu- prakeiktasj'aMom? savo Įniršimą, 

visose saya kūno dalyse — j 
vidurinėse ir viršutinėse. |

"Tegul bus prakeikti jo šaukimą į tikrus Lietuvius.” 
plaukai ir smegenįs, jo sme-, "Tėvynei” turbut žinomi ir 
genučiai ir smilkiniai, jo netikri lietuviai. Norėtu- 
kakta, jo ausįs, jo pirštai, jo me, kad mums apie' tuos 
krūtinė, jo širdis, jo skilvys, pastaruosius paaiškintu, 

!jo viduriai, klubai, jo papil- nes prasmę "tikri lietuviai" 
;vė su ten esančiais — (čia žinome iš termino "tikrieji 
vieną žodį išleidžiam. Red.), rusai.” ; j

NEW YORKE SIAUČIA 
KLESV kova.

Lietuvių rubsiuvių orga
nas "Darbas" rašo:

"Amerikos kapitalistai ir 
rytuose ir vakaruose apskelbė 
karę darbininku tiesai. Jie no
ri numušti algas, jie nori pail
ginti darbo valandas.

"Darbininkų klesa ir rytuose 
ir vakaruose drąsiai užreiškė, 
kad ii kapita’o sąlygą dabar 
nepriims, ir yra pagatava sto
ti kovon.

”New Yorko drabužiu fabri
kantai pirmieji parodė dantis 
ir ir šoko į muši su New Yorko 
amalgamatiečiu unijos nariais, 
norėdami sunaikinti darbinin
ku organizaciją. Jie šoko i 
muši kaip tik tą pačią dieną, 
kada visas svietas ce’ebravo į- 
vykstančią taiką karės fronte.

'Tas tik labiaus pabriežė tą 
teisybę, kad klesu karė tebeina 
ir eina dar smarkiau kaip ėjo. 
nors ir užsibaigė karė fronte.

”New Yorko siuvėjai to nie
kad neužmirš. Tai buvo jiems 
geriausias klesu kovos 
slas.

"Ne'v Yorke dabar 
klesu kovos "mūšiai.”
kantai, susidėję savo ąsociaci- 
jon. yra pasiryžę kadi? badu 
marinti darbininkus, kad tik 
sunaikinus jų organizaciją. 
Prisikrovę karės pejnų. jie jau
čiasi galingais. Jie nori užtik
rinti sau tokiu pat dideliu pel
nu ir ateičiai, kokiu turėjo ka
rės laiku. Jie laiko slaptus mi
tingus ir ragina viens kitą ne
pasiduoti darbininkams, nepai- 
siduoti jų unijai, ir laikyties 
tol, kol unija nebegalės išlaiky
ti. ... .

"Bet Ncvv Yorko darbininkai 
siuvėjai neišsigąsta jų gązdi- 
nimu, jų pragariškų noru, jų 
sukrautų turtu. Jie tvirtai 
stovi kovoje. Jie yra pasirįžę 
stovėti kovoje kad ir kažinkiek 
laiko. Jiems Į pageltą greit 
ateis visų kitų miestų siuvėjai, 
kur tik yra jų organizacijos.

”New Yorko streikas yra di
delis mušis klesu karėje, kuri 
Amerikoj ineina i naują fazą. 
taip kaip ir visame sviete.

"šitą muši mes turime lai
mėti.

"Iš visų miestu todėl remki 
me Nevv Yorko strt ikierius!

Tegyvuoja darbininku vie
nybė! Tegul pamato fabrikan
tai, kad jie gali greičiaus pa
springti. negu praryti musų 
organizaciją.”
Iš šito mes matom, kad 

New Yorke verda atkakli 
kova. ”New York Gali" -ra
šo, kad tenai streikuoja apie 
,60.000 rubsiuvių. Bet kapi
talistų spaudoj Bostone ne
rasite apie tai nei mažiau
sios žinutės.

I i

KLERIKALAI NORĖTU i 
PAKARTI DARBININKŲ 

VADĄ.
Mes jau rašėm, kad nie

kas taip žemai nėra nupuo
lęs, niekas taip vergiškai 
batų kapitalistams nelaižo, i 
kair klerikalai.

Kaip ir patvirtinimui mu-į 
sų pasakymo, lietuviškųjų; 
klerikalų organas "Drau
gas" 280-tam numeryje 'iš
spausdino editorialą, išnie- 

jkindamas tuos darbininkus, j 
: kurie gina Tarną Mooney į 
i nuo kartuvių.

Paminėję*, kad 500,000 Į 
(darbininkų buvo jau nutarę; 
už Mooney streikuoti, šitas! 
juodvarnis sako:

"Negalimas daiktas, kad ti? 
500.000 žmonių, kurie žada da
lyvauti streike, butų taip są
žiningai bešališki ir nuodug- 
nai ištyrę dalyką, kad turėtu 
savo nuomonę statyti augščiau 
už teismo ištarmę.

"Kada minia savo daugumu 
priverčia teismą išpildyti jos 
norą, tada, be abejonės, tvarka, 
kultūra ir viešas saugumas ei
na mažyn, šiandien minia rei
kalauja paliuosuoti pasmerktą
jį... negražu yra, kad minia 
viešpatauja ant teismo."

*
Kaip matot, šitas murzi

nas šlamštas organizuotų 
darbininkų kitaip ir nevadi
na, kaip tik "minia,’’ kas yra 
lygu govėdai, nemokančiai 
protauti bandai.. Jam bai-‘ 
šiai "negražu,” kad toji "mi- Į 
nia” drįsta "viešpatauti ant 
teismo." Ir jeigu ji priverstų 
teismą paleisti Mooney iš: 
kalėjimo, tai tuomet išnyk
tų ir "tvarka,” ir "kultūra,’’ 
ir "viešo saugumo*’ nebūtų. 
Ot, kas kita, jeigu Mooney 
butų pakartas be jokių pro
testų. Tuomet klerikalams 
butų ir "gražu," ir "tvarka," 
"kultūra" žydėtų, ir "viešas 
saugumas’’ butų užtikrinta?.

Vadinasi, klerikalai aiš
kiai reikalauja, kad kapita
listai darbininkų vadą nu
žudytų.

Kuomet viso pasaulio pro
letariatas protestuoja prieš 
kapitalistų suokalbį ant' 
Mooney gyvasties; kuomet 
net pats teisėjas Griffin, ku
ris buvo Mooney nuteisęs, 
reikalauja perkratyti bylą 
iš naujo; kuomet ir prezi-

i

Bet 
|*-ain vadinami "kairieji” so
cialistai sako, kad socialistų 
iždavinys yra steitrti socia- 
•izmą. nepaisant kokio lain- 
*nio kanitalizmo evoliucija 
vra pasiekus.

Tai katrų gi pusėj tiesa? 
"Naujienos" sako:
"Tiesos yra abiejose pusėse; 

bet abiejose pusėse yra taip- 
pat ir netiesos.

” 'Kairieji' socialistai teisin 
gai sako, kad ne socialistu biz
nis yra steigt arba plėtot ka
pitalizmą. Bet 'dešinieji' so
cialistai irgi teisingai sako, 
kad socializmas negali būt Įs
teigtas tenai, kur nėra tam pri
brendusiu sąlygų.

'Kairieji’ socialistai 
'smarkesni’; o 'dešinieji’ 
alistai — 'praktiškesni.’ 
nok jie abeii daro vieną 
dą protavime: jie 
kad visuomenės plėtojimąsi ei
na pagal tam tikrus, nuo žmo
nių valios nepriklausančius įs
tatymus.

” 'Kairieji’ socialistai visai 
užmiršta apie tuos visuomenės 
plėtojimosi Įstatymus. Įsivaiz
dindami, buk žmonės gali su
tveri tokią visuomenės tvar
ką. kokią tiktai nori, neatsi
žvelgdami j sąlygas. Jie yra 
panašus į tą 'smarkų' žmogų, 
kuris mano, kad galima turėt 
obelies vaisių, nepasodinus ir 
neužauginus medžio.

”0 'dešinieji’ socialistai — 
kaipo 'praktiškesni' žmonės — 
atsimena apie tuos visuomenės 
plėtojimosi Įstatymus, kada jie 
nurodo, kad be tam tikrų są
lygų socializmo tvarkos įvyki- 
n imas yra negalimas. Bet jie 
greitai vėl užmiršta juos, ka
da ima kalbėt apie tai, kad 
socialistai turi steigt ir plėtot 
kapitalizmą.

"Jeigu jie neužmirštu, kad 
visuomenė plėtojasi pagal tam 
tikrus, nuo žmonių valios ne
priklausančius Įstatymus, tai 
jie sakytų: Socializmas negali 
būt įvykintas tenai, kur visuo-

I I

I

I

yra 
soci- 
Vie 
klai-

užmiršta.

ranki] 
vargas

AR GALI ĮVYKT LIETU- I 
VO.T SOCIALIZMAS?

"Naujienos” gvildena; 
klausimą, ar galima įvykinti j 
socializmą tokioj šalvje, ku
ri da nėra ekonomiškai prie 
socializmo tvarkos pribren
dusi? "Naujienos” laikosi i 
t s nuomonės, kad negalima, 
ne: —

"Socializmas negali būt įs
teigtas be tam tikro ekonomi
nio pamato. Kad visuomenės 
ūkis — pramonija. žemės dir
bimas, komunikacija — galė
tu būt tvarkomas kooperaci
jos pamatais, tai jisai turi būt 
pasiekęs*’tam tikro išsiplėtoji- 
mo laipsnio: reikia, kad butu 
augštai pakilus technika; rei
kia. kad darbas industrijose, 
ūkio ir komunikacijos įstaigo
se butu plačiai suorganizuo
tas; reikia, kad darbininku 
klesa turėtų pakankamai išsi
lavinusių ir patyrusių žmonių 
toms industrijoms ir toms dar-

I

I

I

KAIRIEJI’BIJOSI 
DARBININKŲ 

SUVAŽIAVIMO.
Lietuvių Darbininkų Ta

ryba sumanė sušaukti darbi
ninkų organizacijų ir laik
raščių atstovu konferenci
ją, kad bendrai aptarus pro- 
pohuojamo darbininkų su
važiavimo klausimą.

Pakvietimas buvo išsiun
tinėjęs sekančioms organi
zacijoms:

!• 1. Lietuvių Socialistų Są
jungai,

2. Lietuvių Moterų Pro
gresyviam Susivienijimui,

3. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijai,

4. Amerikos Lietuvių Dar
bininku Tarybai.

5. lietuvių Laisvamanių 
Federaciiai, o taipgi sekan
tiems laikvaščiams: -

1. "Naujienoms.”
2. "Keleiviui,”

I

STREIKAS PRIEŠ 
MOTERIS.

Clevelande sustreikavo 
gatvekarių kunduktoriai, 
reikalaudami, kad Į 30 dienų 
kompanija paleistų vissTs 
moteris, kuriomis kompani
ja norėjo pakeisti 
konduktorius.

vyrus

SUDEGĖ 1,000 TONŲ 
CUKRAUS.

Pereito j sąvaitėj Philadel- 
phijoj sudegė prie Delewa- 
re upės cukraus sandėlis, 
kur buvo sukrauta 1,000 to
nų cukraus, — sudegė vis
kas.

"Tėvvnė” skelbia "atsi-- - - -- — - - - M



Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

PHILADELPHIA, PA. 
Iš socialistų judėjimo.

Jau metas laiko suėjo, 
kai n Sąjungos organas "Ko
vą” sustabdyta, ir nežinia 
kiek da reikės laukti, kada 
vėl turėsim savo organą. 
Kuopos, kurios ką-nors vei
kia, praneša bei pasigiria 
per kitus soc. laikraščius. 
.Aš, radęs laikraštyje žinu
te apie bent kuopos veikimą, 
niekad ne praleidžiu neper
skaitęs. Taigi manau, kad 
gal ir kitiems rupi žinot, ką 
veikųa kitos kuopos, todėl; 
aš pranešiu ši-bei-tą iš lmos 
kuopos judėjimo.

Kaip visur, taip ir čia, 
kuoDa skiriasi i dvi "sriovi”. 
"kairieji” ir ”dešinieii”, tik 
čia kuopiečiai nesipeša tar
pe savęs už >avo pozicijas 
<r>av.. kaip Chicagoj). Mat, 
nėra kam kurstyt, Staliorai
tis su* Skibirdžiu prasišalino, 
o daugiau tokiu nesiranda, 
tai ir ramu. Tiesa, yra Dora 
nariu, kurie piestu stoja 
prieš "Naujienas” ir "Ke
leivį,” bet kadangi jie tų 
laikraščių netik ka neskai
to, bet ir nemato niekad, tai 
ir jokios svarbos tam nieks 
renriduoda.

Pasibaigus karei ir svkiu 
kilus Vokietijos revoliuci
jai didesnėse lietuviu kolo
nuose, kaip tai Bostone, 
Chicagoie, Brooklyne. liet, 

socialistai surengė gražius 
paminėumus-prakalbas, kas 
atnešė daug naudos kuopai 
ir publikai. Bet pas mus. 
kain centre, tai niekas nei 
neužsiminė apie reyoliucijos 
paminėjimą.

Viskas, ką galima nriskai- 
tyt prie tos kp. veikimo šį 
sezoną, tai įsteigimas vaka
rinės mokyklos mažiems 
vaikams ir dideliems — mo
kytis lietuvių rašvbos. Bet 
ir tai ne viena LSS. kuopa 
rengė — prie jos prisidėjo 
LMPSA. ir LDLD. kuopos.

"Išdavė sekretą.”
Viename iš uastarųju tos 

kuopos susirinkimų buvo 
balsuojama LSS. valdyba. 
Pirm balsavimo, kaip pa
prastai, apkalbama kiekvie
no kandidato "kompetentiš- 
kumas.” Nekurie kairieji a- 
gitatoriai bandė visiems į- 
kalbėti, kad nebalsuotų už 
"menševikus” kandidatus; 
visus "džiabus” turi užimti 
"bolšerikai.” Apkalbant 
Lit. Kom. kandidatus,
kuomet prieina prie J. Balt
rušaičio, vienas LSS. narys 
pašoko ir sako: "Pirm ne
gu balsuosim. aš jum duo
siu informacijų apie Balt
rušaiti. Aš sakysiu tą, ką 
man arg. Šukys sakė. Šukys 
<=akė. kad Baltrušaitis yra 
biznierius ir privatiškų kny
gų leidėjas. Taigi būvant 
jam komitete, jeigu Sąjun
ga norėtų išleisti kokią kny
gą, tai Baltrušaitis grei-, 
čiau.pats ją išleistų. Šukys 
sakė, kad dabar nesenai jis 
norėio išleist vieną knvgą, 
parašė Baltrušaičiui laišką, 
klausdamas, ar anas nega
lėtu tą knygą išverst, tai 
Baltrušaitis atsakė, kad jis 
ta knvga jau turi išvertęs. 
Reiškia, Sąjunga jau turi ta

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
_  I —

prieš t)r. Šliupą neturįs ir* 
matąs reikalo bendrai su 
juo dirbti, tai Bukaveckas 
tiek perpyko, kad neleido 
rinkti aukų "Lietuvos lais
tės" reikalui, paaiškinda
mas, kad žmonės "kiek los- 
ka” sumestų kalbėtojui ke
lionės lėšoms apmokėti. Su
mesta $10.00.

Šitaip kunigui elgianties 
tūlas katalikas (turbut kiek 
užsitraukęs) pradėjo ,niur-< 
nėti. Kunigas prišokęs pa
griebė jį už sprando ir išjo
jo lauk. Išmestojo draugas 
pasipiktinęs pakilo ir, eida
mas lauk, pasakė kunigui 
negražų žodį. Kunigas 
ouolėsi su kumščiomis prie 
žmogelio, bet pirm negu su
spėjo savo "tėvišką” ranką 
ant jo nuleisti, katalikas 
šmokšt ir pakišo kunigui po 
nosia revoverį. Kunigas iš 
nuogąsčio pastiro. Mat did
vyris. šiaip tai jis smarkus, 
bet jeigu parapijonas paki
ša jam po nosia revolverį, 
visviena kad ir stiklinį, tai 
visas narsumas prapuola. 
Tokia tai tragi-komedija už
sibaigė tos prokalbos.

šis bei tas.
I

Lapkričio 27 diena čionai 
buvo visų socialistinių sky
rių bendrai surengtas ba- 

jlius. Balius buvo milžiniš- 
| kas ir gražus. Berods, atsi- 
Šrado keli "čiutabakiai”, ku
riems nepatiko raudoni žen
kleliai, kurie buvo prisega- 
,mi atsilankiusiems. Jie iš- 

___jbėgo laukan ir atsivedė tris 
raporto! policistus, kad "bolše vi- 

prasidėjo diskusijos: disku-'kams” balių .sustabdytų:
'Muzikantams sugrajinus

Blogas apsireiškimas.
Pastaruoju laiku pasigir

do pakampėmis kalbos, buk 
1-moj kuopoj yra tokių na
rių, kurie nuėjo tarnaut sa- ■ 
vo išnaudotojams, t. y. lo
šia kun. Olšausko rolę. 
Tuojaus sujudo slaptai ty
rinėti, tuos narius sekt ir tt. 
Vieną narį, kuris pernai at
sibeldė čia iš Waterburio, 
susekta... Mat, karės laiku 
visokie "draugijos išmatos” 
plakasi prie socialistų; per- 
sistato tikrais revoliucio-. 
nieriais ir prisirašo prie 
soc. kuopos vien tik su blo
gais tikslais. Taip padarė 
ir minimas warterburieti& 
Jis tapo iš kuopos išbrauk
tas.

Nagauna to, pradėjo eit 
paskalai, kad tuo darbu už
siimdavo ir vienas iš žymes
nių ir senų kuopos veikėjų. 
Stačiai nesinori tam tikėt. 
Kiekvienas dagirdes apie 
tai, labai stebisi. Ilgai ne
laukus, pradėta sekiot, ty
rinėt. Išrinkta tam ir ko
misija, kuri tyrinėjo. Pasku
tiniam kuopos susirinkime 
toji komisija išdayė'savo ra
portą. Raporte aiškių bri- 
rodjpnų nebuvo: daugiau
sia remiasi tuomi, kad šis 
narys turi kokius .tai labai 
artimus ryšius su augščiau 
minėtu waterburiečiu. iie 
visuomet ir visur abudu. 
Da kitas dalykas, kuris ne
kokioj šviesoj pastatė mini
mą nari tai tas, kad mažai 
dirbo, ir. sako, da "turi pi
nigų.” Po kom. i_____

suota apie 3 vai. Įnešta, kad
tą nari suspenduot ant 3

Tat

LEHTSTON, M E. 
Klerikalų pastangos.

Gruodžio 1 dieną čionai 
buvo vietos' katalikų suren
gtos prakalbos tuo tikslu, 
kad atvertus prie tamsybės 
ir prietarų tuos, kurie jau 
išėjo į šviesą ir suprato tei
sybę.

Šitokiam viršgamtiškam 
darbui atlikti buvo pakvies
tas brostvininkų organo ad
ministratorius.

Kneižiui gal sekasi par
davinėti rąžančius ir škap- 

' lerius, bet savo prakalba iš 
protaujančių žmonių pada
ryt mulkius iis neįstengė.

Pradėjo kalbėti apie Tau
tos Fondą, nukrypo prie da
vatkiškų plepalų, pasigyrė 

kaip daug jis darbuojasi 
Lietuvos labui (parduoda
mas škaplerius ir rąžančius. 
Red.) pasakojo, gyrė kuni
gus, bažnyčias ir maišė žir
nius su kopūstais taip, kad 
iš visos tos jo mali-malienės 
net ir tamsios davatkos jo
kio įspūdžio neišsinešė. Iš- 
gyrimu savęs, kunigų ir 
bažnyčios Kneižis mat aiš
kino Lietuvos reikalus.Kada 
nranešė, jog "dabar bus au
kų rinkimas Lietuvos lais
vei" pirkti, žmonės pakilę 
nradėjo eit lauk iš svetainės. 
Viena davatka pripuolus 
prie Igno Jagelos pradėjo 
prašyt, kad tasai sulaikytų 
žmones. Prašomas Jagela 
pradėjo kalbėt, kad šis susi
rinkimas sušauktas ne gar
binimui kunigų, bet apkal
bėjimui Lietuvos likimo. 
Žmonės susilaikė. Užsiinte
resavę, susėdo ir pradėjo 

| klausytis. Jagela pradėjo 
, -j j w išparodyda-,

. . ;mas klerikalu politika ir
aa viskas o-kei ir barnis |Uetuvos laisvfoVeikaū. už 
atsibuvo geriausioj tvarkoj. ka kovoja č socialistai, 
Vakaras rengėjams davelk£riuosJpaprHasui klerika. 
matenaho Jai visaip šmeižia ir niekina.

Lapkričio Ž3 d. vakare bu- p„ 
vo LMPS. 15 kuopos suren
gtas balius. Balius pavyko, 
nors žmonių atsilankė ne
daug, nes mat balius buvo 
su gėrimais ir užkandžiais,; 
tai ir pelno davė.

Suvalskinis.

-------------- :-Jų šios šalies tautinį himną l. sav0 prakalba
mėnesiu ir tuo laiku toliau Pokostai persitikrino, -r- -
■■ . - Tr-r- _____j__ji tyrinėt. Kiti, remdamie
si menkais prirodymais, gv-, 
nė ji. Leista per balsus. 191 
balsų, kad suspenduot, 20— 
kad palikt kuopoj.

Žinoma, susnenduot, ar 
išbraukt narį iš kuopos, ne
turint gerų prirodymų, bu
tų negerai. Bet man tas at
rodo labai keista, kad neku- 
riems draugams patarus, 
kad šis, nužiūrimas narys 

tuojaus pertrauktų visus ry
šius su anuo išbrauktuoju, 
šis atsakė, kad jis negali 
nertraukt ryšių su juo, nes 
jis padaręs kontraktą (!?) 
mokyt aną rusu kalbos... Va
dinas. jis neatsisako drau 
gaut su "išdavikais.”

