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Sumušta Bulgarija visiškai 
pasidavė sąjungininkams.

MANOMA, KAD TĄ PATĮ 
PADARYS IR TURKIJA.

Berlynas labai nusigandęs.
Sumušus sąjungininkams 

bulgarų armiją Makedoni
joj, Bulgarija pradėjo pra
syti taikos.

Pirmutinės žinios lyg ir 
rodė, kad Bulgarijos prem-j 
jeras Malinov savo vardu 
prašo pertraukti mušius. 
Paskui buvo sakoma, kad 
taikos pasiūlymas sukėlęs 
dideli pasipriešinimą ir kad 
dėlto Bulgarijoj galinti kilti 
revoliucija.

Bet dabar pasirodo, kad 
tokį žingsnį padaryti nu
sprendė parliamento blokas, 
susidedąs iš įvairių partijų 
lyderių. Iš to reikia supras
ti, kad patįs žmonės parei
kalavo baigti karę, pakol 
sąjungininkai da neužėmė, 
daugiau jų krašto. Žinios 
anądien sakė, kad serbų rai
teliai nusidangino Bulgari
jon jau 15 mylių nuo rube- 
žiaus.

Oficialis Bulgarijos pra
nešimas apie taiką skamba 
taip:

„Akyvaizdoje susidėjusių 
dabar aplinkybių, Bulgari
jos valdžia, norėdama pabai
gti kraujo praliejimą, apta
rus padėjimą bendrai su vi
sais kompetentiškais autori
tetais, įgaliojo savo vyriau- 
sijį armijos vadą pasiūlyti 
sąjungininkų kariumenės 
vadui Salonikoj sulaikyti 
mušius ir užvesti derybas a- 
pie pertraukimą karės ir į- 
vvkinimą taikos.

„Bulgarijos delegacijos 
nariai jau išvažiavo Saloni- 
kon, kad susitikus su sąjun
gininku karininkais.”

Iš Londono pranešama, 
kad taikos išlygos bulgarų 
sostinėn Sofijon tapo jau 
nusiųstos. Tarp kita ko esą 
reikalau jama, kad pirma ne
gu prasidės taikos derybos 
Bulgarija tuojaus evakuotų 
(apleistų) visas užimtas že
mes, pertrauktų visus reika- 
lūs su Vokietija, Austrija ir 
Turkija ir tuojaus paleistų 
savo armiją.

I 
i

BULGARŲ DELEGACIJA 
PRIBUVO SALONIKON.
Pereitoj subatoj Salonikon 

jau atvažiavo Bulgarijos at
stovai tartis su sąjunginin
kų valdžiomis apie pertrau
kimą karės ir įvykinimą tai
kos. Delegatais yra vyriau- 
sis bulgarų kariumenės va
das gen. Lukov, finansų mi
nisteris Liapčev .ir buvęs 
Bulgarjos kabinėto narys 
Radev.

VOKIETIJAI IŠMUŠĖ 
SUNKI VALANDA.

Amsterdamas. — Berlino 
„Lokal Anzeiger,” kalbėda
mas apie Bulgarijos klausi-1 
mą, sako: „Vokietijai išmu
šė sunkiausia valanda.”

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on October 
2. 1918, as rcąuired by the Act of
October 6, 1917.

NUO 18 LIEPOS PAIMTA 
325,000 BELAISVIŲ.

Nuo 18 liepos šių metų są
jungininkai paėmė jau 325,- 
000 belaisvių ir 3,600 kanuo
lių.

Iš to skaičiaus 247,000 be
laisvių ir 3,100 kanuolių bu
vo paimta vakarų fronte, 
Francuzijoj.

Vieni tik anglai paėmė va»į 
karuose 110,872 belaisvių ir, 
1,700 kanuolių.

Franeuzai paėmė 100,210 
belaisvių ir 900 armotų.

Amerikonai paėmė 36,000 
belaisvių ir 500 kanuolių.

Palestinos ir Makedonijos 
mūšiuose paimta 60,000 
laisvių ir 465 kanuolės.

Sibire ir Murmanske 
imta 18,000 belaisvių.

BERLYNE SUMIŠIMAS.
Kopenhagoj gauta žinių, 

kad pusiau oficialiams Ber-' 
lyno laikraščiams paskelbus, 
kad Bulgarija prašo jau per
traukti karę, vokiečių sosti
nėj kilęs didžiausis sumiši
mas.

Sultonas reikalauja 
iš kaizerio pinigą

Metai XIII.
True translation fiied with.the post- 
raaster at Boston, Mass., on October 
2, 1918, as re<Įuire<i by the Act of
October 6, 1917.

AMERIKONAI 
PRADEDA MUŠT 

BOLŠEVIKUS.

PASKUI BULGARIJĄ 
SEKS TURKIJĄ.

Kada Bulgarija su sąjun
gininkais susitaikė, tai nėra 
abejonės, kad jos pavyzdžiu 
paseks ir Turkija, kurios 
armija Palestinoj likos su
naikinta ir nėra vilties, kad 
Vokietija galėtų duoti jai 
kokią pagalbą.

Tuo budu Austro-Vengri
ją vėl bus apsupta geležiniu 
lanku. Rumunija be jokios 
abejonės neužilgo vėl stos 
karėn prieš savo pavergė
jus, o sąjungininkams išnau- 
jo Austrijos pietuose pasi
rodžius, madžiarų provinci
joj gali užliepsnot revoliuci
ja.

Vokiečiu valstybės kancle
rius von Hertling atsisakė 
nuo vietos.

True translation filed witn the post-master at Boston, Mass., on October 
2, 1918, as reęuired by the Act ofOctober 6, 1917.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on October 
2, 1918, as retjuired by the Act of 
October 6, 1917.

SERBAI PAĖMĖ VĖLĖS 
TVIRTOVĘ.

S^rbų karės vyriausybė 
paskelbė, kad serbai paėmė 
Vėlės miestą ir tvirtovę, 
tvirčiausią bulgarų armijos 
papėdę pietų Serbijoj.

Nuo Vėlės serbai eina ant 
Uskubo. Visi bulgarai ir 
vokiečiai, kurie gynė Vėlės, 
pateko serbų nelaisvėn.

Oficialis serbų .pranešimas 
sako:

„Mes paėmėm labai daug 
belaisvių, daugiausia vokie
čių, galybę karinės medžia
gos, jos tarpe keliasdešimts 
kulkasvaidžių, tris kalnų ar- 
motas ir kitokių prietaisų.”

IŠLYGOS KURIOMIS BULGARIJA
PASIDAVĖ SĄJUNGININKAMS.

Pertraukimas karės tarp 
Bulgarijos ir sąjungininkų 
yra grynai militarinė sutar
tis ir politinio pobūdžio nu
tarimų joje visai nėra.

Bulgarija sutinka pasi
traukti iš visų žemių, kurias 
ji buvo užėmus Graikijoj ir 
Serbijoj, tuojaus paleisti sa
vo kariumenę ir pavesti, są
jungininkams visus savo ko
munikacijos budus.

Bulgarija paveda sąjun
gininkams visus savo laivus 
ir nevigacijos kontrolę ant 
Dunojaus upės, o taipgi su
tinka duoti kariškiems są- 
jungninkų žygiams liuosą 
perėjimą per Bulgarijos že
mę.

Visi Bulgarijos ginklai ir 
amunicija bus sudėta po są
jungininkų kontrole, ku
riems taipgi duodamą teisę 
užimti visus svarbiausius 
strategijos punktus Bulga
rijoj.

Associated Press sakosi 
patyrusi, kad karinis užėmi
mas Bulgarijos pavedama 
anglų, francuzų ir italų 
soėkoms, kuomet evakuotas 
Graikijos ir Serbijos dalis 
užimsiančios graikų ir ser
bų kariumenės.

Karės pertraukimas reiš
kia visišką pasidavimą ir 
Bulgarija paliauja buvus 
karininke.

Visi Balkanų teritorijos 
klausimai iš sutarties išleis
ta. Tas bus išrišta visuoti
noj taikos konferencijoj.

Sąjungininkai taipgi pa
darė jokių reikalavimų kas 
link Bulgarijos karaliaus; jo 
padėjimo skaitoma vidujiniu 
šalies reikalu ir tegul žmo
nės patįs daro su juo ką jie 
nori.

Šita sutartis pasilieka ga
lėję iki galutinos ir visuoti
nos taikos.

MŪŠIAI TARP BU? GABI
JOS IR SĄJUNGININKŲ 

JAU PERTRAUKTI.
Londonas. — Šiandien, 30 

rugsėjo, čionai gauta žinių, 
kad Bulgarija pasidavė ne
statydama nuo savęs jokių 
išlygų. Mūšiai tarp sąjungi
ninkų ir bulgarų likos per
traukti šiandien po pietų.

Paryžius. — Tarp sąjungi
ninkų ir Bulgarijos padary
ta sutartis pertraukti karę. 
Tas paskelbta oficialiai 30 
rugsėjo.

T 10 DIENŲ SĄJUNGI
NINKAI PĖMĖ 123,000 
BELAISVIŲ IR 1,200 

KANUOLIŲ.
Londonas. — Belaisvių 

skaičius per dabartinį sąjun
gininkų ofensyvą taip grei
tai auga, kad pilno skaičiaus 
jokiu budu negalima paduot- 
ti. Tečiaus vidutinis apskai- 
tliavimas parodo, kad per 
10 paskutinių dienų sąjun
gininkai paėmė įvairiuose 
frontuose 123,000 belaisvių 
ir 1,200 kanuolių.

Turku '
vė 50.000 belaisvių a; 
nuoles.

Bulgarų sutriuškinimas 
davė 20,000 belaisvių ir 350 
kanuolių.

Francuzų-amerikonų žy
gis laimėjo 19,000 belaisvių 
ir 100 kanuolių.

Anglų smūgis ties Cam- 
brai (Francuzijoj) atnešė 
23,000 belaisvių ir su viršum 
300 kanuolių.

Anglų-belgų ofensyvas 
Belgijoj davė 11,000 belais
vių ir su viršum 100 kanuo
lių.

AUSTRŲ KAMUMENĖJ 
KILO MAIŠTAS.

Kada pasklydo žinios, kad 
Bulgarija visiškai pasidavė, 
austro-vengrų kariumenėj 
Makedonijos fronte kilo 
maištas. Sakoma, kad keli 
regimentai išmušė visus sa
vo oficierius.

Iš Archangelsko praneša
ma, kad šiaurės fronte da
bar visose vietose dalyvau
ja amerikonai ir paskuti
niuose mūšiuose jie paėmė 
jau keliatą kaimų. Jie vei- 

jkia išvien su anglais ir tais 
• rusais, kurie eina prieš bol
ševikus. Jie nuėjo palei 
Šiaurę Dauguvą jau dau
giau kaip 50 mylių. Bolše
vikai traukiasi linkui Kotlo.

Kotlas guli prie Šiaurės 
Dauguvos, apie 325 mylias į 
pietus nuo Archangelsko. 
Anglų orlaiviai nuolatos tė- 
myja ir bombarduoja bolše
vikus. Keturi bolševikų lai
vai likos paskandinti. Są
jungininkai paėmė kelias 
kanuolės ir kitokio grobio, 
o taipgi 100 belaisviu. Bol
ševikų laivai, traukdamiesi 
linkui Kotlo, primėtė Dau- 
guvon minų, todėl sąjungi
ninkai likos sulaikyti, pakol 
minos buvo išgaudytos. Są
jungininkų nuostoliai esą 
nedideli.

I

be-

pa-

I TRIS DIENAS PAĖMĖ 
40,000 VOKIEČIŲ.

Į tris paskutines pereitos 
sąvaitės dienas franeuzai, 
anglai, amerikonai ir belgai 
paėmė 40,000 vokiečių ir 300 
kanuolių.

Nuo 18 liepos sąjunginin
kai paėmė jau 200,000 vokie

čių, 3,000 kanuolių, 20,000 
kulkasvaidžių ir galybes vi
sokios karinės medžiagos. 
Prie šito da nepriskaityta 
grobis paimtas Palestinoj, 
Makedonijoj ir kituose ka
rės frontuose.

I Mooney busiąs pakartas

VOKIEČIAI BĖGA Iš RU
MUNIJOS.

Žinios iš Šveicarijos sako, 
kad pereitoj pėtnyčioj aku- 
pacinės vokiečių spėkos pra
dėjo jau kraustytis iš Rumu
nijos. Šveicarijoj eina stip
rus paskalai, kad Rumunijos 
gyventojai sukilo. Civilė vo
kiečių valdžia skubinas ga
benti savo archyvus laukan.

INFLUENZIJOS EPIDE
MIJA SIAUČIA EURO

POJ IR AMERIKOJ.

KITAIP PERTRAUKSIĄS 
SU BERLYNU VISUS 

REIKALUS.
Bulgarijos caras nutaręs at

sisakyti nuo sosto.
Ženevoj gauta žinių, kad 

Turkijos sultonas pareikala
vęs iš kaizerio pinigų ir jei
gu tuojaus jų negausiąs, 
pertrauksiąs visus reikalus 
su Berlynu.

Prašydamas pagalbos, 
Turkijos vyziras taipgi pa
reikalavęs Berlyne, kad Vo
kietija panaikintų visas pa
skolas duotas Turkijai pir
miau. Sakoma, kad siųsda
mas savo vyzirą Berlynan 
sultonas pasakęs:

„Man jau nusibodo Vokie
tijos viešpatavimas ant Tur
kijos. Pareikalauk, kad mu
sų reikalavmai butų tuojaus 
patenkinti, arba tuojaus 
apleisk Berlyną.”

Londone esama gilaus įsi
tikinimo, kad Turkija tuo
jaus prašys taikos.

10,000 TURKŲ PASIDAVĖ 
ANGLAMS.

Londonas. — Spalių 1 d. 
karės vyriausybė paskelbė, 
kad didelės turkų spėkos 
tarp Ammano ir Masino pa
sidavė anglams. Vėliausia iš 
Palestinos fronto žinia sako, 
kad tos spėkos susideda iš 
mažių-mažiausia 10,000 tur
kų.

BULGARIJOS CARAS AB- 
DIKUOJĄS.

Roma. — Spalių 1 d. Vati
kane gauta iš Vienos žinių, 
kad Bulgarijos caras Ferdi
nandas nutaręs atsisakyti 
nuo sosto, paveždamas jį 
kronprincui.

Vienas Californijos gu- 
bernotoriaus Stephenso pa
tarėjų pasakė, kad guberna
torius nepripažinsiąs Moo
ney naujos bylos. Anot jo, 
gubernatorius paaiškinsiąs, 
kad jis neturįs pamato abe
joti, kad Californijos teis
mo nuosprendis galėtų būt 
neteisingas.

„Mooney bus pakartas,” 
pasakęs tas ponas.

„Bet kaipgi su federale 
valdžia? Juk ji stovi už per
žiūrėjimą bylos iš naujo,” 
pastebėta gubernatoriaus

ANGLAI APSUPO DAR 
VIENĄ TURKŲ 

ARMIJĄ.
Iš Londono pranešama, 

kad Palestinoj, Jordano a- 
pielinkėj, anglai apsupo ir 
4-tą turkų armiją ir kad ga
lį ją taip pat sunaikinti. Pa
imtų nelaisvėn turkų skai
čius pasiekęs jau 45,000.

Jei šita armija butų sunai
kinta, tai iš viso Palestinoj 
turkams butų atimta 80,000 
kareivių.

Kaip turkų padėjimas yra patarėjui.
sunkus, tai galima suprasti į „Wilsonas neturi teisės i 
išto, kad iš vienos pusės ant'valstijos reikalus kištis ir 

jis nieko daugiau nedarys, 
kaip tik protestus,” paaiški
no gubernatoriaus žmogus, 
„žmonės gi pradeda Mooney 
byla jau nebeidomauti. Ir 
jis bus pakartas sulyg teis
mo nuosprendžio.”

jų gula arabų raiteliai su 
pėstininkais, iš antros pusės 
arabai su anglais, o iš tre
čios vieni anglai. Turkai 
prispirti prie Jordano upės 
ir turbut jau neištrūks.

BELGAI PAĖMĖ I)IXMU- 
I)Ę IR 6,000 VOKIEČIŲ.
Belgijoj, tarp Diksmiudės 

ir Ypro, karaliaus Alberto 
kariumenė nugrūdo vokie
čius nuo 4 iki 5 mylių atgal 
ir paėmė 6,000 belaisvių. 
Bendromis belgų ir anglų 
pastangomis atimta iš vo
kiečių plotas žemės, kuri jie 
laikėsi nuo pat užėmimo Bel
gijos 1914 metų. Dabar są
jungininkai artinasi prie 
svarbaus geležinkelių mies
to Roulers.

NUMUŠĖ 53 VOKIEČIŲ 
ORLAIVIUS.

Iš Londono pranešama, 
kad pereitą utarninką ang
lai numušę 53 vokiečių orlai
vius. Trisdešimts vienas iš 
tų buvo sunaikintas, o 22 nu
mušti žemėn. Anglų 10 or
laivių taipgi nebesugrįžo.

Bėgiu 24 valandų anglų 
lakūnai nuėmė daugiau kaip 
2,000 fotografijų ir metė 

112V£» tonų bombų.

SUCHOMLINOVAS PA
BĖGO, NESUŠALDYTAS.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad gen. Suchomlinovas, bu
vęs prie caro nuo 1909 iki 
1915 metų karės ministeriu, 
kurį anądien paskelbta su
šaudytu, esąs gyvas. Jisai 
pabėgęs iš Rusijos Finlian- 
dijon.

Metai atgal jisai buvo tei
siamas Petrograde revoliu
cinio teismo už valstybės iš
davimą ir buvo nuteistas ka- 
torgon iki gyvos galvos. Jis 
buvo kaltinamas už puolimą 
Rusijos armijos, nes jis ne
davė daryti daugiau amuni
cijos, neleido siųsti armijai 
kanuolių nei šovinių; jis 
taipgi buvo kaltinamas tei
kimu vokiečiams informaci
jų apie msų pienus, ėmimu 
iš kontraktorių kyšių ir tt. 
Ir visus tuos apkaltinimus 
teisme jam prirodyta. .Jis 
buvo teisiamas su pačią, bet 
ji buvo išteisinta.

100,000 žmonių serga Ispani
joj.

Telegramos praneša, kad 
ispaniškaja influenzija Ispa
nijoj serga 100,000 žmonių, 
tų tarpe ir pats karalius.

Amerikoj apimtos 26 
valstijos.

Ispaniška liga plinta po A- 
meriką kaip aliejus vandens 
paviršium. Iš Washingtono 
pranešama, kad gripas apė
męs jau 26 valstijas ir siekia 
nuo Atlantiko iki Pacifiko.
Massachusetts valstijoj ser

ga apie 50,000.
Nežiūrint visų daktarų ir 

sveikatos komitetų pastan
gų, sulaikyti ispaniškąjį gri
pą iki šiol da nepasisekė. 
Massachusetts valstijos epi
demiologas Dr. Carey ap
skaito, kad šioj valstijoj ser
ga apie 50,000 žmonių.

Liga skina daktarus ir 
nurses.

Ispaniškoji influenzya y- 
ra tokia liga, kad patįs dak
tarai ir nursės negali nuo 
jos apsisaugoti. Bostono 
miesto ligonbutyje apsirgo 
apie 50 nursių ir apie 50 nur- 
sių ir apie 10 daktarų. Keli 
jų mirė. South Bostone mi
rė Karney ligonbučio vy- 
riausis daktaras. South' 
Bostone taipgi mirė dakta-, 
ras Denning, už kelių dienų 
jo brolis dentistas, paskui jų| 
sesuo, o ant galo ir motina 
— į kelias dienas likos iš
šluota visa šeimyna.

Serga 78,093 kareiviai.
Vyriausia kariumenės 

daktaras Washingtone pra
neša, kad 30 rugsėjo įvai
riose kempėse ispaniškaja 
influenzija sirgo 78,093 ka
reiviai.

Kongresas paskyrė 1,000,- 
000 dolerių kovai su ispaniš
kaja influenzija.

Londonas. — Nors ne ofi
cialiai, bet iš tikrų šaltinių 
čia gauta žinių, kad Turki
ja jau paprašė baigti karę.

i SUSTABDYKITE SUŽEIDŽIAMŲJŲ SKAIČIŲ 
Į TUOJAUS!

■

Amerikos vyrai ir pinigai padės TAI PADARYT.

į Pirkite LAISVES BONDUS! Pirkite juos DABAR.
! Pirkite pagal jūsų išga’A KDODADGIAUSIAI!
i Paskubinkite PERGALĘ, kuri sugrąžins musu vyrus 

namon.
! Nesirūpinkit apie pinigus — jie sugrįžs Jums atgal 
1 su nuošimčiu. Mislykite tik anie musų drąsius, jau- 
į nūs Amerikonus kurie mušasi, kenčia ir miršta 

“tenai” už musu ir viso pasaulio LAISVĘ.
■ ***

4-tos Laisves Paskolos Bondas galiu PIRKTI visur:
Pačtose, Bankose, Dirbtuvėse ir Teismo namuose. 

Pirkite už kiek Jus išgalite ir pagelbėkite greičiau 
j laimėti karę savo šaliai!

LAISVĖS PASKOLOS KOMITETAS.■
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Atsirado 
“Kovotojai.”

Klausykit, pasiskaitykit 
šitokio kuriozo:

"Viso lietuvių tautinio judė
jimo, kaip kiekvieno kito tauti
nio judėjimo, augšciausis, ga
lutinis tikslas yra iškovoti savo 
tautai laisvę, o savo šaliai pilną 
neprigulmybę.

” Tėmykite, męs nesakome 
'išprašyti,’ ’išmaldauti.’ 'išrei
kalauti,’ bet iškovoti, žmonės, 
kurie, turėdami savo laisvę, 
nenori jos apginti, nėra verti 
tą laisvę turėti, lygiai kaip 
žmonės, nemokantieji, ar ne- 
norintieji už ją kovot, nėra 
verti ją gaut. Tas yra aišku, 
kaip saulė danguje ir tą kiek
vienas lietuvis, trokštantis sa
vo tautai laisvės, gerai su
pranta. ”

Ar žinot, kas taip rašo?
Ogi "Lietuva” — ta pati 

"Lietuva”, kuri visuomet 
gaudavo isterijos, kuomet 
socialistai pasakydavo, kad 
laisvę gali tiktai per kovą į- 
gyti-

Niekas nėra tiek purvo iš
liejęs ant revoliucionierių, 
niekas nėra tiek aplojęs var
dą kovotojų už Lietuvos pa- 
liuosavimą, kaip "Lietuva,” 
ir dabar tas laikraštis pats 
sako, kad laisvę reikia iško
voti !

Kaip tai atsitiko? Nejau
gi "Lietuvos” redaktorius 
Balutis virto revoliucionie
rium?

Oi ne! Jis kaip buvo at
žagareiviu, taip ir tebėra. 
Jis dabar pritaria "kovai už 
laisvę” todėl, kad dabar 
pradėta kalbėti apie organi
zavimą lietuviško "vaisko”. 
Tai ve kur šuo pakastas.

Jau ‘apsisprendė.’
"Vienybė Lietuvninkų,’* 

polemizuodama su "Nau
jienomis,” užreiškia, kad lie
tuviai esą senai apsisprendę. 
Girdi:

” 'Naujienos’ dar tebekovo
ja už apsisprendimą, net už tei
sę apsisprendimo, kada Lietu
viu Tauta ir Vilniuje ir Rusijo
je ir Amerikoje per savo sei
mus. o Švedijoje ir Šveicarijoje 
per atstovu konferencijas jau 
realės nepriklausomybės parei
kalavo ir kada Lietuvoje Tau
tos Taryba jau šąli nepriklau
soma esant apskelbė. ”

"Vienybė Lietuvninkų” 
kalba nesąmnnes. Lietuvių 
tauta yra visi lietuviškai 
kalbantis vyrai ir moteris, 
visos partijos ir srovės sudė
tos krūvon. Tokia tauta da 
nėra bandžiusi spręsti savo 
likimo nei Vilniuje, nei Ame
rikoje, nei kur kitur. Tos 
konferencijos, ką buvo Švei
carijoje, Švedijoje ar Rusi
joje, tai ne lietuvių tautos 
konferencijos; tai konferen
cijos Gabrių, Yčų, Bartuškų 
ir kitokių nešvarių politikie
rių, kurie niekeno neįgalioti 
mėgsta visos tautos vardu 
kalbėti ir "nutarimus” dary
ti. Negana to, pas tuos po
litikierius nėra da ir nuo
monių vienodumo. Vilniškė 
Taryba stovi "už amžinus ri
šlus su Vokietija" ir kviečia 
vokiečių junkerius Į Lietu
vos karalius, Petrogrado su
važiavimas išsireiškė už ne
priklausomą Lietuvą, o A- 
merikos klerikalų ir tauti
ninkų "tarybos” reikalauja 
neva respublikos. Ir "Vieny
bė Lietuvninkų” pasakoja, 
kad per visus tuos suvažia
vimus lietuvių tauta .jau 
"apsisprendusi.”

Iš to išeina, kad Brookly- 
no tautininkų organas arba 
nežino kas yra apsiprendi- 
mas, arba bijosi tikro žmo
nių balso ir todėl ramina 

pats save, kad viskas jau at
likta ir taip turės palikti.

Bet mes jaučiame, kad 
taip nepasiliks. Mes esam 
įsitikinę, kad revoliucijos iš
keltas tautų apsisprendimo 
obalsis bus priimtas taikos 
kongrese ir Lietuvos žmo
nėms bus duota proga pa
tiems nuspręsti savo likimą. 
Visi "diplomatai” ir visos 
"augščiausios tarybos” tuo
met turės pasislėpti.

Apsisprendimas tiktai 
tuomet bus visos tautos ap
sisprendimu, kuomet jame 
dalyvaus visi pilnamečiai pi
liečiai be tautos, lyties ir ti
kėjimo skirtumo ir išris sa
vo likimo klausimą visuoti
nu balsavimu.

-•

Nežino ką 
pliauškia.

Chicagos "Draugas” turi 
tą ypatybę, kad mėgsta 
daug kalbėti apie socialistus, 
bet kalbėdamas visuomet 
prišneka didžiausiu nesą
monių ir, vietoj pašiepti sa
vo priešininką, jis visuomet 
pats save išstato ant juoko. 
Pavyzdžiui, 225-tam savo 
numeryje šitas, atsiprašant, 
laikraštis rašo:

"Lietuvių socijalistų laik
raščių paieškojimų skyriuose 
daugiausia dedama paieškoji
mų moterų, pabėgusių nuo sa
vo vyrų.

"Dažniausia skelbiama, kad 
pabėgusios su ’burdingieriais’. 
Pasiėmusios sutaupytus vyro 
pinigus ir vaikus. Apleisti vy
rai savo ’žmonų’ ieško. Duoda 
peskelbimus į socijalistų laik
raščius. Jie gerai žino, kad tik 
per tokius laikraščius gali su
sekti, kur pabėgo 'žmonelė’. 
Jie žino, kad geras žmogus vi
suomet skaito gerus laikraš
čius ir jis nedrys užsiimti to
kiais nepadoriais darbais. Jie 
žino, kad tie ’burdingieriai’. 
kurie paveržia svetimas mote
ris. yra socijalistų laikraščių 
skaitytojai."

Kasgi iš to išeina?
Išeina, kad "burdingieris” 

pabėgęs su kito vyro mote
riške ir perskaitęs laikrašty
je paskelbimą, kad tos mote
riškės vyras pabėgėlių ješ- 
ko, tuojaus ims ir praneš 
iam: "Aš gyvenu su tavo 
pačia po tokiu ir tokiu nu
meriu. Atvažiuok ir areš
tuok mudu.”

Kas turi nors kiek sveiko 
nroto galvoj, tas supranta, 
kad pabėgės.su svetima pa
čia "burdingieris” nekuo- 
met tokių pranešimų neda
rys. Jisai slapstysis kaip į- 
manydamas. • Nes kitaip, 
kameri jis butų ir bėgęs? 
Bet "Draugas" to nepajiegia 
sunrasti. Jam rodosi, kad 
jeigu, padėkime. "Keleivy
je” tilpo pajieškoiimas pa
bėgusios su "burdingie- 
rium” moteriškės, tai iau 
tas "burdingieris” tikrai tu
ri būt "Keleivio” skaityto
jas. O ištiesų tokie žmonės 
tankių-tankiausia neskaito 
jokiu laikraščiu.

Rašančiam šiuos žodžius 
teko priimti paskutinėmis 
dienomis tris tokių pajieško- 
jimų. Dvi moteriškės, liku
sios su mažais kūdikiais, jie- 
škojo pabėgusių savo vyrų. 
Paklaustos dėl žingeidumo, 
ar skaito jos "Keleivį,” at
sakė, kad neskaitančios ir 
skaityt visai nemokančios, 
bet pajieškojimą norinčios į 
laikraštį paduoti. Paklaus
tos toliaus, ar skaitė pabė
gusieji jų vyrai, viena atsa
kė, kad jos vyras kartais nu- 
sipirkdavęs "Darbininką.” 
antras gi nieko neskaitęs, iš- 
skirus tik maldaknygę baž
nyčioj, nes prie parapijos 
prigulėję abudu. Trečią pa
jieškojimą padavė vyras,

yra "Keleiviu

kurio moteris, pasiėmus pi
nigus, pabėgo su rusu ”bur- 
dingierium,” kuris nei žo
džio nemokąs lietuviškai.

Dabar, jeigu protauti taip 
kap "Draugas,” tai reikėtų 
padaryti išvedimą, jog visi 
trįs tie žmonės — ir tiedu 

į parapijonai. ir tas nei žo
džio lietuviškai nesuprantąs 
rusas — yra "Keleivio” 
skaitytojai, nes visi trįs jie 
buvo per "Keleivį” jieškoml

Argi reikėtų didesnio ne- 
nuosakumo?

Kad "Draugas” nežino ką 
pliauškia, tai turbut ir jis 
pats gerai supranta, bet jam 
norisi papliaukšti, kad socia- 
listiškų laikraščių skaityto
jai bėga su svetimomis mo
terimis, ir jis pliauškia. Jis 
nori tuo pasakyti, kad kas 
skaito "gerą” laikraštį, su
praskit tokį laikraštį kaip 
"Draugas,” tas "nedi^š už
siimti tokiais nepadoriais 
darbais."

Bet čia tai "Draugas” ir 
įklipmpsta. Nes jo bendro- 
”ės prezidentas kun. Ežers- 
kis iš tų "geru” laikraščių 
Įkvėpimą besemdamas su 
Maryte tokių šposų pridarė, 
kad vyskupas turėjo jį ir iš 
tos apielinkės išsiųsti.

Taigi "Draugui” butų 
daug sveikiau, kad jis kalbė
tų apie šv. Kazimiero da
vatkų reikalus, o nekištų 
murzino savo snapo i socia
listų laikraščius.

true translation filed with the post- 
-naster at Boston. Mass., on Octobe; 
2, 1918. as reąnired by the Act of 
ictober 6, 1917.-

Bulgarija puolė.
Bulgarija jau nebeka- 

riaus. Ji priėmė visas sąjun
gininkų pastatytas išlygas, 
kas reiškia absoliutišką pa
sidavimą. Šito pasekmėj 
tarp jos ir sąjungininkų ka
rė likos pertraukta. Tuo bu
du didesnė Serbijos dalis lie
ka paliuosuota, sąjunginin
kams atsidaro Austrijon ke
lias iš užpakalio ir Turkijos 
ouolimas darosi neišvengia
mas.

Sąjungininkų išlygos 
trumpos, bet aštrios. Bul
garijai nevalia busią pab
raukti iš karės ir pasilikti 

neutrale. Ji turėsianti vi
siškai pasiduot ir grąžinti 
visas žemes, kurias per šią 
karę ginklu buvo užgriebus; 
be to ji turėsianti duoti są
jungininkams privilegijų 
siųsti kariumenę per jos že
mę ir teikti jiems tokių pato
gumų, kokių ji teikdavo Vo
kietijai, būdama neutrale. 
Sakoma, kad sąjungininkai 
gali net pareikalauti, kad ji 
dabar stotų ju pusėj 
Vokietiją.

prieš

Vokietija gali 
pasilikt viena.

Vokiečių socialistų orga
nas ”Vonvaerts’’’sako, kad 
Bulgarijos pėdomis paseks 
Turkija su Austrija ir Vo
kietijai prisieis vienai ka
riauti. Jis rašo:

"Bulgarija pameta Centrą-j 
lių Valstybių Sąjungą ir daro 
su Entanta taiką, o jos pėdo
mis taikosi eiti Turkija ir Au
strija.

”Tas reiškia, kad Į pietry
čius musų ranka toliaus jau 
nesieks, kaip Badenbach, ir 
kad tose Lenkijos ir Ukrainos 
dalįse, kurias užima Austrija, 
mes neteksime visos įtekmės. 
Tuomet Vokietijos žmonės bus 
prispirti prie sienos ir turės 
vieni patįs laikytis prieš ang
lus, francuzus, italus, ameriko
nus ir nesuskaitomas jų pagel
to nes tautas, ir turės kovoti tu
rėdami prieš savo akis sunai
kinimą.”

Toliaus ”Vorwaerts” pie
šia baisų paveikslą sąjungi
ninkų Įsiveržimo Vokieti
jon. Jis įsivaizdina sau šito
kį dalykų stovį:

"Musų kareivius apima nu
siminimas, vakarų frontas lu-

CHOLERA BERLYNE.
Iš Šveicarijos pranešama, 

kad cholera apsireiškė Ber
lyne. Žinia skelbia, kad ta li
ga apsirgo 'Septynios ypatos, 
šešios mirtinai.

atgal 
visus 
musų 

po at-

žta. priešas pilasi Į musų kraš
tą. Vokietijos miestai eina su 
dūmais ir liepsnomis; pabė
gėliai nešasi pulkais j rytus ir 
maišosi su plaukiančia 
armija. Jie užplūsta 
musų miestus, užima 
namus ir statosi būdas
viru dangum, apkraudami val
džią neišrišamais klausimais 
ir visur prašydami pašalpos.”

Šitoj meliodijoj reikia su
prasti visai ką kitą. Socialis
tų laikraštis čia duoda su
prasti, kad Vokietijos val
džia turi kuogreičiausia tai
kytis.

Influenza.

Visuomenė ir motinos.;
Žinome, kad visų tautų 

valstybinininkai paprastai 
reikalauja iš motinų gimdy
mo kuodaugiausiai vaikų. 
Ne taip da senai Amerikos 
buvęs prezidentas T. Roose
veltas net prakalbas buvc 
pradėjęs tuo reikalu laikyti 
ir raginti motinas gimdyti 
kuodaugiausiai vaikų. Jo 
nuomone, kiekviena moteris 
privalo stengtis palikti vi
suomenei mažiausiai tuziną 
vaikų, jeigu nori savo prie
dermes link tos visuomenės 
išpildyti.

Tasai pats Rooseveltas vie
nok nemoka atsakyti i klau
simą, kuomi tuzino vaikų 
motina juos išmaitins, kada 
tėvui likus be darbo ir jos 
pačios uždarbio toli gražu 
neužtenka, o visuomenė vi
sai neskaito savo priederme 
tuos jai reikalingus vaikus 
maitinti.

Po vieno tokio Roosevelto 
atsišaukimo i motinas ir pa
raginimo būti motinomis, 
iam pačiam San Diego, Ca- 
lifomijoj beleidžiant vasa
ros laiką ant juros pakran
čių. tūla motina ir neturėju
sio tuomet darbo darbininko 
žmona parašė Rooseveltui 
tarp kita ko sekančio turinio 
laišką:

”Jei tamista manai, kad 
kiekviena moteris privalan
ti palikti kuodaugiausiai 
vaikų, tai malonėk man tam
sta atsakyti ar esi reikalau
tojų, kad gimusius vaikus 
auklėtų pavieto lėšoms tam 
tikrose • prieglaudos na
muose, ar kad pavietas duo
tų tėvams lėšas tuo reikalu, 
ar kaip kitaip? Aš pati es- 
mi septynerios vaikų motina 
ir esmi Įsitikinusi, kad tu
riu teisę minėtą klausimą 
statytu Daleidžiu, kad tam
sta niekad neturėjai progos 
savo patyrimų priparodyti. 
ką reiškia išmaitinti septy
nerius vaikus, gaunant 20 
dolerių algos sąvaitei, ypač 
kada uždirbantis tą algą tė-

Ameriką aplankė Influen
zos epidemija. Pirmučiau
siai ji pasirodė Ispanijoj, pa
skui persinešė i kariaujan
čias šalis Europoje, o dabar 
atsikraustė i Ameriką ir iš
siplatino urnai po riša šalį.

Jos ženklai mažai kuom 
skiriasi nuo paprasto "šal
čio”: užgula nosį, užima ger
klę, bronchus, sunkiuose at
sitikimuose pereina i plau
čių uždegimą ir tokiuose at
sitikimuose būna pavojinga 
gyvasčiai.

Priežasčia tos ligos yra 
bakterija, gyvūnėlis, kuris 
atrodo kaip lazdutė. Ji per
siduoda nuo vieno žmogaus 
kitam su skrepliais, seilėmis 
ir dasilytėjimu. Galima pa
gauti tas bakterijas tiesiog 
i nosį, kada ligonis čiaudi 
žmogui Į veidą. Bet tan
kiausiai bakterijos patenka 
ant pirštų ir persiduoda į 
nosį bekrapštant, arba Į bur
ną — bevalgant.

Apsisaugojimui reikia už
laikyti švarumas.

Mazgoti rankas patartina 
kuotankiausiai, nors 25 kar
tus Į dieną.

Būtinai nusiplauti rankas 
prieš kiekvieną valgį. Po 
valgiui išsiplauti bumą ir 
oagargaliuoti vandeniu ger
klę.

Nevalgyti nenusiplovus 
rankų kad ir badas gręstų.

.Nekrapštyti pirštais no- vas vigai netenka darbo ir
sies nei burnos.

Bučiuojanties užsidėti tik
rai švaria skepetaite, bet ge- , . . -. .. ., . - .
riausiai visai nesibučiuotį aiškų klausimą nesuge- 
pakol lica nepraeis. bėjo atsakyti. O kiek gi tuk-

Rankas plauti po kiekvie-staI?clų n?ot“« raadasl. Pa‘ 
no pasisveikinimo. Sveikin-!nasiame. ’.r da sunkesniame 
tis geriausiai su pirštinėms.

Laikyti atdarą langą kam
baryje ir leisti kuodaugiau
siai saulės spindulių.

Ligonius tuoiaus reikia at
skirti nuo sveikų.

Čiaudint ar kosint, pri- 
dengt burną skepetaite.

Einant pro saliuną, užsi- 
sukt Į kitą pusę.

Bostone uždraudė riešus, 
susirinkimus, uždarė judo- 
mus paveikslus. bet užmir
šo saliunus. Saliunai yra li
gos lizdais, kur ją greičiau
siai gauna ir išnešioja po 
stubas.

Degtinė suteikia palinki
mą prie plaučių uždegimo, 
užtai ši liga yra labai pavo
jinga girtuokliams.

Apsirgus, geriausiai pa
imti šaukštuką Epsom dru
skos, atsigulti Į lovą, neval
gyti mėsos ir pašaukti tuo
jaus gydytoją. Kur nėra 
paranku prisišaukti greitos 
gydytojaus pagalbos, viena 
daleistina gyduolė yra Ca- 
lomel—dešimta dalis grano 
kas valandą, bet nevartot 
daugiau kaip 13 granų, ne
turint gydytojaus patarimo.

Neimti pilių arba paude- 
rių nuo galvos skaudėjimo. 
Jie apsilpnina ligonį ir be
reikalingai gali priskubinti 
mirtį.

F. Matulaitis, M. D.

tos algos.”
Ir ponas Rooseveltas i ši- 

bėjo atsakyti. 0 kiek gi tuk- 

ekonominiame padėjime? 
Gera tiems apie priedermes 
linkui visuomenės kalbėti 
kas nereikalauja pamanyti, 
kuo pavalgidynus savo vai
kus. kuo juos apavus ir ap- 
rėdžius; keno vaikai gema 
apsupti buriu tarnii ir tar
naičių; kam nereikia savo 
sąvaitinės algos po dešimti 
kartų skaityti ir galvoti ko
kiems pirmiausiai reikalams 
dolerį paskirti; kam nerei
kia pamastyt, kad netekus 
darbo reikės žiūrėti Į kūdi
kių merdėjimą iš bado, jų 
drebėjimą nuo šalčio ir mir
tį nuo alkio ir skurdo. Tokie 
gali ir privalo savo linkui vi
suomenės priedermės išpil
dyti. O toji visuomenė, tai 
yra valdomoji darbo žmonių 
visuomenė, reikalauja, kad 
jai butų užtikrinta duona, 
pastogė, drabužis ir moks
las. Jeigu visuomenė, kaipo 
tokia nesirūpina atskiros 
šeimynos materialiais reika
lais, kas gi turi teisę tos vi
suomenės vardu reikalauti 
iš kiekvienos šeimynos prie
dermių tos visuomenės link.

Rooseveltas Į minėtą mote
ries laišką atsakė sukriai, 
nolitikieriškai, klastingai ir 
jai nesuprantamomis frazė
mis. Atkartojo savo pasa
ką, kad moteries privalumu 
yra turėti kuodaugiausiai 
vaikų, nes to iš jos reikalau
ti visuomenė turi taisę, ne
žiūrint, Į vienos ar kitos mo
tinos laikinį sunkų ekonomi
nį padėjimą. "Bukite moti
nomis” — ir tai moteriai at
kartojo jis savo lozungą. Bu
kite motinomis, nors jūsų 

vaikai turėtų gimti kaipo 
aukos alkiui, skurdui ir pik
tadarystei.

"Visuomenė turi teis^ rei
kalauti iš motinų vaikų” — 
sako Rooseveltas. "Bet ko
kią teisę kas gali turėti rei
kalauti iš visuomenės, kad 
toji vaikus auklėtų?” — 
klausia P.ooseveltas. "Visuo
menė neturi jokių pareigų 
'ink svetimų vaikų!” Visuo- 
nenė paima vaikus savo tar- 
nystėn tik tuomet, kad vai
kas subręsta ir patampa tin
kamas darbui, arba tinka
mas rubavojimui nepaliečia
mos nuosavybės, tuomet vi
suomenė turi teisę liepti jam 
gaminti reikmenis arba už
daryti ji kalėjiman.

Vienok tuo pačiu laiku 
Rooseveltas sako, kad visuo
menės pareiga užlaikyti po
liciją atskirų žmonių nuo
savybei nuo plėšikų apginti; 
visuomenės pareiga savomis 
ėšomis užlaikyti šerifus, ku
rie turi uždarinėti kalėji
man motinas, jei tos kūdikio 
•oapenėjimui pavogs kepalėlį 
duonos krautuvninkui, idant 
■šauginti visuomenei reika- 
’ingą vaiką.

Demokratijos gi tuo žvil
gsniu nuomonė yra ta, kad 
•’isuomenė tik tuomet turi 
teisės iš moterų bei vyrų rei
kalauti priedermių linkui vi
suomenės, kada ta visuome
nė kiekvienam žmogui, kiek
vienam savo nariui, neatsi
žvelgiant i jo amžių, klesinį 
padėjimą bei pažiūras,pilnai 
užtikrina buri; kada moti
noms užtikrina galią netik 
gimusius kūdikius išmaitin
ti, bet ir duoti jiems reika- 
ingą išauklėjimą ir mokslą.
Buržuazija nemoka atsa

kyti Į darbo žmonių paklau
simą. kas turi duoti vaikų iš
auklėjimui lėšas. Jos nuo
mone. pavieto, valstijos bei 
valstybės ižduosna sudėti pi- 
ligai nėra darbo žmonių in
dėliais. Darbo žmonės gi ži
no kad turtas gali atsirasti 
tik iš darbo. Darbo žmonės j 
yra gamintojais, be jų ne
būtų jokio turto pasaulyje. 
Kada gi motina pareikalau
ja dalelės jos pačios ir jos 
vyro pagamnto turto iš vals
tybės iždo, tai buržuazijos 
atstovas su didžiu pasipikti
nimu sušunka, kad nieks ne
turi teisės to reikalauti, nes 
tai visuomenės turtas. O 
kas yra buržuazijos akyse 
visuomenė? Suprantama, 
kad ne turtų gamintojai, ne 
darbo žmonės tik viešpatau
janti buržuazija, tik darbo 
žmonių pagaminto turto su
vartotoj ai veltėdžiai.