Na, reikia tikėtis, kad atei
tis ’ 
šviesoj. Mat. žmogus j 
trakto” negali sulaužyt—

Tai tiek šiuo sykiu.

I

Įtraukęs revolveri šovė i du- Fankas susidėjus snausti, 
ris.

Kulipka išlindus kiton du
rų pusėn pataikė Jonui Mil- 
vidui pilvan. Sužeistasis 

Į veik buvo nugabentas li- 
igonbutin, kur ant rytojaus 
mirė.

Velionis buvo senas apie 
80 metų amžiaus da stip
rus žmogus.

Sovikas likosi suimtas ir 
laukia teismo. Jis yra J. 
Prak’is. Sugautas ir pluša
mas šaukėsi Jėzaus ir pane
lės švenčiausios, taipgi pra
šė. kad duotu iam kunigą 
paskutinei išpažinčiai atlik
ti. Vadinasi, jis yra tikin
tis katalikas.
Komplimentas "Keleiviui.”

Man su 
bekalbant 
reikalus, 
laikraščio 
numerata 
mvnos 
mane: turėsiu atnaujinti 
prenumeratą tik pusei me
tu.” "Aš noriu, kad "Kelei
vis" musu stubon atkeliautų 
kas savaitė," atsako man 
mano gyvenimo draugė 
"štai ve turiu sutaupinus 
prenumeratai, pasiųsk čie- 
liems metams."

Turiu pasakyti, kad "Ke
leivis” vra palaima musų 
šeimyliiškam gyvenimui. 
Džiaugiuosi savo gvvenimo 
drauge, nes linai ačiū "Ke- 
leiriui" pažinusi gyvenimo 
reikalus ir uždavinius vra 
man netik tikra draugė ma
no sunkioj kovoj už būvį, bet 
uasaldintoja mano gyveni
mo. Dėlto iš širdies linkiu 
kiekviena1 šeimynai turėt 
"Keleivį” savo namuose ir 
skaityt jį kiekvienam šei
mynos nariui.

gyvenimo drauge 
ap»e šeimvnos 
sakau: ”Musų
"Keleivio” pre- 

nasibaigė. bet šei-
reikalai apsunkina

Į

A. W. G.

Po Jagelos prakalbai žmo
nės gausiai aukavo.

Iš visa to atsitikimo pasi
rodo. kad Levvistono lietu
viai Lietuvos laisvei visuo
met nasirengę gausiai au
kauti, bet tik ne kunigams 
ir davatkų klioštoriams. 
Žmonės jau žino, kad kuni
gai Lietuvos laisvei ir gero- 

’ ne
mėgino ir nemėgins. (Betgi 

Lapkričio 24 d. čionai bu-,:gausiai aukavo ir tuos pini-, 
vo Lietuviu šv. Kazimiero gus atidavė kunigams ir 
parapijos choro surengtas .klerikalams, kad už juos ga- 
koncertas. lėtų samdyt svetimų šalių

Apie patį koncertą ne- kanumene, įsteigti "Balta-

PITTSBURGH, pa.
šv. Kazimiero parapijos ; vei nieko gero nuveiki 

vakaras.

— Iš 
Phila-

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
/.rangus rojaus obuolys.
Musų katalikiškoj parapi

joj kilo skandalas, atskleid
žiantis kiek tikėjimas palai
ko žmonių dorą. Tūlas baž
nytinio choro narys ir karš
tas vytis užsimanė para
gaut uždrausto vaisiaus. So
do šeimininkas užspėjęs va
flių beskinant vaisių nuo 
jo obelies, pašaukė angelą 
sargą ir Adomą išvarė iš ro
jaus.

Pernakvydinus vytį šalto
joj ant rytojaus buvo teis
mas ir nelaimingasis kalti
ninkas likosi skaudžiai nu
baustas; teisėjas įsakė už 
nuskintą obuolį užmokėt 70 
dolerių ir $80.00 lėšų — viso 
150 dolerių.

Negana to, doros moky- 
jas dabar, kada visiems pa
sirodė, kiek jis doros savo 
auklėtinius išmokina, ne- 
’aimingą vytį negeidžia baž
nyčion.

Taipgi ir toji Jieva yra la
bai dievobaiminga katalikė 
— davatka. Kas pėtnyčią 
eidavo prie komunijos.*

Be tų karštų katalikų gra
žių darbelių, reikia paminėt 
la vieną. Štai nesenai čia 
tūlas karštas katalikas pa
sigėręs nuėjo pas vieną gy
vanašle. Tos matyt, nekvai
los butą. Sako, 'dykai nieko 
negalima gaut Pareikala
vo pinigų. Įkaitęs katalikas 
padavė $40.00, o moteris pa

siėmus pinigus, Šmakšt juos 
oančiakon, pagriebia šluotą 
ir taip pašventina katalika, 
kad visus velnius iš jo iš
varo.

Kas iš to visko išeis, kol- 
kas nežinia. Bet musų mei
lingas katalikas jau, gavo 
gerą lekciją, turbut. dau
giau neis jieškot meilės pas 
gyvanašles. Berods, jis ap
skundė tą moteriškę, bet 
teisėjas jai ’Jepė eit namo, 
o meilingam katalikui įsakė 
apmokėti teismo lėšas. Va
dinasi. laimėjo «kaip Zabiac- 
kas ant muilo.

Geistina išgirsti, ką da
bar kunigų doros platinto
jai "Darbininkas” su "Drau
gu” pasakys apie šituos at
sitikimus.

Batakių šleh is.

j SLRK. kuopa turi savo 
"šveitimosi institutą” po nr. 
1459 Philip st. Doresniam 
žmogui tan girtuoklystės 
urvan baugu užeiti. Vieta 
pagarsėjusi...

Easton, Pa. — Tarpe šio 
miesto lietuvių geriausi var
dą turi sau išdirbusi LSS. 42 
kuopa.

Ispaniškai Influenzai čia 
siaučiant minėtoji kuopa ne
teko kelių savo narių. Li
kusieji tečiaus nenusiminę, 
pilni geriausio ūpo ir kiltų 
pasiryžimų. Kuopa savo su
sirinkimus laiko savo kliu- 
be po nr. 12141£> Northham- 
pton st; Atvykusiam iš ki
tur, patariu kreiptis dėl į- 
vairių informacijų minėtu 

antrašu kuopos kliuban. 
Draugai nuoširdus ir svetin
gi-

Vietos katalikai taipgi 
kruta. Pasidalinę į kerens- 
kinius ir bolševikus. Savo 
dvasišką vadovą vadina 
Trockiu. Mat, parapija bai
gia nusigvvent, vyčiai se
nai mirė, SLRK. kuopa bai
gia savo dienas.

Erie, Pa. — Galų-gale at
siradau čionai. LSS. 259 
kuopa likosi perorganizuo
ta, pastatyta ant tvirtesnių 
kojų ir ruošiasi darban. Mat 
kuopon buvo įsiskverbusių 
.slaptos policijos agentų ir 
daug negerovių kuopai pri
darė. Kuopa priklauso 
sų darbininkų tarybai, 
rios kambariuose po nr. 
German st. laiko savo 
sirinkimus.

Darbai čionai labai suma
žėjo. Jau nebešaukiama: 
”work or fight!” nes per
daug norinčių dirbti. Dar
bininkus šimtais atleidžia, 
dirbantiems mokestį apka- 
noja. tik pragyvenimo ne
atpigina.

International Machirtist 
Union buvo nutarusi gelbė- 
iimui T. Mooney gyvasties ir 
laisvės prisidėti prie gene- 
ralio sveiko.

Organizuokimės!
Thos Astrauskas.

v •
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ERIE. PA. 
Įspūdžiai. 

Philadelphia, Pa.
Paltimorės atvykęs 
delphijon delei laiko trum
pumo negalėjau nuodugniau 

į susipažinti su vietos lietuvių 
darbininkų judėjimu, nes 
kaip patyriau, pastaruoju 
laiku ant didesnės skalės 
nieko veikt čia negalima ir 
tik socialistai, kaipo išeiviai 
iš Rusijos susidėję į rusų 
tarvbą (sovietą) šį bei tą 
veikią. Tai rusų taryba1’ 
priklauso: rusai, suomiai 
latviai, lenkai, ukrainiečiai

I ' 7

ir lietuviai.
Teko ir man būti viename 

tos tarybos susirinkime 
Gavau tą įspūdį, kad įsitiki
nau, jog taryba gali pada
ryti daug įtekmės į vietas 
darbininkų judėjimą ir su
daryti nemenką spėką.

Chester, Pa. — Šiame Phi- 
ladephijos priemiestyje 
kaip teko patirti, randasi 
klerikalu skyrius ir keletas 
tautininkų. Jokio lietuvių 
veikimo nesimato. Buvusi 
ar tebesanti lietuvių socia
listų kuopelė taipgi nuleidu
si rankas.

Abelnai Philadelphijoj ir 
jos priemiesčiuose darbinin
kiškas judėjimas apsilpnė- 
jęs. Darbai, ypač laivų sta
tymo dirbtuvėse, eina gerai.

So. Betlehem, Pa. — Ka
rės metais šis miestelis labai 
pakilo, bet karei pasibaigus, 

;sakoma, jau apie 15,000 dar- 
Įbinįnku neteko darbo. Dau- 
į gelis da bus paleistais.

, ...— -—; Apie pati koncertą ne- Kanumene, įsteigti balta-:
viską parodys tikroj daug galima pasakvti. Kai-lia Gvardiją” Lietuvos dar-

LOWELL, MASS. 
Prakalbos.

Lapkričio 17 dieną LMPS 
SI kuono surengė prakal
bas. Kalbėtoja buvo Z. M 
Puišiutė iš Bostono. Kalbė
toja savo užduotį atliko ga
na gerai. Publikos atsilan
kė pilna svetainė, prie pro- 
gresysčių prisirašė 4 naujos 
narės.

Areštavo 18 gemblerių.
Lapkričio 24 diena apie 3 

valandą iš ryto, Lowellio 
Lietuvių Ukėsų Kliubo rui
me suareštuota 18 gemhle- 
rių. Keliolika oolicmanų į- 
•įėję kliubo svetainėn rado 
"musų brolius” belupant iš 
pinigu. Prikimšo pilną ve
žimą ir da visi nelindo,. tai 
kaikuriuos pėsčius nuvarė. 
Ant rytojaus keikvienas pa
simokė jo bausmę.

Na. kažin ka dabar musų 
kliubiečiai pasakys? Jeigu 
būdavo kas parašo apie jų 
"gražius” darbus, tai jie la
bai pvkdavo. Sakydavo, 
kliubiečiai tautą kelia, o ci
vilikai žemina. Ištikrųjų. 
dabar jie tautą labai paauk
štino. - Pinavijos žiedas.

NASHUA, N. H.
Draugiškas LSS. kuopos 

vakarėlis.
Lapkričio 17 d. čionai bu

vo LSS. 192 kuopos pareng
tas draugiškas vakarėlis, 
kuris pavyko visais atžvil
giais.

Žmonių atsilankė virš 150 
vpatų ir kuopa turėjo 20 do
lerių pelno.

Programėlis buvo įvairus 
ir margas. Ypatingai stip
rų Įspūdį į susirinkusius pa
darė mažos Balčiukaičių 
mergaitės deklamacija. Su- 
deklamavo eiles "Graži ta 
lelija’’ ir ”Pasakyk matuše 
brangioji”. Garbė tėvams 
už gražų kūdikio auklėji
mą. Gerai savo uždavinį at
liko taipgi ir kiti veikėjai, 
dalyvavusieji programo iš
pildyme.

Atsilankiusieji vakarėlin 
buvo pilnai patenkinti ir iš
sinešė maloniu įspūdžių.
Apsivedė d. I. Karsonas.

lapkričio 27 d. čionai ci
viliu šliubu apsivedė d. I. 
Karsonas su dr-ge R. Kru- 
šiute. 'Jaunavedžiai 
veikiąs sąjungiečiai.

Vestuvės buvo gražios ir 
pavyzdingos.

Linkėtina jaunai 
kuoteimi ogiau šio 
mo!

Vietos dvasiškas 
iš piktumo dūksta.

K. Barauskas.

KOn' kurias dainas choras neblo- ■ bininkaips skersti, laisvei 
gai sudainavo. Solistų dai-' naikinti. Remiant šitokius 
nos taipgi neprastai nusise-į niekingus klerikalų siekius 

domas ir Jieva”. _ tojai parodo tik savo nesu -
Vakaro vedėju buvo vie-;įpratimą. Red.) Kitąsyk 

tos vargonininkas. Apskelb- i čiopai Kneižis ar kitas kuni-’ 
"----- —----------- J ’------- gų garbintojas lai nevažiuo

ja auku. Kneižio paika pra
kalba tik piapiktino žmones. 
Jam liepiant skaityti tik 
"Darbininką,” ir keikiant 
visus kitus laikraščius iš 
publikos pradėjo kilt klau
simai: "Kurgi tu mokinai- 
si, kad tiek neišmanai?" ir 
t p. Taigi ne tik kad į ka
talikus Kneižis neatvertė 
nei vieno bedievio, bet ir iš 
pačiu kataliku daugelį pa
piktino. ' Vadinasi, misija 
Kneižiui visai nepavyko, 

nes ir už aukas priguli dėka 
tik Jagelai.

Lietuvis.

IJUO LdlUgl UtpidOLAl iwvur\a:u

ReP- kė. Atvaidinta operetė "A-- gausiomis aukomis, aukau-

ANSONIA, CONN. 
K. česnulis duoda kreditą 

holševikams. Katalikas pa
kiša kunigui po nosia 

revolverį. .
'Lapkričio 28 d. čionai Iie-

damas programe dalyvavu
siųjų veikėjų vardus tarp ki
tų paskelbė, kad dainuos so
lo "ponia Jankė”. Publika 

i tuvių bažnyčios sklejie buvo pradėjo švilpt. Išėjo, mat. 
(‘vietos kum Bukavecko su- nesusipratimas. Pittsbur- 
’ rengtos prakalbos. Kalbė- giečiams yra žinoma, kad 
tojum buvo pakviestas iš vargonininko žmona vadina- 
Washingtono Bielskio kan-«« Junkevicienė. Dabar įnė- 
celiarijos asistentas K. Ces- jus madon kapoti lietuviš- 
nulis. Kalbėjo Lietuvos kom pavardėm uodegas, nu- 
laisvės klausimu, ragino kirto uodegą savo pavardei 
žmones aukauti tam reika- ir p. Junkevičius, pavirsda- 
lui pinioų 'mas 1 Junta, tai ir savo pa?

Be visa to česnulio pra-čią dabar paskelbė "janke.” 
sykiu daugelį1 Junki iš nemalonaus pa- 

, - ~ . * Mckees
reiškė, kad tik ačiū bolše- Rocks’o vargonininkas Sa
kams Lietuva lieka laisva, bonis. išėjęs priešakin ir 

protaut ir dalvką• permatvL rfai nepatiko musų dvasiš- toki nemandagų pasielgimą, 
bet vaduojasi vien tuo. ką, kam tėveliui. Kadangi kai- { Be to susirinkusiems pra- 
kitas jam pasako. Mat,* di- kėtojas neiškeikė socialistų dėjo dalinti plakatus maža 
džiuma tų, kurie vadina sa-ir laisvamanių, tai kunigas mergaitė. Plakatais buvo 
ve "kairiaisiais,” tik ir lai-' Pastatė klausimą: "Delko garsinamas L M. Dr-jos ba- 
kosi "autoritetų,” kaip vai- Ėr. šliupas buvo pavarytas liūs. Tikietų prie durų ati
kas mamos žiursto.

Ką pasakydavo Vidikas 
ar Stalioraitis, — tai šventa 
ir teisinga; o dabar ką pa- 
pasako Šukys ar Stilsonas 
— taip ir turi būt, o ne ki
taip. e .

knvga nuo jo pirkti. Taigi • kalba šiuo ’ . . ... - - ...
už Baltrušaiti geriau nebal-'nustebino. Kalbėtojas uz- dėjimo, išgelbėjo 
suokim.

Vadinas, vra tokių /žmo- ...
nių, kurie patįs nesistengia Jokia prakalba daugiau- pradėjęs barti publiką už ši-

ir vėl sugrąžintas i Tary- minėto.ias prisiartinus mer- 
bą?” Kalbėtojas bandė kuni- gaitei prie jo, stvėrė plaka
tui Bukaveckui šį dalvką iš- tus. perplėšė pusiau ir svie- 
aiškinti, tik pastarasis nie- dė Į publiką. Tikra anarchi- 
ko suprast negalėjo. Kada ja. Sarmata ir būti tokia- 
česnulis gale savo atsakv- me susirinkime.
mo užreiškė, jog jis nieko; Koncerte buvęs.

t

ST. LOUIS. MO.
Tragedija.

Lapkričio 24 d. namuose; Lietuviai susimetę į dvi 
po num. 1324 North 12-th sriovi.— socialistų ir katali- 
St., buvo vestuvės Jono Bar- kų-klerikalų.
ghas su p-te M. Razgevi
elute.

Vestuvės buvo paprastos. į katalikų didžiuma girtuok- 
Tarp prašytųjų atsilankė liauja. Daugelis blaivų ka- 

taipgi tūlas neprašytas pa kalikų socialistams simpati- 
žįstamas vyriškis, kuriam zuoja. Vietos valdžia socia- 
greit nusigėrus ir priekabiu listus mažiau negu kur-nors 

j ieškau t prisiėjo išvesti jį.kitur persekioja. Taigi so- 
už durų., Išmestasis išsi- cialistams nevertėtų taip

Socialistai nieko darbinin
kiškam judėjimui neveikia,

ST. CHARLES, ILL. 
Pranešimas D. L. K. Vytau

to l)r-stės nariams, gyve
nantiems kitose kolo

nijose.
Malonėkit prisiųst tuo

jaus posinertines, nes turim 
mirusius šiuos narius: J. 
Armalis ir S. Vilkaitis, mirė 
17 lapkričio, 1918 m., taipgi 
mirė pradžioje lapkričio K. 
Plungio moteris. Prisiųski- 
te $2.50 sekančiu 
73 W. Illinuis str. 
les, III.

M

yra

porai 
gvveni-

ubagas

Už straipsnius. kuri? rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už atfearsinimos, kurie 
telpa laikiaštvje įvairiu firmų, lei
dėjai neatsako.
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Pasikalbėjimas 
MaikiosuTevu

į Lietuvos valdžią, tai vė
liau reikėtų prieš juos kelti 
revoliuciją taip kaip prieš 
carą ar kaizerį. O jus, tė
ve. kaip tik ir renkate au
kas tam tikslui, kad pagel
bėjus šitai kompanijai į 
Lietuvos valdžią įsiskverbti. 
Žinoma, tu, tėve, to nesu
pranti. Kunigai per savo 
laikraščius ir pamokslus aiš
kina. kad tie pinigai renka- 
jni išgavimui Lietuvai lais
vės, ir tu tam tikį. Tu nei 
nepagalvoji, kokios "lais
vės” vyskupo Karevičiaus 
kompanija nori.

—Ogi kvaraba žino, kat
riems čia tikėti. Vieni sa
ko reikia karaliaus, kiti sa
ko nereikia, ir dabar su
prask tu žmogus, ar kara
lius reikalingas, ar ne.

—Tikėt, tėve, nereikia nei 
vieniems, nei kitiems, nes 
jeigu tikėsi, tai nieko nežino
si.

—Ar tai tu nenori, vaike, 
kad aš tau tikėčiau.

—Aš noriu, tėve, kad tu 
protautum.

—Kad aš, vaike, kaip tik 
pradedu daug protauti, tai 
galva visai apsisuka.

—Laikyk, tėve, už nosies, 
tai nesisuks.

—Tu jau fulini mane. Gud 
bai, vaike.

—Iki pasimatymo. •

~ 1 — ■ -■ -— — ■» ■ 
ąugščiausias.

"Taip, jūsų didenybė, šia
me atsitikime absoliučiai vi
suotiną. Prie balsavusiųjų 
priskaityti net ir vokiečių 
kareiviai, esantįs užimtoj, 
Lietuvoj. Apskritai negali' 
būt visuotinesnio balsavimo,! 
jūsų didenybė.”

Visų-augščiausiasai išdi
džiai, atsikreųiė link visų 
augščiausiojo vienatinio.

"Kas sakb, kad aš ne de
mokratas?” papūtęs savo 
militariškus usus užklausė l ••

|

T

KAIP JIE GYVENO 
ANT MENULIO.

, (Rankraštis parašytas ant mėnulio 
t nušautas žemėn.) 

JERZY žULAWSKI.

ir

! Lietuvos, tai ką gi čia pa
gelbėtų aukų rinkimas?

—Nors tu, vaike, moky- 
Kas girdėt tavo parapijoj? I tas. ale durnas. Kaipgi tai 

—Mes, vaike, dabar kalėk-laukos nepagelbės? Juk už 
tuojam pinigus išgavimui i aukas mes galim padaryti 
Lietuvos laisvės. Tu, Maike,! viską. Mes galim suorgani- 
irgi turi kiek nors paaukau- įzuoti lietuvišką vaiską ir iš- 
ti, ba ir tu lietuvis.

—Nori, kad aš duočiau tau 
pinigų išgavimui Lietuvai 
laisvės? Ar tik tu nenori už 
tuos pinigus išsigerti, tėve?

—Išsigert, vaike, aš mėgs
tu. ale ant iššigerimo, ačiū j 
Dievui, aš da užsidirbu savo 
proce. 
dabar kalektuojam. eis ant 
paliuosavimo Lietuvos.

—Ar tu žinai, tėve, ka tu 
kalbi?

—Kaipgi nežinosiu, kad 
aš pats esu kumitetas.

—Tu, tėve, komitetas?
—Šiur, Malk!
—Kaipgi iš vieno žmogaus 

gali būt komitetas?
—Aš, vaike, ne 

Mes esam išviso 
Džiova Kopūstas, Frenkis 
Baravykas. Styras 
jis. Čalis Šnapsauckas ir aš. 

generolas.
smerties

mus ant

—Tegul bus 
tas...

—Sveikas gyvas, tėve. I

perti paliokams kaili.
—Tai reiškia, jus renkat 

i pinigus, kad surengus su 
lenkais karę. Ar tai tame 
jus suprantate Lietuvos lai
svę?