Į PASTABELES I 
.1_____________ _l
True translation filed with the post- 
■naster at Boston, Mass., on Octobsr 
?, 1918,. as reąuired by the Act of 
ictober 6, 1917.

Juokingiausis Vokietijoj 
dalykas dabar yra kaizerio 
švogeris, kuris laužo vokiš
ką savo liežuvį, kad išmokus 
kelis žodžius finų kalbos, 
kuri jam yra lygiai taip sve
tima ir sunki, kaip ir kynie- 
čių kalba. Mat kaizerio švo
geris likos paskirtas Fin- 
liandijos karalium, bet ne
moka su finais susikalbėt.

t

Karė lėšuoja labai bran
giai ir žmonės turi mokėt di
delius mokesčius. Bet žiū
rint Amerikos bankieriaus 
akimis, tas nėra taip bloga.

Užsienio pasaulis dabar 
jau skolingas Suvienytoms 
Valstijoms apie $6,000,000,- 
000, o jeigu tokios karės iš
laidos tęsis dar toliaus, tai 
vienų metų bėgiu jis įsisko
lins Amerikai iki $9,000,000,- 
000. —”Boston American.” 

[ Žmonėse yra išsiplėtojęs 
manymas, kad sugedę vaikų 
taip vadinami pieniniai dan- 
tįs nėra reikalo taisyti, nes 
sugedusiem išpuolus, nauji 
ataugsią sveiki. Tokia nuo
monė labai klaidinga ir toks 
manymas dagi blėdingas.

Kiekvienas kūdikis gam
tos aprūpinamas dantimis 
ne vien dėl gražumo, bet dėl 
to, kad ir vaikams dantįs ly
giai reikalingi kaip ir suau
gusiems. Kūdikiški dantis 
atsakančiai gamtos pritai
kyti prie jaunų jo maistą 
virškinančių organų. Ge
rai sukramtytas ir burnoj 
su seilėmis išmaišytas mais
tas lengvai viduriuose susi
virškina ir budavoja jauną 
organizmą. Tiesiog pikta
daryste yra vertimas kūdi
kį greit valgyti.

Sugedę vaikų dantukai 
neleidžia gerai sumalti mai
stą burnoje. Ryjamas nesu
maltame pavydale maistas 
jauniems virškinimo orga
nams pasidaro persunkus, 
tuomet kūdikio vidurių liga 
neišvengtina.

Valymas kūdikiams dantų 
būtinai reikalingas. Pū
vančios tarp dantų maisto 
liekanos virsta nuodais, ku
rie sumaišyti su valgomu 
maistu patenka skilvin ir 
jaunam organizmui daug 
pavojingesni, negu suaugu
sių žmonių organizmams. 
Net žindomiems bei spene
liu maitinamiems kūdikiams 
po kiekvieno papenėjimo 
burna privalo būt išplauta. 
Paaugusius vaikus reikia 
pratinti prie valymo dantų 
bent du kartu į dieną, taipgi 
neleisti jiems nuolat valgyti 
minkštus valgius, bet duot 
graužti kietus sausus val
gius, kas yra geriausiu dan
tų sveikatos apsaugotoju. 
Kiekvieną kūdiki reikia bent 
du kartu į metus duoti den- 
tistui išegzaminuoti, nelau
kiant kada kūdikio dantįs 
ims gesti. Kaip visas jau
nas organizmas, taip ir dan
tįs pas kūdikius greičiau už
sikrečia ligomis. Nesveiki 

dantįs neleidžia gerai su
malti maisto. Nesumaltas 
burnoje maistas naikina kū
dikio vidurių sveikatą. Be 
geros vidurių sveikatos ne
gali būti normalis kūdikio 
kūno išsivystymas, taigi ne
sveiki kūdikio dantis gali 
pakenkti visai jo ateičiai, 
nes iš pūvančio danties šak
nų negali ataugti sveikas 
dantis, dėlto begalo svarbu 
užlaikyti kūdikio dantų svei
kas šaknis naujiems dan
tims.

"Žmogus yra pusė bež
džionės, pusė liūto,’’ sako 
viena senų patarlių. Bet tą 
pati galima pasakyt netik 
apie atskirą žmogų, o ir apie 
tautą.

Liūtą atskiram žmoguje 
sulaiko baimė prieš Įstaty
mus. Gi sulaikymui liūto 
tautoje įstatymų kol kas dar 
nėra — ir tas liūtas šiandien 
drasko bejiegę Rusiją į vi
sas puses.

”Moterų Balso” redakcija, 
sulygindama "Naujienas” 
su klerikališku "Darbinin
ku” bei Gompersu,nesijaučia 
šmeižike. Atleis man už ne
mielą žodį taip, kaip nori, 
kad ”Naujienos” atleistų už 
tuos palyginimus.

LSS. centro advokatė kal
tina Am. Liet. Darbininkų 

i Tarybą už tai, kad daug 
kuopų ir pavienių darbinin
kų atsitraukė nuo sąjungos, 
tik visai užtyli, kad priežas- 

’tį tam kaip tik davė sąjun
gos centras.

Kiek "Naujienos” meluo
ja apie Rusiją, parodo ”Tie- 
sos’’ No. 17. S.

pab%25c4%2597g%25c4%2597s.su


True translation filed with the poat- mastt-r at Boston, Mass., on Octobsr 
2, 1918, as required by the Act ofOc*ober 6, 1917.

Ammerika priversta kariant
Issued by the Mass. Bureau of Immigration.

MES KARIAUJAME DĖL 
PASTOVIOS PASAU

LINĖS TAIKOS.
Be nuvertimo vokiškos 

militarės autokratijos nebus 
pasaulis saugus. Anglija, 
Francuzija, Rusija ir Suv. 
Valstijos kaipo alijantai ve
da didžiausią karę istorijoj. 
Jie kariauja, kad užtikrinti 
pasaulinę tveriančią taiką. 
Karė dar nelaimėta; ji nega
li būt laimėta nenulemian- 
čia, silpną arba sulopintą 
taiką.

Vokietija vaido Belgiją ir 
dali Šiaurinės Francuzijos. 
Ji laiko Serbiją ir Rumuni
ją, Lenkiją ir Baltiškas že
mes. Be sutriuškinimo vo
kiečių militarės valdžios jo
kia taika ant bile kokių iš
lygų neatsiektų to didžio 
tikslo, dėl kurio mes kariau
jame.

Jokia taika negalima, iki 
Vokietija taip bus sutriuš
kinta, kad ji negalės reika
lauti jokių koncesijų. Su
turėta, bet neįveikta jos 
piene užkariauti pasauli ji 
pagatava dabar taikintis, 
kad ji gautų progą susitai
syti ir iš naujo trenkt preiš 
pasaulio laisvę ir taiką. Tą 
ii padarytų taip greit, kaip 
tik ji butų gatava. Kokius 
tik prižadus Vokietija da
bartiniame savo padėjime 
nedarytų, jos prižadai butų 
be vertės. Vokietija sulau
žė savo žodi Belgijai ir Rusi
jai. Kas gali užtikrinti, į 
kad ji nelaužys lygiai grei-' 
tai mums duotą žodi? Mes 
nenorime ’popiergalių.’ Pri
imti taikos išlygas Vokieti
joj padarytas, reikštų nepa
siektą karės tikslą.

Lietuviu Brastos taika y- 
ra pavyzdžiu falsyvo priža-' 
do, kuri Vokietija gatava 
duoti, idant pasiekti savo 
tikslo. Vokietija nenori 
ugdinti tautinio besiplėtoji- 
mo jokios šalies, išskiriant 
savają. Vokietijos užėmi
mas Lietuvos, reiškia paver
gimą Lietuvių tautos ir kon
fiskavimą ios turtų. Dabar
tinis padėjimas yra lygus 
tam. kuris buvo laike Civi- 
lės Karės, kuomet kariau
ta, kad Unionas butų užlai
kytas. Taikos pasiuiijimai 
prezidentui Lincolnui buvo 
taip skaitlingi, kaip kad yra 
dabar. Unionas turėjo būt 
pralaimėtas arba išlaikytas. 
Jis pasakė: ’Tą karę mes 
priėmėm dėl vergtinio tiks
lo ir karė baigsis tada, kada 
tas tikslas bus atsiektas. Po 
Dievu, aš viliuosi, jog ji ne
sibaigs pirma šito laiko.” 
šiandien didis, vyriausis ka
rės tikslas — padaryti pa
sauli saugiu demokratijai—| 
turi būt atsiektas pirma ne
gu taika saugiai gali būt 
svarstoma.

Amerika turi laimėti karę, 
kad mes ir musų vaikai bū
tume laisvi.

į tų vesti savitą gyvenimą be 
1 įsikišimo kitų tautų kad ir 
didžiausių ir agresiviškiau- 
sių. Mes stojome karėn ne 
su saumeilišku tikslu, bet 
kad sugrąžinti tvarką ir 

i teises pasauliui.
Priezidentas Wilsonas sa

vo atsakyme popiežiui į jo 
taikos pasiūlymą taip pasa- 

įkė: ”šios karės tikslas yra 
paliuosuoti laisvas tautas 
nuo pavojaus ir didžios ga
lybės milžiniškos militarinės 
Įstaigos, kontroliuojamos 
neatsakomos valdžios, kuri 

| slapta suponavusi valdyti 
pasauli, pradėjo vykinti tą 
pieną, atmetus šventas obli- 

: gacijas sutarčių, senai Įsigy
venusius papratimus ir se
nai branginamus principus 
tarptautinio veikimo ir gar
bės; kurį pasirinko lai
ką karei; trenkė savo smū
gi baisiai ir netikėtai; ne
apsistojo prieš jokias kliūtis 
ar tai įstatymo ar mieląšir- 
dystės; paplukdė kraujuose 
visą kontinentą — kraujuo
se netik kareivių, kraujuose 
nekaltų moterų ir vaikų 
taipgi ir bejiegių ir biednų 
ir dabar stovi suturėtas, bet 
neįveiktas, priešininkas ke
turių penktadalių pasaulio.” 

Amerika turi laimėti ka
rę, kad mes ir musų vaikai 
išliktų laisvi.

VOKIEČIŲ TAUTA YRA 
APSVAIGUSI KARE.
Jei beprotis atbėgtų Į jū

sų apielinkę ir pradėtų vog
ti daiktus ramių gyvento

jų. pradėtų kraują lieti ir 
užmušinėti, tai ar tu prigel- 
bėtum pagauti ji? Ar tu 
lauktum veikti prieš ji iki 
jis peržengs tavo slenksti? 
Sveiko proto žmonės pripa
žįsta, jog beprotis neprivalo 
būti palaidas. Vokiečių tau
ta yra pabludusi. Iki toji 
žiauri tauta bus apsvaigusi 
beprotiška svajone valdyti 
pasauli ir iki ją valdys mili- 
tarė gale, tai iki to pasaulis 
nebus saugus demokratijai. 
Mes ' ariaujame dėlto, kad i 
męs tikime, kad kiekviena' 
kad ir mažiausia tauta, gale-;

NUVYK TEUTONĄ.
Belgijoj -moterįs ir vaikai 

yra pakinkyti plūguose arti 
laukus dėl vokiškų užka
riautojų. Šiaurinėj Fran- 
cuzijoj merginos ištraukia
mos iš namų ir žiaurių prū
siškų oficierių yra privers
tos daryti bombas, kuriomis 
užmušinės jų brolius. Ver
kiančios lenkų motinos žiu
ri į savo mirštančius vaikus 
nuteriotoj šalyje, kur neli
ko maisto badaujantiems. 
Apie šimtus tūkstančių im
tinių iš šiaur-rytinės Itali
jos nieko nebuvo girdėti nuo 
pat jų nuvedimo nelaisvėn. 
Armėnų moterįs ir mergi
nos gabenamos Į turkų so
džius marinimui badu, pa
niekinimui ir išnaudojimui. 
Jei vokiečiai įsibriautų į 
Massachusetts, tai ar jus 
manote, kad jūsų motinos, 
pačios, vaikai, seserįs butų 
giliukingesni už moteris ir 

j vaikus Belgijoj, Francuzi
jos, Italijos, Lenkijos, Ar
mėnijos ir Lietuvos? Čia 
Massachusetts valstijoj ju- 

Isų šeimynos yra saugios ir 
laimingos, be baimės ar pa
vojaus. Ar nori jas užlaiky
ti nuo šešėlio pavojaus vo
kiečių užpuolimo? Jei Vo
kietija nebus įveikta Euro
poj, tai ji tęs savo baiseny
bes Amerikoje. Musų nar
sus alijantai dabar neša di
džiausias sunkenybes vo
kiečių nežmoniškumo. Mes 
turime kovoti prieš Vokie
tiją su jūsų pagelba, idant 
mums nereikėtų prieš ją ka
riauti be pagelbos. Vokieti
ja pienuoja valdyti visą Eu
ropą. Jei tas jai pasiseks 
Europoj tai ji bandys valdy
ti Amerika ir paskui visą 
pasaulį. Po keleto metų bus 
jau pervėlu sugriauti jos 
pienus. • Dabar mes turime 
didelę smarkių alijantų pa
galbą. Vėliau, jei jie butų 
įveikti, tai mes turėtume ka
riauti vieni be pagalbos.' 
Vienintelis būdas padaryti 
pasaulį saugiu demokratijai 
yra kariauti prieš Vokietiją. 
Kad atitolinti karę nuo mu
sų namų, nuo musų vaikų ir 
nuo Amerikos civilizacijos, 
mes turime laimėti karę Eu
ropoj.

Amerika turi laimėti karę, 
kad mes ir musų vaikai iš
liktų laisvi.

r

Pirkite

Laisvės
Bondus

muuu i/iuioiimr

Ir pirkite juos pagal savo išgalę —
o mes SUTRIUSKINSIM 
Kaizerio Sostinę Berlyne!
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Už KĄ AMERIKA KA
RIAUJA?

Už ką Amerika kariauja? 
Amerika nereikalauja uei 
teritorijos nei pinigų, ji nie
ko nepriimtų. Ji kariauja 
už teisę visų tautų, kad ir 
mažiausių, norinčių save 
valdyti.

Prez. VVilsonas sako: ”Pa- 
saulis turi būt padarytas 
saugiu demokratijai. Jo tai
ka turi būt pastatyta ant 
išbandytų pamatų politiškos 
laisvės. Mes neturime jo
kių saumeilišku tikslų at
siekti. Mes nenorime jokių 
užkariavimų, jokių valdy
mų. Mes nereikalaujame 
sau jokių kontribucijų, jokių’ 
medžiaginių atlyginimų už 
musų pasiaukojimus. Mes 
esame vieni iš gynėjų žmo
nijos teisių. Mes tuomet bu
sime pakakinti, kuomet tos 
teisės bus taip užtikrintos, 
kaip įsitikinimas ir laisvė 
tautų jas gali užtikrinti.

”Amerika yra taiki tauta; 
jei mes norime tokia likti, 
tai mes turime laimėti ka
rę. Per metų metus Kruppo 
dirbtuvės Vokietijoj dieną ir 
naktį dirbo ginklus ir amu
nicija. Per metų metus Vo
kietijos slaptoji žinyba siun
tinėjo šnipus po visas žemes. 
Per metų metus kiekvienas 
žmogus Vokietijoj buvo 
vienutė militarės mašinos. 
Per metų metus valdančioji 
Vokietijos klesa buvo kari
nė. Per metų metus kaize
ris svajojo ir pienavo karę. 
Sutriuškinti šitą karinį ide
alą ”galė padaro teisę” tai 
Amerikos karės tik§las.

Vokietijos karvedžiai ne- 
daleis neprigulmingą buvi
mą tokių mažų tautų, kaip 
Lietuva. Lietuvos respubli
ka negimus žūtų, jei Vokie
tijos armijos liktų Lietuvoj 
ir dominuotų padėjimą.

Amerika turi laimėti karę, 
kad mes ir musų vaikai iš
liktų laisvi.

Vokietija privertė mus 
stoti karėn nuskandindama 
didelį pasažierinį laivą ”Lu- 
sitania” ir ”Sussex” ir nu
skandindama šimtus žmonių 
— vyrų, moterų ir vaikų; 
nuskandindama musų pirk- 
>ybinius laivus atviroj ju- 
rėj, ir nuskandindama ir į 
šmotus sudraskydama musų 
taikius pilieičius, variusius 
legalius biznius.

Kuomet Amerika pareika
lavo kad Vokietija liautųsi 
varius savo barbariškus dar
bus jūrėse, tai ji atsakė, jei
gu musų laivai neplauks pa
skirtu ir paskirtais keliais 
ir nebus numalevoti sulyg 
jos paliepimų, tai ji juos 
skandys. Jokia laisva tauta 
negalėjo geruoju pasiduoti 
tokiam padiktavimui.

Vokietija privertė mus ka
riauti savo barbariškais už- 
mušinėjimais tūkstančių be
ginklių vyrų, moterų ir vai
kų Belgijoj, Francuzijoj, 
Lenkijoj, Lietuvoje; išnau
dojimu — baisesniu, negu 
mirtis—moterų, nesvietišku 
griovimu prekyviečių ligo
ninių, knygynų, namų, far- 
mų, sodnų ant šimtų tūks
tančių ketvirtainių mylių 
užimtų žemių. Visame ta
ne Vokietija paniekino Die

vo ir žmonių Įstatymus ir 
tuomi prarado pagarbą viso 
pasaulio.

Lietuva dabar yra Vokie
tijos jiegų užgrobta. Kol Vo
kiečių jiegos laiko užėmę 
Lietuvą, tol ten negali būti 
lietuvių tautinio kilimo.

Jokia tauta su idealais 
teisybės ir tiesos negali pro 
pirštus žiūrėti Į vokiečių 
brutališką kariavimą. Vo
kietija mus privertė kariau
ti, nes jei mes nebūtume 
stoję karėn, tai butume ne
tekę savęs pagarbos, savo 
neprigulmybės kaipo tautos 
ir musų tauta būt netekus 
>avo laisvės.

Amerika turi laimėti karę, 
kad mes ir musų vaikai išli
ktų laisvi.
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu
Raudoni žiburiai.

Pieša trijose veikmėse 
iš 

EUGENIAUS ČIRIKOV’O 
Liuosai vertė J. B. S.

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
SENIS.
EOLIS. 
URBINAS. sūnus.
MYLDA šviesplaukė mergelė.
KALVIS, apjakęs senis.
ZOILĖ, kalvio juodplaukė duktė. 
ŽMOGUS I.
ŽMOGUS II.
VYRAS. 
MOTERIS.
V AI D Y LA.
VERGAI IR PRAEIVIAI.

Visuomet manydams, kad pasiekiu 
laimę;

Štai, kojos pavargo, strėnų kaulus 
gelia

Ir kraujas nebšildo... Ažuot kelio galą 
Vis pirmyn juom žengdams randu 

tik jo pradžią...
Ar šen, ar ten eisi, vis sutiksi sieną! 
Neapsižiurėjai-— prieš akis ji stoja! 
Sustoji, galvoji — štai ji jau atbėga!.. 
Akmeninė šmėkla kasdien mus da

boja,
Jos geltonos akįs niekad neužmiega! 

Prieina klumšį nešinas vyras ir moteris su klumšiu ant 
nugaros ir kūdikiu ant rankų. Moteris apsižvalgydama 

žvilgsniu ko tai jiesko.

MOTERIS:
Pasakyk mums, miels seneli, 
Kurlink veda šits kelelis....

VYRAS:
Kūra krūmuos pragaišta vaga siauro 

tako....

Meile Gamtoje
WILHELM BOELSCHE.

—Tegul bus pagarbintas... 
Jėzus Kristus!

—Sveikas gyvas tėve, o 
kaip su tavo nusvilintais 
plaukais?

—Nusvilintais, tai nusvi
lintais, ale kodei tu man ne
atsakai' priderančiai ”ant 
amžių amžinųjų”?

—Tai vadinasi, tavo, tėve, 
patento plaukams kirpti ne
priima, kad jau ir pats pra
dedi liūdėti. Nusiramink, tė
ve, plaukai vėl ataugs ir ne
reikia manyti, kad nusisvi
linai ant amžių amžinųjų.

—Nevermai, as ne apie 
plaukus myninu, aš tik klau
su tavęs, kodėl man nepade
di garbinti Kristų?

—Aš tau. tėve, nedrau
džiu ji garbinti.

—A’e kodėl tu jo negar
bini?

—Delt o, kad garbinimas 
kokių nors nebūtų daiktų 
yra stabmeldystė.

—Jau tu, Maike, visai iš 
galvos išėjai. Kasgi matė, 
kad krikščionis butų balvo- 
nų, ar, kaip tu sakai, stabų 
garbintojai ? Pripruvyk tu 
man tai. arba aš tuoj tau rė
šiu i pakauši.

—Tėve, jau tas tavo supy- 
kimas parodo, kad tu nieko 
nežinai, arba kad aš tau pa
sakiau teisybę. Jeigu nori 
prirodymu. tai paklausyk: 
Tu apsikabinęs skudurėliais 
visą kaklą ant kurių užma- 
liavota širdžių ir kitokių pa
veikslėlių. Tu, tėve, vadini 
juos savo dievais. Prieš 
juos tu kas vakaras ir rytas 
atsiklaupęs ant kelių karto
ji tuos tau nesuprantamus 
poterius. Ir tu tą darai kož- 
ną dieną. Nuėjęs Į bažnyčią, 
ten vėl matai pristatytų vi
sokių stovvlų arba prikabi
nėtų Įvairių paveikslų, ku
rie pavadinti visokiais var
dais.. Ir tu, tėve, o taipgi ir 
kiti žmones kurie tiek pat 
težino apie tuos paveikslus, 
sukritę ant kelių, kalba viso
kius žodžius, bet nežino ką 
tie žodžiai reiškia, mušatės 
Į krutinės, kaktomis grindis 
trinate ir lt. Na, ir pasakyk 
dabar, ar jus vadindamiesi 
save gerais žmonėmis, kata
likais, nesate stabų garbin
tojais?.... Atmink, kad taip 
darė ir senovės stabmeldžiai 
lietuviai, kurie garbino Per
kūną. Jie taipgi jo paveik
slą išsidroždavę iš medžio ar 
akmens, nešdavo jam aukas 
ir melsdavosi prieš j j.

—Gana jau! Perkūnas 
nėra dievas, ale Jėzus Kris
tus ir panelė švenčiausia yra 
tikri dievai.

—Į kiek dievų, tėve, tiki?
—Žinoma, tik i vieną Die

vą, sutvertoji dangaus ir že
mės ir visų matomų ir nema
tomų daiktų.

—Taigi Į dievą-tėvą, die- 
vą-sunų ir dievą-dvasią 
šventą, taipgi da ir į panelę 
švenčiausią, ar taip?

—Šiur Maik.
—Ar moki, tėve, suskaity

ti iki dešimts?
—Ir iki šimto ant pirštų 

tau tuojaus suskaitysiu.
—Tėvas, sūnūs, dvasia ir 

panelė — kiek bus šviso?
—Tai keturi.
—Taip, gerai. Jei tu, tė

ve. turi dabar savo nykštį 
palenkęs po delnu ir rodai 
man kitus savo išskėstus 
pirštus, tai aš matau tik vie
ną tavo pirštą.

—Kibą tu apakai, ar ką. 
Čia yra lygiai keturi piratai, 
o ne vienas.

—O kaip iš tavo, tėve, ke
turi u dievų gali pasidaryti 
tik .dienas?

—O šarap!
—Tai ką, ar dabar aišku, 

kad jus katalikai, garbinate 
tik stabus, o ne Dievą?

—Ar tu nežinai to, kad vie
nas Dievas yra trijose asa- 
bose?

—Suglausk savo tris pirš
tus i krūvą ir tikėk, kad tai 
yra tik vienas pirštas, aš 
tau, tėve, visai to nedraud
žiu. Tik noriu pastebėti, 
kad tu jau vieną savo dievą 
atmetei šalin ir pasilikai tik 
tris.

—Panelė švenčiausia yra 
tik motina Dievo.

—Vadinasi, ji ne dievas.
—Naussa!
—Tai Dievas gimė iš ne- 

dievo? Tai ar negalima ti
kėt, kad beždžionė gali pa- 
gimdvt šių dienų žmogų?

—Tfiu! kad tave velniia, 
tu parmazone!

—Neovk tėve, tik pagal-; 
vok, kiek teisybės gali būti 
iusų tikėjimo moksle. Visas 
iis pilnas nesutaikomų prieš
taravimų teisybei, visas pil
nas paikų pasakų, dėlto, aš 
ir negarbinu visa to, ką ku
nigija žmonėms garbinti lie-, 
pia. Nei tu, tėve, nei visi 
tavo gerbiami kunigai pra
dedant Saurusaičiu, bai
giant jūsų šventu tėvu, ne
galite ori rodyt man Kris
taus dievybės, kurią reikėtų 
garbinti.

—Gudbai, einu pas zakris- ■ 
tijoną ir pamatysi, kad tau 
atnešiu faktus, kurių tu ne- 
sumuši.

—Keliauk sveikas, tėve.l 
Lauksiu tavo atėjimo su 
faktais. j

PIRMOJI VEIKMĖ.
Pienai auštant, palengva švintančioj padangėj viena po 
kito, blanksta ii- gęsta žvaigždes. Scenos gilumoje juo
duoja pylies griuvėsiai. Retkarčiais griuvėsių bokšto 
lange žybčioja, kai raudona šmėklos akis, rausvas žibu 
rėlis, mėtantjs gelsva šviesą ant skirstkelio, abiem pu- 
sėm apaugusio krūmais. Našuliy sunkumo žemėn spau
džiami keliu pamažu slenka žmogystų šešėliai. Kart
kartėmis girdisi retežių žvangėjimas. Žmogystos praei
nant pro akmeninę stabo stovylą, lenkia galvas, pasirem
damos rankomis ant žemės; kaikuric jų kniūpsti puola 
prieš stabą ir tyliai rauda. Pakalnėj pas šaltinį, iš šakų 
palapinė ir bagianti degti sukurta ugnelė. Pasigirsta 
varpo paniurus, tęstus gaudimas, lėtai atsikartojantis ir 
susiliejantis į kokią tai liūdną meliodiją. Iš palapinės iš
eina žilas, drobiniais rūbas ir ilga balta barzda senis, pri
silenkia prie šaltinio, rieškutėmis pasisemta vandens ir 

prausiasi, paskui atsitiesdamas žiuri j dangų. .

SENIS:
žvaigždės danguj blanksta... Jau 

greit bus diena...
Kai kirminai šliaužia i darbą vergai...

Prieina du žmogų — vienas su dideliu akmeniu ant pečių 
antras su badykliu. Pirmajam nusimetant nuo pečių ak

menį, antras pasilenkia gert iš šaltinio. 
Sveiki-gyvi, žmonės, gyvenimnešiai! 
Sėskit, pasilsėkit šičia prie ugnie3, 
Sukurtos jums svečia-praeivio ranka.

ŽMOGUS I:
Pasilsiu nėra mums... Uždrausta 

ilsėtis:
Reikia būt ant vietos iig užtekant 

saulei.
SENIS:

Tai kurgi keliaujat?... Ir kam taip 
skubėlis?

ŽMOGUS I:
Šią pereitą naktį bepročiai vėl bandė 
Savomis gaivomis pramušt muro 

sieną,
Kad tuo plyšiu skverbties į nežinęs 

šalį...
Jie visi pražuvo... Vieni patįs krito, 
O kitus išžudė sargai... Mums vėl 

darbo:
Akmenis nešiojam ir užtaisom sieną.. 
Jau kaip ją daboja, o apgint negali... 

SENIS:
O tu, kur keliauji, pajuodęs kai 

žemė?
ŽMOGUS II:

Aš kurmis: knisuosi po žemę per 
dieną;

Į tamsųjį kapą einu auštant dienai, 
Išeinu ant žemės saulei nutekėjus. 
Ir taip mano dienos po žeme praeina.. 
Tik nakčia ant žemės esmi... Nusi

dirbęs
Ir nusikamavęs, miegu kai negyvas. 

SENIS:
Gyvenimas tavo man primena naktį, 
Šaltą, tamsią, klaikią ir ilgą begalo! 
Juk ir tau saulutė užtekėt privalo. 

ŽMOGUS II:
Šįryt pirm nueisiant į požemės skra- 

džią
Gal teks pamatyti saulės spindulėlis. 

SENIS:
Taip, saulė jau teka... Aš linkiu jums 

. gražią,
Raudoną saulutę tekant pamatyti.

Abu praeiviu atsisveikinimui palinguoja galvomis Seniui 
ir nueina. Senis žvilgsniu juos palydi, linguodamas žila 

galva. Paskui pats sau kalba:

Taip, saulė jau teka, pakils užtekėjus, 
Paskleis savo šviesą ir geistiną dieną 
Atneš žemės vergui, kad vėl jį nu

varius
Nuzulintu sprandu sunkią naštą 

vilkti,
Kad jį vėl kankinus ir vis paturėjus 
Jame apgaulingą jo siekimų viltį. 
Nuolankiai ir kantriai aš taipgi ka

daise
Išmyniau ne vieną gyvenimo taką,

SENIS:
Kuriuo čia nebeitum, vis prieisi 

kapo...
MOTERIS:

Tu vedei mus ant kapų?
VYRAS:

Sulyg atbalsio varpų...
MOTERIS:

Nejaugi suklydom? Ir kada bus 
galas

Tos musų kelionės?...
Jau išsekė jiegos, u-ų, kaip kojas 

gelia!
Leisk prisėst, seneli.

SENIS:
Sėskit, geri žmonės,
Negaila ugnelės....
Sėskis ir tu taipgi, spangasai vadove! 
Pasidėkit mantą, nusiimkit pančius... 
Matyt, jau pripratot vilkt savo ver

govę.
MOTERIS:

Ne, mes laisvi esam.
SENIS:

Tai kamgi tie pančiai?... 
MOTERIS: t

Surišti jais mylim mudu vienas kita. 
SENIS:

Ir matomai tvirtai?
MOTERIS:

Meilė Dievui tinka.
SENIS:

Štai čia atsigerkit: gyvo vandenėlio
Versmė skaisti, tarsi siela kūdikėlio. 

MOTERIS:
Gersiva?

VYRAS:
Nenoriu.

MOTERIS:
Degina troškimas.
Atleisk man retežį, paturėk mažytį.

' .' ras atrakina pančius, paima kūdikį. Moteris eina prie 
maltinio nusimetus nuo pečių nasulį. Senis prieina prie 

Vyro ir spokso Į jo laikomų kūdikį.

SENIS:
Miega ramiai naujas esmės atė

jūnas.
VYRAS:

Te sau sveikas knarkia, mažiau riks
mo būna...

SENIS:
Kas čia jam ant kaklo?

VYRAS:
Tris mažos rankytės:
Vienoj baimė Dievo, antroj prieš ga

liūnus,

*

O trečioj...
SENIS:

Užgniaužta gyvenimo baimė... 
VYRAS:

Kam tai? Juk gyveninis, tai džiaug
smas ir laimė!

Šioj juodoj rankytėj, tai baimė prieš 
mirtį.

SENIS:
Mirtis ir gyveninis — abu atėjūnai. 
Kas bijos gyventi, tą mirtis baugina. 
Gyvieji lavonai, ką mus tarpe būna, 
Baisesni už viską, o mirtis ką rei

škia?»

Ant mirusių kapo žolynai da želia, 
O kartais ir gėlės...

Moteris pamažu atsikelia nuo šaltinio sustiprėjusi ir liūd
nai žiuri į dausas.

MOTERIS:
Toli žvaigždužėlės... 
Turbut ten ir žmonės linksmi ir lai

mingi,
Liuosi nuo visokio žemiško sunkumo. 

(Toiiaus bus)

Ar girdi kaip vėjas švil- gys atspindi ore, ir, rodosi, 
pia ir vanduo pliuško? Nor- sidabriniu ruku šliaužia ar- 
vegija. tyn, vis artyn. Tiesa, jis

Šiurpaus, druska ir žuvi- da toli, bet atspindanti jį pa- 
niu kvapsniu persisunkusio dangė klaidina akį ir kaip 
juros oro dvelkimas. Vilnįs kad tolimųjų šiaurių keliau- 
trankosi į uolų krantą. Į ta-1 ninkui ledyno atspindžiais 
jį senų-senajį krantą. Šičia rodo, kad atstumoje guli tų 
jau buvo uolinė tvirtovė ' 
tuomet, kada kita Europos 
dalis da karėliniu archipela
gu išsidriekus gulėjo, teik
dama ramią buveinę jurasi- 
nės formacijos slankunams. 
Iš čia vėliaus ant stingstan
čių šiaurinės Germanijos 
tyrų nusirito ledynų skevel
dros... Didelis, paslapčių pil
nas, užkeiktas rūmas pake
lei. kuriuomi ėjo žemės isto
rija; rūmas savo atsiradi
mu siekiantis tų laikų, kada 
Vikingai laivėmis-vyžunais 
keliavo sidabru putota ne
aprėpiama vandenyno pus- 
tyne į nežinomąją šalį siek
dami Islandijos ugnakalnio, 
mėtančio raudonas liepsnas 
link nuo tūkstančių metų 
žaliuojančių Amerikos vyn
medžių.

Vaidykliu atmosfera...Ant 
sausžemio kybo lietaus pri
tvinkę bedesiai. Virš pajū
rio uolų žiba plati, palša 
šviesa. Ant dangaus ir 
vandenyno rodosi kas toks, 
lig iš atviros juros kiltų ir 
artintųsi įstabus daiktas. — 
Skraidantis Holandas, kaip 
pasaka jį sau išsvajojo, 
šmėkliniai juodomis buorė- 
mis kai siera geltonoje pa
dangėje laivas; arba lig žve
jų pasakos sutverta šėtoniš
ka ranka, ištiesianti savo 
raudonus nagus ant juros 
putos šukų. Juros paukščiai 
nykiai krykštauja. -

Vaidykliu atmosfera... Ir 
kiek jau prie šito kranto 
žmonėms daiktų atplaukė! 
Šičia Dirmiausiai žmogui 
teko pilnai pasipažinti su 
bangžuviu — tuoju juros 
milžinu-žinduoliu. Čia jau 
gimė pasaka apie Kraką, 
kuris iš juros gelmių lig ko
kia sala iškilęs ir paskui 
skęsdamas savo voriniais j 
nirštais nusitraukė dugnan 
didžiausį laivą. Tą pasaką 
išaiškina drumstynas, ką 
juros gelmėje gludi... Šičia 
vis atkartotinai pasirodyda
vo tasai juros žaltys ban
guojančiais karčiais, baisu- 
Hngais, nepertrauktinais sū
kuriais besiraitančiais, nuo 
ko vanduo kunkuliuoja: tas 
paslapties apsireiškimas 
taip senas, kaip senai po 
plačiąją jurą žvejai irstoši, 
tečiaus iki šiol neiaiškina- 
mas. Gelmėse juros, ten, kur 
nuo uolinio kranto tūloje at
stumoje jura staiga krinta 
pasibaisėtinon gilumon, kai
po kad grimstų gilesnėn, že
mės vidurio artimensnėn 
vieton, auga karėliniu gel
mių dugne ant stipraus sta
garo lelijėnas, karališkai 
baltomis plevėsuojančiomis 
plunksnomis papuošta gal
va, panašus i kokią tai stebė
tiną leliją; ištikrųjų gi tai 
gyvūnas, kuris visame gyviu 
rate svetimu iaučiasi, —tai 
kreidinio periodo mėlynos 
iuros užsilikęs maruderis- 
klajunas, besibastąs nuo tų 
laiku, kuomet milžiniško^ 
vandeninės lelijos siūbavo ir

krislų kalnai, nuslenkantįs 
nuo žemgalio, kur amžino 
naikinančio, tarpplaneti- 
nių tuštumų šalčio kraš
tas jungiasi su milžinišku, 
ūžiančiu žemės skrituliu, ap
juostu šiltos atmosferos juo
sta, kur knibžda gyvybė, ir 
skrendančiu-besisukančiu a- 
plink milžiniškesnį degantį 
skritulį saulę.
t Bet šiuo laiku ledynai čia 
neateina. Tas sidabrinis 
blizgėjimas, tai atspindis 
miliongalvio monstro, kuris 
vis artyn ir artyn linkčion 
atšliaužia, atslenka. Ir ne 
kaipo atskiras suotvara pa
sirodo jis. Ant neaprėptino 
juros paviršiaus banguojan
čios juros suplaktas ir iš- 
draiskytas jis pasirodo ir at
slenka kaip kad iškilanti 
milžiniška sala.

Tai milioninės hordos sil
kių atplaukia, atslenka.

Miglų sidabrinis blizgėji
mas, tai atspindis nesuskai
tomų kūnų, kurie apimti 
masiniu apkvaišimu iškila į 
pati juros paviršių ir net jo 
virš sudaro iš sugrustos ma
sės, tarsi milžiniško želvio 
raginio kiavalo kuprą, ap
šviestą balsgana mėnuo 
šviesa, bet net ir pasakų ga- 
dvnėje, gyvunų-milžinų epo
chose tokio didelio želvio ne
buvo. Sala iš gyvų žuvų a- 
oima daugiau kaip ketur
kampės mylios plotą. Ant 
tos gyvos krutančios salos 
skraido būriai baltųjų juros 
varnų, tarsi ant jos tasai rė
ksmingas juros paukščių a- 
maras nuo amžių parėtųsi. 
Tai vienur, tai kitur subliz
ga atskiras kūnas, tarsi iš 
virpančio, sproginėjančio e- 
lemento sprogtų melsvai- 

~ baltos liepsnelės, kaip kad 
Js į toji sala vulkaniškais drebė

jimais išsekti norėtų.
*

Rodosi, panašų regini tu
rėtume, jeigu kokio milžino 
ranka pertiestų skersai visą 
jurą savo tinklą ir pamažu 
trauktų jo galus prie krašto, 
varant visus juros amaro 
gyvius, pakol tame tinkle 
pasirodytų permaža vietos 
visai tai gyvajai masei ir ji 
prie krašto susigrūstų ir su
sikrautu miižiniškon krūvon 
kratančiųjų gyvių, kuriems 
vandenyno gelmėse gyveni
mas suteikia nesykį taip kei
stas, nustebinančias išvaiz
das.

Tuo apsireiškusiu dyvu— 
tai meilė.

Atskira silkė juros platy
bėj tiek matoma, kiek mato
ma saulės spindulių dulkė 
dausose. Iki šiol žmogus da 
nė nesusekė, kur ištikrųjų 
jūrėse ramaus savo gyveni
mo dienas silkė praleidžia: 
ar juros gelmių tamsios 
skradžios dugne, ar lėkščio- 
se žvejų nepasiektinose ju
ros vietose. Ta antra nuo
monė veikiausiai bus teisin
ga, tečiaus visgi ir jos tei
singumas nėra pri parodytu 
ir kol-kas silkės buveinė te- 

kai paimu metai keitėsi ju-!belieka žmogui paslapčia, 
ros.gelmėse, savo tankumv-| (Toiiaus bus.)
nuošė slėndamos anų laiku ■ 
biaurius kirminus, kaip kad! 
šiandien da Indi jų dzunglė 
karališkus tigrus teslepia.

Argi dabar vėl artintųsi] 
link uolinio kranto viens tų 
jurose stebuklų?

Prietema ant juros pavir
šiaus kloja savo šaltąjį šešė
lį. Štai sublizgėjo patsai 
vanduo kai magiška šviesa, 
kuri, rodos, iš atviros juros: 
artinasi prie kranto. Bliz-
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VISOKIOS ŽINIOS

atvažiuotų ”fordu” paimti jį suprantamus parašytus nu- 1
su motina namo. Važiuojan- rodymus. Darydamas ga- surengė prakalbas ne kolio- 
čius ”fordu” turtuolius mi- lutiną išvedimą, atvaizdino nėms ir melams skleisti, 
nia palydėjo juokais ir plu- dalykų stovį, ir ant galo Šliupas pradėjo tad rimčiau 
dimais. 1----- , = A~ • ------

Mat, žmones supranta, 
kad jei įstatymas draudžia 
važinėtis dėl smagumo auto
mobiliu, tai turi drausti vi
siems lygiai.

Iš Scrantono Lietuvių

ga-

True translation filed v.idi the post- 
master at Boston. Mass.. on Gembe- 
?. 1918, as reųuired by the Act
October 6. 1917.

KANADA NETEKO 
115,806 VYRŲ.

Kanados valdžia paskelbė 
kad iki 1 rugpiučio Kanados 
armija už jūrių neteko 115,- 
806 vyrų. Prie to skaičiaus 
Driguli užmušti, mirę nuo 
žaizdų arba nuo ligų, pra
puolę, pateke nelaisvėn ir 
naliuosuoti jau kaipo netin
kami tolimesnei tarnystei. 
Čia nepriskaityti sužeisti nei 
kareiviai, nei oficieriai, ku
rie buvo išgydyti ir sugrįžo 
vėl frontam arba kurie da 
galės sugrįžti.

of

PLĖŠIKAS PERŠOVĖ 
KRAUTUVNINKĄ.

Pereitoj savaitėj Brock- 
tone, netoli Bostono, gink
luotas plėšikas užpuolė Na- 
tano Doress krautuvę po nr. 
355 Main st. ir pareikalavo 
pinigų. Krautuvninkas bu
vo vienas pats, todėl pradėjo 
su nlėšiku mandagiai kalbė- 
bėtis, manydamas, kad tuo 
tarpu kas nors užeis. Ir tuo
jaus vienas žmogus užėjo 
Krautuvninkas tuomet šoko 
laukan, kad pašaukus poli
ciją, bet pleškąs nelaukė, kol 
policija ateis. Jis paleido i 
krautuvninką šūvi ir peršo
vęs jam koją pabėgo.

KASYKLOJ ŽUVO 25 
ŽMONĖS.

Netoli Royaltono, III., 
Franklin Coal and Coke Co. 
kasykloj pareitoj sąvaitėj 
ištiko ekspliozija ir sakoma, 
kad žuvo apie 25 darbinin
kai.

KELIOS PASTABOS APIE 
INFLUENZI.JĄ.

"Dievas užleidžia ligas už 
griekus, todėl reikia tankiau 
vaikščiot bažnyčion ir dau
giau melstis, daugiau duoti 
aukų,” sako tikėjimas.

"Ligos kila nuo bakterijų 
ir todėl reikia uždaryti visas 
bažnyčias, kad žmonės jo
mis tenai neužsikrėstų," sa
ko mokslas.

Ir valdžia priverčia bažny
čias uždarinėti. Vadinas, ir 
valdžia pripažįsta, kad ne 
tikėjimo teisybė, bet mokslo.

Užsakyta 45.000 maskų 
kareiviams Was'hingtone 
maskų nuo influenzijos. Per 
žmogų negali patekti ir žmo
gus neapserga. Neįžiūrima 
be padidinamų stiklų bakte
rija atkeliavo iš anapus jū
rių ir užpuolė visą Ameriką, 
ko negalėjo padaryti nei ka
riškas Vokietijos laivynas. 
Ir geriausia apsauga nuo tos 
ligos, tai maska.

Šita maska turėtų ^mo
kinti dabar visus tuos žmo
nes, kurie sako, kad "visos 
teorijos apie bakterijas yra 
kvailystė,’’ kad ligas užlei
džiąs Dievas.