Jes, vaike.
Jeigu jus tokiems tiks- 

Šitie pinigai, ką mesįlams pinigus renkat, tai iš 
Įmanęs negausite nei cento. 
Aš da ir kitiems pasakysiu, 
kad jums neaukautų.

—Tai kibą tu, vaike, esi 
žydas, kad tu nenori laisvos 

I Lietuvos.
—Lietuva, tėve, jau lais

va. Ant jos nėra nei caro, 
nei kaizerio. Revoliucija 

i juos nuvertė. Dabar tik rei
kalinga revoliucija Lietu
vos viduje, kad valdžią pa
imtų žmonės. Bet tą pada
rys ne kunigai, o revoliucio
nieriai, tie patįs žmonės, 
kurie paliuosavo Lietuvą 
nuo caro ir kaizerio.

—Tu, vaike, apie rivoliuc-i 
jas man nekalbėk, ba aš to 

Rivaliucijas my
li tik bedieviai. Mes gi, kata
likai. kurie tikim Į Dievo 
prisakymą “neužmušk,” ne
galini su rivaliucija sutikti, 
ba rivaliucija veda prie 
kraujo praliejimo. Tą už
draudžia pats Dievas Tėvas 
ir Dievo Sūnūs.

—Jeigu tu, tėve, priešin
gas revoliucijai dėlto, kad 
ii reiškia kraujo praliejimą, 
tai kaipgi tu gali rinkti da
bar pihigus organizavimui 
“lietuviško vaisko,” kad ”iš- 
jiėrus lenkams kailį?”

—Vaina, vaike, reikalinga, 
kad apgynus bavo tauta nuo 
svetimų neprietelių.

—O revoliucija, tėve, rei
kalauja, kad apgynus tautą 
nuo savų neprietelių.

—Tokių neprietelių Lietu
va neturi. .

—Oi turi, tėve, turi labai 
daug! Paimk tokį kun. 
laukaitį ir Yčą. kurie pirko 
carui dovanas, kuomet to 
caro kazokai pustė Lietuvą: 
arba paimk tokį vyskupą 
Karevičių ir kitus ponus, 
kurie buvo nutarę užkrauti 
ant musų žmonių sprando 
vokiško karaliaus jungą, — 
ar tai ne Lietuvos priešai? 
Tai yra tikri šalies parda- 
vikai. didžiausi musų žmo
nių neprieteliai. Dabar jų 
šunybė nenusisekė, bet tie 
norai pas juos nuo to da ne
išnyko.' Ir jeigu įsiskverbtų

vienas.
penki:

ilgako

staršas vyčių 
.'dusu šČestlvvos 
susaidė išrinko 
kvartalno savo mitingo.

—Tr jus renkat pinigus nelaikinu. 
paliuosavimui Lietuvos?

—Jessa!
—Gal pasakytum, tėve, 

kas dabar turi Lietuvą pa
vergęs?

—Ką tu mvnini, vaike? 
—Jus. tėve, renkat aukas 

paliuosavimui Lietuvos?
—Jessa.
—Tai reiškia, kad Lietu

va dabar nėra laisva, kad ją 
turi kas-nors pavergęs, 
ne taip, tėve?

—Jessa!
—Taigi pasakyk/ tėve, 

yra tas pavergėjas?
—Paliokai, vaike!
—O ką jie daro?
—Jų vaiskas, vaike, 

ant- seno musų krajaus.
—Kas tau sakė?
—Kibą aš neskaičiau!...
—Kur tu apie tai skaitei, 

tėve?
—Visos katalikiškos ga- 

zietos apie tai rašo.
—Tai yra netiesa, tėve. 

Visu pųmia. katalikiškos ta
vo "gazietos” lenkams nėra 
priešingos; kada popiežius 
paskyrė Lietuvai du lenku 
vyskupu, tai tos "gazietos" 
išreiškė pilniausį pritarimą. 
Toliaus, jokia lenkų kanu- 
menė ant Lietuvos neina, 
nes įlenki ja dabar socialis-

jį r

kas

eina

tu rankose, o socialistai ki
tu šalių pavergimui yra 
priešingi. Pagalios, jeigu 
lenkų kariumenė ir eitų ant

taip, jog visuomet yra atkreiptas į žemę 
viena ir ta pačia savo puse. Mėnulis nėra 
tikru skrituliu, bet panašus daugiau į pail
gą kiaušinį. Žemės gi traukimo pajiega 
padaro taip, kad tas kiaušinis visuomet yra 
atkreiptas į mus smailesniu savo galu ir 
taip vis sukasi, tartum ant siūlo, negalėda
mas apsigrįžti.

Tečiaus ir tos vienos pusės astrono
mams užteko, kad diskredituoti mėnulį tų 
žmonių nuomonėj, kurie svajoja apie užgy
venamą kitų pasaulių. Žiūrint per žiūronus, 
mėnulio paviršius, savo plotu dusyk didesnis 
už visą Europą, išrodo visai be vandens ir 
tuščia, nusėta nesuskaitoma daugybe žiedi
nių kalnų, iš pažiūros panašių milžiniškiems 
krateriams, tankiai po keliatą kilometrų 
piečio, kurių sienos kįla ligi 7,000 metrų au
gščiau aplinkinės lygumos. Bet ir lyguma 
ne lyguma, visa pasišiaušus ir visokiose 
linkmėse suraižyta daugybe plyšių, kurių 
atsiradimą astronomai visaip aiškina ir iki 
šiol išaiškinti da nepasisekė, nes ant žemės 
nieko panašaus mes neturim. Tie plyšiai 
tankiai turi po šimtą keliasdešimts kilomet
rų ilgio, po du pločio, po tūkstantį ir dau
giau gilumo.

Jei atsiminsime da, kad tas paviršius 
yra visai be oro, kad mėnulio "diena," tve
rianti 14 dienų mūsiškių, yra tenai vasara, 
laike kurios karštis prieina prie negirdėto 
•tempimo, kuomet dvisavaitinė naktis yra 
žiema, daug šaltesnė negu mūsiškė žiema 
pat šiauriuose, tai turėsime visai nemalo
nios apsigyvenimui šalies paveikslą. Juo 
labiau reikia stebėtis iš pasišventimo žmo
nių, kurie su pavojum savo gyvasčiai išsi
rengė ant to skritulio vien tik tuo tikslu, 
kad suteikti mokslui tikrų ir neabejotinų 
žinių apie tą artimiausi musų žemei dan
gaus kūną.

Pagalios keliauninkai turėjo mierį kuo- 
greičiausia persigauti per šitą nemalonų 
puskamuolį ir nuvykti ant nukreiptos nuo 
mus mėnulio pusės, kur tikrai tikėjosi at
rasią atsakančias gyvenimui sąlygas. Tie
sa, didžiuma rašančių apie mėnulį mokytų 
vyrų tvirtina, kad ir kitoj mėnulio- pusėj o- 
ras esąs perdaug skystas, kad butų galima 
iuo kvėpuot; tečiaus O’Tamor pasiremda
mas daugelio metų tyrinėjimais ir išskait- 
liavimais, manė atrasias tenai ganėtinai 
tiršto oro kvėpuoti, o su oru vandens ir aug
menų, galinėm suteikti kad ir prasčiausi 
maistą. Pagaliaus tie drąsuoliai buvo pasi
rengę kad ir numirti, bile tik pirma išplė
šąs žvaigždėtam dangui nors vieną iš tų pa- 
■iapčių, kurios taip vilioja žmogaus žingei
dumą ir akis. Jų drąsą gaivino ta mintis, 
kad jų pasišventimas jokiu budu negalės 
pasilikti be vaisių, kadangi visas žinias bus 
galima pranešti žemei su pagelba telegrafo 
aparato, kuri pasiėmė su savim. O rasit — 
svajojo jie apsvaiginti savo sumanymo di
dumu — rasit pasirodys anoj pusėj mėnulio 
užburtas rojus, naujas pasaulis, visai ki- 
tokis negu žemė ir svetingas? Svajojo apie 
pakvietimą tuomet daugiau savo draugų 
keliauti į dausas už šimtų tūkstančių kilo
metrų ant to ramaus skritulio; svajojo apie 
•steigimą tenai naujos žmonijos, naujos 
draugijos, gal būt laimingesnės...

Tuo-tarpu reikėjo skaitytis su sunkeny
bėmis, kokios buvo neišvengtinos norint da- 
sigauži kiton mėnulio pusėn per sabsą ir be
orę augštumą, kuri užima visą į mus at
kreiptą mėnulio pusę. O tai ne menkniekis. 
Mėnulis turi aplinkui save arti 11,000 kilo
metrų ; taigi jei nupultų, kaip buvo tikima
si, ant pat vidurio link mus atkreipto pus- 
kamuolio, tai turėtų mažų-mažiausiai da 
apie 3,000 kilometrų kelio iki tai vietai, kur 
tikėjosi rasią tinkamų gyvenimui sąly
gų. Kulipka, pavidale milžiniško cigaro, 
buvo taip sutaisyta, kad butų galima pas
kui pakeisti į didelį uždarytą automobilių, 
aprūpintą sandėliais ^suspausto oro, van
dens, maisto ir kuro penkiems žmonėms ant 
čielų metų, tai yra net* daugiau,’negu tokiai 
kelionei reikia.

Beto, keliauninkai pasiėmė su savim 
daug visokių prietaisų ir... kalę su dviem šu
nyčiais. Buvo tai daili angliška vyžlė, pri
gulinti Tarnui Woodbell’ui, kuri prieš iške
liausiant pakrykšt.vta Sėlenos vardu.

Visi tie dalykai buvo paminėti memoria
le. kurį pagamino pagelbininkas iš K... kai
po paaiškinimą prie to rankraščio, kuris ne
užilgo turėjo išeiti knygoje.

Toliau bus.

(Tąsa.) •
"Kaip bus taip bus, o nutariau darbą 

baigti ir rankraščio turinį perskaityti. Pra
ėjo kelios dienos man begalvojant, kokiuo 
budu prie to prieiti. Pasinaudojau paga
linus Roentgeno spindulių pagalba. Maniau 
— ir, kaip paskui pasirodė, teisingai — jog 
rašalas, kuriuo rašytas tasai rankraštis, su
sidėjo iš mineralinių elementų, jog uždeng
tos tokiuo rašalu vietos statys Roentgeno 
spinduliams didesnę atspirtį, negu pati su- 
angliejusi popiera. Taigi ištempiau ant 
tam tikros rėmos plonutę plėvę, atsargiai 
Ji oir.au ant jos kiekkvieną rankraščio pusla
pį ir su pagelba Roentgeno spindulių da
riau fotografiškas nuotraukas. Tuo budu 
gavau klišeš, kurios atmuštos ant popierOs 
davė man paveikslėlius, kur raidės, rašytos 
ant abiejų rankraščio pusių, buvo susilieju- 
• ios. Skaityt jas buvo nebelengva, bet visgi 
galima.

"Už kelių sąvaičiųjau tiek to rankraščio 
perskaičiau, jog nemačiau reikalo laikyti il
giau šį dalyką paslaptyje. Tuomet tai ir 
parašiau tą pirmutinį straipsnį, pranešda
mas apie atsitikimą... Šiandien guli prieš 
n .ine visas rankraštis jau gatąvas, perskai
tytas. sutvarkytas ir perrašytas: ir aš ne
abejoju, kad jis buvo parašytas ant mėnu- 
!io, vieno iš lankių pirmiausia išleistų ke
liauninkų. ir nuo mėnulio išsiųstas ant že
mės.

Jis.
"Niekas, tėve,” atsakė vi

sų-augščiausiojo vienatinis, 
išlengvo žiovaudamas.

"Gerai, tamsta," pradėjo 
visų-augščiausias atsikreip
damas link generolo Raug- 
kopusčio. "Su kokiu tad rei
kalu demokratiškai išrink-’- 
toji laisvos Lietuvos Taryba 
siunčia pas maiįe šitą dele
gaciją?’’

Raugkopustis vėl išsitiesė 
saliutuodamas.

” Maldauti visų-augsčiau- 
siojo vokiško princo, kad 
teiktųsi paimt šalį savo val- 
dvman, jūsų didenybė.”

Visų-augščiausasai išrodė 
nustebintas.

"Ištikrujų? Ištikrujų? 
Bet tai negalima^ daiktas, 
kad jus pasirinktumėt sau 
austrų arci-kunigaikštį."

"Turėkis, tėve,” šnipšte
lėjo visų-augščiausasojo 
vienatinis. "Karlas ima 
lenkus. Čia gi musų reika
las.”

"Palik 
atkirto 
"Aš žinau, ką darau.” Ir jis 
kreipėsi prie deputacijos: 
"Ar negalėtų Austrija—”.

"Jūsų didenybė. Lietuva 
pariski ria Vokietijos prin- 
cą.

"Gerai, žinoma, ne man 
čia prieštarauti žmonių va
liai.” Jis mirktelėjo 
maršalui: "Katrą 
paskyrėm? Eitelis, 
nėra tuomi?”

"Jo karališkoji

I 
!
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True translation filed witii the post- 
rr.aster at Boston. Mass., on December 
’l. 1918, as reouired by the Act of 
October 6. 1917. v

APSISPRENDIMAS
Gražus kąsnelis iš 
praeities nuotikiu.

LIEIJT. A. A. MILNE.

Šito vaizdelio autorius yra 
pagarsėjusiu Londono žurnalo 
"Punch” bendradarbis. Red..

Visų-augščiausias Pots
damo rūmų priėmimo salėj 
laukė. Prie visų-augsčiau- 
siojo aukunės buvo visų au- 
gščiausiojo vienatinis. Visų- 
augščiausiojo maršalas stai
ga atidarė duris.

”.Jusų didenybė, deputaci
ja iš Lietuvos!” paskelbė 
maršalas.

Ir storas augalotas prū
sas įsirito salėn, barkštelė
jo užkulniais, išsitiesė ir 
prisidėjo dešinės pirštus 
prie savo kaktos.

"Ach, generolas Raugko
pustis!” nuoširdžiai prabilo 
visų-augščiausias.

"Atleiskite jūsų didenybė” 
— pastebėjo iš užapkalio 
visų-augščiausiojo marša
las. ”Tai ne generolas Raug
kopustis, tik Lietuvos de
putacija.”

”Taip, taip, ištikrujų,” 
kalbėjo ’ ' : / ’ * '
suerzintas savo apsirikimu. 
"Gerai, ponai,” pradėjo jis, 
”kągi galiu aš jums suteik
ti?”

”Aš ešmi — privalėjau pa
sakyt, mes esame 
esame Lietuvos siųstieji 
siuntiniai prie jūsų dideny
bės,” atsakė mikčiodamas 
generolas Raugkopustis. 
"Siuntė mus į čia Lietuvos 
atstovai, išrinkti pastarais 
rinkimais, kad sudėjus jū
sų didenybei musų linkėji
mus.”

"Rinkimai, žinoma, buvo 
slapti, ponai” — pastebėjo 
visų-augščiausiasai.

"Absoliučiai, jūsų dideny
bė! Visi mano oficieriai — 
aš privalėjau pasakyti visi 
tie, kurie tik turėjo reikalo 
su skaitymu balsų — pri
siekė užlaikyti paslaptį. Aš 
galėčiau pridėti, kad dauge
lis tų, kurie balsavo priešin
gai aiškiems musų pageida
vimams — kurie, aš saky
čiau. balsavo nesąmoningai 
—buvo prašalinti taip slap
tai, kaip tik galima. Ir ap
skritai visas reikalas nega
lėjo būt slaptesniu, jūsų di
denybė.”

"Argi jie turi visuotiną 
lygų balsavimą Lietuvoj?” 
žingeidžiai paklausė visų-1

I

mane ramybėje” 
visu-augščiausias.

savo 
gi mes 

rodos,

visų-augščiausias reikalaujat!

mes

didybė, 
princas Eitelis laukia Uk
rainos susitvarkymo, jūsų 
didenybė. Tai princas Jo- 
kimas laukia skiriamos vie
tos."

"O taip! ar turite, j>o- 
nai,” jis kalbėjo deputaci- 
jai. !
princą, kurį pageidaujate 
matyt ant jūsų sosto?"

"Jūsų didenybė, mes tiki
mės turėti garbe maldauti 
vokiečių kraujo io karališką 
didvbę princą Jokimą.

Visų-augščiausiasai pradė
ję stebėtis. .

"Jokimas?” jis prabilo. 
"Mano mažuti Jokimą? 
Tai nerdautr ponai, iš tėvo -- - • p?

"Jo karališkoji didybė y- 
ra begalo mylimas ir popu- 
liaris Lietuvoj, jūsų dideny- 
l>ė. Lietuviai didžiai nuliūs
tu. jeigu jų troškimai neiš
sipildytų.”

"Aš nežinojau, kad jie pa
žįsta Jokimą," tarė visu- 
augščiausiojo vienatinis 
maršalui.

"Mes pasiusime kelis tūk
stančius atviručiu su jo pa
veikslu"—šnipštelėjo mar
šalas.

"Gerai, gerai!” 
visų-augščiausias. 
riu sutikti su jusu reikala
vimu. gerbiamieji ponai. 
Gaunate mano mažutį Jo- 
kimuką.”

"Ačiū jūsų didenybei." 
Deputacija žemai pasilen

kė ir pasitraukė.
Visų-augščiausias užsi

mąstė. Paskui.rūsčiai šuk
telėjo visų-augščiausiojo 
vienatiniam:

"Ko tu šaipaisi?"

"Apie kitką kalba jau pats rankraštis.
Pirm apskelbimo to rankraščio, obser

vatorijos pagelbininkas da parašė ir apskel
bė trumpą paaiškinimą apie pačią ekspedi
ciją

Jis nurodė, jog pirmutinė tokia mintis 
atsirado pas irlandiečių (airių) astronomą 
D'Tamorą, o karščiausiu jos šalininku tuo
met buvo Brazilijoj jaunas portugalų inži
nierius, Petras Varadol. Šitie' gavo sau 
trečią draugą, lenko Jono Koreckio asmeny, 
kuris paaukavo tam tikslui visą savo turtą. 
Apskelbus sumanymą riešai, pasipylė aukos 
ir iš šalies. Trumpu laiku surinkta tiek pi 
•ligų, kad buvo galima jau ne vieną ekspe
diciją surengti, bet kelias. Taip ir nutarta.

savo mintyje ypatingąI Kaip žinoma, tečiaus, vos tik dvi tų ekspedi
cijų įvyko. • ,

Pirmutinio šūvio įgulon turėjo įneiti 
penkios ypatos, tame skaitliuje tris suma
li) tojai, ketvirtas anglas gydytojas Tarnas 
VVocdbell. o penktu buvo vokietis Rraun, ku
ris vienok paskutinėj valandoj atsisakė. Jo 
v *eton atsirado nežinomas liuosnoris.

Antran šovinin užsidarė du broliu fran- 
euzu, Remogener vardu.

Toliaus observatorijos pagelbininkas 
plačiai aprašė techniškąją ekspedicijos dalį. 
Jis smulkiai nupiešė padarymą milžiniškos 
kanuolės, pavidale plieninio šulinio; kalbė
jo apie sudėjimą kulipkos, kurią, nusileidus 
ant beorio mėnulio paviršiaus, galima pa- 
versti ir varžiai uždarytą vežįmą, varomą 
atskiru motoru; aprašė tas prietaisas, ku
rios turėjo apsaugot žmones nuo užsimuši- 
mo laike iššovimo, o pagalios nupuolimo ant 
mėnulio, ir kitas apsaugojimo priemones.

Mėnulis nėra svetingu pasauliu. Astro- 
j.omai žino apie tai jau senai, nors pažįsta 
jį tik ištolo ir — vienpusiškai. Nežiūrint 
:int tobuliausių 20-to amžiaus tyrinėjimo 
prietaisų, mėnulis visgi nesidavė pritraukti 
save prie žemės su jų pagelba taip arti, kad 
butų galima ištirti visas jo paviršiaus ypa
tybes. Besisukdamas apie žemę vidutiniš
kai 384,000 kilometrų atstume, jis išrodo 
per kelis tūkstančius sykių padidinančius 
stiklus atstu nuo jos da ant 384 kilometrų. 
Stipresnių gi stiklu jo tyrinėjimui negalima 
vartoti, nes iš priežasties nelabai tyros mu
sų atmosferos prie didesnio padidinimo pa
veikslas pasidaro taip neaiškus, kad negali
ma ant jo net kalnų pažinti, kurie per silp
nesnius stiklus matosi gana aiškiai.

Beto. tyrinėjimui prieinama tik viena 
mėnulio pusė. Nes mėnulis, atlikdamas sa
vo kelionę apie žeme į 27 dienas, 7 valandas, 
43 n inuias ir 11 sekundų, per visą tą laiką 
tiktai vieną kartą apsisuka apie savo ašį,

pritarė 
”Aš tu-

Šarūnas nėr "Naujienas” 
klausia A. Ž-to, kokio kara
liaus kunigai nori9 Šarū
nas turbut tik vakar ant že
mės skritulio atsirado, dėlto 
aš iam pasakysiu, kad kuni
gai nori atžagareiviškai- 
krikščioniškojo monarcno.

i
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SĄJUNGININKŲ INTER 
VENCIJA RUSIJOJ.

PRIEŠ JA PROTESTUOJA
VISAS PAŽANGUS 

PASAULIS.
Pasibaigus Europos karėj, 

visam pasaulyje. pradeda 
kilti reikalavimai, kad są
jungininkai atšauktų savo 
kariumene iš Rusijos.

To reikalauja pažangioji 
Amerikos proletariato dalis. 
To reikalauja Anglijos Dar
bo Partiia. To pradeda rei
kalauti ir spauda. ’ ”New- 
York Call” rašo:

”Bus jau keturi mėnesiai, 
kaip Suvienytu Valstijų, Ja
ponijos, Anglijos, Francuzi- 
jos ir gali būt dar kitų šalių

/

KEPEI VI8.
■—I ■ II -----------*-------------------
i paaiškinimų* nėra. Pikta1 ”Ant kiekvieno dolerio,! 15 Gruodžio, toj pačioj 

kurį Amerika yra paskoli- salėje 7 vai. vakare, \ 
nūs Rusijai, Francuzija pa- " ‘ "
skolino dešimts ar gal net ir 
šimtą. Rusijos skola Pran
cūzijai siekia 1,000 milionų 
frankų. Tečiaus Prancūzi
jos respublika neleidžia žu
dyti francuzų, kad tas sko
las atsiėmus.”

slaptybių atmosfera a^upa 
visas užsienio ministerijas.” 