Scrantonas šiuo laiku 
na gyvas, tiktai kaž-kodel 
spaudoje apie šios musų ko
lonijos judėjimą nesimato 
jokių pranešimų. Neužgin
čijamu faktu yra tai, kac 
pranešimai veikiantiems 
priduoda energijos, nege
rus veikimus gerina ir visa
me judėjime yra lig ir maši
noje reguliatorius. Scran- 
toniečiai anie tai matomai 
da nepagalvoja.

Nors trumpai noriu pami
nėti musų visuomeninio ju
dėjimo nuotikius, bent kons
tatuojant pačius faktus.

Ir taip:
Pradedant gegužės mėne

siu, parengta čionai kelios 
M. X. Mockaus prakalbos. 
Kalbėtojas, kaio žinoma, sa
vo prakalbas iliustruoja at
sakančiais periskopiškais 
neveikliais, reflektuojamais 
iš aparato ant drobės padi
dintoje formoje. Prelegen
tas paprastai aiškina tikėji
mo dalykus, jo istoriją bei 
krikščioniškos bažnyčios iš
sivystymą ir jos istoriją. 
Parinkti tam tikri iš tos is
torijos pavekslai prelekcijas 
padaro žmonėms ityn įdo
miomis. Be to reikia pripa
žinti, kad M. X. Mockus yra 
vienas gabiausių lietuviškų 
tikėjimo kritikų.

Pabagoie gegužės mėnesio 
buvo LSS. VII rajono su
rengtas išvažavimas. Oras 
buvo puikus ir vieta Glen 
Rock labai graži. Susi va
žiavo daug žmonių ir visų 
p-eras ūpas da augščiau pa
kilo, kada grįžtantis iš Phi- 
ladelphijos M. X. Mockus 
susilaikė Scrantone ir į soci- 
listų išvažiavimą atsilankė. 
____ ;_ 1 prašant Mockus 
sutiko pasakyti prakalbą, iš
aiškinimui šito fakto, kad 
pakol ant žemės bus ponai, 
turi būti ir vergai. Kad ta
tai prašalinus, reikia įvyk- 
diriti gyveniman socializmo 
mokslą.

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos vietinė kuopa nu
tarė parengti da kelias M. X. 
Mockui prakalbas. Prakal
bos Įvyko. Prakalbos davė 
nemaža dvasinės naudos 
žmonėms, ypač tokiems, ku
rie nors ir statosi laisvama
niais, tečiaus tikro pamato, 
— t. y. tikros žinios — ne
turėdami svyruoja. Iš to
kių tai žmonių daugiausiai 
susideda neprigulmingosios 
oarapijos, kurios tiek žmo? 
nėms naudos padaro, kad 
grąžina juos tikėjiman į 
burtus.

Suprantama, kad kaip Ro
mos trusto agentui, taip ly
giai ir neprigulmingosios 
katalikiškosios bažnyčios 
platintojui Moskaus misijos 
kaulu gerklėje stovi. Neori- 
gulmingasis, kad atitraukus 
kiek žmonių nuo lankymosi 
į Mockaus prakalbas, suren
gė savąsias prakalbas. Kaip 
vienon, taip ir kiton svetai
nėn žmonių susirinko gana 
daug. Parapijos prakalbo
se kalbėjo kunigas. Kaip 
kunigas, kunigiškai ir kalbė
jo, maišydamas progresą su 
neprigulmingųjų parapijų 
judėjimu. Antras kalbėjo 
buvusio "Atgimimo” redak
torius Norkus, daug už ku
nigą laibesnis, bet ir daug 
už jį iškalbesnis.

Jis skaitė paskaitą apie 
Rusijos praeitį ir išdalies 

.. . dabartį, plačiai aiškindamas
jtelefonuoti namo sunui, kad žodžiu mažiau žmonėms

tankiai 
gerklę, 
vartoti 
galima

Laikykis kuodaugiausia 
saulės spinduliuose.

Vengk susigrūdimo, šiltai 
dėvėk, ikvalių miegok.

Į darbą ir iš darbo eik pės
čias, ne vien dėlto, kad išsi- 
mankštytum, bet ir dėlto, 
kad išvengus prisikimšusių 
ga^vekarių. Gatvekariuose 
galima gripu užsikrėsti, nes 
tenai nevien tik vieni prieš 
kitus kvėpuoja, bet visi čiu
pinėja tas pačias rankenas.

Daktarai pataria 
išsipurkšti nosį ir 
Tam tikslui galima 
Pineoleum, kurio 
gauti aptiekose.

Jeigu iš akių pradeda bėg
ti ašaros, galva ima svaigti, 
krūtinėj ir strėnose skaus
mų atsiranda, pradeda krės
ti šalti šiurpuliai, tai kuo- 
greičiausia skubink namo, 
gulk į lovą ir šauk daktarą.

Influenzija labai lengva 
užsikrėsti, kuomet sergantis 
ta liga žmogus prieš tave 
čiaudi arba kosti. Todėl 
oasitrauk nuo tokio, jei jis 
pats neturi supratimo nuo 
tavęs atsisukti.

Nečiaudėk ir nekosėk ki- 
iems i akis.

Nesibučiuok.
Neseilink paiše’io, skepe- 

"aitės, rankšluoščio, pypkės, 
eiga reto nei kitokių daiktų, 
kuriuos galima prie burnos 
dėti.

Nebūk tokiam kambaryje, 
kur ligonis serga influenzi
ja. Jeigu reikia būtinai prie 
’igonio prieiti, tai užsirišk 
sau ant burnos gazos arba 
reto audeklo. Turėk tokių 
maskų kelias ir nusiėmęs 
nuo burnos kiekvieną sykį 
'as išvirink.

Nekrapštyk pirštais nei 
nosies, nei dantų. Pačiupi- 
nėjus ligonį, kiekvieną sykį 
gerai nusimazgok rankas.

Kvėpuok kuodaugiausia 
šviežio oro. Miegodamas lai
kyk atdarus langus.

Nevaikščiok į teatrus, į 
bažnyčias ir kitokius susi
rinkimus. Ypač saugokis, 
kur sueina ivairiu-ivairiau-. ~----- . ”, . illStU 1SVšių žmonių, visi bučiuoja vie-1 Pubiikai
ną kryžių ir "krapinasi” vie
nu vandeniu.

PAREIKALAVO TEISIŲ 
LYGYBES.

Landsdowne, Pa. miestely
je pereitą nedėldienį šv. Jo- 
m Episkopalų bažnyčion 
Wager Smithai atvažiavo 
puikiame savo automobiliu- 
ie, kurį palikę gatvėj prieš 
bažnyčią nuėjo vidun. Ka
da išėjo iš bažnyčios, kad 
važiavus namo, pamatė ant 
išpolituruoto automobiliaus 
stambų užrašą: "Slekeriai, 
<odel negalite pėsti vaikš
čioti? Oras jūsų sveikatai 
nepakenks.” Taipgi atras
ta, kad visi ratų gumai su- 
jiaustvti ir 15 galionų gaso- 
ino išleista lauk, o gasolino 

vieton pripilta vandens. Vi
sos puikios sėdynės apdrabs
tytos supuvusiomis tomei- 
tėmis, o aplink apstojusi a- 
oie 200 žmonių minia. Smi- 
;has įsilipęs automobiliun 
pradėjo miniai prakalbą sa
kyti, kad jo žmona darbuo- 
; asi Raudonajam Kryžiuje 
r turinti leidimą važiuoti 
bažnyčion automobiliu. Te
čiaus nieks jo nenorėjo klau
syti. Reikėjo pašaukti poli
ciją, bet tai atvykus minia 
nesijudino iš vietos.
os viršininkas paliepė 

niai prasiskirstyti ir 
automobilių bažnyčios kie
man, bet minia nesijudino, 
sėjęs kunigas McPee pradė- 
o drožt pamokslą, kalbinda

mas žmones nedaryti savo 
artimui skriaudos, bet minia 
nesijudino. Smithas turėjo

Polici- 
mi- 

leisti

pasakė, kad jau dabar Ame
rikos lietuviai vieni kitiems 
grąsina, kad tiems ir tiems 
nebus valia Lietuvon grįžti, 
kiti sako, kad tokių grasin
to jų neleisime. Tai vaikiš
kumo apsireiškimas. Nor
kaus nuomone Lietuvai bu
tų naudingiau pasilikti fe
deracijos ryšiais prijungta 
prie demokratinės Rusijos, 
tečiaus nežinia, kaip dalykai 
susidės karei pasibagus.

T DLD. vetinės kuopos na
riai, remdamiesi neprigul- 
mingos parapijos kunigo pa
sakojimais, kad neprigul- 
mingųjų parapijų judėji
mas yra progresu, savo susi
rinkime įnešė ir kuopa nuta
rė parengti tuo klausimu de
batus. Pasiūlyta kelias te
mas, kad kviečiamas kuni
gas galėtų pasirinkti vieną 
iš jų, katra jam tinkamiau
sia išrodys. kaip ve: 1) Ku
rioj bažnyčioj — Rymo ka
talikiškoj, ar Tautiškai-ka- 
talikiškoj — teisingesnis re- 
ligjos mokslas? 2) Ar lietu
vių Tautiškai-katalikiška 
bažnyčia įkurta žmonių 
švietimui, ar tik kunigų pel
nui ir prietarų palaikymui? 
3) Ar Tautiškai katalikiškos 
bažnyčios kunigija nėra 
priešinga žmonių protiškam 
progresui? (teisingiau butų 
pasakyti išsiliuosavimui. 
Red.); 4) Ar krkščioniškas 
kunigas gali pildyti kunigy
stės priedermes neveidmai
niaudamas? 5) Ar Dievas 
sutvėrė žmogų, ar žmogus 
susitvėrė sau dievus? 6) Ar 
Dievas yra tik vienas ar jų 
yra daugiau?

Šituos visus klausimus iš
rinktoji debatams surengti 
komisija nunešė neprigul- 
mingos bažnyčios kunigui. 
Kunigas perskaitęs paduo
tas jam temas, užklausė: 
”Ar Mockus jums šitas te
mas sutaisė?” Gavęs atsa
kymą, kad kuopa pati temas 
pastatė ir kviečia bent vieną 
jų priimti ir stoti i debatus 
su Mockum. Kunigas pra
deda nerimauti, nervuotis 
ir užreiškia, kad su tokiu 
dideliu bedieviu, kaip Moc
kus, jis negalįs į debatus sto
ti. Komisija paaiškina, kad 
kuopa iš savo pusės deba- 
torium gali pastatyti by kat
rą neveidmainiaujanti mo- 
kvtą žmogų, jei kunigas su 
Mockum nesutinkate deba
tuoti. Kunigas pradeda bė
gioti po kambarį ir da la
biau nervuotis, pasakoda
mas, kad nieks nežino ir ne
gali žitoti, kur yra teisybė. 
Komisija pamačius, kad ku
nigėlis jaučiasi pergalėtu ir 
kad nuo jo veido kaukė jau 
nutraukta, apleido kleboni
ja-

Tas faktas aiškiausiai pa
rodo, kad kaip Romos kata- 
ikų, taip lygiai ir Tautiečių 
katalikų ir visos kitos baž
nyčios yra ne'progreso stū
mimui, bet progreso stabdy
mui, ne žmonių švietimui, 
bet temdinimui ir išnaudoji
mui įsteigtos.

Rugpiučio 4 dieną čia bu
vo trijų draugijų surengtos 
)-rui šliupui prakalbos. Pa
kviestas buvo kalbėti ir J. 
O. Sirvydas. Tasai žmogus 
pasakojo, kad idant tarp 
ietuvių vienybė galėtų įvyk
ti, reikalinga "pakavoti" 
daugelį savų ydų. Pabarė 
"raudonkaklius” ir tuo savo 
prakalbą jis užbaigė. Antras 
išėjo kalbėti "bedievių tė
vas” Dr- šliupas. Apie tą jo 
prakalbą, kuri jau musų 
spaudoje nesyki buvo pa
skelbta, nėra reikalo rašyti. 
Jis vis nesiliauja kartojęs 
pasakos apie bolševikų pildo 
mas žmogžudystes, apie nu
žudymą kunigo, kuris vie
nok iš numirusių atsikėlęs ' 
sveikas namo parėjo, šliu
pui įsikarščiavus ir pradė
jus keikti ir koliotis, jis bu-

VO perspėtas, kad draugijos . f>j'«*kau pusseserių Marjonos ir 
r j J ūkanos čerapauskucių, Kauno gub.,

’ Šaulių pav., Papilės parap., Gumb- 
akių sodos. Kas apie jas žino, ma
lonėkit pranešti arba pačios atsišau
kit. nes turiu pranešti svarbų reikalą 
iš Lietuvos. (41

Jonas Čerapovskis
F. O. BOX 233, Adamson, Okla.,

melams skleisti.

kalbėti, bet vis nesiliovė iš
vedžiojęs, kad lietuviškiems 
socialistams nebus vietos 
Lietuvoje, kad jiems, bus 
pabudavotas didelis beprot
namis, kur jie visi bus suva
ryti, o ypatingai Kapsukas, 
Aleksa ir jiems panašus tu
ri būti palaidoti po lietuviš
ką laisva velėną.

Lai pats skaitytojas sren
džia, kam tas Dr. Šliupo 
proponuojamas 
mis reikalingas. Visai nėra 
stebėtina, kad Šliupas iš to 
iidžiausio bedievio virto 
klerikalų bendradarbiu. Ga
li sau daktaras pykti, gali 
apmaudauti, bet reikia jam 
pasakyti, kad geriau pada
rytų, jei pradėtų save gydy- 
;i.
Tai tokie nuotikiai iš 

serantoniečių judėjimo.
Nenaudėlis.

beprotna-

HARTFORD, CONN. 
Paskutinis žodis Franui 

Gumbulevičiui.
Jau senai paskirtas laikas 

praėjo kaip prisiunčiau "Ke
leivio’' Redakcijon $25.00 ir 
reikalavimą, kad F. Gumbu- 
levičia, kuris 26 num. "Ke
leivio” pavadino mane me
zgiu prirodytu, kad aš me
lavau. Bet F. Gumbulevi- 
čius iki po šiai dienai ne
bandė savo šmeižimus fak
tais paremti ir ant mano 
reikalavimo visai nutilo. Da
bar aiškiai pasirodo, kad F. 
G. toje polemikoje apsime- 
lavo. Lai jis pasiima dabar 
sau už pavyzdį, kad su to
kiais savo burnojimais ant 
nekaltų ypatų ir su tokiais 
nenaudingais pasielgimais 
nuvažiavo į labai blogą pu
sę. Toks žmogus savo nešva-

VLADAS KAIRYS iš Kibartiškės, 
pajieško giminių ir pažystamų. Ma
lonės atsišaukti šiuo adresu:

Prt. Walter L. Kairys, Co. E, 
315 lnf., A.P.O. 771. Am. Exp.For. 

via New York. France.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Adomausko, Kauno gub., Telšių pav., 
Mosčflų parap.. Mikuliškių sodos. 
Girdėjau, kad jis dirba vakarų valsti
jose, miškuose. Malonėkite praneš
ti, nes turiu svarbu reikalą. (40) 

K. K. Venslauskas,
8 Chandler str., Marlboro, Mass.

Pajieškau Antano Zokaičio, Suval
kų gub., Naumiesčio pav., Plokščų 
parap., pirmiau jis gyveno So. Man- 
chester, Conn. Jis pats lai atsišaukia 
arh-» kis apie jį zono, malonėkit pra
nešti šiuo adresu: (41)

Joe Bushkins,
924 E Harrison str.,

Springfield. Ohio.

' 5———
j Pajieškau laisvų pažiūrų draugė? 
apsivedimui; nuo 18 iki 22 metų; as 
esu 25 metų, blaivas ir moku gerą a- 
matą. Su laišku malonėkite prisiųs
ti ir paveikslą, kurį ant pareikalavi
mo sugrąžinsiu. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. Vyrams meldžiu neraši- 
nėti. (41)

Chas J Smith,
4164 Dclmor Euldg., St. Louis, Mo.

-------------- v--------------------------------- -
Pajieškau merginos apsivedimui 

nuo 20 iki 28 metų. Geistina, kad 
mergina butų iš Lietuvos. Aš esu 28 
metų. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką (41)

John Kunčias,
Mulcahy Mine, Shullsburg, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 25 metų ir ne senesnės 
35, laisvų pažiūru. As esu 33 melą. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti sa
vo paveikslą, atsakymą duosiu kiek
vienai.

B. Michaels, (40)
So G. R. Lead Co.,

827 So. Bavaru str., Baitimore, Md.

A. A. JONAS KUGELIS.

PRANEšIMAI.

22 rug-pjučio šių metu mirė Joea; 
Fogelis, sukakęs 33 m. amžiaus. Ve
lionis paėjo iš Margavos kaimo, Ig
liaukos parap., Mariampolės pav.. Su
valkų gub. Pragyveno Amerikoje 11 
metų; paliko savo mylimą žmoną, 
dvi dukteris ir vieną sūnų dideliam 
nusiminime ir varge. Šiuomi prane
šame visiems broliams, giminėms ir 
pažįstamiems apie šią liūdną naujiną. 
Lai būna jam amžina atmintis nuo 
visų. (41)

M A RIJ ON A FOGELIE NE.
174 Dovan Tcrr., . Kcarney. N. J.

Apsisaugokit namų vagių.
Pereitais metais gyventojas pada

vė mano žmonai palaikyt $53, moteris 
saugojo tuos pinigus smarkiai Pini
gai buvo padėti kamodoje ir ant ry
tojaus nors jokių pašalinių žmonių 
nebuvo, pinigai prapuolė. Pradėjus 
iieškoti vėl pinigai atsirado toj pa
čioj vietoje. Dabar patyrėme, kad tai 
buvo namų vagis, todėl patariame, vi
siems apsisaugoti.

Aleksandra Diedonis. >
38 So. Riverside st., VVatcrbury, Ct.

Paiieškau pusseserių: Alenos ir Ole- 
sės Jurkenikių, iš Pusdvarių kaimo, 
Kelmės valsčiaus. Raseinių pav., 
Kauno gub., girdėjau, kad jau ap- 
sivedusios ir gyvena Massachusetts 
valstijoj. ,Jų pačiu atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti.

Vaclovas Jurkūnas, (41)
1836 So. Sixth str., Camden, N. J.

Pajieškau brolio Antano Jukštos, 
Kauno gub.. Vilkmergės pav., Šėtos 
valsčiaus, Laukagalių kaimo. Mel
džiu jo paties atsišaukti arba kurie 
apie jį žinot malonėkit pranešti.

Ignas Jukš ta, (41)
54 Nash str., New Haven, Conn.

Pajieškau švogerio Tado Taluč o, 
iš Vilaičių kaimo, Pakapės parapijos, 
Šiaulių pav., Kauno irub. Taipgi Ka
zimiero Urniko, iš Skaudvilių kaimo, 
Kurtuvėnų parapijos. Jų pačių atsi
šaukti ar kas juos žino meldžiu pra
nešti. Joane Karsokiutū. (41)

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

Pajieškau brolio Karoliaus Kutros, 
iš Kemešiu kaimo, Žagarės parapijos, 
Kauno gub.. pirmiau gyveno So. 
Bostone. Jo paties meldžiu atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti.

Mikas Kutra, (42)
4602 So. Mozart str., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolių Vladislovo ir 
Simano Kavaliauskų, prieš kelis me- 

■ tus gyveno Chicagoje. Jų pačių at
sišaukti ar kas juos žino meldžiu pra
nešti.

Juozas Kvetkauskas, 
6232 Gray’s avė.,

W. Philadclphia, Penna.

Pajieškau švogerio Jono Rastaucko. 
apie 8 metai jis išvažiavo iš Lvnno į 

Turiu svarbų reika- 
žino malonėkit pra- 

(40) 
Matcušas Kuzma,

44 — 6-th str., So. Boston, Ma ss.

!
I

dc. x urvo iiuvKUO oc* V v V . ---------- . . .. -
- . ., , , , • 'apie 8 metai :ramu gali vaimkuot tokius Detroit, .Mich. 

nacius, kaip jis pats, bet lai !s? _>r kas ai>c •>’ 
•• - • • -i“ • a n įnešti.jis nesivainikuoja savęs pa
dorių musų lietuvaičių var
du.

A. P. Turaškas, 
Hartford, Conn.

F. J. Bagočius
kariumeneje.

Daugelis žmonių kreipiasi 
laiškais į "Keleivio" Redak
ciją su įvairiais klausimais 
prie Bagočiaus. Šiuomi pra
nešame, kad F. J. Bagočius 
jau senai kariumeneje. Pir
ma jis buvo oficierių mokyk
loje prie Harvardo universi
teto, o nuo 13 šio mėnesio 
tapo perkeltas į oficierių 
kempę. Todėl jokių patari
mų dabar jis negali duoti.

I

(41)

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

Pajieškau brolių: Kazimiero ir 
Jono Balčiūnų pirmasai gyveno Wa- 
terbury, Conn., antrasai — Brook- 
Ivne. abu iš Ankupių .sodžiaus, Kve- 
dainių parapijos, Raseinių pav., Kau
no gub. Jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žino meldžiu pranešti.

Franas Balčiūnas. (41)
717 No. 7-th str., Clinton, Ind.

Pajieškau savo moteries Onos Ka
minskienės, vadinas save Mieliauskie- 
ne, angliškai pasiduoda Miller. Ap
leido mane 6 dieną gegužės, 1918 m. 
Išvežė su savim 9 metų vaikutį Viliu
ką. Paeina iš Suvalkų gubernijos 
Vilkaviškio pav., Šunskų valsčiaus, 
Baltupiu kaimo, Mikolo Gavėno duk
tė. Kas pirmas praneš, gaus 5 dole
rius dovanų. (42)

W. F. Kaminsky,
238 James str., New Ilaven, Conn.

Pajieškau brolių Petro ir Adomo 
Novasickio, Paicsčio viensėdžio, Ka- 
vareko parap. Jie atvažiavo į Ame
riką 1909 metais. Jie patįs lai atsi
šaukia arba kas apie juos žinotų ma
lonėkite pranešti, nes aš esu kariu- 
menėje ir norėčiau su jais susirašyti.

Branislaw Paul (40)
Co. I, 3-rd Develop. Bataiion, 

C.amp Devens, Mass.

A. A. FELIKSAS KUZBARSK1S
Velionis žuvo ant karės IS liepos 

Prancūzijoje ir šiuomi pranešame vi
siems jo draugams. Jis mylėjo skai
tyt "Keleivi.”

Fcl. Montvilas.
601 Wiley str., Utica, N. Y.

AR ŽINOTE KAD —
Aš padarau 100 dailiausių fotogra- 

fiškų štampų su jūsų paveikslų tik 
už $1.20? Reikalauk prabos (pavyz
džio). įdėk už 3c. stamna ir gausi 
pamatyt, kaip tokios fotografiškos 
stampos išrodo. (43)
THE GEORGE PHOTOGRAPHER,

609 N’orlh Rivcrsidt str.,
Waterbury, Conn.

REIKALAVIMAI.

Pajieškojimai
Pajieškau draugės Onos Dumbraus- 

kiutčs po vyru Vasiliauskienės. Kau
no gub. Lūkės miestelio. Malone? 
tuc.jans atsišaukti arbi žinantieji 
pranešei nes turiu svarbų reikalą.

Marijona Bumbliauskiutė, (42) 
328 Earp st., Philadclphia, Pa.

• •

Pajieškau Mikolo Juknio, iš Inkilų, 
Lidokų parapijom Vilkmergės pav., 
Kauno gub. Aš iš Grezonių, tos pa
čios parapijos. Meldžiu atsišaukti ar 
kas jį žino malonės pranešti, nes tu
riu svarbų reikalą, būdamas paimtu 
kariumenėn. (40)

Nikodemas Katinas.
BOX 133, Tariffville, Conn.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau Amerikoj draugų Antano 

Navarausko iš Bertužiu kaimo ir An
tano Dolinsko iš Gudelių kaimo, Šiau
lių parap.. Kauno gub. Meldžiu atsi
šaukti sekančiu adresu:

K. Galinauski,
17 Lexington str., Waltham, Mass

Pajieškau brolio Marcelino, mes 
paeinam iš Suvalkų gubernijos, Nau
miesčio pavieto. Sintautų ym’no, Ka
tilių kaimo. Meldžiu atsišaukti. (42) 

Leokadija Plaušinienė,
11 Ainsle st, Bro-klyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Roko Daraškos, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės 
parap., Padarbų sodos. Jis pats ar
ba kas apie ji žino malonėkite prane
šti. (41)

Antanas Daugirdas.
4823 Melrose str., Philadclphia, Pa.

Pajieškau brolio Baltramiejaus Su
tino ir Vilemo Tijūnaičio, metai atgal 
juodu gyveno Waukegan, iii., o dabar 
nežinau, kur. Jų pačių meldžiu atsi
šaukti arba kurie žinot malonė it pra
nešti. Antasas Lutinis.

312 Knerr avė, Peoria, H’.

Pajieškau sesers J ievos Skiepinai- 
čiutės, po vyru Kazakaiticnė; Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko vaisė.. 
Vijotų kaimo. Taipgi pajieškau Jo
no ir Augusto Menkų. (42)

Andrius Skepenas
10 City Point Ct, So. Boston, Mass.

Pajieškau laisvos lietuvaitės apsi
vedimui, nuo 25 ir 27 metu. Geistina, 
kad mokėtu skaityt ir rašyt ir sutik 
tų imti civilišką šliuba. Esmi 37 mc 
tų. Malonėkit rašyt šiuo adresu:

M. M. 30 Bazei str..
Binghamton, N Y

Pajieškau merginos, apsivedimui, 
ne senesnės 27 ir ne jaunesnės 18 m., 
aš moku amatą ir turiu gerą darbą. 
Meldžiu merginų susirašyti per lai
šką ir prisiųsti paveikslą. (41)

W. Sos. BOK 192
Franklin Mine, Mich.

Ii

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės 35 metų. Aš 
esu 35 metų, turiu visus reikalingus 
šeiminiškam gyvenimui rakandus ir 
stubą. reikalinga gera t 
meldžiu atsišaukti, su pirmu 
prisiųsti savo paveiksią, 
duosiu kiekvienai, paveikslus

Jurgis Ampusaitis, 
Sangamon avė.,

Springfield,

siu.

KOO

gaspadinė. 
laišku 

atsakymą 
grąžin- 

(40)

III.

merginos

Su pir- 
savo pi- 
suteiksfu 

> . (40)

Pajieškau apsivedimui 
apie pažiūras, gražuma ir amžių ga
lėsime susižinoti per laiškus. " 
mu laišku meldžiu prisiųsti 
veikslą. Platesnes žinias 
per laišką.

P. Rokunas,
110 W. Front str.,

Plain Ficld, N. J.

REIK ALi NG \ senyva moteris, su
tinkanti apžiūrėti 2 metų kūdiki ir 
namus. Gyvenimas šalę miest>, gra
žioj, ramioj vietoj. Meldžiu at.isatdrti 
ypatiškai ar laišku. (41)

Mrs M. Kazlovv,
76 Margin str., Haverl.ill, Mass.

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

Kas tai yra religija?
Toje knygoje yra nurodytas religijos 
atsiradimas ir jos veikimas nuo pat 
pirmpradinio žmogaus iki musų die
nų. Kaina, $2.d0 apdaryta $2.50. >

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

F. MILAŠAUSKIS.
13 Atlantic st., So. Boston, Masą.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčia 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
dust ir stampoms

J. RIMKUS
P. O. BOK 36 Holhrook. Mam.

MERRIMACK, VV. VA.
Darbai eina gerai ir dar

bą galima pasirinkti. Ang
lis 9 pėdų augščio, moka po 
75c. už tona. Jeigu kas nori 
Mirkt žemės, kompanija par
duoda ant išmokėjimo po $5 
Į mėnesi. Todėl kas nori ge
ro gyvenimo, prašomi at
važiuoti.

A. OLSZEIVSKI. 
Mcrrimack, W. Va.



6 KELEIVIS.

Dzūko Nakvynė
(Monologas.)

| tai. Aie žurau,'no večarijos LIETUVIŲ DARBININKŲ LI- 
dar liko daug bulbienės. 0 TERATUROS DR-JOS KON- 

Įman nedavė nei pakaštavoc.
Tegu jus dzievai, — aš cik 
mierkavoiu kur tu bulbieni 
padės. Mis n u, aci kelis nak
čia pasciešysiu, ba jau netri- 
voju. Kap bu.-, tap bus, kat 
cik šunim neaduotų. An ma
no šeėseies, bulbienį uždėjo 
an lancynos. Kap cik visi iš 
pirkcios išajo, aš acikėleu ir 
ainu navečaroc. Ale lancy- 
na aukštai, nedasiekiu. Kų 
daryc? Žurau, brace, neto
li lancynos stovi dzieška su 
tašlu, užrauktu duonui kepc. 
Nu, mierkavoju, an jos už- 
liįvj ir nusimsiu bulbieni. Ge
rai. Vienu kojų uždėjau an 

.vienos dzieškos braunos, ki
tu ant kitos ir ten viskų pa- 
sėmeu. Skradzei žamį! Už
lipė buvo langva, ale nulipė 
nei šep, nei tep: nei kur puo
dų padzėc. nei kur kojų nu
kėlė. Prabavojau ir šen ir 
tdp — nemožna i gana. Tep 
man su tu bulbieni betupcio- 
janc, nemačius žino, kap, 
paslydo viena koja nuo dzie
škos. E, cik — kabardvnkc 
kap cikras dzyvokas, kap 
tėkšiu atbulas in tų dziesš- 
kų! Oi! Net tašla in visus 
šonus išlakiojo. 0 puodas 
su bulbieni, kų laiakeu ran
kose, lamatai ir usivožė man 
an galvos. Tai tau večari 
ja! Cik, cik per dzidelį bė
dų išsikepurnėjau iš dzieš
kos visas in tašlu insimok- 
nojis ir bulbieni apsidzirbis 

nepadabnas

STITUCUA.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

_ džiaut klausimą pėr referendu- 
I m4-

ti. Steponavičius.
LDLD. Sekret.

i

Draugijų Reikalai.

I

Kitu syk aš labai mylėda
vau aicie an atpuskų. Vienų 
rozų mėkterėjo man an ra- 
zumo atlankyc Kauni atpus- 
kus, ba girdėjau, kat tynai 
Jabai dzidelei švintos vietos 
ir aciprovinėja visoki atpus- 
kai. Apsivilkau gunčį, pa
sėmiau tarbų ir ščyvų lazdų, 
nu ir davai aic an Dzievo a- 
cidėjis. Nėra kų žertavoc, 
dzie, ba iš Krosnos in Kau
nu pascipusei dzidzelis kia- 
las; nenuaisi vienu dzienu. 
Ainu, ainu, jau tamsta. Ai
nu in gaspadorių prašyc an 
nakvynės. O kur pazdzėsi? 
Nuveinu, sako, nėra kur 
gule. Tegu tavi nemacei! 
Jau saulė nuslaido, visai 
tam ainu in kitų gaspa
dorių, katro pikce štarkesnė. 
Sako: ”nugi, aik an kluono 
šalinės ir sprok kiek cik 
cilps, kat nori; — pirkcioj 
nėr aku r.” Kas ce zo nak
vynė, misnu sau! Kale, kų 
dzirbi-padzirbis: nuajis in 
šalini aciguleu ir gunčį užsi- 
meteu. 
snuse, girdžiu per miegų — 
kitoj pusėj lyk kas šnipcio- 
,ia ir atšiamųoia ciesei par 
šaudus in mani. „Skradzei 
žamį!” misnu sau; ”a kibą 
celadokas, a kokis nema
čius?” Isproginau akis ir žu- 
rėc in tų šonų. Kap mani 
gyvų — cep, cep, cep — ten 
man plaukai kap štakietai 
geistojo, visas pastirau. — 
nėra ku darve, raikė kokios 
pamačios. Nurapetojau in 
sienų, abgraibeu karancį 
spragilų ir stoviu napagata- 
vo. Kaip cik ladokas arcyn 
manį, aš jam burpe spragi
lu knpron. jis kabaranksc ir 
nusikaporino. Aš Dzievui 
labai padziekavojis ir šcy- 
rai panoteravis, vėl spakai- 
nei acigulau. Ale kur tu! 
Kap eik sudėjau akis, klau
sau i vėi atrapeckoja. atšlu- 
muoja iš kitos šalinės tie
sink in mani. Pone-dzie 
švinta^, jau cik, sakau, ce 
ladokas prispainojo, ar ne- 
gerocius an mano neščesces. 
Aš. pacykom, kape už snra- šaukti į anapus vandenyno; 
gėlo, ku šąli savis buvau mes pasirengę ten pat ke

liauti. Dabar kada reumatiz
mas raumenis ir sąnarius 
pradeda sukti, kada neural
gijos metas ateina ar jus 
galite pasakyti, kad esate 
pasirengę ir laukiate? Jus 
galite taip pasakyti, kada 
turite pas save namie Trine
rio Linimentą. 
torturuojantis 
ateina Trinerio Linimentas 
pasekmingai jį nuveikia, nes 
tai yra vaistas, kokio kito 
nerasite, kad taip urnai ir 
tikrai prašalintų ištinimą, 
nikstelėjimo skausmą, rau
menų sukimą ir neuralgiją. 
Kaina aptiekose 35 ir 65 cen
tai. Išsirašant — 45 ir 75c. 
Jei jusy skilvis negerai vei
kia, jūsų nervai apsilpnėję— 
paimkite Trinerio Ameriko- 
niško. Kartaus Vyno Elixe- 
rio, kuris veik prašalins vi
durių užkietiėjimą, atgaivi
na sveiką apetitą ir su
tvirtina visą vidurių svste- 
mą, išvalydamas vidurius iš 
nuodingų • maisto liekanų. 
Priėmimui Jabai priimnus. 
Kaina aptiekose $1.10. Jo- 
seph Triner Co. 1333 — 1343 
So. Ashland avė., Chica
go, III.

in stvarainių
O tai viešnagė! Kų daryc? 
Nukrapšteu no akių tašlu 
paskui išplėšėu lungų išlu- 
pinėjis cvekus, išnėreu lau
kan ir paidiš, kad mani nei 
sliedo neužviiostų. Aprič te 
visko, kiek turėjau procos, 

Kap“čiV pradėjau Paki nu‘ira^te“ iakl"°- 
- - - - J tų gunci! O, Dzieve rata-

vok, nemožna nei išrokuoc! 
Kad butau naumisrie tep pa- 
daris, tai nieko, ale visai ne-

■ cyce! J. Vis-kas

CENTRO SEKRETORIAUS 
paaiškinimas.

Augščiau talpinamas LDI.D 
konstitucijos projektas, kaip ir 
vis kiti draugijos svarbesni rei
kalai, eis LDLD. narių referen
dumui. Todėl kuopų vaidybos 
turi pasirūpinti sušaukti skait
lingus susirinkimus ir juose nuo
sekliai ši projektą išdiskusuuti.

Jei matytumėt, kad prie šio 
projekto reikalingi yra pataisy
mai, tai darykite juos ir siųski
te Centro sekretoriui. Kada 
pasibaigs apkalbėjimo laikas, 
sekretorius paskelbs prisiųstus 
pataisymus organe. "Laisvėj” ir 
jei bėgyje 30 dienų bent viena 
kuopa tokius pataisymus pa
rems, jie eis kartu su projektų 
LDLD. narių referendumui.

Pasistengkite, draugai, netik 
kuopų susirinkimuose svarstyti 
ši konstitucijos projektą, bet ir 
iešai. per darbininkišką spaudą, 

nes konstitucija yra tvirčiausi; 
musų organizacijos pamatas 
todėl ji turi būt tobtia.

Apkalbėjimo laikas pasibaigs 
20 d. lapkričio, 1918 m. Kuo
poms projektas dabar nėra siun
čiamas, tik tada kuopos ir pa
vieniai nariai aplaikys projekte 
kopijas, kada jis bus leidžiamas 
referendumui.

K. Steponavičius.
LDLD. Sekretorius

LIET. D AR B. BR. PA&. DR-STĖ 
Courtney, Pa.

Vaidybos adresai:
Mikas Nakutis, —pirm. 

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

DON 138, Courtney, 
Aht. Bresenskis—Fin. rašL, 

I*. O. BOA 64, Courtney,
VI. Gamulis Prot. rašL, 

BOX 400, Courtney, 
■št Bcrnotoviėia—ka.s'er., 

P. O. BOX 28, Courtney, 
Visi nariai.kurie gyvena 

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

LIETUVIU MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA. 

Pittstargh. Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, — 

2025 ColvrolI Street, 
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Kortos st., 
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street, 
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,

1525 Penn. avė., 
Kasierius Karalius Varašius.

Aii Natiun De;>. Rauk S. S. 
Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai
tis. Direktoriai: Jonas R! 
mas xardonas Jonas Poė 
Stanišauskas.
Maršalka: A lėks. Kivins

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.
I

Pa. 
i toliau, 
užvilktas

GRANO RAP1DS. M1CH.
Lietuvių S«n*< Valdytos

adresai:
Pirmininkas P. Kaušius

1227 Front avė.

žemaites Raštai 
Karės Metu.

Sąmoninga gaspadinž 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro kkihtrr'io 

PAIN*EXPELLER 
Neabejojantis būdas įtrinimui r.uo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

<lnn<>, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marka 

“ĮKĄRĄ” 
35c. ir 65c. Lutei nikų- viuase aptieko#© arba 

šiuriai nuo 
. F. Al). klCHTuk & CO.

Washlogton Street, New York. N. Y«

Rusijos Revoliucijos
P AVEIKSLAS

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevųliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas • ir gerai atrodo. 
Prisiųskitė 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

Pirm pagelbininkas, J. J. Bielskas, 
i 1333

Protokolų raštininkas J. Staras, 
1114 Hamiiton 

Turtą rast. D. Greičaitis,
1534 Quarry 

Iždininkas V K I.iumas.
1030 Muskegan 

Trečiųjų Teism rast. J. žigunas,
1310 Eliza be th

Organo prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas, i
505 Crosby street.; 

Su Draugijos reikalais malonėkite į 
treiptis virš nurodytu adresu.

Pirmininkas P. Kaulius. 
Susinėsimų rast. J. Štaras.

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE

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

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

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

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

O
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AR PASIRENGĘS IR 
LAUKI?

Pradžioje liepos mėnesit 
musų jauni vyrai likosi pa

gėlo, ku šąli savis buvau 
pazdzeiis. Kan cik negero- 
cirs arcyn, aš jam vėl spra
ndu cik — dziupc in labonį! 
Kap fėškeu, tai net ventra- 
bos išlėkė. Ogi. išryto, kaip 
cik dziena nradzėjo brėkše, 
praplėsiu akis, žurau ir pae 
sau nevierinu. Sali mani 
cyso dzvi telyčaitės vuode- 
gas panuti. 
staugdama 
dzirbau!—i 
sakis gaspadorius už tokiu 
viešnagi! Dzie, raikė nešč 
kudašius, kur grybai auga! 
Hzieve ratavok, kat užeiktų. 
da gali nulupc naskucinį 
minčiali no kunros! Tai ne- 
žertas! — Nieko nelaukis, 
^nšrmksc nėr stogu ir nai- 
diš, kat net kulnai braška!

Kitu dzienu, brolali, ainu 
ir isitušeino tarba, kat nei 
gurinio neiškrapscysi dau
giau. Kų daryc? Tuščiu 
tarbu žarnų neužgrusi! Aš, 
druf in gaspadorių. O jau 
ir tame ėmė. Kap cik in ro- 
zu patropinau an večarijos. 
Pagarbavojau ir prašeu kat 
priimtų pergulėc. Sako, gu
lėk ant suolo, ba nėr kur. Ir 
,an večarijos neprašė. Kų 
darysi, Dzievu dėkui ir už

Yra tai graži knyga pa- 
ouošta autorės fotografij'2 
ir kitais Įdomiais paveiks- 
iais. Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui ~nuken tėjusiems
nuo karės lietuviams. Kas 
ūsipirks tą knygą, tas m- 
ik papuoš savo namus i? 
>adidins knygyną, bot kar 
u ir badaujančius žmone 
ušelps.
Raštų kaina tik 50 centų 
Žemaitės Raštus galim, 

gaut sekančiose vietose 
Keleivio” Redakcijoj 25F 
'>road\vay. S. Eoston, Mass.. 
f. Neviackas, 149 Millbury 
t. Worcester, Mass., K. 
rugis, 127 N. Tlearborn si 
’hieago, III.. Mrs M. M. Ri 
•e-Herman 25 Van Carlear 
i. New York, N. Y.

Agentams, kurie im- 
laug ant sykio platinimui 
>agal nutarimų LŠF. Pild 
Tom. nuo dabar bus duoda- 
nas 25 nuošimtis.

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

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

Valdybos antrašai:
A. šilkaitis — Pirmininkas,

P. O. BOX 48. St. Charles, 
pagelbininkas,

58 — 2-nd str, St Cliarics.

73 W Itlinnis str.. Sr. '"baries,

44 W. 6-th st., St. Charles, 
Lukas Kasierius, —

530 4-th str.. St Charles,

A. Urpolis —

\. Tamaši'>nas, Protokolų Rast, 
73 W IlHnois str. F

Turto Raštininkas, F. Siliunas,

-I.

Tfu! Kat tu 
is! Tai dabar pa- 
misnu sau. Ku t>a-

Kad šitas 
užpuolimas

I

su klerikalais
Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau

dos knygutė. J*je aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalų dehatoriaa “kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo “forni- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

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

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

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

"KELEIVIS” »5 RROADH’AY. SO. BOSTON 
{draugai, skaitykit j 

IR PLATINKIT 
"KELEIVĮ.”

avė.

iĮ

t I

I
II

DUOKIT PASIŪT MUMS.

Quarry

I

569

vartoti 
siųski-

(41)

Prieš vartojimą Po vartojimo.
Plotinai. saulėgrąžos, spuogai, de

dervinės ir kitokie išbėrimai išnyks 
visiškai nuo .Jūsų veido po gvaranci- 
ja ir niekados daugiau neatsiras, jei
gu Jus vartosite keletą kartų "Ve- 
nus” pamodą. Kaina puoduko su pri
siuntimu ir nurodymais kaip 
$12.00. Užsakymus ir pinigus 
te šiuo adresu:

"STEFANIA.”
We»t 191 at.. Dept. 18. 

NEW YORK, N. Y.

m I m.:

»R. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDI B.VSTEGER. 1LL.

"’irmininkas Jonas Dambrauskas. Pa- 
relbinini as Aut. Saiasevitius. Prot. 
Taštininkas Ant. Urbmas, Finansų 
lašt. Izid. Petreifcis. Iždininkas Vin- 
•as Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
\>no Dambrausko .svetainėje.

A. Urb-'Tsis sekretorius. 
BOX 475. '' STEGER, ILL.

TERRE RAUTE. IND.
Draugystės ‘"Sietynas" mėnesiniai 1 

usirir.kimai bu.r.a kozną pirmą mene- t 
io seredą, 7 valandą vakare. Socia- 

■istų svetainėje, po num. 1120 6-th st., 
Terre Ilaute, imi. Norintieji įstoti 
Į draujrystę meldžiami atsilankyti ; 
susirinkimą. ?.iėnesir.ė mokestis 60c. 
Pašaipos ligoje — Sl.fių į dieną.

F. Urbonas, fin. sčkrt.

I Į “Keleivio” Skaitytojus.iIII
i
i
»

Gerbiamieji:— kurią pre
numerata pasibaigė malonė 
kitę atnaujinti, nes sulvg kra 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbini už 
surašyti ”Keleivi’’ kaipo tik 
rai darhinin kišką laikraštį 
kuris prie kiekvienos proso- 
šventai gina darbininkų rei 
kalus.