Nepatenkintas Rusijos 
dalykais ir ”Boston Evening 
Transcript,” kuris 2 gruod
žio numeryje sako:

”Apie Rusijos atsitikimus 
Amerikos žmonės nežino be
veik nieko, nes vyriausi jų 
viršininkai Washingtone tik 
tiek jienji žinoti teleidžia. 
Kiek tenai yra Amerikos ka
reivių. delko jie tenai vra, 
kokios Amerika laikosi te
nai politikos, tai vien tik 
prezidentas Vv’ilsonas ir keli 
jo ištikimi draugai težino. 
Netik liaudis, bet pats kon
gresas ir net Senato komite
tas užsienio reikalams lai
komas pilnoj nežinioj linkui 
Rusijos. Vienintelės infor
macijos, kokių kartais gau
nama, tai laikraščių assacia- 
cijos telegramos arba spe- 
cialio korespondento prane
šimas, koki cenzūra pralei
džia. Viena tokių telegra
mų yra ir šios dienos žinio
se. Ji yra išsiųsta iš Ar
changelsko 30 lapkričio ir 
kalba apie susirėmimą ame
rikiečių patrolio, susidedan
čio iš 70 kareivių, ki'rie išė
jo žvalgais Vagos paupiu ir 
susidūrė su ’dešimts sykių 
dhLsnėmis b“is-vikų snėko- 

. susidedančiomis iš rai- 
i ir pėstininkų su kulka- 

Kaip ir gąlims 
buvo tikėtis, narsumo ka
reiviams netruko. ’Ameri- 
konai buvo apsupti,’ sako 
žinia, ’bet prąsilaužė sau 
kelia.’ nors' neteko vieno 
lieutenanto ir 12 vyrų už- 

. Kiek buvo sužeis-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Pietų Amerikųj pereitoj 

sąvaitėj buvo smarkus že
mės drebėjimas. Copiano 
mieste, Chili respublikoj, 
sugriuvo 400 namų. Žemės 
drebėjimas, matomai, suju
dino jūrių dugną, nes dide
lė vandens banga užliejo ke
lis pajūrio miestus. Chana- 
ral miestas likos beveik su
naikintas, o ,Taital mieste 
pridaryta labai daug blėdies 
ir nemaža žmonių žuvo.

I

, 'vyks 
metinis susirinkimas LDLD. 
44 kuopos, todėl visi nariai 
piįvalėtų ateiti i ši susirin
kimą. nes bus renkama nau
ja valdyba ir daug kitokių 
reikalų. Taigi nepamirški
te j laiką visi susirinkti.

Sekretorius. J. P. K.

Pajieškojimai
Pajieškau sesers Domicėlės Gal- 

1 antaitės — Smanavičienės, iš Mol- 
dienų sodžiaus, Šiaulių pav. Taipgi 
švogerkos Elzbietos Balčiūnaitės iš' 
Kiburtiškių, Raudėnų parap., Kauno, 
gulr. Jų pačių ar kas žino meldžiu at
siliepti. (51)

Mikolas Gal kantas
BOX 1114 P.aymond, Wach.

Pajieąi au brolio Juozapo Suskevi- 
iaus, Suvalkų gub., Viikaviš.uo pav. 

Tunu labai svarbų reikaią. Kas apie 
jį žino malonėkit pranešti. (50)

M. V. Suscavigc.
Ileiensburgh Sydr.ey, i’. O. Newnes, 

N. S. Wnles, Austraha.

s
Pajieškau brolių Vinco ir Matcušo* Pajieškau savo giminių ir pažįsta- 

Gavėnų, Suvalkų gub., Mariampolės mų: Jvlw> 7ur*u»kis apie 22 u> 
pav., Raišupiu Kaimo. Malonėkit at- Amerikoje, Vilemas Jankauskas, 
sišaukti. (2C) ’ '* - -- •

Mikolas Gavėnas.
BOX 161, North Bloomfield, Conn.!

Pajieškau švogerio Stepono Raudo
nio ir jo duktės Liudvikos, taipgi 
draugo St. Razumo iš Salantų parap., 
Telšių pav., Kauno gub. Jų pačių 
atsišaukti ar kas juos žino meldžiu 
pranešti, nes turiu labai svarbų rei
kalą. (50)

Stanislovas Sosnovskis,
58 Willow str., Mussena, N. Y.

Mariampolės mų: Jonas Turauskis apie 22 metai 
' ------ jį

(50) Lūkės, apie 18 metų Amerikoje, jo 
moteris paeina iš Pašlagirės, Gendru- 
ta Jokubauskaitė. 1914 m. gyveno 
Coal Main; W. Va. Taipgi Ignaco 
Lileikio ir Kazimiero Bobrauskio, gy
veno Lawrence, Mass. Jie pats lai 
atsišaukia arba kas apie juos žino 
malonėkit pranešti.

Jonas Žagaras, (50)
P. O. BOX 161, Jerome, Pa.

Pajieškau Adomo šopio. Kauno gu
bernijos. Šiaulių pav., Viekšnų par., 
Daubiškhi sodos. Pastaruoju laiku 
gyveno Chicagoje. Yia labai svarbus 
reikalas, nes mirė jo pusbrolis. Jo
nas Šopys. Todėl ar jis pats, ar kas 

i jį pažįsta, tegul 
■šiuo adresu:

Stanislovas
54 Arthur str.,

tuojaus atsišaukia
(51)

Barvitis,
Montello, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, sutinkan
čios grįžti Lietuvon. Platesnių žinių 
meldžiu kreiptis. .

A. Kropnickas. 
Frankfort Heights, III.

1LY1

spėkos kartu su Čekd-slova-1 v.\ džiais.’ 
kų kariumene veda Rusijoj 
karę, bet reikia pripažinti, 
kad šita ginkluota inter-

> vencija, jeigu ji ištiesu buvo 
daroma tikslu duoti Rusijos 
liaudžiai pagalbą, visai ne
pasiekė savo tikslo. < 
pridėjo nauia lana prie Ru-'ta, nepasakvta. -
sijos vargu istorijos. Dide-j "čia atsikartoja Meksikos 
Jinose žemės plotuose ji Da-j istorija. Mes varomės Ru- 
jęrimdė chaosą, krahio DraIie-|sjjOn, kaip mes buvom. *Įsi- 
jima ir badą. Ji be jokios varę anuomet Meksikon. 
abejonės sutrukdė demokra-l Jeigu mes neketinam padėti 
tinę Rusijos evoliuciją. sąjungininkams vykinti Ru- 

tvarką, tai kamgi

Ji tik j muštais. 
d,, L

sijos vargu istorijos. Dide
liuose žemės plotuose ji Da-' istorija.

• i _ i ‘‘i • >•!*“ »’

tinę Rusijos evoliuciją.
”Sibiro intervencijos pase- sijoj 

kmėje admirolas Kolčak, tas mums aukauti savo , karei- 
caristų caristas ir junkerių 
junkeris. Įsteigė šarvuo
tos kumščios diktatūra. Tū
li musų laikraščiai puolė sa
vo dora taip žemai, kad pra- 
dėio tam sutvėrimui ploti 
kaipo ”išganvtojui,” ir net 
spausdina žinių, buk ’’Wa- 
shingtonas yra labai paten
kintas” tuo nerversmu. Su 
tokiu pat džiaugsmu yra 
sveikinamas ir kazokų a- 
vanturistas Ukrainoj, kuris 
nuvertė Skoropadskio saiką 
ir Įsteigė taip-pat nedemo
kratine diktatūrą pats. 
Augščiau i šiaurę, kur - są
jungininkai turi užėmę plo
tą, valdžią paėmė koks tai ne 
.aiškus "direktoriatas* ku
ri, kai]) parodo vėliausios 
žinios, kontroliuoja kadetu 
partija, kurios nekenčia’vi
sa Rusijos liaudis.

"šitoks sėbravimas su re
akcijos elementais sąjungi
ninkams. kurie taip narsiai 
kovojo už demokratiją, ne
gali atnešti nieko daugiau, 
kaip pažeminimą ir negarbę. 
Tik visiškas dalvku nepaži
nimas ir nedoriausia veid
mainystė galėtų pateisinti 
darba Rusijoj, kuris prieš
tarauja visiems musų idea
lams. kuriuos mes viešai e- 
sam skelbę.

"Visose sąjungininkų ša
like pažangios spėkos vienu 
balsu reikalauja pertrauki
mo prievartos politikos Ru
sijoj ir atšaukimo kariume- 
nės. Anglijos Darbo Parti
ją ir socialistai Francuzijoj 
ir .Italijoj šaukia: ’šalin 
rį'bkas nuo Rusijos.’

’*Nežiurint to visko, atei
na žinių, kurios rodo, kad 
pienai daromi dar didesniam 
Įsiveržimui. Prie Odesc-s 
jau stovi kariški francuzų ir 
anglų laivai. Kitos žinios 
sako, kad Finliandiioj lau
kiama anglu armijos, kuri 
ketina užimti tenai kaizerio 
kariumenės vietą. Taipgi Rurijoj investmentus praki- 
sąkoma. kad sąjungininkų šo savo pinigus, negali patei- 
spėkos einančios ant Kijevo, sint rizikavimo Amerikos 
Bet kokios politikos mano-(kareivių gyvybės naminėj 
ma Rusijoj laikytis, oficialių rusų karėj.

I

vius ir statyti juos Į toki pa
voju, kad juos atakuotų ’de- 
šimts sykių didesnės spė
kos?’ Tai ne karė, bet ur
minis žudymas ir jeigu A- 
merikos žmonės pakels prieš 
ii balsą, jis bus pertrauk
tas.’’

Pagarsėjęs amerikiečių 
laikraštininkas Arthur Bris
bane 1 gruodžio ” Boston 
Sundav Advertiser” nume
ryje klausia:

"Pasakykit, kodėl Ameri
kos kareiviai kariauja Rusi- • • o • 'JO.l ?

"šitie vyrai buvo paimti 
kariumenėn prievarta. Lai
kas nuo laiko ateina žinių, 
kad tai vienas, tai kitas vy
ras buvo užmuštas, gal būt 
no vienas, gal būt tukstan- s, • •ciai.

"Daugelis amerikonų, y- 
pat ingai kareiviu tėvai ir 
motinos. norėtų tikro paaiš
kinimo, kodėl Amerikos ka
reiviai kariauja Rusijoj?

"Ar buvo apskelbta Rusi
jai karė? Ar kongresas yra 
oficialiai nutaręs, kad Ame
rikos kareiviai privalo už
baigti naminę Rusijos kovą?

”Tuli asmenis Suvienyto
se Valstijose turi Rusijoj 
interesų. Tūli jų turi fenai 
fabriku, pavyzdžiui Harves- 
terio ūkio padarų trustas.

"Kiti turi prisipirkę už 
daug milionų dolerių Rusi
jos bondsu, kurie dabar ne
turi veik jokios vertės.

"Nuo pat japonu karės, 
ir da pirm karės, šitas rašy
tojas perspėdavo kapitalis
tus, kad jeigu jie skolins Ru
sijos autokratijai pinigus, 
tai anksčiau ar vėliau 1 jie 
turės gailėtis, nes Rusijos 
revoliucija tas paskolas pa
naikins.

"Amerikonai turi teisę 
skolint pinigų kam tik jiems 
nat’nka. Bet tas faktas, 
kad amerikonai darydami

LOWELL, MASS.
LSS. 203 kuopos metinis 
usirinkimas įvvks nedėlio

ję, 15 gruodžio, 1 vai. po pie
tų, svetainėje 22 Middle st., 
socialistų kambarvje. Kiek
vienas narys privalo ateiti į 
šitą susirinkimą, nes turi
me išrinkti naują valdybą 
1919 metams ir tur’rne nu
balsuoti LSS. Namo blan
kas; taipgi daugybė kitokių 
•eikalų. Org. .L P. K.

Pajieškau tikro brolio Juozapo 
Morkaus. Ge'avėnų sodos. Platelių 
narap.. Genteliškių vaisė. Telšių pav., 
Kauno gub.; pirmiau gyveno Hart
ford, Conn. Kas apie jį žino malonė
kit pranešti, nes yra svarbus reika
las, arba pats lai atsišaukia.

Kazimieras Norkus,
11 Bertion avė., Hartford, Conn.

(50)

Pajieškau brolio Juozapo Ambra- 
zos, Suvalkų gub., Naumiesčio pavie
to. Plokščių parap., Vor.iškių kaimo; 
pirmiau gyveno apie Chicagą, o dabar 
nežinau kur. Meldžiu jo paties atsi- 
šan' ti arba kas jį žino malonės pra
nešti šiuo adresu: (50)

Antanas Ambrazas.
76, Grabam str., Detroit, Mich.

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

Juozapas Maineiis,
P O B0X 218, Oelvein, Iowa.

................. . - .......... .. .... ' 'T-
Pajieškau Jono Grego ir 

Sasnausko, delei svarbaus 
meldžiu jų pačiu atsišaukti 
juos žino malonūs pranešti.

Karolius Sasnauskas
507 King str., Settie, Wash.

Pajieškau giminės Marijonos Ka
zakevičiūtės. Suvalkų gub.. Gudelių 
gmino, Skriaudžių parap., Grigaliūnų 
kaimo penki metai atgal gyveno N.ą- 
gaia Falls, N Y. T.rpgi ir kiti gi
minės malonėkit atsišaukti. (51) 

Aiena Alabnrgiutū.
532 So Paca str Baltimore, Md.

Vadavo 
reikalo 

ar kas 
(50)

Pajieškau savo pusbrolio Dominin
ko Sidabro, iš Rekečių sodžiaus, Vie- 
kšnos parap.. Šiaulių pav., Kaun 
gubernij'os. Jo paties atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

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

Didele Lietuvio Krautuve
Užlaikau didelį pasirinkimą LAIKRODĖLIU, ŽIEDŲ, BRANZALETŲ 

.j ir KITOKIŲ AUKSINIŲ DAIKTŲ. Kainos ant tavorv pas mane nėra 
pabrangintos, nes tavoras nupirktas tada, kada buvo pigps laikai. 
RBIAMUS VIENGENČIUS UŽPRAŠOME PIRK H K ALĖDŲ DOVANAS PAS LIETUVĮ.

O UŽTIKRINA?.!, KAD GAUSITE TEISINGA TAVORĄ Už SAVO PINIGUS.

'I
■

■

■

GR\FONOLA-A
Columbia Graior.ola augšiau paro

dyta ant paveikslėlio yra pigiausia 
prekėje Colui.ibijas išdirbių instru
mentų. Turi aiškų ir švelnų balsą ir 
grajina 10 ir 1.2 colinius rekordus.

PREKĖ $20.00.

GRAI ONOLA-C.

Idant apkair.uoti šią Celumbia Gra- 
fonolą. reikia girdėti jos puikų, grj 
na, smagų ir tyrą balsą, o tik tasy 
kožnas sutiks ant to. kad yra tai g< 
liausis instrumentas už taip pigią 
prekę.

PREKĖ $47.50.

1

LAIKKRODELIV
SKYRIUS.

auksiniai
ŽIEDAI.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 25 iki 30 metų am
žiaus, aš esu 38 metu pasiturintis vai
kinas. geistina, kad ir mergina bu
tų pasiturinti ir linksmais budo, my
linti gražu gyvenimą. Platesnių ži
nių meidžiu kreiptis. • (51)

M. Alesevicius
Gen. Delivery, Hobc-ken, N. J.- Pajieškau sunaus Vinco Maraškos, 

iš Paltinų kaimo, Šiaulėnų valsčiaus, 
Šiaulių pav., Kauno gub., gyveno 
West Virginijoj, bet jau nuo 2 metų 
apie jį jokios žinios neturiu. .Jo pa
ties atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti. (51)

Antanas Maraska,
Sydney Minės Cape Briton 

N. S. Canada.

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

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

Pajieškau pusbrolio Irano Dubic- 
ko, iš Markūnų kaimo, pusseserės Bė
rės Ramasauskiutės-Janeliunienės iš 
Domeikiemio kaimo. Ji antru kartu 
apsivedus. Visi iš Trakų pav., Vil
niaus gub. Meldžiu atsišaukti

Elzbieta Ramašk-utč (51)
443 Keap str Brooklyn N Y

Pajieškau draugu Antano Rupšio, 
iš Augišsių sodos, Viekšnių parap., 
kiaulių pav.. Kauno gub., gyveno 
Schenenctady. Jo paties atsišaukti, 
sr kas žino meldžiu pranešti. (5’0)

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

Aš Cecilija Rupkaitė iš Viekšnių 
miestelio, pajieškau Mortos Gelaži- 
•laitjs, Marios Lengminaitės, Antano 
Brukaus ir kitų savo pažįstamų. Vi
sų meldžiu atsišaukti. (50)

Cecilė Rupkaitė,
116 Bov/en str., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Kazimiero ir tė
vo Adomo Kivėnų, iš Lepšių viensė
dijos. Panevėžio pav., Kauno gub. 
Delei svarbaus reikalo meldžiu jų pa
čių atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti.

* Juozapas Kivėnas (50)
R. 3, B0X 47, Centralia, III.

Pajieškau Klemenso Marcinkaus, 
iš Aužuolų sodos, gyveno Bostone ir 
švogerio Stepono Rąsteckio, iš Strie- 
liškių sodos, abu Telšių pav., Kauno 
gub. Jų nacių atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti.

Jonas Kazokauskas.
BOX 31, Montgomery, I1L

Pajieškau savo krikštatėvio Vinco 
Savicko, iš Trakų pav., Vilniaus
gub.. Prieš 4 metus gyveno Wor- 
cesterį. Jo paties atsišaukti ar kas
žino malonės pranešti.

Pauline Navagrudskiutė.
BOX 49 R F D_

East Granby, Conn.

Paiieskau Igno Lileikos, gyveno 
Montreal, Canada, taipgi Vinco Mic
kaus, abu paeina iš Kauno gub. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti.

Petras žagaras,
2333 Russell str., Detroit, Aiich

Pajieškau pusbrolio Antano Ta- 
mulionies, iš Buckunų kaimo, Metelių 
vals., Seinų pav., Suvalkų gub., gy
veno apie DuBois. Pa. Jo paties at
sišaukti ar kas jį žino meldžiu pra
nešti. ; 51)

• Vincas Povilionis,
72 Spring str..

New Britain. Conn.

Pajieškau draugų Vinco ir Antano 
Kančių, iš Rakštų sudžiaus. K vedai- 
nių parap., Raseinių pav., Kauno gu
bernijos, gyveno Argentinoj. Taip
gi Povilo Katauskio iš Kvcdainiu ir 
' itų pažįstamų meldžiu atsišaukti.

Petras Bartkus. (51)
1510 17-th Avė., Rockford, III.

Pšjieškau Vinco Damijonaičio, iš 
Rudos parapijos, Suvalkų gub., gvve- 
no Škotijoj. Jo paties atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

Justinas Piečaitis, (51)
635 Ieberville str.,

Montreal, Canada.

Pajieškau giminių ir pažįstamu, 
taipgi dėdės Petrulio, gyvenusio New- 
Havene, Conn. Aš esmi iš Budeže-
riu kaimo. Vilkaviškio r»av.. Suvalkų 
gub. Visų mane pažįstančiųjų mel
džiu atsišaukti. (51)

Vincas Litinskas,
BOX 83 Fassett Quebec, CANADA.

Paįieškau brolio Karaliaus Mali
nausko, jis gyveno Anglijoj; Suval
kų gub., Mariampolės pav.. Jovara- 
vo gminos. Panžiškių kaimo. Taipgi 
ir kitu draugi) ir pažįstamų meidžiu 
atsišaukti.

Albina Malinauskaitė-Armon,
16.30 N 5-th avė.,

W. Cedar Rapids, Iowa.

Pajieškau brolio Andriaus Paula
vičiaus, iš žariškių kaimo. Gudelių
valsčiaus, Suvalkų gub.. gyveno Wa- 
terbury. Jo paties atsišaukti ar kas 
ji žino meldžiu pranešti.

Anns Gumattskienė.
BOX 138, Minden, W. Va

Paiieškau brolio Antano Sanišaus- 
ko, iš Žusinn kaimo, Šilalės parap. 
Raseinių į>av., Kauno gub.. gyveno 
Chicagoje. Jo paties atsišaukti ar 
kas žino malonės pranešti.

Franas Naiiik. (51)
BOX 316 Fern Kili, Tacoma, Wash.

Paiieškau pusseserės Liudvikos
Bumblaitės. girdėjau, kad vedusi, pa
eina iš žarienų parapijos. Kauno gu
bernijos Turiu svarbi: reikalą ir mel
džiu jos pačios ar kas ją žino atsi
liepti. (51)

Knna Berenaitė.
1452 Ix>uis str., Camden, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, ne senesnės 38 
metų. Aš esu 38 metų. Sutinkan
čios imti civilišką šliubą malonės at
sišaukti. su pirmu laišku prisiunėiant 
save paveikslą.

J. Albin,
1118 VVallace str.,

Chicago llcights. III.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS GERAS KRIAU

ČIŲ S.
Gali kriaučiaus šapą nupirkti arba 

dirbt pas kitą. Yra visi Įrankiai, ko
kių tik reikia, k. t. prosijama maši
na, siuvamos ir tt. Atsišaukit pas: 

IG. NARRUŠA. (50)
P. O. BOX 321, NOROMIS, ILL.

REIKALINGAS Partneris prie 
svarbaus pelningo intereso. Aš esu 
išradęs mašiną duonai pjaustyt. Ma
šina begalo’ pageidaujama hoteliuose 
•r visose valgyklose, kur tik reik daug 
duonos riekti. U. S. Patent Office 
\Vashingtoue pripažino mano išradi
mą ypatingu iki šiol da nubuvusiu. 
Mar.o gyveninio sąlygos neleidžia man 
vienam šitą išradymą paleisti gyve- 
niman, todėl pajieškau partnerio su 
nedidele pinigų suma. Meldžiu susi 
žinoti su manim Sekančiu antrašu:

Jonas M. Stasevičius, (50)
252 Radi str., La Porte, Ind.

REIKALINGA auklė trims mer
gaitėms auklėti. Mažiausia antrų 
metų. Vieta smagi, oras sveikas, 
darbas lengvas, pragyvenimas ir bu
tas užtikrinti mažiausiai metams lai
ko.. Moteris ar mėgina sutinkanti ap
siimti malonės atsišaukti greit. (51) 

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

PRANEŠIMAI.
A. A. ANTANAS DILIUS

Mirė 19 d. spalių, 1918 m. Velionis 
uaėįo iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pompėnų parapijos, Pakaušių kaimo, 
gyveno šioje šalyje apie keletą rhetų 
ir paliko turto apie $1,600. ' Gimi
nės atsišaukite, nes kaip matyti, sve
timi tuomi turtu nori pasinaudoti. 
Delei platesnių informacijų galite 
kreiptis šiuo antrašu:

Joe Ramanauskas, (51)
P O BOX 446. llartshorne. Okla

UŽSIMOKA PIRKTI KARUS.
Mes matydami, kad farmeriai par

duoda kiaules po $16. $17, $18, 100
svaru, tad mes pradėjom rūpintis pi
nigų ir mislinam parsitraukti karus 
kiaulių savo nariams. Kurie norėtu
mėt prisidėti, kreipkitės šiuo adresu. 
(1 dol. įstojimas) (5t)

International P. C. S. B. Ass’n
25 Bennett Bidg.. AVilkes Barre, Pa.

puikiais akmenais, 
geriauscs rusies, labai 
didelis pasirinkimas.

ir vyriškų 
rūšies ir 

kainų.

i

GK AlONOLA-G.
šitas Grafonolas vra daugiau-'ai 

reikalaujamas kaipo- instrumentai 
nrj-.ikos kožnam bute Amerikoniško.' 
giminės. Užlaiko savyje tvirtą ir 
giyna balsą, išduodantį "tikrą artisto 
balsą, toki koks buvo jam dainuojant 
arba kalbant. Jos vidurinė mašine
rija yra tvirta ir pagerinta pagal nau
jausio išdirbinio.

PREKĖ $95.00.
hITl GRAMOFONU KAINOS NUO 

$10.0® IKI $250."0.

Geriausi Lietuviški 
Rekordai.

Kiek ienas rekordas grajina 
ant abiejų pusių, t y. dvi 
dainas. Kaina 85c. uz kiek
vieną.
Žcmiaus surašyti rekordai 
patiks kiekvienam #ir tikrai 
manysite kada Jūsų namuo
se dainuoja p. M. Petraus
kas. p-nai Čižauskai, p. S. 
Šimkus, Dr. Vincas Kudirka 
ir kiti zvmųs artėtai.

ĮDAINAVO MIKAS I’ETRAUS- 
KAS, TENORAS.

3318—Suktinis. Valia, Valužė 
(iš Operos ’’šienapiutc") 

3796—Bernužėli Nesvoliok. Ei
siu mautai pasakysiu.

3349- -Prirouino Seni Žmonės. 
Kur Tas šaltinėlis.

3350— Naujoji Gadynė. Dainius. 
3623--Ilgu, iigu man ant Svie-

Val-

E.

E.

E.

E
E

to. Mar.o Skaibas.
cas.

3797—-Jau kad Aš Augau, 
nedelėlę.

3540— Ant Kaln> Karklai 
bavo, šią Naktelę 
Naktelę.

3541— Atėjo žiemelė. Vai, 
Aš Išjojau.

2356-— Lietuva. Tėvynė musų. 
Tykiai Nemunėlis teka.

2358— i >arl >i ni nkų M arsel ietė.
Sukeikime kovą.

E. 2392—Sveiki Broliai Daininkai. 
Ko Liūdit Sveteliai.

*2393—Saulelė Raudona. Jojau 
Dieną.

2394—Už Šilingėlį. šių Nak- 
c.aly, (Dzūkiška daina).

E.

E.

E.

E.

E.

E.

E.

Šią

; iu- 
per

kad

i 
iI 
I

i

Moteriškų branza- 
lictinių laikrodėlių 

ii visokių kitų, yra 
labai didelis pasirin 
kimas.
Taipgi 
i įsokios 
įvairių

.GRAMAFON'AS B.

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu visiems giminėms, 

kad mirus Antanui Diliui aš esu pas
kirtas administratorium ant jo tur
to.
liu ( Fordą). 
•eri New Yorke. 
tižiu klausti per 
stra torių.

K šutant
BOX .372

kad mirus Antanui Diliui aš esu pas-

Jis paliko $500.00 ir Automobi- 
Girdėjau. kad turis se- 

Platesnių žinių mel- 
laišką pas Admini-.

(52)
Palionis.

Hartshorne, Okla.

Gramafonas padarvias sulyg naujausios 
mctodos. išdouda aiškų balsą, grajina gar
siai visokius rekordus. Isgrajina 2 rekordu 
vienu užsukimu, padarytas labai drūtai. 
Specialiai nužeminta kaina su dubeltavais 
rekordais ir 300adatų, $18.50 su prisiunlimu

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame, kad lapkričio 

21 d. pasimirė Simonas Višnianskas, 
pergyvenę* 30 metų amžiaus. Paliko 
moterį ir du mažu sunu nubudime. 
Paėjo iš Daukšių kaimo, 
'nskričio, Suvalkų gub. 
išgyveno 12 metų. C r_ _
“ami gali platesnių žinių kreiptis šiuo 
adresu:

Mrs A n n;- Visncski, 
EUREKA UTAII

Kalvarijos 
Amerikoj 

Giminės ir pažįs-

PARDAVIMAI

SOPRANO.
ĮDAINAVO MARĖ KAKUŽlUTE,
E 3625>—Miškas ūžia. Sudiev Lie

tuva.
E 3842—Sveika Marija, ir Avė Ma

rija.
E 124 7—O kur buvai, dieduk mani. 

Įdainavo Bradunienė ir 
Vaškevičius. Ungarų šo
kis. Orkestrą.

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS 
ČIŽAUSK AI.

3190— Trjs berneliai. Vakarinė 
daina.

3244— Skambančios Stygos. Tu 
mar.o motinėle.

3191— Ant marių krantelio. Sau- 
, lėlė tekėjo.

3245— Gimtine šalis. Sunku gy
venti. *

3192— Giedu dainelę. Gegužinės
daina. . .

3291—Plaukia sau laivelis. Lop
šinė.

E

E

E

E

r.

E

ĮDAINAVO ST. ŠIMKAUS 
CHOR \S.

:',905—ant Tėve’m Dvaro, ir 
Nesigraudink, Mergele.

E. 391)6—Bijūnėlis Žalias, ir \ a- 
žiavau Dieną.

E

f

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, 
BARITONAS.

3—Pamylėjau vakar (Liau
dies dainai. Draugė. 
Po'ks-ma'.urka.

2224—Mano laivas, daina. Į 
sveikatą, maršas, Or
kestrą.

ARMONIKA SOLO IR DUETAI.
E 2651—Vilniaus maršas. Audra, 

mazurka.
E 2652—Raseinių |>olka. Kazokas, 

valcas.
3315— Stumbriškių polka, 

giuko kazokas.
3316— Poika nuo Rudos, 

rusiška polka.
25x0—šalies grožy.»ė, Valcas 

Žuvininkų valcas.
2581— Gražioji polka. Pavasa

rio rytas polka.
2582— Kalnų augštumas, valcas. 

Kariškas maršas.
2706 -Žemaičių polka. Gudri 

mazurka.
2397—Klampakojis. Kokietka,

polka.
379S—Kur vėjai pučia. Esu gar

bingas vyras.
2705—Visur linksma. Šok j ratą. 
4021—Victoria. Mazurka ir Val

cas. Lilibio, Įgrajino 
klarnetų “Benas.

3998—-Kadrilius 5 dalių. Įgraji
no Rusų Benas.

2360—Varpelis-V akas ir Mano 
mie'as. Polka. Dr. V. 
Kudirka.

IV

E

E

E

E

E
T? ij

E 
E

E

E

Jur-

Maž-

APSIVEDIMAI.
Kalalingas Knygų. Rekordų. Gramafonų, Auksinių daiktų visiems ant pareikalavimo, 

pasiunčiame dykai, visokius tavoms prisiunčiame į kitus miestus uz. prisiuntimą nieko nerokuoįamc.

’^ch^ll0 ST JUOZAPAS F. BUDRIKAS 3343 SO. HALSTEO ST 
CHICAGO, ILL.

I
1

J

Paiieškau apsivedinmk merginos, 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, laisvų 

Aš esu 29 metu. Meldžiu at
sišaukti. platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. Vyru prašau nerašinėti.

F. Valentinas, ( 50)
i BOX 23, Kempton W Va.

»

DAUGAI. ŽIŪRĖKIT. KAS ČIA? 
Ugi mašinėlės gromatų drukavojimui.

Nusipirk sau a»ba savo draugui 
irėzento prieš Kalėdas, štai Dova
nos: No. 1 — $2.00. duosiu vertės 40 
centų knygą. No. 2 — $.3.50, duosiu 
knygų vertės 73c., No. 4 — mašinėlė 
'6.00 duosiu net už $1.50 vertės kny- 
rų. Visai dykai. Tik prieš Kalėdas. 
Rašyk ir ordeli su pinigais siųsk kol 
raunamos da vanos. Adresuokit:

JOHN YERUšEVIt'TUS.
BOX 6S Lavrcnee. Mass.

LI ETŲ VOS VĖLIAVA DYKAI
Vėliava padaryta iš šilko, tokiame 

-avybės pavyzdije ir spalvos, kadai
se Lietuva buvo r.eprigulminga. žin
geidi. Sampelius 4-rių gatunkų tik
ro Rusiško tabako vertės $2.00 pri
siusiu kožnam. kuris prisius 20 centų 
markėmis ir 25 centus sidabru uėi pri- 
•iuntimo iškasėtų. Registravot nerei
kalinga. Norime tabaką išplatinti 

— reikalingi agentai. (2)
J. H. R1CKVICH.

P. O. BOX 401. AVBUR.N, WASH

PAGELBA SLENKANT 
PLAUKAMS.

Kam tiktai slenka plauktu ar pleis
kanų yra galvoje, atsišaukite greitai 
nas mus, nririunčiant už 3c. štampą 
atsakymui, o apturėsit greitą ir gerą 
pagalba. (2)

CLASSICAL BARBĖK SHOP.
102 Millburv str.

’ WORCESTER, MASS.

Kad būt gražiu
Vortok ta mosti, ji nadarvs 

TYRV. SKAISTU ir BALTA, 
'•alina šlakus ir spuogus nuo ’ 
r'a<laro minkštą ir balto odą. 1 
dėžutės 75c. ir $1.06. Pinigus į_ 
siųst popierinį doleri arba įtampo
mis. (50)

DISTRIBI TOR W II.BERT CO. 
I’. O. ROX 772. WATERBURY, CT.

veidą 
Pra- 

veido. 
Kaina 
galite



t

6 KELEIVIS.

Atsišaukimas ’o ne tik dviejų asmenų.
3) Iš visų 6,500 šėrų, išpar

duotų iki 15 d. lapkričio, R. 
Karuža turi 12 šėrų ir V. K. 

i Račkauskas turi 22 šėrų,tai- 
įgi juodu ne kontroliuoja net 

1 nuošimčio šėrų, tad ką be
kalbėti apie 51 nuošimti Jie
du tik dirba L. A. B-vei, kad 
ji bujotų ir virstų naudinga 
ateityje Lietuvos Įstaiga.

Iš to, kas viršiaus pasaky
ta, aišku, jog tie. kas leidžia 
panašius paskalus, tegali tu
rėti vieninteli tiksią, būtent 
— užkenkti naudingam Lie
tuvos darbui TokĮ darbą 
varydami, jie tegali užsipel
nyti vien Lietuvos priešų 
vardo.

Svarbiausias musų tikslas 
yra — sudaryti tvirtą finan
sinę Įstaigą, kuri prigelbės 
Lietuvai pakilti iš karės 
griuvėsių ir sudrutins ją e- 
konomiškai. Tuo tikslu mes 
dirbame, tuo tikslu tūkstan
čiai žmonių rašosi prie L. A. 
Bendrovės, atlikdami svar
bų patriotini darbą. O kas 
šmeižia ir juodinimu kenkia 
L. A. B-vės oujojimui, tas 
kenkia Lietuvai, tas nenori 
matyti ją pakilusią iš pele
nų, tas velyja jai ekonominę 
vergiją.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės Direktorių valdyba:

Pirm. R. Karuža,
Iždininkas M. W. Bush, 

SekreL V. K. Račkauskas. 
Red. Prierašas. — 

______________________  vvic” tokių
58 lietuviu skyriai šaukia- kokius LAB. valdyoa 
mes prie jūsų.* draugai dar straipsnyje kąlba, nekuon^ 
bininkai, kad gelbėtumėt.nebuvo^todėl tr.’yma—c zi 
mus sunkioj kovoj, 
darni duonos kąsni.

RUBSIUVIU UNIJOS 54 
IR 5S LIETUVIŲ SKYRIŲ 

i KITŲ MIESTŲ DAR
BININKUS.

Dar-Draugai ir Draugės 
bininkai!

-Jus iau žinote, kad 
New Yorko ir Brooklyno 
rubsiuviai esame išėję Į 
streiką. Musų begalo sunki 
kova tęsiasi jau nuo 12 die
nos lapkričio.

Kaip matote, iš musų 
spaudos, mes pasiryžome 
pradėti tą sunkią kovą 
prieš organizuotą kapitalą 
už savo žmogiškas teises, už 
duonos kąsni. Bet šiose gy
venimo sąlygose, kokiose 
gyvename reik viršžmogiš- 
kų spėkų, kad kovą išlaikius 
ir nekritus žiauraus kapita
lo auka. Šitokiam pragyve
nimo brangumui esant iš
būti virš 4 savaites be dar-; 
bo. lengva suprasti, kaip yra 
galima. Mes da tebesilai
kome. Bet badas ir vargas 
drasko mus. Pradedant ko
vą mes tikėjomės greit ją 
laimėti, dabar pasirodo, kad 
viltis mus apgavo.

Draugai darbininkai! Ne
leiskite mums kristi auka 
kapitalo. Ištieskite mums 
savo nuvargintą ranką. Be! 
jusų pagalbos neišlaikysime. į 

?viusų laimėjimas vra ir 
tusu laimėsimu. Neleiskite 
ka Mitalui užtriumfuoti.

Mes rubsiuvių unijos 54 ir

mes

I

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYK AL

Prisiųsk 20c. dabar.

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. Prisiusi
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. dėl mo
teriško diržo, idant pageibėti užmokėti pri- 
siuntimo kaštus. Į keliatą valandų mano 
stebuklingas diržas rasis jusų pačte. Už
mokėkite rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus i- neši skite kožną dieną pagal nu
rodymų per du menesius, tada bėgyje 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžin-' 
kitę diržą atgal o aš sugrąžinsiu jusų $3.9$; 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
resuokite:

A. P. OWENS. Dept. 56 E. 132 W. 14-di

Kalendorius
dykai!

d

Šiuomi nerime pranešti visiems musu prieteliams 
ir Severos Gyduolių vartotojams, kad ir vėla jūsų 
aptiekai pristatėme užtektinų skaitini Severos 
Kalendorių. Pareikalaukite nuo save aptieko- 
riaus vieno. Gausit dykai.

I

—

Kosulys ir 
užs įšaldymas

tai daririkta pora, tykojur.ti ant žmogaus visur. 
Dabokitės. Ap.-igir.kit nuo jos tuojaus. Neleis
kite jiems įsigalėti, vykit vartodami

Severą’s
Ne* York. N. Y.-------- -

Draugijų Reikalai.1
Ii į iLIET. DARB. BR. PAŠ. DR-STft 

Courtaey, Pa.
ValdyhtM adresai: 

Mikas Nakųtis, —pirm.
BOX 410, Courtney, 

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

Ant Bresenskis—Fin. rašt, 
P. O. BOX 64, Courtney, 

VI. Gamulis Prot rašt,
BOX 400, Courtney, 

St Bernotoviėia—kasier., 
P. O. BOX 28, Courtney, 

gyvena 
visas

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

. . ------------ Pa-
V-.si nanai.kune gyvena toliau, 

•nalonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šaipos.

iNauii paštas
/ Severas litforikas ItlMiorlvs Balsam for Lungs

1919 metams

"’Kelei- 
”šmaižtų,” apie 

savo

■ talkiname ši- 
suteik- paaiškinimą nebeito, Kad

;‘fepiEĮ5Į SniSpmjB OHfį

Mes nemanėme šaukties daugiausia dėlto, kad jis:
aukų, nes žinome, kad dar-!. ?Hteikia jnformaciiu 
bininkai nedaug teturi 
atliekamų skatiku.

kada bado

Į

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STSS 
VALDYBA. 

Pittsburgh, Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, -—

2025 Colwall Street 
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskais 

2131 Forbes st, 
Prot 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 Po ■ 
Stanišauskas.
Maršalka: Aleks. Kiv5 •si.’s. »

Istorija Socializmo Suy. 
Vatetijcse. — Parašė Morris 
Hilląuit, vertė L. Pruseika. 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos leidinys No. 
4. Knyga didelio formato ir 
turi 45Q puslapių. Kaina 
nepažymėta.

Šitų knvgą gaus kiekvie
nas, kas tik priguli orie Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros D-jos. Mes manom, kad 
ii bus ir pardavinėjama. 
Kiekvienam patartina ją Į- 
gyti*

Kas Slepiasi už žmonių 
pasakų, sutaisė K. S. Karpa
vičius, išleido ’’Dirva,” Cle
veland, Ohio. Skaitymo 145 
puslapiai, kaina 50c.

Raktas Sveikaton ir lai- 
mėn, parašė ”Dr.” Julius 
Bielskis, išleido "‘Garsas 
64 pusi., 25 centai.

Jame telpa visos reikalingos kuiendorinės infor
macijos. :nė:.u':o al nainos, oro perspėjimai, įdo
mių straipsnių ir juokų .šmoteliai. Be to. visas 
turinys yra pamokinančiu ir da-o tą knygelę pa
geidaujama kiekvienuose namuose.

Pesiklącskite pas savo ••.pt’ekorių, kur perka
te Severos-gyduoles. Jei«u negausite kalan- 
doriąus parašykite mums u paduokite savo 
dieugų adresus.

(Severos Balsamas Plaučiams), kad sulaikius ko- 
<suiį, prašalini užkimimą, Dal'uosuot: .skrep’iavi- 
mą ir išgydyt uždegtas ir sucr Jutas plaučių plė
ves. Piie to vartok it

Severa’s Uola and Grip Tablels
(Severos plctkelė.s nuo. peršalimai prašalinimui 
slogų ir užsišaldymo.

Kaina Severos B'lsamo Ptaučiaum: 25 ir 50c. 
Kaina Severos Piotke’ių šalčiui ir Slogom :;0e

Severos gyduolės p&ršiducda autiekose visur. Jei 
jusų mieste negalite gaut,'i ašykit mum?.

ĮUC_

s

na
sg W. F. SEVERĄ CO, CEDAR RAPIDS. IOWA-
‘ūgllBUgJEPJčTJ^UEn^J^lĘIlEJUaUo'dirgiUaUgĮ FP g=3Ui

W. F. SEVERĄ CO., CED.iR RAPIDS, ĮOYVA.

Pirk šiam Bariaus store
WOLF COHEN & CO.

2073 — WASHINGTON ST., — 2073 
Proga visam

I

__ i apie
"įu; Lietuvos Atstatymo Bendro- 

Tečiaus vę.
dabar, kada bado šmėkla 
stoja prieš mus, o kova ne
pabaigta. gruodžio 2 d. fir
mų associaciia išleido savo 
atsišaukimą Į visas jai ne- 
nriklausančias firmas ir 
kbntraktorius, kad susivie
nytų su associacija ir bend- 
mums mirtiną smūgi,—aky- 
r »mis iiegomis užduotų 
vaizboje to mums neliko nie
ko kita, kaip tik šaukties ju
su, broliai ir seseris darbi
ninkai, pagalbos.

Ištiesusių mums savo ran
ką i>." siunčiančių pagalbon 
aukų meldžiame money or
derius išpirkti kasieriaus 
Augusto Žuko vardu, 95 
Grand st., Brooklyn, o šau
ti sekretoriaus vardu: Jur
gis Klimaitis, 57 Ten Evck 
st., Brooklyn, N. Y.

Presos Komisija: 
Z. O. Kelmelis 

P. Kireilis, 
A. Dymta.

GRAND RAPIDS. MICH.
Liet avie Serą Draugijos Vaidybos 

adresai: •
J >..as B’ystas — pirmininkas

1338 (įaarry avė 
•' X\ Yrminas, Viee-pirmir.irka 

450 Leonard str.
i F ^cokolų raštininkas J. Štaras,
t 1114 Hamilton avė.
' Turtų rašt D. Greiča:tis,

7531 Quarrr 
Ižd Įninkąs V K Liumas, 

1030 Muskegan 
Trečiųjų Teism rašt. J. žigu nas, 

131ą Elizabeth avė.
"i Tai

Os
1

Žemaites Raštai 
Kares Metu.

Yra tai graži knyga pa
puošta autorės 
ir įdomu:

lais. Minėtus Rs 
avė.' Lietuvos Šelpimo Fondas ir 

Irisas nuo ju pelnys eis su- 
aT y šelpimui uukentėj .įsiems

nuo h arės lietuviams. Ka "

Minėtus

fetografij? 
s paveiks- 
-tus išleidi

Mes nesam priešingi tam,’ 
kad LAB. valdyba gina savo 
bizni. Bet kodėl nepasakyri i 
tiesiog, kad Špatas yra spa-, Organe- pmiuresojas A. b. Telyčėnas,! • • 1 J. 1 - X
tas? Kodėl nepasakyti tik-, Si. D___505 crosby street.jnufipn-ks tą kn\gaktas ne
ros tiesos, kad tokie paskalai kreiptis 
kenkia Bendrovės bizniui? 
Kam čia tos alegorijos apie 
L1" etų vos v ergiją ?