Mainydami adresą būtina 
turit priduoti SENAJJ i 
NAUJĄJĮ adresus. T»» nepa 
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už- 
enka parašyt atvirutę, nes 

’as pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy

dami adresą arba klausdami 
k o-nors, parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laišku mekadon ne 
siustą, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipvtas. 
turi būt pridėta markė už 2c„ 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už ji priraokėt adresa

tui.
Kel.” Administracija.

I 
i

AR NORI, 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

KAD MERGINOS įį

S

KREST KENDtlU.
o ji niekad nepamirš jos, nąsįi 
ke tulžių gardumas priverčia ją j! 
jus mylėk Reikalaukit visur iri’ 
visados Lovncy’s Crest Ken-||,| 
džių. Jeigu negali gaut kitur. IL 
tai prisiųsk mums dolerį, c j!' 
gausi vier.ą svarą geriausiu)); 
Amerikoj išdirbtų kendžių. |)( 

Geriausias agentas Bostone
K. MDLACSKAH

B6 BROADWAY.
>’.»H ROSTDN

Aš, Alena Kostcvska, pasiro
dau visai publikai akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pageltos dėl savo 
sveikatos. Bet kada as 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 gauti geresnėse aptickose, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST 
žolės nuo visokią blogumą.

J. BALTRĖNAS. Prof.
i 1707 S. Halsted St.. Tel. Canal 6417. 

Chicago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų parskaityt 

tiek vienas, iškirpt ir pasilikt.

Antai 
akmens 

Gdžkelio laikro
di* sriubelių už- 

) sukamas, vyriš- 
į ko didumo, ant 
I 20 metų auk šuo- i 
į tas su išrašytais 

dubeltavais vir
bais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvaranluotas ant 20 ■«- 
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už 35.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (T)

SKCELSIOR WATCH CO.
906 Athmaeuai Bldg. CHICAGO, TLL

ŠLAKAI

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Mes užtikrinanti. kad.Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš ger'ują firmų ir pri- 
raieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASI U V AM
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PiGlAI IR GERAI.
IR IŠPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jonų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21011

KARE IR LIGOS!
KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Žmogaus Išsivystymas
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

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

AUDIMO APDARAIS 50c.
KAINA 35c.

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

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

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

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

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

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

"KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.



KRUIVINI TAKAI.
žemės žiedas.

l

—?4are! padaryk žalbarš- 
čių su burokais! — suriko 
piemuo.

—Bestijos! Šitiek išryjot 
ir dar jums negana?... Dar 
patalą prišlapinsit..

Bernas kvatodamas iškė
lė kepurę ir metė į žemę: 

—Gult visi! Kad čia nei 
balso. Klimavičius neateis; 
gal jau 'Vilniuje su gaspadi- 
nės timpa !...

Išėjo visi gult.
♦ ♦ *

Po sąvaitės laiko Klimavi
čius parvažiuoja iš Vilniaus 
Seimo ir paleidžia per kai
mą šitokią krivulę: "Vi
siems kaimo ūkininkams su
sirinkti pas Šulinską; tenai 
kalbės iš Vilniaus Lietuvių 
Seimo sugrįžęs atstovas p. 
Klimavičius.”

Pritemus susirinko kelia- 
tas ūkininkų ir buvo šiokios 
tokios prakalbos. Nors ir 
nedaug atstovas tegalėjo pa
sakyti apie seimą, bet visgi 
buvo galima suprasti, jog 
Seime jis buvo.

Čia kaip tik ir pasirodė, 
kad timpa buvo sunaudota, 
rad visi, kurie juokėsi, nulei
do nosis, nes Klimavičius 
tikrai buvo Vilniuje.

Ant rytojaus po visu vals
čiaus kaimus išnešiota žinia 
krivūlė, kviečianti visus 

(žmones susirinkti į valsčių. 
Delko, niekas nežinojo. 
Toks kvietimas labai užinte- 
resavo žmones. Vieni manė,

I

Diena buvo nepaprastai 
šalta, vėjas dūko, sniego 
verpetai mėtėsi iš vietos Į 
vietą, taip kad nei išvarytas 
nenorėtum eiti, bet Klimavi
čiui buvo tik šiaudai. Jis 
pėsčias, kriukučiu pasiram
sčiuodamas, ėjo per sodžių 
rinkdamas aukas! Važiuo
siąs į Vilnių ant Seimo...

Pravėrė grįčios duris:
—Teerul bus pagarbintas 

Jėzus Kristus...
—Antamžių —atsako gas- 

padinė.
—0, tai čia ponas Klima

vičius tokioj biaurioj die
noj?

—Taip, pani Šulinskiene...
—Su kokiu reikalu keliau

jat per sniegus?
—Renku ant kelionės au

kas, važiuosiu Vilniun į Lie
tuvių Seimą...

—Kas per vienas tas Lie
tuvių Seimas?

—Nežinote?
—Ne.
—Tai toks Seimas, kur iš 

visos Lietuvos žmonių išrin
kti atstovai suvažiuos tartis 
apie Lietuvą!

—Tai ir jus išrinkti tokiu 
atstovu ? Važiuosite ?

—Taip, važiuosiu, bet nie- 
keno neįgaliotas, vadinasi, 
savo kaštais, užtat ir aukas 
renku.
“ —Vėjų gaudymas ir apga
vystė! — atsiliepė iš kampo 
kaž-keno balsas.

—žmogus vaikščioja su _...... ....
išbristais kamašais, reikia atvažiuos Suvalkų gu- 
kaliošų, tai tam tik ir renka > bernatorius. kiti sakė, .jog 
aukas. i socialistai dalys dvarų že-
.—Na, kam renka tam, bet mes jr Bet apje suuij_ 

timpą duosiu, pildama mą-revoliuciją* niekas ne- 
Ketu.Vs. yann.lu, tr5P10kus į Drąsi tarė, nors daugelis anie 
rinkikui į saują kalbėjo gas- žinojo nuo pirmiau. Su- 
padmė. Kad ir nevažiuos, prantema, 
į Vilnių, tai nors uz ”—" 
panašioj dienoj...

Klimavičius išėjo.
Visi pradėjo gaspadinę Žinoma, saugojosi ir kunigų, 

barti: į Žmonės tiesiog nežinojo ką
—Vienas kvailas, kad to-daryti. Neeisi, socialistai! 

kioj dienoj valkiojasi, o ant- nubaus: eisi, sveikas din- 
ra da durnesnė, kad dalina gęs — į peklą stačia galva 
timpas... Juk visas kaimas numarmėsi! Ar šiaip ar 
žino Klimavičių, kad jis sa- taip galas, taigi verčiau eiti, 
vo gyvenime nieko nėra dir- Penktą valandą vakare 
bęs, o bet gerai gyvena. Mat, žmonių buvo jau pilnas val- 
durnas bobas prigaudinėja. ječius ir dar pilni keliai. Bai-

—Gana tų zaunų! Kaip sus judėjimas. Kampuos 
nevažiuos į Vilnių, tada ga- eina karštos kalbos, kriti- 
lėsite sakyt. Dabar nežino- kos. Minia keršto pilna. Ro-. 
te, kur tuos pinigus dės — * ‘ ‘ * *
užkirto gaspadinę.

—Kaip tai nežinome, — 
suriko bernas. — Mes žino
me kiek jis rinko ir surinko 
aukų ant ginklų; sakė, kad 
už tuos pinigus duos po re
volverį, o dabar matyt da
linamos visokios proklama
cijos žmonėms. Ir aklas ma
to, kad jos darytos už tas 
aukas...

—Teisybė, teisybė! — ūžė 
visi.

—Teisybė ar ne, bet aš 
jums nurodysiu, kad ir pro
klamacijos reikalingos, kad 
ir jos yra lygiai geras gink
las kaip revolveris, jei ne ne- 
geresnis — drąsiai atsakė 
gaspadinę. — Aš žinau to
kių tamsių žmonių, kurie 
bijosi į rankas lapelį paimti, 
na tai ką-gi tokis su re
volveriu darytų? Da pats na negu kad mes. 
save nusišautų, arba kitą 
užmuštų. Bet kuomet toks 
pasiskaitys proklamacijų ir 
nesibijos žmonių vienybės, 
bus daug geriau negu revol
veris. Čia ir pasirodo, kad 
proklamacijos yra ginklas ir 
jūsų užsipuolimai be pama
to...

—Puikiai moka nustėnau- varlį 
ti musų dėdienė, — atsilie-' 
pė vienas. — Ji tiktų atei- Lietuvoj, darbininkai šukė- 
nančiais rinkimais Į žmonių lė revoliuciją ir atvirai sto- 
teisėjus. ja į kovą prieš savo neprie-

—Na, gana tų tuščių ba- telius! Musų pareiga neat- 
labaikų! Greičiau valgykit silikti. Re abejonės, jei čia 
vakarienę ir eikite gult, — pasirodytų keliatas apsigin- 
ragino gaspadorius.— Rytoj klavusių kareivių, bėgtume 
anksčiau kelsim, nes reikia kur papultų. Žinoma, nuo- 
paisyt miežiai. Žydai senai ga ranka neatremsi. Kad ir 
jau laukia. stosi prieš, — neilgai laiky-

v •

siesi prieš išlavintą kareivį. [ matyt kruvini takai! Rodos 
Nušaus ir viskas... ir saulutė verkė už laisvės1

"Pirmiausia išrinksim sa
vo valdžią ir pradėsim viską 
išnaujo... Tokiu budu nuver
sime caro vyriausybę ir ap
galėsime savo priešus.

"Už aukas, kurias iš jūsų 
surenkam, bus perkama gin
klai apsigynimui. Sekančios 
prakalbos įvyks rytoj, 10-tą_ 
valandą prieš piet šitoj pat 
vietoj."

v

V

jo nenušautų.
Ant rytojaus prasidėjo lai-

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SK YRIUS.

SKYRIUS L {vairus Istorijos supratimai.
II. Materijališkasis Istorijos
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.

kovotojus.
*

nagaikomis ir kardais, buvo 
saičiūs pašaukti Aleksand
rą, tegul lekia, gal da spės 
parvežti kunigą!...

—Nei pusbernio nėra;
turbut nušovė...

—Nesirūpinkit apie pus
berni, jisai pabėgo — sako 
merga.

—Kinkykim kumeles! Va
žiuokim, spėsim ar ne, kuni
gą parvežti su paskutiniu 
patepimu... Matomai mirš
ta !... •

—Antanina! Atnešk grab
nyčią ; jau miršta L..

—Žiūrėkit! kaip peršau
ta krūtinė... net jier strėnas 
išlindus kulipka — dūsavo 
moteris.

Aleksandras pas kunigą 
nuvažiavo apie 11-tą valan
dą nakties. Kunigas jam at
sakė, kad negalįs nakčia va
žiuoti, kur buvo tokia ka

nai Įkaušo ir dar pasiėmė i tastrofa. Jis bijąs, kad ir 
i kišenių blauzdinę.

Buvo pusėtinai šaltas pa- ____ ______ r______w___
vakaris, tai ir kumelaitė ir d otų vės. Namuose buvo ny- 

i Matulevičius skubinosi na- ku! Langai išdaužyti, ap- 
mo. Saulutei . leidžianties karstyti skarmalais, sienos 
buvo jau nairtieje... aptaškytos krauju... Norėta

—Vaikai, eikit nukama- laidoti su bažnytinėmis eere- 
not kumelaitę; aš baisiai monijomis ir kunigu, bet bu- 
sergu, visas neramus... Die- rr - *— -x-;
vas žino, kas čia bus — dū
savo Matulevičius.

Pusbernis nukamanojęs 
kumelaitę Įleido Į tvartą... 
Matulevičius atsigulė užpeč- 
kin, prie pečiaus. Matulevi- 
ičiaus sesuo kepa blynus; 
pusbernis su pusmerge kor- 
tuoia; gaspadinę čevervkusi 
raišioja nuo kojų. Orinčioj 
žiba mažas žiburys.

—Kas ten beldžias i du
ris ? ! — sušuko merga.

—Tai gal Aleksandra pa
rėjo iš Masaičių — atsakė 
sesuo, versdama blyną ant 
kito šono.

—Na, na, ansižiurėkit pir
ma, pakol eisit atidaryt du
ris. Čia nepaprastas bilde
sys — sako pusbernis.

—Dėl Dievo mylistos!... 
Eik, Antanina, atidaryt du
ris! — susijudinus pasakė 
mergai gaspadinę.

Duris atidaro... įneina du 
augšti, juodbruvo veido vy
rai!

—Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus.

—Ant amžių, — atsakė sė
dėdama gaspadinę.

—Kur gas pa d or ius ? — 
klausia svečiai.,

—Nėra namie.
—Mes ji rasime’...
Pažvelgė po grįčios vidų, 

tiesiai eina užpečkin, kur 
miegojo kailiniais apsivil
kęs girtas Matulevičius, čia 
ilgai laukt nereikėjo iki už
sižiebė dektuką ir... paleido 
paeiliui keturis kartus iš 
brauningo...

—Ai! ai!... — suriko per
šautasis.

Pusbernis išmovė per du
ris ir nubėgo vienmarškinis, 
pusėtinai šalant, du varstu Į 
kitą galą kaimo.

—0 Jėzau Marija. Juoza
pai šventas!—rėkė moteris.

Visoj grįčioj baisus iš re
volverių šaudymas, dūmų 
smarvė, žiburiai užgesinti— 
tikra pekla!...

—Langus daužo! 
ko merga.

—Jau eina!... tie nepriete
liai.—per ašaras kalbėjo išsi
gandusios moterį':.

—Antanina, skubink i Ma-

Materija ■ isliškas
Istorijos
Supratimas

Lygiai buvo grabnyčių 
diena, kuomet Matulevičius 
rengėsi ant atlaidų. Anksti 
rytą atsikėlė, nusiskuto bar
zdą, pusberniui liepė pri
šerti kumelę, prirengti veži
mą ir kartu su pačia išvažia
vo į Marijampolę ant atlai
dų.

Į miestą Matulevičiui Įva
žiavus, žydai klausia: "Ui, 
ar da tu, Matulevičiau, gy- 

mui valsčiaus viršaičio. Mi- vas? Jei nenori mirti, ne- 
nia apstojo raštinę; vieni ~“-1'------ ”
juokauja, kad šiandien bū
dąs ir pavieto viršininkas, 
kiti vėl sako: "Kad čiaęasi- 
rodvtų bent penki kazokai 
— musų pasklvstų pilni lau
kai..."

Išeina iš raštinės sekreto
rius ir prataria Į minią, kad 
tuoj prasidėsianti naujam 
viršaičiui kandidatų nomi
nacija, o paga’iaus busią 
rinkimai.

Minia surinka tris kartus 
”Ura-ura!” "Te gyvuoja 
darbininkai!” "Te gyvuoja 
darbininkiška valdžia!”

Po rinkimų minia naujai 
valdžiai sumetė ant pradžios 
gyvenimo kelioliką rubliu.

Nauja valsčiaus valdžia 
pato! gyveno, pakol neatvy
ko caro valdžios pavieto vir
šininkas su pulku kazokų. 
Viršininkas viršaitį neišver
da... Viršaitis spiriasi, jog jį 
išrinkę žmonės, tai ko noris 
viršininkas! Viršaičio nea
reštavęs viršininkas išvažia
vo namo. Tvarka paliko ta 
pati, kurią nustatė žmonės.

Vieną gražų rytą, iš to 
krašto, kur saulutė kilo pro 
mišką, pasirodė raitų karei
vių būrys. "Ateina!... Ko jie 
čia!?” sako viršaitis.

—Kaip būt taip, bet nesi- 
___ _ Pasiėmę knygas 
eikim i valsčių su savo rei
kalais! — tarė raštininkas.

Pasiėmė knygas, revolve
rius ir išėjo...

Kareivių pulkas apsupo 
valsčiaus raštinę — šnipai 
jiems padėjo. Vienas rody
damas sako:

—Ve, du socialistai eina 
per laukus, pagaukite juos!

Kareivių vadas pažiurėjo 
per žiūroną — ištiesu nepa
prasti žmonės eina, knygas 
nešasi. Ofieierius pasiunčia 
du kareiviu. Užpultieji lei
džiasi bėgti.

—Stoi!
—Pagautas esi! —pridėjo 

antras.
Revolverius spėjo iškavo- 

ti ūkininko kluone, bet vel
tui. Kareiviai surado... 
Taipgi ir knygas turėjo pa
rodyti, kurias į sniegą buvo 
sukavoję. Nagaiko kirčiai 
tik švilpė ant nugarų, pakol

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
PROLETAKlšKOSlOS F1LOZOFUOS.

❖

Anksti rytą susirinko Į 
valsčių šimtai žmonių rinki-

grįžk namo.
Matulevičius nusidavė! 

nieko nežinąs ir negirdįs.! 
Ant drąsos nuėjęs pas Mau-i 
škę išsilupo porą blauzdynių; 
ir nuėjo bažnyčion kiaušy-; 

! ties mišių. "Po viskam” pas Į 
Šeplerį užsuko, kur pusėti-'

v * * • • • z, žmones bijojo 
kazokiškos nagaikos. žanda-
rų, o buvo ir tokių, ką skai
tė grieku apie tai kalbėti.

suriko kareivis.do<5. į kovą rengiasi. , 
• • Po kelių minučių pasilipa' 
ant vežimo nedidelio ūgio,' 
išlavintos minties, iškalbus, į 
matyt pamokytas, inteli-' 
centas. Žmonių -minia ren
kasi is visų pusių: laukia, ką 
tas "ponas” pasakys. Pir
mais jo žodžiais buvo:

"Valstiečiai ir valstietės.; lik sviipe am nugarų, paKoi 
darbo žmonės! Dauguma iš viską pasakė. Bizūnų gavo 
jus gal ir nežinote, kokiu ir ūkininkas, kuris kluone

i

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karė*.
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščioniai* ir 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTJS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijoa Suprati
mas ir Darbininkų Klesoe Išsihuosavimaa.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuria nori pla

čias ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymą
KAINA KNYGOS 20c.

Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laišką arba 
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

tikslu mes jus čia sukvie- kasinėjo miežių krūvą. Ka
tėm, taigi aš jums paaiškin- reiviai manė, kad jis gink- 
siu.

"Visi mes esam darbinin
kai! Patįs visi ą pagami- 
nam, laukus išariam, užsė- 
jam, iškuliam, bet ar tenka 
mums to darbo vaisiai? Ne! 
Kodėl? Todėl, kad mes už- 
laikom dykaduonius, kurie 
nei sėja, nei piauna, kaip 
tie paukščiai, o geriau gvve- 

Musų 
šeimynos ir mes patįs var
guose paskendę, mums ba
das žiuri į akis, — taip gy
venti negalima! Dabar atė
jo proga pagerinti musų 
būvį, pagerint musų gyve
nimą, todėl turiu statyt rei
kalavimus, pakelti balsą, o 
jei neišklausys, imsim prie-

"Visoj Rusiio.i, kaip ir

lūs kavoja... žmogus prie 
nagaikos nepripratęs, su
krito šaukdamas Dievo pa
galbos...

Sugautuosius, viršaiti ir 
raštininką, parištus iš abie
jų pusių, tarp arklių trin
dami kareiviai varėsi per du 
varstu, 'kapodami bizūnais. 
Atvarė i valsčių, nuka'poto- 
mis mėsomis ir vos gyvus! 
Nepaleidžia. Varysią į kitą 
apielinkę. Dėdei ir tėvui už
stačius paranką, raštininkas 
liko paliuosuotas, kaipo ne
pilnu metų. Viršaitį išvežė.

Liūdna regykla buvo, kaip 
varė pro kaimo kapus, ku
riuose nuo caro budeliu žu
vusieji draugai palaidoti 
Dirmiau buvo. Varomas sa
ko: "Jus žuvę draugai... 
Daskui jus ateina milionai 
kruvinais takais!...”

Viršaitis gavo šešis mėne
sius kalėjimo, už ką jo drau
gai ir valstiečiai gailestavo 
ir rengėsi šnipams ir išdavi
kams atlyginti...

Žemelė sniegu apklota 
nieko nejautė, bet ant tų vie- \ 
tų, kur nekaltus kapojo

I

vo negalima. Kunigas atsi
sakė: "Jei norite leisti į baž
nyčią, turite duot valdžiai 
žinią ir išgaut leidimą, ki
taip man bus blogai. Jį val
džia revidavotų. Jei neno
rit, kad revidavotų, vežkite į 
kapus ir užkaskit...” Taip 
ir padaryta, iki sužinojo val
džia. Po kelių sąvaičių pa
vieto viršininkas su pulku 
kazokų suvarė iš kaimo 
žmones ir turėjo lavoną at
kars. Ravidavojo.

Prasidėjo tardymai. Kai
mynai ir tų namų šeimyna 
buvo pašaukti pas apskričio 
tardytoją... Visus išklausi
nėjo. Nors tūli ir žinojo, 
kas tokis nužudė Matule
vičių, tečiaus neprasita
rė. Baimė nedaleido. Žino
ta, jog Matulevičius buvo 
caro valdžios apmokamas 
šnipas, kuris revoliucijos lai
ku caro budeliams išdavė 
šimtus už laisvę kovojančių; 
žmonių. 0 kada revoliucijos 
ugnis smarkiai veikė, kada' 
caro biurokratams buvo an-' 
kšta Lietuvoje, tai ir vi-Į 
siems jų šnipams nebuvo 
vietos. Vieniems ir kitiems 
žuvus, liko tik kruvini takai.

NEREIKIA ĮTRINTI
DĖL sustingusių ir skaudomų mus
kulų naudok Sloan’s Linimentą nuo 
skaudėjimo arba gėlimų, jis greitai 
paliuosuoja ir susigeria be jtrinimo 

Reumatizmą, sukrekėjimą, dieglius, 
neuralgiją greitai paliuosuoja jį var
tojant. Švaresnis ir daugiau vei
kiantis negu koks kitas pleisteris 
arba tepalas, jis nepadaro plėtotų ir 
nesutraukia odos.

šeimyniškas vaistas, kuris yra san
dėliu tūkstančiuose namų, turi vietą 
Sloan’s Linementas.

suri- Sloan's 
Liniment

• /r/z z «s pa /rv

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

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

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

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

Išmok uždą ryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Trisiųskite savo varda ir pavardę šiandien į PI.APAO 
CO.MPANY Rlock Mr»S, St. Iziuis. Mo., o jie Jums prisius Flapao ir 
nurodymus DAKAI ant išbandymo.

u8e

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 

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

CARAS SIBIRE

i!

__Tai veikalas, kurį galima ir ant scenos pastatyt, ir šiaip pasi
skaityt; jis begalo įdomus. Veikalas pilnas juokų ir ašarų. KAINA 
25 CENTAI.

Tai puikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nors lie
tuvių kalboj buvę. ...... . . . . ...Patartina Šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adresuokit

8! "KELEIVIS? SO. BOSTON, MASS.
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“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su r aujaustomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM;

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS,

PKOGRAMl'S,
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS S? AVIMIS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausioi knygos iki mažiausio ti^ieto.

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

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

“KELEIVIS”
255 Brosdway, So. Boston Mass.

□SI



8 KELEIVIS.
vLIETUVIU[VISUOMENEI- Pranešimas L S.Sgos n|Ahnji fc* TEATRAS IR KONCERTAS 

Apsistojus karės gaiš- kuopoms ir nariams, i,IVUMTO rniuva — Rengia L. M. P. S. 49 kuopa ir L. L. S. 10 kuopa.

t

rams Lietuvoje drauge su 
ekonominiu Lietuvos atsta
tymu ten reikės gaivinti ir 
musų dailę. Lietuvai yra 
reikalinga sutverti iš ge
riausių musų pajiegų Operą, 
ir Simfonija, kurios užduo
timi bus gaivinti išverktas 
laike šios karės musų vien
genčių sielas Lietuvoje. Kol 
Europos lietuviai užversti
, 1 1 1 1 * * 4 X O V4 ii A J Žak? A L 4 10 t.V

daugybe darbų kovoje su.jejgU nepavyktų gauti pa- 
ziaunąja bado giltine ir ko- geibiriink0 tuomet, supran- 
yojeuz savo sakes žmonių tama įvairųs reikalai turės 
teises, mes Amerikos lie- įruputj užsivilkti, už ką 
tuviai galime dėti piimuti- draugai, manau, nerugos. 
nj pamatą Lietuvos Operai Ret visais reikalais< kaip ir 
ir Simfonijai. . iki šiol, galima kreiptis pas

Skaudu atminti tie laikai, Sekr.-Vert Chicagos antra- 
kuomet talentingi Lietuvos -u }r kajp greit b*s gplima 
jaunuoliai negaudavo pro-^ajp grejt viskas bus atlie
kos išvystyti savo telentus, k taikantis supranta- 
ir suskursdavo kaimuose ar-\

LSS. Sekretoriaus-VertėjOį 
teismas prasidės 30-tą d. | 
rugsėjo, Pniladelphijoje, ir j • 
todėl laikinai priverstas ap
leisti raštinę ir važiuoti Į 
teismą. Yra dedama pastan
gos gauti pagelbininką, ku
ris nors bėgamus reikalus 
galėtų tvarkyti LSS. rašti
nėje kol sugrižšiu iš teismo.

ba miestuose. Lai daugiau 
taip nebūna ir ateityje mes 
suteikime progą išvystyti 
savo talentus — gabumus 
musų jaunajai kartai, o tuo
met žymiai apsireikš kultū
rinis musų tautos žmonių ki
limas.

Apsvarstymui šių reika
lų rugsėjo 13 d. 1918 m. So.

ma, prie nepaprasių sąlygų. 
J. V. Stilson, 

LSS. Sekret.-Vertėjas.
Chicago, III., Sept. 19, 1918.

Visuomenes žiniai
Porą sąvaičių atgal i Bos- 

_ . toną atsibeldė nekoksai vy-
Bojtone ivyko lietuvių vei- ras, kuris save vadinasi Ste- 
kėjų pasitarimas, kuriame, j ponas Eringis. Jis turi taip- 
apkalbėjus Lietuvos žmonių gi su savim popieras. kurio-- 
ateitį ir dabartinį ūpą, liudija, kad jis sužeistas ir 
tapo nutarta dailės rimtu- paliuosuotas iš Anglų ka
rna gerbiančių laikraščių pa- riumenės. Sulyg jo pasakos,

iki 1913 metų jis gyvenogelba pranešti Amerikos lie
tuvių visuomenei, kad Ame- Brooklvne ir Philadelphijoj 
rikoje jau yra dedami pama- ir buvo gerai pažįstamas 

j nrogresyvei visuomenei. Vi
sų pirma jis plakasi prie Į- 
vairių kuopų, organizacijų 
ir pavienių ypatų ir kolek- 
tuoja pinigus savo pagelbai. 
So. Bostone nuo kai-kurių 
draugų jam pasisekė išviliot 
apie $25.00, paskui jis pasi
sukinėjo po mažesnius mies
telius Bostono apielinkėje ir

Ispaniška Influenzija apsi
stoja siautus.

į. Sveikatos departamentas 
I paskelbė savo raportą, kame 
išpa rodoma, kad pereitą su- 
batą nuo "ispaniškos influ- 
enzijos’’ pasimirė tik 52 ypa- 
tos, o nuo pneumonijos 17. 
Nuo pereito nedėldienio ry
to iki 10 valandai nakties 
pasimirė jau tik 44 ypatos ir 
19 ypatų nuo pneumonijos. 
Manoma, kad liga pradeda 
apsistoti. Su atmaina oro 
tikimasi, kad liga visai 
išnyksianti. Lietingas oras 
ligai leido labai išsiplėtoti. 
Svarbiausia ligos prasipla
tinimo priežastis, tai tas, 
kad gavus slogas žmonės 
mažai i tai atkreipdavo do
mos, negalėdami atskirti 
naprastu slogų nuo tos 
"ispaniškos influenzijos,” 
dėlto nesikreipė pagalbos i- 
ki liga nepaguldydavo Į lo
vą, kada pagalba jau pervė- 
lu teikti.

Panedėlvje nuo ryto iki 
piet pasimirė 18 ypatų. 
Nauiu apsirgimu užnotuo- 
ta 386.

Devens kempėje, nors vei
kia parinktina gvdytojiška 
pagalba išpaniškos influen
zijos liga smarkiai prasipla
tino ir nesustabdomai vis da 
plėtojasi. Iki šiol taja liga 
susirgusių kareivių skaičių 
raportai paduoda 10,700.

Columbus Day,
12 Spalio-October, 1918m.

LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SVETAINĖJE
26 Lincoln st., Brighton, Mass.
PRASIDĖS 7 vai. vakare. Svetainė atsidarys nuo 6 valandų vakare.

GERBIAMOSIOS IR GERBIAMIEJI LIETUVIAI!
Malonėkit atsilankyti ant šio įdomaus vakaro, kiekvienas, nes 

bus sulošta du interesingi veikalai: "Meilės Karštligė" ir "Caras Mikė Si
bire ”

Iš šito veikalo pamatysite, kaip b js atvaizdintas Rusijos caras po di
džiajai revoliucijai ir kaip is galiūno ir Dievo pateptinio liko bespčkis ir 
niekam netikęs mužikas. Antras veikalas Meilės Karštligė taipgi labai 
juokingas, nes pats vardas pasako.

Pertraukose losimo bus monologų ir deklamacijų, taiposgi grajis la
bai juokingas ir gražus "Ricinos orkestras.” Be to bus xdainų ir mu
zikos iki valiai, žodžiu sakant, kurie atiilankysit ant viršminėto vakaro, 
busite visi užganėdinti. •

ĮŽANGA Y’PATAI: 1 vietoj — 59c.; 2 vietoj — 35 c.; 3 virt. — 25c.
Širdingai visus kviečia KOMiTETAS.

PRAKALBOS.
Stud. dr-gui A. Bimbai.
25 rugsėjo seredoje, nuo 

7:30 vakare, Elizabeth Pea- 
body House salėje, 357 Char
les st., Bostone.

27 rugsėjo, pėtnvčioje, 
nuo 7:30 vakare. Cambrid
ge, Mass. Svetainėje 7 1— 
leigh str.

1 d. spalių, utarninke nuo 
7 vakare. Loveli, Mass. A. 
0. H. salėje.

Kurie norėsite išgirsti 
garsaus kalbėtojaus, malo
nėkite paskirtu laiku atsi
lankyti. Komitetas.

LIETUVĖS MOTERIS ID MER
GINOS.

Reikalingos American Sugar Refi- 
; ning Co. Geras darbas ir gera alga. 

Kreipkitės j Employment ofisą ant 
; Granite str.

n n cCTa l n i
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m m. So. Bostone 

ji 399 Broadvvay, 
’i sO_BOST°N,jfAgS:

Akių
Specijalistas

399 Broadvay
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Telephone: 
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyrų ir moterų ligas.
VALANDOS:

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

netoli nuo Hanover st, 
BOSTON, M ASS.

Įi ^5=

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

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

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

Nedėldieniais priima tik iškalno j 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

Tel. Haymarket 4154 
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKIEVVICZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slapti; ligų.
VALANDOS: 

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

81 CANAL ST., BOSTON. 
Room 215 ir 216.

(43)

I
 Lietuviškai Lenkiška

APTIEKA.

295 Middkaex str, 
LOWELL, MASS.

Šviežios krajavos dieiės parsi- 
H duoda pigiai. Taipgi visokios 
< 5 Rūšies Vaistau Vaistus galite 
P užsisakyti ir per pačtą. (46) 
Į :295 Middlcsez st, Lovvell, Mass.

P. and A. Phone, 
McKees Ročka 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

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

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

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore St, Pitlsburgh, Pa.
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Dr. L. J. Podder
Iš retrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42) 

69 CHAMBER ST, BOSTON
Telephone: Haymarket 3390.

$Tel.: Richmond 2957-M. $

tai busimai Lietuvos Ope-į 
rai ir Simfonijai ir kad iš
dirbus projektą ir konstitu
ciją vėl bus paskelbta.

Tame susirinkime dalyva
vo ir gerbiamas musų kom
pozitorius M. Petrauskas, 
kuris drauge svarstydamas 
dalykus ir susirinkusiems1 
prašius sutiko duoti koncer- 
tą Bostone ir tose kolonijose j vėl išviliojo keliatą desėtkų 
kurių veikėjai arba draugi- (dolerių. Kaip kam jis pa
jos surengs. Dalis pelno eis sakoja, kad jis artimas 
husinčios Lietuvos Operos draugas J. Šukio sąjungos 
naudai, nes be finansų ir be;administratoriaus, drgo šal- 
sumobilizavimo žūstančių čiaus ir kitų žymesnių drau- 
svetimtaučių bangose musų 
scenos pajiegų Operos nebū
tų galima sutverti.

Komo. M. Petrauskas tad 
ir apsiima duoti eilę koncer
tų didesnėse kolonijose, kur 
galės pasirodyti ir gabesnės 
vietinės lietuvių scenos pa- 
jiegos ir gal rasis nežinomų 
talentų.

Šiandien Amerikos lietu
vių ūpas yra neišpasakytai 
neramus, rustus, visur susi
krimtimas jaučiamas. Sie
jos ramumui ir lietuvių san- 
tikių sušvelnėjimui dabar 
būtinai reikalingi 
lietuvių susirinkimai, 
visi lietuviai jaustųsi kaipo 
vienos vargšės — motinos 
sūnus. Lai tas apsireiškia 
gabiausio musų kompozito- 
riaus-dainininko Miko Pet
rausko koncertuose!

Šiuo tikslu koncertus ger
biamas kompozitorius sutin
ka duoti iki lapkričio mėne
sio šių metų.

Butų geistina, kad drau
gijos ir veikėjai rengdami 
tokius koncertus pasisteng
tų supažindinti amerikonų 
visuomenę su lietuvių daile, 
nes tokiu budu amerikonai 
Įgytu šioki-tokĮ supratimą 
apie lietuvių kultūrą.

Draugijos arba pavieniai

i

toki 
kur

gų. Kitiems jis vėl giriasi, 
kad artimuose sątikiuose su 
J. Gegužiu "Keleivio” leidė
ju, F. J. Bagočium ir kitais.

Kiek iki šiol paaiškėjo, tai 
minėtas žmogus yra pa- 
parastas melagis ir žiuri pa
sinaudoti iŠ geros širdies 
d r augų. Todėl jeigu jis ap
silankytų su panašia misija 
kitose kolonijose, neapsi
gaukite. Veikiausiai jis nu
važiavo Į Baltimorę arba 
Pniiadelphią.

J. B. Smelstorius, kurio 
Eringis turbut niekam iš 
Bostonječių nepriminė, be*> 
dirbdamas prie ”Kovos” Phi 
ladelphijoj turėjo progą j>a- 
žinti Ėringi, kaipo valkatą- 
tingini, didžiai skriaudžian
ti savo žmoną ir kūdiki, pa
liekant juos dievo malonei. 
Eringis gal ir gali vadintis 
artimu draugu tokių ele
mentų, kaip miręs giltinie- 
tis Pranas Siūlelis (Parše
lis), bet tik negali skelbtis 
geru draugu tų žmonių, ku
riuos Įvardija.

Apie ji parašysime 
progos plačiau.

prie

LMPS. KUOPŲ DOMAI.
Visoms LMPS. kuopoms ir

# . _ . . . _ _ i navienėms narėms, kurios
veikėjai, kurie norėtumėt kvietė M, Michelsonienę ant 
surengti M. Petrauskui kon-' • •• ■ • •
certą savo kolonijoje, dėl 
platesniu informacijų mel
džiame kreiptis prie Kon
certų Rengimo Komisijos 
sekretoriaus šiuo adresu:

Rokas Mizara,
769 E. Broadvvay,

So. Boston, Mass.
Tikėdamiesi, kad Ameri

kos lietuviai prideramai at-' Mt. Morris, Hl. — Pereitos 
sineš link šio darbo, pasilie- nedėlios naktį plėšikai Įsi- 
kame i veržė čionai bankon ir pra-

Su tikra pagarba, 'dėjo laužti geležinę spintą.
Kastantas Norkus — pirm., Telefonistė išgirdusi per te-

Jonas Stirimaitis, lel’oną triukšmą, pranešė po-
Rokas Mizara — sekret. licijai ir plėšikai pabėgo.

prakalbų agitacijos savaitei, 
šiuomi pranešama, kad Mi- 
chelsonienė sunkiai serga ir 
atsakinėti j laiškus negali, 
taigi negalės ir prakalbų lai
kyti.

NENUSISEKĘ ĮSILAU
ŽIMAS.

Atidavė pagarbą mirusiam 
viršininkui.

Bostono pačtos viršininko 
asistantas gavęs nuo gene
ralio pačtos viršininko palie- 
nimą, uždarė 3 valandoms 
Bostono pačtą, kad paleidus 
visus pačtos darbininkus i 
laidotuves Bostono pačtos 
viršinihko Murray.

DIDŽIAUSI ŠOKIAI.
Rengia Lietuvių Labdary

stės Dr-stė ateinančioje su
batoje, t. y.
28 Rugsėjo-Sept., 1918 metų.

Prasidės nuo 7 vakare 
Lietuvių .svetainėje, kam
pas E ir Silver sts. Visus 
jaunus ir senus, vietinius ir 
iš apielinkės užkviečiame 
atsilankyti Į šiuos linksmus 
šokius, ir gražiai pasilinks
minti. Griežš gera orkestrą 
visokius lietuviškus ir ang
liškus šokius.

Kviečia Komitetas.Kriaučiai reikalauja mo
kesties pakėlimo.

Lynno kriaučiai pareika
lavo pakėlimo jiems mokes
ties 25%, taipgi sutrumpini
mo darbo iki 52 valandų są
vaitėj. Jei reikalavimas, ne
bus išpildytas, tai nutarta 
streikuoti. Reikia pasakyti, 
kad 90 nuošimčių Lynno 
kriaučių priklauso Amalga- 
mated C-lothing Workers 
unijai.

M. Perausko koncertas.
Spalių 6 d. vakare, Ste- 

vart Hali svetainėje po nu
meriu 164 Boylston st., bus 
pirmas iš rengiamų gerb. 
Miko Petrausko koncertų, 
kurių visą eilę gerb. musų 
kompozitorius yra pasiry
žęs duoti po visas Ameri
kos lietuvių kolonijas.

Tikietus iškalno galima 
nusipirkti "Sandaros” ir 
”Keleivio” redakcijose, K. 
Šidlausko aptiekoje bei pas 
Gabijos narius.

DIDELĖS PRAKALBOS.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

Dr-stė rengia dideles pra
kalbas nedėlioję, 29 rugsėjo- 
Sept., 1918, nuo 7 vakare, 
Lietuvių -svetainėje, So. Bos
tone. Kalbės "Kaleivio" re
daktorius St. Michelsonas. 
Gvildens šiuos klausimus: 
Kas turi būti Lietuvos ka
ralium; kodėl bedieviai ne
bus Įleidžiami Į.laisvą Lie
tuvą; ar reikalingos organi
zacijos. Nariai i draugystę 
bus priimami už pusę Įstoji
mo. Komitetas.

PRAKALBOS.
Brighton, Mass. 29 rugsė

jo, nedėlioj nuo 2:30 po pie
tų, Lietuvių salėje bus žy
mios prakalbos, kurias ren
gia moterų ir vyrų draugys
tė. Kalbės drgė. Puišiutė ir 
d. J. Neviackas iš Worceste- 
rio. Gerbiamoji visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

Komitetas.

DIDŽIAUSIOS PRAKAL
BOS.

29 rugsėjo nuo 7:30 vaka
re Lietuvių salėje, So. Bos
tone, Įvyks prakalbos, ku
rias surengė Lietuvos At
statymo Bendrovė. Kalbės 
R. Karuža L. A. B. prezid. 
ir kiti kalbėtojai. Visi, ku
rie esat užinteresuoti musų 
brangia Lietuva, taipgi ir 
tie, kurie norite susipažinti 
ką žada atsiekti minėta or
ganizacija, molonėkite atsi
lankyti Į prakalbas.

Komitetas.
TEATRAS IR ŠOKIAI.
LSS. 60 kuopa statys sce

noje 4 aktų istorišką veika
lą ”Litvomanai” 30 d. lap
kričio, 1918, Dudley Opera 
House. Tą veikalą kiekvie
nas turėtu matvti, nes vra 
labai svarbus ir gražus. Po 
vaidinimo bus šokiai iki vė
lai nakties. Komitetas.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geroj vietoj ir biznis eina 

gerai. Platesnių žinių 
klauskit ypatiškai arba per 
laišką. Parsiduoda pigiai.
65 .John st.. Hartford, Conn.
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| DAKTARAS

I A.L. KAPOČIUS
iu LIETUVYS DENTISTAS. į
I VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.!

Nuo 2 iki 9 vak. :
NEDĖLIOMIS i

iki 1 v. po pietų, i

Ofisas "Keleivio” name.
(« 251 Broadvay, tarpe C ir D Sts.] 
| SO. BOSTON, MASS.
į-— j ~ i:—

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Nusilpnėję žmones
reikalauja sustiprinimo pirma negu 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir
ma negu visokia pagelba būva per- 
vėli. Jie reikalauja tokio sustiprin
tojo, kuris sustiprintų visą kūną. 
Nedaryk išmėginimų. niekuomet 
nesigailėsi, pareikalavęs

Severa’s
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamo). Jis 
yra žinomas kaipo geras stiprinan
tis ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kietų vidurių, nevirškinimo, 
drugio, abelno nesveikumo ir kepe
nų ligų. Mes patariame jį visiems, 
ypatyngai gi seniam? ir silpniems. 
Pamėgink. Kaina 85 centai, gau
namas visose aptiekose.

Kalba

GYDO

BOSTON, MA8S.

Geriausis Kriaučius Bostone
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
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Dr. David W. Rosen
Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.
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J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sų. kampas C rosi Str„ 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq, 

BOSTON, MASS.
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35 Kad supažindinti plačią visuo- 
ip menę su musų geru darbu ir tei- 

singu bei prieinamu patarvimu,
T kuris pasakys, kad jis skaityto- 
1*2 jas šio laikraščio, sekančias pri

einamas sąlygas: (41)
Auksiniai dantįs .. $3 ir brang. 
Plate dantįs ...........?5 ir brang.
Plorhbiravimas ..........
Estrakcija .................... DUC.

-fc Išvalymas ....................
Didesni darbai ant labai priei- 

3^ namų sąlygų po $1.00 sąvaitėj.
<6 Intcrnational Der.tal Co.
rp 29! į TREMONT ST, BOSTON.

| Lietuviškai - Lenkiška Aptieka į
ai Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 1 

ant 100 Salėm str, kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- ] 
Įiį šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu- 
ilį matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- 
(K čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime r.uo visokių slaptingų li- 
jb gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- 

terų. Dielių iš Lietuvos i? įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnau- j 
® sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- j 
X dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suččdyt pinigus, tad Į 
((( ateikite į Ai’TIEKĄ po numeriu (40) Į
| 100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS. |

I
>
i

I

i NEGIRDĖTAS NUPIGINIMAS

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

TIK $10.00
šitas laikrodėlis 10 akmenų viduriais, labai dai
liai padarytas, Liuminois ciferblatu ir šviečian
čioms rodyklėmis, taip kad ir tamsoje galima 
matyti laiką. Nedidelis nesudaužomu stiklu, 
visur parduodamas po 815.00, pas mane galite 
gaut tik už 810.00 Ypatingai gera proga karei
viams, nes jie tokius laikrodėlius kiekvienas tu
ri turėti. Siųsdamas orderi, paminėk, kokiais 
apdarais nori — juodais ar nikeliniais.

P. VALUKONIS,
255 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

i
(

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

Geriausia 
Lietuviška Aptieka j tS

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunciame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

skanų .............................. 75c
Kraujo Valytojas.............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00 
Nuo Reumatizmo ........... $1.06

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

kaus kvėpavimo ........... 1.00
Gydu. nuo "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

skaudėjimo .......... . 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medika-

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
VX Mlauskas

PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st.