Su Draugijos reikalais matonėkne 
. ’ > virš nurodytu adresu. 

Piimininkas P. Rausius, 
Sukinėsimų rast. J. Štaras.

Laiškas sunaus Į tėvus.
Tėvai išleisdami sūnų Kau

lą i žentus kiton parapijon,

j
ST CHARoE?, ILIJNGJS. 
D. K. VYTAUTO D-STŽS 

V aidybos antrašn j:
. šilkaitis — Pirmininkas,

P. O. BOX 48, Su Charles. 
. Urpolis — pageibininkas,

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

73 W. Illinois str., St Charles, 
Turto Raštininkas, F. Siiiunas.

44 VZ. 6-th st., St. Charles,

560 4-th str., St Charles,

gyvenimui pasimokinti.
50,000 krovi

nys drapanos vy
rams ir jaunuo
liams, vyriškų
papuošalų, avali- i 
r.ės. kufarėlių. '

DELEI ŠMEIŽTŲ
/ ■

Iš kelių vietų teko girdėti, 
kad nežinia keno pakista 
paskalai, kuriu tikslu vra 
užkenkti LIETUVOS AT
STATYMO BENDROVEI 
Paleista paskalas, buk:—

(i) LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVĖ esanti 
privatinis keliu asmenų biz
nis; (2) Buk L. A. B-vė e- 
santi kontroliuojama tiktai 
dviejų asmenų; (-3) Buk 51 
nuošimti visų Lietuvos At
statymo Bendrovės šėrų val
do tiktai du asmens, būtent 
R. Karuža ir V. K. Račkaus
kas, tad jiedu buk ir esan
ti L. A. B-vės savininkais.

Visi tie užmetimai yra be 
jokio pamato: —

1} LI 
MO BENDROVĖ yra visuo- į 
menes Įstaiga, užmegsta 
Lietuvos Atstatymo Seime, 
Brookivne, 1916 m. Prie jos 
jau priklauso arti 1,000 žmo
ni j-šėrininkų. (Ar 1,000 še- 
rininkų yra "'visuomenė” ? 
Red.)

2) LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVĖ yra 
kontroliuojama visų šeri- 
ninkų, per jų 9 diredktorius,

A.
_ _ Ja.

davė jam pasogon šešetą K 
kiaulių. Kiaulės vedė par-( 
šus ir visi augo gražiai. 
Bet, Užėjus Vasaros karš- M. Lakas KasieiLs?— 
čiams, kiaulės pradėjo sirgti 
ir visos išdvėsė. Išliko gy< 
vas tik vienas paršas.

Sūnūs, panešęs taip dideli 
‘nuostoli, labai r 
parašė tėvams, kas atsitiko 
su jo pa joginėmis kiaulėmis. 
Bet, kad jis nežinojo kur 
statosi rašto ženklai, ir kur 
eilutę pradėti ir baigti, tai 
jo tėvams rašytas laiškas ši
taip skambėjo:

”Miėli tėveliai Kiaulės!
Kurias man davėte visos 

išdvėsė. Liko tik vienas par
šas jusų sudus Kaulas.”
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pa- 
loc- 
Pa- 
ak- 
ko-

jrtra! Matyk karę tikruose gyvuose paveiksluose Extrai
Vartok musų Ste

bėtiną Krutančių 
veikslų mašiną 
nuošė namuose, 
matyk pradines 
tuales karinės
vos scenas Franeuzi- 
joj, Italijoj ir kitur 
Europoj, Charlie
Chaplin paskutiniuo
se jo juokų lošimuo- 

mašina ly- 
uz kurias 

tūkstančiai 
Varto jasi 

fiimos, 
kaip ir didelėse. Operavimas taip lengvas, taip paprastas, kad gaii jį * 
atlikti bile vienas. Nereikalinga elektra, galima naudoti paprastą namų 
gesą. Visiškai saugi. Paveikslai yra 2 pėdų augščio. Tik pamislyk, 
kiek smagumo gali padaryt savo draugams. Tūkstančiai užganėdintų 
musų kostumerių rekomenduoja tatai. Vis viena, vasara ar žiema, ne
reikia eiti į teatrus, kad matyti krutančius paveikslus, nes gali juos ma
tyti su visa savo šeimyna pas save namuose. Visi nurodymai kaslink 
mašinos vartojimo duodami sykiu su mašina. 20 metų šitame biznyje y;a 
prirodymų musų pasiūlymo vertės. Kam gi pirkti kitur ir mokėti dide
lius pinigus. Mes pasidaliname pelnu. Šitoji magina taipgi parodo pa- * 
didinančio j formoj kemeros nutrauktų paveikslu nlmas. SPECIALIS 
PASIŪLYMAS — prisiųsk S3.95c. su savo adresu ir mes tuojaus pa

siųsime. Arba prisiųsk $1.00 ir mes pasiųsime per C. O. D. 500 paveiks
lų gali birt lengvai parodyta į labai trumpą lai*:ą.

F1SHLEIGH & CO. (Dept. M. 4.31)

nes, --------.
valyzų ir tašu 
bus išparduota 
30 nuošimčiu pi
giau, kadangi 
mes atpkrkome 
GAISRO bei 
BANKRUTO ta- 
vorus, todėl ga
lime parduoti 
jums pigiau, ne
gu kokia nors ki
ta kr:-atuvė. Jus 
galite gauti tik
rą t a verą šia
me store. Išęar- 
•davimas praside- 

" J ta šiandien ir tę
sis per 15 dienu. 

ŠITIE TAVO- 
RAI YRA VER

TESNI 4-5 KARTUS DAUGIAU NE
SU JI, KAINOS. ŠTAI YRA TIK
RAI TEISINGA JŲ VERTĖ:

Vyrams Rankoms daryti Overka- 
.‘*i ir Siutai. Verti nuo S15 iki $45. 
labar parduodami po: $4.95, S6.50.
-9.75. 816.95. 812.00. 8’5.00. $18.00. 
Kelinės vyriškos 83. ir 86. dabar nuo 
'5 iki 82.98. Vyriški “Goodwelt” $7 
levcrykai dabar $1.59 ir 32.98. Vy- 
•iški ir moteriški $20 Rainkotai da

bar po $2.25. Robertai 49c. Vaikams 
iutai ir overkotai po $1.79 iki $4.98. 

Vyriškos $5 kietos ir minkštos skry
bėlės po G9c. iki $2J39. Kepurės po 
•48c., pirštinės 15c. iki 98c. Overė- 
;iai po 59 ir 79c. Vyriški $5 flane
liniai marškiniai po 79c. ir $1.98 Sve
teliai $5 ir 10 dol. vertės — po 98c. 
ir S3.98. Vyriški apatiniai drabu
žiai atskiri pu -39 ir 79c. Vaikų 83 50 
'everykai po $1.19. Visų rusiu žie- 
-nir.iai apatinis: drabužiai, pirštinės, 
kepurės, sveteliai, reinkotai, darbi
niai ir šventai dienai ėeverykai, viso
kie roberiai, $6.00 tašės (bags) ir va- 
h-zos — po 79<u. S2.98, $10 ir $20. 
Kufarai ti.rur.ks) po $1.98 ir $7.95. 
Ir daug da kitako. Atsilankykit pas 
nūs pasižiūrėti pirma, negu nueisit 
kur kitur pirkti. Musų yra vienati
nė didžiausia pigumo sąkrova.

Keletas žingsnių toliaus, bet tas 
apsimoka.

WOLF. COHEN & CO„ 
2073 — WASHINGTON ST.. — 2073

(3 minutės ėjimo nuo Dudiey L. 
stationo kaimp. Sterling str. Atidary
ta nuo 8 ryto iki 12 naktį.

se. Šita 
gi toms, 
mokama 
dolerių, 
paprastosr.

Nereikalinga elektra, galima naudoti paprastą namą 
Paveikslai yra 2 pėdų augščio.

Tūkstančiai

CHICAGO. ILL

DUOKIT PASUJT MUMS.

*

<

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1GIAI IR GERAI.
IR IžPROSINAM 
IOTERŲ RUBUS

Siutus, Overkotus 
ir kitokias Rubus

tik "Papuoš save barnus ir 
. padidins knygyną, bet kar 
•tu ir badaujančius žmor.e: 
i s’’šelps.
i Rasių kaina tik 50 centų

Žemaitės Raštus galima 
• gaut sekančiose vietose: 
į „Keleivio” Redakcijoj 255 
•Broadvav, S. P»oston. Mass.. 

T., ■ J. Neviackas, "149 Millbury 
;pt. Worcc<tr-r. Mass;, K 

Gugis. 127 N. Dearborn st. 
Chieago, III., Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi: Ne v." York. N. Y.

Agentams, kurie 
daug ant sykio platinimui 
pagal nutarimų LŠF. Piki. 
Kom. nuo dabar bus duodi 
mas 25 nuošimtis.

Todėl kiekvienas, kuris 
atiaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugų, pasisten- 
gkit patįs nusipirkt tą kny
gą ir platint tarpe savo 
draugų, nes kaip jau minė
jom visas pelnas nuo tų raš
tų skiriamas nekentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje.

III

m.

EI.

III.

es užtikrinam. kad Jus sučėdyait pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materija iš gerųjų firmų ir pri- 
miertrojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IšVALOM 

VYRŲ IR įMOTERl,__
Darbas geras ir užtikrintas. Kai 

prieinama.
Tikras Jonų brolis Urtavis

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

Telefonas: So. BostonŽlGlt

%

X5

IDR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGER. ILL.

- Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa- graužėsi ’ ll* gelcininkas Ant. Salasevičius, Pret.
- — ■ Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų

Rašt. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius, 
BOX 475. STEGER,

i

ILL.

im?

i<x-

Dr. A. Vlontvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. 

Chieago, Ui.
Miesto offisas:
1553 W. Madison Street,
Saite 600—612
Valardcs: 10-12 ryte. 
Phone Haymarket 2563.

West Side .offisas: 
2225 So. I/eavitt st 
Vaiandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626.

Ncdėltlieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

) 
>
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i JUS GALITE SULAIKYTI 

PLAUKU SLINKIMĄ.
Dcraafv—» rajaika plauku slinki

me, prašalina pleiskana?, niežėjimą 
0.1 os žalt a’.* Ina jtteukna priduoda 
e: ;ėma reika^nra Kaista.

Dcrma.'ura pedarrskad Jusū plas
tai bus taries žvCncs ir skaistus.

Cd» Jcsū re’.vc.e bes tyra, pleis
kanos Enjks ar.t visados ir plaukai 
neslinka dscflrts!

Reikalau.art prisiusime Jtm pač- 
ta suvis dykai iibandjmoi aaaapata.

rrisiuskite »c. stampomis persiun 
limo Itin. mrasi h bandymui dciiutc 
Dcrmafnros irbrviiura.

ARGIL specialtizs co.
BOK 37. FHIUAOELPHIA. PA.

TERRE HAUTE, IND.
Draugystės "Sietynas"’ mėnesiniai 

susirinkimai būna kožną pinr.ą mėne
sio seredą, 7 valandą vakare. Socia
listų svetainėje, po num. 1120 6-th s t, 
Terre Haute, Ind. Norintieji įstoti 

Į į draugystę meldžiami atsilankyti į 
j susirinkimą. Mėnesinė mokestis 5Oc. 
| Pašalpos ligoje — $1.0<> į dieną.

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

, Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
' telpa laikraštyje įvairių firmų, lci- 
i dėjai neatsako.

. - - _ _______________ ———

LIETUVIŠKAS IŠRADĖJAS
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/lietuvių
Kalboje

|
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su Pa- ■
veikslais 
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Tokiu vardu išleidome 
knygutę dėl išradėjų, joj 
paveikslų ir iliustraciją, 
išradėjų ir išradimų, su
mais ir paveikslais miesto New- 
Yorko ir VVashingrtono.

Tą brangią knygutę, mes išsiun
čiame kiekvienam ant pareikalavi
mo. t

v

<

I

DYKU
Jeigu Jus r.oril^ žinot, l iek tur

to žmer^s prasigycnj ir kiri. dar 
gali. prasigyventi su p-gi.ba 
riauu’.f.-ų išradimų, tai rašykit' 
tuojau? eika'audami tos naudir- 
r »s knygutės. Kaipo žinovai (eks
pertai) patentų, — bandome 
dir.es DYKAI. Rašykite:

A M ERIC AN Et ROPE *■ N
PATEKT OFFICES,

256 BR0ADWAY, (K£),
• NET YORK, N. Y.
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Dabar k* tik iiėi* ii pa tpaudoa 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
mkra Biblijos S’/jiS coHwa. tari SS5 
pntlapiua ir S7, p»»»;k '.klius. Lab-t 
H»mi ir aaaHinita kitai ypatai.
žn«r«a tkaitrCa^rt U* BibUJa ir tė- 
aydamas i paruk'TiUnt. tlrark »»•- 
stata kas baro pirai ••fėritna rrwu> 
ir iki ažeimianii KrfMacat. «i n- ri- 
sm va- i. datavai >riai to-
l_« tįijo. kua bau trsav .

a f’č

-i ma:?.
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t
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t 
•ięaki’. EtpreKo »r P.rtr> Mnr.e? Onle—: 

arba rojua-rcouu* arf-m;

KELRIVIS”
253 Br<iadw«y. J.

SUMAŽINK BRANGŲ 
pragyvenimą:

Nebūk be cuk raus. Mes prisiusime 
tris svarus chemiško cukraus, su ku- 
riuom pasaldysite daugiau kavos, 
kaip kad su 75 svarais paprasto cuk
raus, kurį perkate krautuvėse. Che
miškas cukrus vsh 25 kartus saldes
ni; kaip sad bent koks nors cukrus 
pasaulyje, jis yra išdirbtas chemiš
kai iš "tikro maisto su paslaptingu 
procesu. Prisiųsk vieną popierinį 
doleri už tris svarus. Atmink, kad 
trjs svarai yra lygus 75 svarams pa
prasto cukraus, cas nėra apgavystė. 
Jeigu neužsiganėdinsite. mes grąžin
sim pinigus. (?)

JOHN H. RK KVICH,
P. O. BO.K 40i, Aubum. Wash.

Debatai socialistą 
su klerikalais.

Tokio atgalviū dabar iiėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalų dehatoriai '"kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo "forni- 
čius” turėjo bėgti tš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriansi kkrikalų argumentai prieš 
.tcia'izmą, visa jų išmintis, visas jų 

j "moksi"-"", ir ten pat seka socialistų 
• -* .nymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen- 
♦’ja ir visą jų "mokslą” j skutus.

Susipratę darbininkai turėtu pasi
rūpinti, kad tos knygutės kuo dau
ginusia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio” redakči- 
joj, kaina tik 10c.

Suvyniok 10c. į popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. Norintiems daugiau 
imt duodame nuošimtį.

•’K’lTf f?IVTQ”
255 BROADWAY. SU. BOSTON.
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lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rupinuaiu, o tas trukdo reguiiariškam 

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 issivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vincu J. Daunorus Trejankes 

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

laukite • prisiųsdami pinigus pačto ženk- 
* febais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFOBD AVENUE. BROOKLYN, N. Y.



Raudoni žiburiai.
Pieša trijose veikmėse 

Iš
EUGENIAUS ČIRIKOV’O 

Liuosai vertė J. B. S.

(Tąsa) 
Viens-du!... (dun-di) 
Dabokis ugnyj!... 
Viens-du... (dun-di)

MYLDA:
Man ilgu, man ilgu, liūdi širdelė, 
Eoli, Eoli... temsta dienelė.

Pasirodo išdraikytais plaukais Urbinas. paskui jį vienas 
po kito lipa ant stataus kranto retėžiuoti vergai. Urbinas 

kai girtas.
Šičion su manim augštyn, draugai! 
Kalvėj liepsnoja karšta ugnis... 
Pasilsiui tupkit kai sakalai, 
Kada išplečia sparnus naktis.

Nusikamavusių, nuvargintų, apdriskusių, tamsių žmogys
čių, aprištomis galvomis paveikslai, vieni su badykliais 
kiti su matikais, treti su dalgėmis, keistai mosikuodami 
rankomis, kalbėdamies tarp savęs aštriais keistais saki
niais ir žaibuodami iš po stambių antakių rūstingais 
žvilgsniais, jie lipa kas sau ant uolų 4r susėda, tai po vie
na, tai po pora. Suotemoj blizga tiktai žvaigždės ir kal
vėje ugnis, metanti savo ranudoną šviesą ant uolų ir an 

jų sėdinčių žmogystų. Zoilė išbėga iš kalvės su kuju.
ZOILĖ:

Šičia Urbinas?
URBINAS: '

Dabar tegu... * 
Nuo ištroškimo vos nekritau... 
Duok greičiau gerti... Gerti... degu! 

ZOILĖ:
Kaip gražus mielas... 
Tuojau-tuojau.

Jinai nubėga vandens. Mylda, kuri Urbinui pasirodžius 
buvo nušokus nuo uolos ir pasislėpus, atsargiai iškiša iš 
uz-uolos galvą ir žingeidžiai žiuri į geriantį Urbiną ir i 

jj meilingai žiūrinčią Zoilę.
Bet tu Urbinai kraujais aptekęs?... 

URBINAS:
Dėl šito kraujo nereik dejuot! 
Niekšas nuo aukso geismo apjakęs 
Bandė už auksą draugus parduot! 
Užmušiau niekšą... Duokit-šę kūjį, 
Reikia sutrupint pančiai vergų! 
Tavęs nebuvo... Ar raudonųjų 
Nebesimato ten žiburių ?.~

Kalvis išeina iš kalvės ir eina link Urbino vadovaudama- 
• masis jo balsu.

Taip malonu yr žiūrėt
Į tavo akis... rankas...
Tavo nuošaipoms smagaut,
Zoile' mano!..'

Zoilė lig gėdydamesi nuleidžia; žemy n galvr, tėvui bu
čiuojant ja kakton ir prisispa,.<;z;ai;t ..avęs.

ZOILĖ:
Taip, tai aš...

KALVIS:
Nemaniau aš to sulaukt!

Urbinas pasirodo kalvės tar r. J c su kūjų rankoj.
URBINAS:

Židinyj angliai liepsna jau dega, 
Kur yra Zoilė?... Tegu greit veda 
Vergus į kalvę...

Zoilė paėmus vergą nusiveda jį kalvėn jr ęi d’.'i ?:”jų
retežių atbalsiai. Kalvis vaikštinėja i ■' >r b.ūžęs, susi

tinka. Myidą.
Tiktai po vieną!

KALVIS:
’ žvaigždes išvydau, o rytoj dieną

Ir pačią saulę danguj išvysiu...
Vergas išeina iš kalvės be pančių, nedrąsiai žengdamas 

stebėdamasis.

t
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VERGAS I: “ •
. Turbut taip vaikščiota aš neišdrįsiu.. 

Nėra jau pančių, kuriuos nešiojau.. 
Kaip dabar lengva... aš lig be kojų

ZOILĖ:. Z
Eik-šę čia kitas, tu retežiuotas !...

Netrukus iš kalvės išeina antras vergas nustebintas lx 
pančiu ant kojų.

VERGAS II :
Kaip dabar lengva... aš lig sparnuo 

tas!

K E frSiy T s . 
KOMITETAS 

SUSIŽINOJIMUI 
SU LIETUVA.

Pranešimas visuomenei.
Jau r.uo senai Amerikos 

lietuviai jaučia stoka ryšių 
su Lietuva. Bet ypatingai 
jie pajuto tai dabai-, kada 
pasibaigė karė ir atėjo lai-

Nenpe'gi'nk pirktam « vigius ra:**-’! Reikalauk geriausia. Kurui.et p>ik>i
r'Bin-Expe lrr, pe»'*»t kiir.k ar yr.« IK. ikiis cit b.-<k*ink*». 35 ęer.tai ir centai bz

• bonkurę. Vijose ar tiesiu is Įab*»itoiijos.
F. AO. RICMTER & CO., 74—8’) VVashlngt'oč St., New York, N. Y.

Iš LIETUVOS LAIK
RAŠČIŲ.

Mn.riajampole. Šis mies
tas yra viso? Suvalkijos cen- 
tras. Čionai susitelkusių y- 
ra daugiausia lietuvių inte- 

iligentinių pajiegų ir draugi
ųjų centrai. Čia vyrų ir mote-

DRAUGAS NELAIMĖJE!.
. »n» r..anikai. :unu- 

darbit.htkai. dirbant: i.

PA!N-EXPELLER
Jm suvirs >»• ūki- * <W.»nty« metu 
k..iy Šita viuKi gydiMje yra var- 
tiM*j>Exn •renuu>>»»:s pftsek- 

i i uihitui.n-, 
k•».»?<.)•$<• ir r>u- 

etreau die-

KALVIS:
Akys nemato, o širdis jaučia... 
Nesitikėjau, kad to suiaukčia...

ZOILĖ:
Verksmą paliktum, tėve, vaikams. 

URBINAS:
Ugnies! Nėr*laiko ilgai gaišuot.

ZOILĖ:
Viskas paruošta...

URBINAS:
Kojas vergam
Reikia iš pančių tuoj paliuosuot! 
Kur mano kūjis?...

Verguose ant uolų pakyla sujudimas girdisi pančių Į 
las siūravimo ir žvangėjimo atbalsiai.

KALVIS:
Urbin, Urbine!
Ei, ei, norėčiau ir aš taip šaukt, 
Kad visam svietui apskelbt tą žinią... 
Nesitikėjau aš jos sulaukt!

Urbinas prieina prie senio ir draugiškai ploja jam 
petį.

URBINAS:
Tu žilabarzdis, o tarsi vaikas 
Verki... Gana jau — gana, paliauk! 

KALVIS:
O-o, vaikučiai! Liuosybės ląikas! 
Nesitikėjau aš jo sulaukt.

Jis apimtas džiaugsmo pradeda rankomis plasnoti ir kojo
mis trypti, lig pradėdamas šokį. Mykla baimės apimta 

žiuri į jį, manydama jį sumišusiu.
Ilgai, ilgai pančius traukiau, 
Bet sulaukiau, bet sulaukiau!

Mykla pribėga prie jo ir kai gera duktė įtūžusį tėvą gla
monėjimais pradeda ramdinti. Kalvis aprimsta, tik 

, smagiai šypsosi.
Kas čia mane glamonėja?... 

MYLDA:
Ta pati, kuri padėjau

, Kalvėj ugnį tau sukurti...
KALVIS:

Moki širdį tu užburti!...
Bet tavo ranka lengvutė, 
Ką taip švelniai žandą glosto, 
Taip galinga moka būti, 
•Kad dievus verčia nuo sosto!

Jis j: ižiuri į Myldą ir jo veidu perbėga įstabus virpulys, 
ir jis tuoj pradeda džiaugsmingai šaukti.
O matau, tave matau! 
Kalnus, dangų ir žvaigždes!
Viską, viską aš matau... 
Kalvę, ugnį ir puses!...

Zcilė pribėga prie tėvo, Mykla tylomis pasitraukia šalin. 
Zoile! ir tave matau !...

ZOILĖ:
Laikas darbą mums pradėt!... 

KALVIS:
Duktė mano!... aš matau!

f »

I

uo-

per

MYLDA:
Eol, Eoli! neleisk mar mirti!
Aš čia be tavęs liūdžiu, raudoju...

ZOILĖ:
Eikš ir tu vęrge pančiai? ant kojų,
O tu gi liuosas pagelbėk dirbti!

Kalvis vaikštinėja ir žvalgosi visur. Prieina prie šriyldo 
ir staiga susilaiko ką tokio pastebėjęs, žiuri pakalnėn 
KALVIS:

žiūrėk, ten pakalnėj jų rūmai bal
tuoja,

Už augštųjų kyprą sienoš pasis’ėpę
Matai ten... geltoni žibiniai mir

guoja?
Tenai suirutė... Girdi?.. Kaž-kas

rėkia
Pavojaus signalai!... Jie griebia gink

lus !...
/
■%MYLDA:

Eoli. Eoli L.
KALVIS:

Sukruskime brbliai!
Iš savo retežių nukalkini kardus!

Kalvis bėga kalvėn, kur židinyj liepshojančoš ugnies rau 
ionoj šviesoj švaistosi juodi žmonių j ..Sėliai. Kūjų bildė 
sis ir įvairių atskirų žodžių skairo’sis susimaišo i kru 

vą, sudarant keista dl~ nars.y.
MYLDA:

Kas ten ateina?... Einant svyruoja. 
Eoli! Eoli! Oh, tu dejuoji!

Sielvartingai ji puolasi priekin ir už uolų pragaišta. Ur 
kinas ir Zcilė išeina iš kalvės. Urbia;. palydi ja ir duod 

įsakymus.

/

URBINAS:
Užeik ant kalnų augštybės, 
Ten kur skraido arai, 
Gal jau iš nakių tamsybės 
Beprašvint žiburiai...

ZOILĖ:
Duok-še mano žibintuvą!

URBINAS:
Pasiimki ir ramstuvą, 
Kalnuos vėjas smarkiai pučia, 
Neparpulk, nenukrisk...

Zoilė pasiima žibintuvų ir Senio jai paliktą 1? \'ę ir smar
kiai nueina.

Mums Čia laužai reik padegt 
Ir i kova prisirengt...

VERGAI:

%

v

Apsigint laikas atėjo, 
Tyronams metas jau. prasmegti

Netrukus pradeda degt padegti laužai. kuriuo
renkasi paliuosuoli iš pančių ni 'k; i’ .-r .' riestai, 
kardais rankose. Kalvėje vis te b igird^ia kai i as. Ur
bino ir praregėjusio kalvio jsakym ' ■ o.AUrčs išeini 

augštvn Mylda vesdama sužeista ii. s,— , v. : ...i Eolį.
KOLIS:

Silpnėju, Mylda... Jau at'irako
Tolesniai nešti liukstančios kojos...

Kojoms po juo sulinkus jis sudrimba, Myi !a a. Jcstinga 
paturi jam galva.

MYLDA:
Sakale mano! tau kraujas teka... 
Dangaus galybės! angelai rojaus - 
Sargai svajonių ir nekaltybė.?! 
Ginkit, neleiskit tos baisenybės!...

KOLIS:
Nešauk dangaus, Mykla, — jis per

daug toli!
Dangiškos ęaiyliės nebeklauso mus. 
Tavo ašarėlė skaisti i:' gaili 
Gražesnė už rojų, žvaigžde? ;r dievus. 
Kamgi reikia verkti?... Juk ir ant 

kapų
Žolynai ,da želia... Leisk lemtinei 

lemt.

kas Lietuvai pradėt išnaujo rų gimnazijos, 
tvarkyti savo gyvenimą.
Šimtai Pūkštančiu Lietuvos 
’šeivių Amerikoje rūpinasi, 
kas dedasi su jų giminėmis 
ir draugais tėvynėje: ai jie 
gj.'vi ir sveiki, ar nereikia 
jiems kokios paga’bos. Dau
gelis žmonių galvoja apie 
grįžimą Lietuvon.

Bet kaip patyrus apie 
žmonių padėjimą Lietuvoje 
ir kaip galėjus nuspręsti ar 
važiuoti ar ne, — kad niekas 
negauna jokių žinių iš te
nai? . Visa komunikacija 
tarpe Lietuvos ir Amerikos 
enai pertraukta, ir praeis 

Jaug mėnesių, kol ji bus at
naujinta. Ką-gi per tą laiką 
.'eikš tie žmonės, kurie vra 
msirupinę savo artimųjų li
kimu tėvynėje, ir kaip jie 
pasieks juos ir tuomet, kuo
met atsidarys nuolatiniai 
načto susinėsimai su Lietu- 
a. kad daugelis jų šiandien 

ležino net kur savo giminių 
'ieškoti?

Žmonės delei to reikalo 
neško informacijų pas pri
vatinius asmenis, laikraščių 
redakcijose ir kitose įstai
gose. bet dažniausia be jokit] 
pasekmių.

Nėra abejonės, kad pana
šiam padėjime dabar randa- 
i ir šimtai tūkstančių šei
mynų gyvenančių Ličtuvo- 
•e.

Akyvaizdoje šitokio rei
kalo. mes, būrelis moterų, 

,:a?irvžome ateiti į pagalba 
nnonėms. ’Mes pasistengsi
me surinkti informacijas a- 
nie tinkamus budus susiži
nojimo su Lietuva ir pa
skelbsime tas informacijas 
'e^ spaudą, ir iau dabar, 
kol dar komunikacija yra 
valdžios kontrolei, pasiusti' 
kaip galint greičiaus Lietu- 

■ on tam tikrą atstovą, ku- 
’is pristatytų tenai žmo
nėms žinias apie jų gimines 
kmerikoie ir ištyręs nad5- 

‘ima Lietuvoie parvežtų ra
portą amerikiečiams.

Musų veikimo pieną pa- 
kelbsime vėliaus. Tuo-gi 
"amu kviečiame visus žmo
nes. kurie mato tokio darbo 
svarbą ir nauda, padėti 
nums kuo kas galės Ir.n- 
lamos ant savęs to darbo 
'niciatvvą, me? nemanome, 
kad užbėgsime už akių k 
kiai nors gyvuojančiai orga
nizacijai arba partiiai. Mu
sų darbas neturi nieko ben- 
iro ne su politika, ne su par
iju tikslais; todėl tikimės. 
<ad kiekvienas tralės pučtar- 
i jam ir paremti.

KOMITETAS SUSIŽI-!' 
NO.TTMO SU LIETUVA pa-|, 
sidalino tarp savęs narei-•;

K.. J.. .

i ?r< 
į\c 
i

,nmi

i taip pat kur nors, kad ir ne 
> Veiveriuose, šeimininkavi
mo ir namu ruošos mokvk- į •

lla mergaitėms.
|. ------------------------------------ -

Pabaiskas, Ukmergės, pav. 
[Prieš karę musu parapijoj 
Į buvo dvi mokvkli: Skapiš- 

- kvie ir Pašilėie, kuriose ųno- 
* Chieago. IB.’kindavo rusiškai ir lietuviš- 
_______ kai, bet rusams išėjus visoj 

i parapijoj nepaliko ir nėra 
Boblaukio Juozas ”Nauiie- vienos mokyklos. Buvo 

nose” rašydamas apie vadus. vjona lenku mokykla, Įkurta 
ir pilkąją minią tarp kita ko himisioįo kunigo kamendo- 
sako: ”Bet yra tokiu vadu/ r’av?. karšto lenko, bet ji 
kurie netik neina i minią.*buvo netrukus uždrausta, 
bet pravardžiuoja ją... -Jie -------------
nepasitiki minia, bet ištik- Zypliai. Naumiesčio apsk.

‘i — Nuo pereito pavasario mii- 
jiems stoka žinojimo.-’ !?u kaime atidaryta lietuvių 

Pasakyta gili teisybė. Tik- liaudies mnH’la pas ukinin- 
tai silpnuolis ir neteisingas ’ c?
dreba prieš minią.

Kasdiena beveik grįžta iš 
Rusijos moksleivija, inteli
gentija. ’iaudis. SugrĮžusių- 
jų padėjimas baisus. Dan- 

jų nerado savo pasto
gės. tik pelenų krūvas. Nie
kas ju padėjimu nepasirūpi
na. Jie. tiek jau metų sveti- 

. -mi šalvį kentę vargą, ma
nė tų vargų pabaigą rasti. 

Iri n Lietuvoj, bet jiems teko 
Inpr sunkesnė vargo našta 
nešti tėvynėje. Negeresnių j 
nadėiimrs ir tų, vurie netu
ri savo žemės. Iš mokslei
vijos tarpo yra visokių. 
Tibras, kuriu tėvai buvo pa
silikę Lietuvoje, nėra ko 
{daug aimanuoti, bet užtat 
įvarms laukia tu. kuriu tėvai, 
yra likę arba buvo išvažia
vę Rusijon. %

V^rženat (Viežaįčių ap
skričio1'. Prieš ka^e čia bu- 
•to i? teigta vartotoju draugi
jos krautuvė, kuri turėjo 
garm gero nnsisekimo. Vo
kiečiam? vžeins krautuvė 
.’un-n visai išnlėšta, 
išnešioto?
žlutro. Dabar bėra čia tik 
vietinio kunigo E. Įsteigta 
krautuvė ir žydų. Butu 
'•py~ion. kad veviržėnai vėl 
Įsteigtų savo bendrąją krau
tuve, kurios pelną patįs sau 
uasiimtų.

prekė?
ir tuo budu ii

Alytus. Alytaus apskrity-1 
je yra labai skaitlingos 
labai ’ įsigalėjusios plėš 
.gaujos; pasitaiko tokių, 
’ dos turi virš 40-50 apsigin
klavusių žmonių. Jie kur 
atsilanko, pas kuri ūkininką, 
tai nieko nepalieka, ir i gra
so tylėti. Jeigu, sako, kam 
oraneši, tai Sudeginsime ir 

, ’us paplausime.
Kokių priemonių imtis?

Viekšniai (Akmenės ap
skričio). Rugsėjo mėn. 24! 
L liaudies mokyklos bute! 
'usirinkę apielinkės ūkinin
kai ir vietos inteligentai nu- i 

, arė įsteigti Viekšniuose ke- Į 
turiaklasę miesto mokyklą, 
.bendrąją mergaitėms ir ber
naičiams.

Ant 21 
akmens 

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

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

EXCELSIOR WATCH CO.
905 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

w

INFLUENZA SIRGU- ( 
SIEMS.

Daugelis tų, kurie išlaikė, 
’nfluenzos antpuoli, nežino, i 
kad delei silpnumo savo vi-į 
durių jie gali būt antru kar
tu užpulti 
oneumonijos. 
ipsidrutinti 
istema ir plaučius, 

'avo vidurius vaiume. 
nerio Amerikoniškas Kar-J 
Laus Vyno Elixeri? kain tik 
ir yra tuo vaistu, kuris išva
lo vidurius ir sustiprina vi-- 
'ą sistemą. Visose antieko- 
kose kaina 31. 10.^ Šiam se
zonui reikalingais vaistais 
*:aipgi yra Trinerio Kosuliui 
Sedatyvas, (kaina aptiekose 
25c. ir 50c., išsirašant —-35 
ir 60c.) ir Trinerio Lini
mentas neuralgijai, reuma
tizmui ir kitoms sausgėlom?' 
urašalint. Kaina aptiekose 
35 ir 65c. Išsirašant — 45 ir 
75c. Joseph Triner Co., 1333- 
1343 So. Ashland avė, "Chi
eago, III.

i*1

Pasekm!ngr*s. moks- 
liškr.s gydj'mas dykai 
dcl vyra ir moterių.

Ar slinka, jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai r.uo melu? Ar 
užkrėsti kokias nors n® 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas piaiskotes, 
niežas odas galvos?

Ar \ plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą- aukščiau jasakytu li

gų. tai stenkitės apsau
goti jos. T'žsakykete iluostrota kny
gute jusu priremtą kalLa:

“TEISTEE APIE PLAUKT-S,”
PnraSita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

.Gražybe plauku.—su- 
dfj.mas piat.ko ir oJus 
galvos. <*ri žastis slin
kimo plauku ir žilumas 
- Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pea- 
k’t:s savltis tvretl gra
žius nk.uk us.-Sali plau
kai.—Burzda —ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kilotu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYK-kL »
Męs galerue pert!- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CA UVACl’RA 
su alko siiąkimą plau
ku prašalina piaiskotes 
i: augina gražius piau- 
k_s i’ž 10 centu arba 
kr::: s markėms prisi
ųstas sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiufe- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Caivacura— 
os X. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” išplaukėte že-

«oš-o ie'savaite ntsr«ustą kuponąsos.oje savaite. jr Fiuskete jj:lnden.
V?<ION ID.BORATOKY, Box 13a, Utilon. 
N. Y.
UNION LA3ORAT0BY. 

Box i3S, Union. N. Y.
Sinėi i i detlnnras 10 centu dri npmo- 

kejimn Ė.'štu nersiuiimo. meldžiu išsių
sti :nan tojaus jusu do'erine Aežnte Cat- 
vacura N. 1 ir knvg>:t" ”Tei-ybe Apia 
riauktas.” .Pasiuskete t.kiu kuponą s» 
‘•įsu r r. n.) ™

I
I 

influenzos ar. 
Dėlto reikia ■ 

savo vidurių 
laikant

Tri-
Veiveriai, Suv. gub. Gy

venimas čia po karės viesu
lu labai blogas, daugybė 
trobų ir ūkių sudeginta. A- 
matninkaį. iškilu? karpį 
kuone visi išbėgo Rusijon. 
Dabar daug laiko, taip bran
gaus vasaros metu, ukinin- 
’-nt +nri praleisti, iki gauna 
sau ką nors pasidaryti. Taip 
v-ntp.i viepus žvd^Us pasista
tė palei Mauručius lentų 
plovimo fabriką. Kadangi 
ruo karės pradžios arti ne
buvo lentniuvės, žmonės da
bar ori vežė tiek medžių, kad 
: - įtektu ne vienai, bet ko
kiom? dviem ar trims, 
jokiu budu ilgai užlaiko me
džiu? ir žvdelis ima po 20 
kapeikų už medžio .pėdą. Ra- 
■ elninkas vra tik už'lO vars
tu ir tai tik vienas. Puodu 
dirbtuvių visiškai nėra. Taip 
nat su kitais amatninkais. 
’ntel’gentų iokių nėra, be 
--okytoie. O darbo čia, tai 
Kain ir visuose Lietuvos už
dą moluose. begalė. Yra čia 
tik viena Pradedamoii mo- 
kvk-a, k’-ria lanko apie 100 
vaiku. Tš iu anie 18 išlaikė 
•i^-nUmus i ketvirtąjį skyrių,

> m kaip tik ir nėra. Tada 
•aikumus naleido namon, 

•s daugelis jų norėtų to
li a'1? mokytis. Laikraščių 
iteinp labai maža, nors čia 

cr>ė? trokšta šviestis. La- 
: geistini čia vakari-

kur??į suaugusiems, o

i

gas sekamu budu:
Marė Jurgelionienė, pirm 
Julija Žemaitė, sekretorė 
Nora Gugienė. iždininkė, 

Nariai:
J. Vasiliauskienė,

B. Rriedienė. 
P. Kemežienė.

Susirarašinė.iant su ko-’ 
mitetu reikia adresuot lai 
kus sekretorė? vardu: 

J. Žemaitė, 
1739 So. Halsted st?*..

rųjų jie nepasitiki savim 
•• __ i i y* •• • ?

Ir

ką Ruči. Mokytojauja S. 
Pranaitis.

TRINERIO LAIMĖJIMO 
KALENDORIUS 1919.
Trinerio Sieninis Kalen- 

lorius 1919 metams ”Victo- 
ry Calendar” bus atmintin- 
gas musų vyrų anapus lai
mėjimo paveikslas; Dievai- 
ė Columbia buko laurų vai

niką ant galvos kareivių ir 
jurininku, užnakahje jos 
matosi Amerikos“ kariškas, 
laivas žaliose juros bangose.' 
viršui gi danga”? mėlynėj 
orlaivi?, Geriandoj paveik-1 
šiai Washingtono, Lir.eolno 
ir Wilsono, žemai gi paveik-! 
das Trinepo i?taigos, kur 
dirbama garsingas Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no EBxeris ir kiti vaisiai. 
Prisiųsk 10c. k rasos anmo- 
kėjimui ir gausi tą puikų ka
lendorių. (51)

Joseph Triner Co..
1333 — 1433 So. Ashland 

Avenue, Chieago, III.

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ SI .75.

i snŠitą čirkšlę tūkstančiai motėm 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pr 
ryta iš minkšto raudono ?umo, įtalpi
na savyje R uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiusk $1.75 su 
savo antrašu, taipiri 15c. štampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daucybe tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuo jaus. (" 1

FISHLEIC.H & CO.. Dent. $24. 
CHICAGO. ILL.

Už Suv. Valst. rubežiu kaina ??.. pi
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

Kas mana išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš

I poy praeitus 4 metus buvau vos tik 
t gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 

p-lvo ir dispensijos. Mažai begalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas sa
li ikdavo daug man nesmagumo-—at- 
sibepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po kretine, šonuose ir strėnuoM.

. 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 aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima cauti geresnėse aptiekoee, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokią Mofaa^.

J. BALTRŪNAS. Prof. 
S. Halsted SU Tel. Canal 6417. 

Chieago. I1L
•Itą apgarsinimą turėtų parataityt 

ienas, iikirnt ir nasililrt
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KIT "KELEIVI.” 

SKAITYKIT IR PLATIN

nk.uk
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True translation filed witn the post- 
n.aster at Boston, Mass., on December 
11, 191*. as ieųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Triukšmas Faneuil Hailėj.MATAS DUSĘIKA 
SUAREŠTUOTAS.

"Rochester Democrat and 
Chronicle" dienraštis prane
ša, kad Rochesteryie 2 die
na gruodžio, likosi Suv. Val
stijų deputy-maršalo areš
tuotas Mart. Duseika, gerai 
bostoniečiams žinomas rnb- 
siuvių Amalgamated Clo- 
ching Workers unijos orga
nizatorius. Duseika padė
tas po 3,000 kaucijos ir užda
rytas kalėjiman iki bylos, 
kuri paskirta 13 d. gruod- •
210.

R och esterio dienraštis sa
ko:

"Duseika yra kaltinamas 
peržengime espionage Įsta
tymo. už ką baudžiama 20 
metų kalėjimo ar 10.000 dol. 
pabauda.

"Duseika laikė savo pra
kalbą 24 lapkričio. Gedemi- 
no svetainėje, kur keletas 
iš klausytojų nepatenkinti 
kalbėtoiaiis išvedžiojimais 
po prakalbų padarė keliatą 
afidavitų ir inskundė Dusei- 
ką. .John Levikas. kuris v- 
ra skundiku, padavė sekanti 
liudijimą apie Duseikos pra
kalbą.

" 'Pasauliui taiką atnešė 
Rusija ir bolševikai, ir tik 
ačiū I^eninui ir Trockiui. 
Šitie du vyrai yra didžiau
sios garbės žmonėmis pasau
lyje ir su tais dviems vyrais 
negali būt palvginti nei bu
vusieji prezidentai Roose- 
veltas ar Taftas, preziden
tas Wilsonas ar karalius 
•Jurgis, prezidentas Poncai- 
re ar generolas Foš. Leninas 
ir Trockis vra tais vyrais, 
kurie atnešė pasauliui taiką 
ir nuvertė nuo sosto kaize
ri. Suvienytos Valstijos su 
savo armija nedaugiau reiš
kė už purvą gatvėje.’

"Klausiamas vieno iš susi- 
rinkusiuių ar tas ne tiesa, 
kad Suvienytos Valstijos ir 
prezidentas VVilsonas išgel
bėjo pasauli nuo vokiško 
iun^o ir pr.isianizmo ir ar 
ne I-errinas ir Trockis leido 
išžudyti 500 oficierių, Du
seika. sakoma, i tai atsakė:

” 'Draugai, jus nežinote, 
ką tai reiškia, kad preziden
tas Wilsonas ir administra
cija tiek reiškia kiek žvirb
lis ant klevo šakos.’

"Tolesniai, sakoma, jis už- 
reiškes. kad tas yra negali
mu daiktu, idant Rusijos 
valdžia taikos konferencijoj 
butu atstovaujama Lenino 
ir Trockio jr kad taikos iš
lygos butu jų diktuojamos.

’’ 'Prezidentas Wilsonas 
neturi nieko toj konferenci
joj pasakyt,’ jis užreiškęs.”

Taip rašo apie Duseikos 
prakalbą minėtas Rocheste- 
rio dienraštis, remdamasis 
pasakojimais tų žmonių, ku
rie Duseika Įskundė. Mes 
nenorime tikėti, kad Dusei
ka tokiu nesąmonių pasa
kotų. Veikiausia, kad tie 
liudijimai apie Duseikos iš
vedžiojimus yra žemas me
las.

True translation filed witk the post- 
mastcr at Boston, Mass., on December 
11, 1918, as reųuired bv the Act of 
October 6, 1917.

Pileniečiai bostoniečių 
st eno j.

v

Gruodžio 7d vakare Dud- 
ky str., C‘ųcr:< llou®e salėj, 
So. Bostono Dram. Draugi
ja Gabija ; tatė scenoje 5 ak
tu istorinę tragediją "Pilė- 
mečiai.

Veikalas atvaizdinantis 
popiežiaus armijos kryžei
viu pasibaisėtinas piktada
rybes, daromas lietuviams, 
kaip tik ir tiko šiam mo
mentui, kada dabartinėje 
musu visuomenėje Romos 
armija (klerikalai) vėl dar
buojasi, kad užgriebus Lie
tuvos valdžią Į savo rankas. 
Iš to veikalo publika kaip tik 
ir galėjo pasimokinti, ko ga
lima laukti,, jei klerikalų 
svajonės liktų tikrenybe.

Dvasiniu žvilgsniu pasta
tymas šio veikalo buvo ityn 
svarbus žingsnis. Gaila tik 
kad technišku žvilgsniu vei
kalas scenoje pasirodė nevi
sai apdirbtu. Tie patįs rū
bai laimės ir garbės metu, 
tie patįs taipgi sutrempimo. 
kančios ir visudidžiausios 
nelaimės — gadino Įspū
džius. Ypatingai sudarkė 
liūdniausios tragedijos vaiz
dą vaidintojų negyvumas. 
Kaip tik tuomet, kada turi 
būt visudidžiausias dvasios 
ir jausmo Įtempimas, kuo
met prisieina ginties nuo 
mirtino kryžiaus ordeno 
miugio. kuomet reikia liuos- 
loriai mesties Į laužo lieps
nas. kad išvengus patekimo 
kryžeivių vergijon. tuo mo
mentu pas "pileniečius" pa
sirodė didžiausias nerangu
mas.

Be tos stambios ir keleto 
menku paklaidų artistai lo
šė neblogai, kai-kurie dagi 
gana gerai, kaip ve Terlos 
rolėje P. Cvirka. Danutės 
rolėj p-lė šarkaitė. Jaunu
os — p-lė O. J. Barauskai

tėj Margerio — J. Šilinis 
’ -edemino ir popiežiaus ro
lėse V. Račkauskas, Kari- 
manto — R. Mizara ir k. 
Veikale dalyvauja apie ke- 
uri desėtkai žmonių.
Nevisai gerai buvo pritai

kyta ir scenerija. Tas buvo 
ne dėl stokos scenerijos, vien 
de*- nedarinkimo.

Gaila, kad šitokiame vei
kale buvo tiek trukumų.

Puolikos buvo daug ir 
kiek teko girdėti, rengėjams 
liko apie pusantro šimto do
lerių pelno. J. B. S.

Bostono italai 7 dieną 
gruodžio turėjo savo viešą 
susirinkimą garsioj Bosto
no Faneuil salėj. Susirinki
mas sušaukta delei priėmi
mo atvykusios čionai Ita
lijos komisijos su karaliaus 
Emanueliaus laišku čianyk- 
štiems italams darbinin
kams rašytu.

Kuomet komisijos nariai 
'U šito susirinkimo vedėju 
pasirodė ant estrados, nuo 
galerijos pasigirdo švilpi
mas ir šnypštimas; būrys 
žmonių iš apie 100 asmenų 
oadarė demonstraciją. Mu
zika pradėjo garsiai pust 
-avo triubas, kad nustelbus 
švilpimą, bet kad tas negel
bėjo, užgrąjinta Amerikos 
himną "Star Spangled Ban- 
ner". Publika sustojo, bet 
demonstrantai atsisakė tai 
oadarvti, tik pradėjo šaukt, 
kad grajintų kitką. Muzi
kantai pradėjo grajinti 
marsalezą, bet demonstran
tai ir tą tokiu jau budu pri- 
mė ir sustoję pradėjo giedot 
darbininkų himną, sako, kad 
Italijos darbininkų himną, 
nijos pirmininkas M. J. O’- 
Donnell pradėjo kalbėti, kad 
padarius tvarką, pradėjo 
sveikint komisiją organizuo
ti darbininkų ir valstijos 

vardu, bet demonstrantai jį 
tuoj užrėkė. Svetainėje kilo 
triukšmas ir suirutė. Tuo
met pašaukta policijos re
zerve, kuriai pribuvus de
monstrantai likosi prašalin
ti iš svetainės. Nors juos iš
varyta iš susirinkimo, te- 
'•iaus jie pasiliko lauke prieš 
turis. Policija dalyda
ma duris neįleido jų vidun, 
mitingas tad ramiai užsi
baigė.

K E L E I V I S .

Aukos LSS. Apsigynimo 
fondan.

LMPSA. 27 kuopos suren
gtose 2 gruodžio prakalbose,
Cambridge’uj LSS. Apsigy
nimo fondan buvo surinkta 
824.65.

Aukavo: A. Kulikauskie
nė — $5.00; E. Ernest — 
82.00: A. Norkienė, M. And- 
rulionienė, V. Kvetkauskie- 
nė, A. Pilvelaitienė, A. Kar- 
pavičienė, J. Ramanauskie
nė, M. štašienė, E. Trum- 
pitskienė, O. J. Bazauskai, 
nė, J. Ambrazaičiutė ir M. 
U. Anestienė — po $1.00; E. 
Fremaitienė, J. Bertulienė 
ir -A. Malinauskaitė — po 
50c. Iš LMPS. 27 kuopa® 
kaso® paaukauta $5.00. 
Smulkių auku 15c. Viso la
bo $24.65. Aukavi^iems. ta
riame ačiū.

LMPSA. 27 kp.

Komp. Miko Petrausko 
Koncertas.

Gruodžio 29 dienos vaka- 
ire Steinert Hali salėje po 
num. 162 Boylston str., Bos
tone. bus gerb. kompozito
riaus Petrausko koncertas. 
Programą išpildys pats 
komp. Petrauskas ir pagar
sėję anglų artistai. Tikietus 
salima išanksto gauti "Ke
leivio” ir "Sandaros” redak
cijose, taipgi K. Yurgeliuno 
krautuvėje ir K. Šidlausko 
aptiekoje. Patartina tikie
tus išanksto pasipirkti, nes 
gali pritrukt vietos.

I BALIUS! BALIUS!
LMPSA. 13 kuopa rengia Kelinių (Overhall) balių, kuris bus

Subatoje, 14 Gruodžio-Nov., 1918
Pradžia 8 vaL vakare.

LIETUVIŲ SALĖJE E IR SILVER STS.
SO. BOSTONE. .

Užtikrinain, jog šis balius bus toks, kokio netik So. Bostone, bet ir vi
same pasaulyje nėra dar niekas (surengęs. Už gražiąsias ir juokingiau
sias kelines paskirta gražios dovanos.

Įžanga: Moterims 3Oc. Vyrams 4o centų. Karės taksų nebus.
Kviečia visus KOMITETAS.

EKSPLIOZIJA FABRIKO.J
Pistonų fabrikoj Paterso- 

no, N. .J., pereitoj savaitėj iš
tiko ekspliozija. Vienuolika 
žmonių likos užmušta ir 23 
sužeisti.

Delei pavogtų pinigų.
Pereitam "Keleivio" nu

meryje buvom rašę, kad ne
žinia kokie žmonės pavogė 
8500 aukų, kurios buvo pa
dėtos pas šv. Petro ir Povile 
D-jos komiteto narį S. Moc
kų.

Dabar "Keleivio" redakci- 
jon buvo atvykęs pats Moc
kus ir paaiškino, kad tasai 
komitetas, prie kurio jisai 
priguli ir kuris surinko tuos 
pinigus, buvo ne šv. Petro 
ir Povvlo D-jos, bet vadina
mos Susivienijimo Lietuvių 
šv. Kazimiero D-jos. Moc
kus prie "Petrinės" nepri- 
gulįs.

Šiaip jau viskas atsitiko 
taip kaip buvo aprašyta. 
Pinigai buvo renkami ne 
klerikalų, bet tautininkų 
fondui.

KUN. ŽILINSKAS APLEI
DO SO. BOSTONĄ.

Protestas prieš žydų 
skerdynes.

šioj seredoj Simphony 
Hall’ėj, Bostone, 7:30 valan
dą vakare imi?, protesto pra
kalbos prieš žydų skerdynes

Kun. Tarnas Žilinskas at
sisveikino su So. Bostono 
parapija ir šiomis dienomis 
išvažiavo New Yorkan, c* j TLenkijoj. Kalbės busimas 
iš tenai važiuos Europon ir .gubernatorių** Coolidge, bu- 
stengsis dasigauti i Lietuvą. | simas lieutenarJ-gubėrnalo- 
Pastaruoju laiku tarp jo ir.rius Cox. Hon. Henry Sto- 
.parapijonų buvo prasidėję ne ir mieste tarybos pirrni- 
dideli nesutikimai. Nuo ninkas W. (’ollins. 
davatkų jis net grasinančių j Kviečiami ir lietuviai at- 
Jaiškų gaudavo. jsilankyti.

Vakariniai kursai.
Ainerikanizacijos Drau

gijos Massachusetts sky- 
•iaus pirmininkas H. M. Ait- 
ken prašo mus paskelbti, 
kad vakariniai kursai nemo
kantiems anglų kalbos galų- 
yale atidaryti. Mat tie kur
mi turėjo būt atidaryti da 
rudeni, bet pradėjus siaust 
ispaniškos influenzos epide
mijai prisiėjo atidėti iki šio 
laiko.

Kaip išparodo savo pa
skelbime minėtoji draugija, 
tai Amerikoje randasi 5,- 
500,000 žmonių nemokančių 
šios šalies kalbos. Ne visi 
jie yra užsieniuose gimu
siais, nes iš čia gimusiųjų 
nemokančių angliškos kal
bos priskaitoma 1.500,000 
asmenų. Šitoks dalykų sto
vis visuomenei yra žalingas; 
nerūkantis anglų kalbos vi
suomet būna nuskriausti, 
iiems neprieinami geresni, 
darbai ir jie nežino, ką ame
rikonai apie juos ir Ameri
ką mano. Tokiais žmonė
mis paprastai neužsitikima 
ir jie taipgi neužsitiki, ko 
pasekmėje auga neapykan
ta ir tt.

Bostoniečiams tokių kur
sų atidaryta sekančiose vie
tose:

Little House, po num. 73 
A str. So. Bostone. Mokina
ma nuo 1:30 po piet. utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis. Mo
kytojauja p-lė Agnės Mor- 
ris.

Mokykloj po num. 375 W. 
4-th str. So. Bostone. Moki
nama nuo 7:30 vakarais pa- 
nedėliais ir ketvergais. Mo
kytojauja Mrs. Batts.

Mokykloj po num. 375 W. 
4-th str., So. Bostone, nuo 
2 vai. po pietų utaminkais1 
ir ketvergais mokytojauja 
p-lė Agnės Morris.

šv. Petro lietuvių bažny
čios mokykloj, West 5-th st., 
nuo 1:30 po pietų, panedė- 
liais ir ketvergais. Mokyto
jauja p-lė Frost.

Paaiškinimas.
"Keleivio” 48 tilpo laike 

d; Michelsono prakalbų Ap
sigynimo fondan aukavusių
jų vardai. Bet nevisų auka
vusių vardai ten pagarsinta. 
Nėra visų tų vardų, kuriuos 
aš užrašiau. Mat, komite
tas jų iš manęs nepaėmė, 
dėlto Įvyko klaida. Taigi da
bar tuos vardus čia paskel
biame.

Po $5.00 aukavo: M. Plė
nys ir J. Likas. Po $1.00 au
kavo: K. Vidugiris, S. Liut
kus. K. žurinskas, J. Jan
kauskas. J. Gavinavičia, P. 
Benlis. B. šliužas. P. Falta- 
navičia, A. Buivydas, M. U- 
žunaris. F. Keršis. S. Šmitas 
ir P. Kulikauskas. Po 50c. 
— M. Kašėta. J. Civinskas. 
J. Sirila, K. Vaitkaitis, P. 
Mažrimas. J. Karvelis, B. 
Tamašauskas. V. Galinis, P. 
Keršlis, A. Mizara ir A. 
Balčiūnas. Viso labo $29.00.

Skelbiant aukavusiuiu 
vardus pirmą syki šitie $29 
buvo priskaitvti prie "smul
kių.” . n

J. P. Kaulinaiti s

LSS. Bostono apielinkės 
kuopų nariams.

Apie 4 mėnesiai atgal LSS. 
60-ta kuopa buvo nutarus 
sušaukti Bostono apielinkės 
narių draugišką pasikalbėji
mą. Kitoms kuopoms ši
tam sumanymui pritarus, 
pasikalbėjimas nutarta su
šaukti 15 d. gruodžio, 11:30 
vai. iš ryto, So. Bostone, so
cialistu salėje. 376 Broad- 
way. Temos bus sekančios:

"Kaip socialistai turi at
sinešti Į dabartinį politišką 
Lietuvos padėjimą:” "Kokia 
LSS. taktika turi būti da
bartiniu laiku.” Kuopų na
riai turi turėti mokesčių 
knygeles, kaipo mandatus. 
Temas bus galima perkeisti, 
jeigu to susirinkimas reika
laus.

Kviečiame draugus daly
vauti 'kuoskaitlingiausiai.

LSS. 60-tos kp. komitetas: 
M. M. Plepys, org.,

M. J. Kazlauskas, sekr.

LDLD. 2 kuopos susirinki- 
_________ mas.

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 2 kuopos 
susirinkimas Įvyks 11 gruo
džio vakare, pradedant nuc 
8 vai. LSS. 60 kuopos salėje, 
po num. 376 Broadtvay, So 
Bostone. Visi nariai priva
lo būt ir atsiimti išleistas 
knygas. Taipgi bus rinkimas 
valdybos sekantiems me
tams, visų balsavimas reika
lingas.

T. P. Greviškis, pirm.

Prakalbos.
Gruodžio 15 dieną (atei

nančią nedėlią) nuo 7:30 vai. 
vakare, svetinėje po num. 
193 Hanover str.. Bostone, 
bus prakalbos, kurias suren
gė LSS. 162 kuopa. Kalbė® 
dr-gė Z. M. Puišiutė.

Bus taipgi dainų ir dekla
macijų.•v •

Ketverge bus diskusijos.
Gruodžio 12, S valandą va

kare, So. Bostono lietuvių 
socialistų salėje bus diskusi
jos temoj: "Ar reikia šaukti 
lietuvių darbininkų suvažia
vimas Amerikoj?” Klausi
mas yra labai svarbus ir 
manoma, kad susirinkimas 
bus labai skaitlingas. Kvie
čiami visi, kas tik nori ką 
pasakyti, ar kitų pasiklausy
ti. Balsas bus duodamas 
visiems. P. Matauskas.
KRIAUČIŲ PRAKALBOS

Nedėlioję, 15 gruodžio, 
7:30 vakare, Lietuvių sve
tainėje, kampas E ir Silver 
sts. bus žymios prakalbos.

Kalbės Št. Michelsonas ir 
S. Zonas, Bostono kriaučių 
pirmininkas.

Kviečiame publiką kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

K. Savickas.

TEATRAS ir KONCER
TAS! .

Rengia LSS. 162 kuopa, 
28 gruodžio, Dudley st. Ope
ra House, 113 Dudley st., 
Bostone. Prasidės 7:30 va
kare. Tai bus pirmas toks 
gražus lietuvių vakaras, ka
me dalyvaus garsus lietuvių 
dainininkas Jonas Butėnas, 
kuris dainuoja New Yorko 
Metropolitan Operoje. Taip
gi bus sulošta gražus veika
las "Milionai Vandenyje". 
Gerbiamoji publika malonė® 
atsilankyti. Komitetas.

RISTYNES
Seredoje, 18 Gruodžio, 

1918. Lietuvių svetainėj, So. 
Bostone nuo 8 vakare. Im
sis lietuvis drutuolis J. Šim
kus su Leo A.Havatt :Young 
Gocht su M. Moliejum, lie
tuviu. Pėtras Giedrys su A. 
Matuliu. Tai bus vienos iš 
didžiausių ristynių, kuriose 
dalyvaus tiek lietuvių. Ma
lonėkit atsilankyti kiekvie
nas.

įžanga 85c. ir 55c.
Kviečia Komitetas.

PARSIDUODA DIDELIS 
PULRU1MIS.

Poška shoukeisis ir daug visokių 
forničiu. Parsiduoda visai pigiai.

Savininkas nusipirko didelį plotą 
žemės ir statosi GARAGE jam reikia 
oinigu. Kuris atsikreips ir duos tin
kama pasiūlymą, paims ta gerai iš
dirbtą bizni.

Kreipkitės tuojaus šiuo adresu:
A. J KUPSTIS.

343 Rroadvay. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston, 481-M.

301

GERI AUSIS LIETUVIS SIAUČIUS 
A. ARAZOKIUS,

E str.. So. Boston. Mass.
(šalia Lietuvių Salės)

Taisau visokius čeverykus ir čeba- 
tus. Storas atdaras dienomis ir va
karai’. Darbą padarau gerai, stip
riai ir pigiai. Robo kurkos po 50 
centų. (52)

APSISAUGOKITE NUO 
INFUZIJOS.

Jau ir vėl girdisi naujų 
susirgimų ta baisia ja epide
mija. Todėl patartina kiek
vienam apsisaugoti nuo tos 
ligos pirmiau negu ji apsi
reiškia. Nelaukit pakol ap- 
sirgsite. bet paimkite vartot 
tuojaus Plotkeles dėl apsi
saugojimo. Prekiuoja $5.00. 

Taipgi turime visokių vais
tų, kokie tik vartojami pa
saulyje. Klausdami pri- 
siuskite k rasos ženklelį at- 
sakvmui.

* K. ŠIDLAUSKAS,
Provizorius,

226 Broadwav,
SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA FORNIC1AI
3 ruimams, visai mažai vartoti; 

parsiduoda pigiai. Gali matyt vaka
rais nuo 6 ir šventadieniais. (51) 

Juozas Kavaliauskas
116 Bowen str., So. Boston, Mass.

S e v e r o s Gyduoles užlaiko
• c..uyfiCS svtika*«».

Kosulys
yra kasdieniniu svečiu daugelyje i 
nemtį Tarytum niekas jo nemyli, 
bet jis ateina neprašytas ir būva ' 
ilgą raiką. Išvaryk jį su geru vaistu, ( 
pirma negu jis apsiseda. Gauk ge
rai žinomo vaisto nuo kosulio: 1

: gevera’s
Balsam f or Umgs ’

* (Sev*ros Baisa mo Plaučiams) kuri* I 
( noo 1881 m. pasekmingai yra var- (

tojamas nuo kosulio, persišaldymo,
* užkimimo, mėšlunginio kvengdžšji- ( 
( mo ir kosulio bronchite ir irmedėje (

Cmfluenzoje). Jis yra malonus imtk
* Vaiki! mėgsta ji taip kaip ir suau- I 
( gusieji. Jo veikimas greitas ir pa- .

lakinantis. Jis turėtų būti kiekvie-
* nuošė namuose. Gauk vietinėj* ap- l 
( takose. Kainos 25 ir 60 centų. (

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, ’O^VA
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ne*

Ofisas "Keleivio” namo.
Broadvay, tarpo C ir D

SO. BOSTON, MASS.

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS. 

VALANDOS: Nuo 9 iki U dica*.
Nuo 2 iki » vak. 

NEDALIOMIS 
iki 1 v. po pietų.

Telephon*: 
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyry ir moterų ligas.
VALANDOS: 

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

netoli nuo Hanover it„ 
BOSTON, MASS.*

Tel. Hayinarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR ( HIRURGAS.

Specialistas Slapty ligų.
VALANDOS: (ibi

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 21G.

BEKdAMIN MEHOELSOHN
ADVOKATAS

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

931-932 Slater Bidg.
390 Main SL, Tel. Park 709 

Worcester, Mass.

įDr.L. J. Podder!
1 • Ii Iš Petrogrado.
į GYDO SLAPTAS VYRŲ IR

’ MOTERŲ LIGAS.
,« Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 
’ VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare.
K Kalbu Ruskai ir Lenkiškai.

69 CHAMBER ST.
Telephone: Haymarket 3390.>1t

v

ikiškai. (42) >
BOSTON jIII

P. and A. Phone, 
MeKees Ročka 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

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

GROSERNĖ IR BUČERNft. 
Bunu už Perkaibėtoją visokiuose 
reikaluose arba teismuose, 
teikiu visokias informacijas 
dyk*. . XAUNDRY.

JONAS A. KATKUS, 
222 Sagamore SL, Pittsburgh, Pa.
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. nmoooioioiopiotoioioK^^
• ;Tel.: Richmond 2957-M. H

Į Dr. David W. Rosen i
i Kalba

GYDO

Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai.

CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lp ryto.
Nuo 2 iki 3 diena.
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

h

rag&a feft&aegs—r—žg

B. S. Stone, Oph.D.
Akių

Bpecijalistas.

(eriaušs Kriaučius Bastant
Jeigu norit* tinkamas Ir atsakan

čiu drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

321

>>

J. BERŽELIONIS & CO 
I Haymarket Sę. kampas Croos Sten 
arba U Chaadler St. netoli Csstla S#, 

BOSTON, MASS.

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 8 dien*. 
Nuo 7 iki 9 vai vakar*.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

< 
l
(

10 m. So. Bostone.
399 Broadvay, 

SO. BOSTON, MASS.

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

i ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- )>. 
! šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu-’t 
; matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- )Y 
; čiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- T 
j gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- it 
; terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnau- 
! sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- II) 
' dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad įjj 
' ateikite į APTIEKA po numeriu (l)n)

100 SALĖM ST., BOSTON, MASS.


