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Įkuotos; Serbijai turi būt 
duotas laisvas išėjimas į jū
res; ekonominė ir politinė 
Balkanų valstijų nepriklau
somybė, kaip lygiai ir teri- 
torialė jų čielybė turi būt už
tikrintos tarptautinėmis 
gvarantijomis.

12. Atamanų gyvenamai 
Turkijos daliai turi būt pri
pažinta savystovybė, bet 
kitoms tautoms po Turkijos 
valdžia turi būt užtikrinta 
gyvasties apsauga ir proga 
patiems savo gyvenimo rei
kalus tvarkyti, gi Dardane- 
liai turi būt visados atdari

Vokietija priima visas 
Wilsono Taikos išlygas.

SUTINKA PASITRAUKTI. karę. Vokietijos valdžia, Au- 
Iš VISŲ UŽIMTŲ ŽEMIŲ, 'stro-Vengrijos valdžiai pri

tariant, praneša, kad ji su
tinka su prezidento pronozi- 

icija pasitraukti iš užimtų 
i žemių.

”Vokietijos valdžia pata
ria, kad prezidentas sušauk
tų maišytą komisiją padary- , . lai_va<. viqu
mui reikalingų sutarčių dėl *a‘P» perėjimas msu
tokio pasitraukmo. įa . ™ .

-Dabartinė Vokietijos ,,13' Tun būt įkurta nepn- 
valdžia, kuri pasiėmė ant klausoma Lenkijos valstybe, 
savęs už šitą taikos žingsni kurlon tu? Į"6*1 vlsos neuz’ 
atsakomvbę, buvo sudlrv-! f™?Jamal 1,enkt1-' .a.P8J'™n- 
ta konferencijomis ir susi- t0? z™es' .du.ota Jal kellas 
taikvmu su didele Reichsta- Prif _]urlų ir Jos >iepaliecia- 
go didžiuma. ”-vbe gvar?ntuota tarptau-

"Kancleris, remiamas vi- sutartimi 
suose savo darbuose šitos ^4., Turi būt sudaryta vi- 
didžiumos valia, kalba Vo- sH°.Vn? tautų draugija, kao 
kietijos valdžios ir Vokieti- užtikrinus savo tarpe politi- 
ios žmonių vardu. n - savistovybę ir teritorialę

(Pasirašęs) nepaheciamybę kaip dide-
„Solf, užsienio ministeri- |čms taip ir mažoms vaistys 

terijos valstvbės sekreto- Taigi tas reiškia, kad Vo- 
"Berlynas, 12 d. spaliu, turės pasitraukti iš

1918” " .Belguos, Francuzijos, Rusi-
_______ios. Serbijos, Italijos, Juod- 

PRP7mr\Tn tatkoc kalnijos ir Rumunijos, at- PREZIDENTO TAIKOS šauks visus savo submari- 
IŠLIGOS. ;nus iš jūrių ir tik tuomet

bus rišamas jos kolonijų 
klausimas sulyg vietos gy
ventojų reikalų ir norų. Vo
kietija turės išsižadėti eko
nominės kontrolės Rusijoj, 
turės atstatyti Belgiją, atly
ginti už Alzas-Lorainą, su
grąžinti visas žemes Italijai 
ir sutikti įsteigti neprigul- 
mingą Lenkijos valstybę. 
Priimdama prezidento išly
gas, Vokietija turi sutikti, 
kad ne-turkai Turkijos gy
ventojai butų paliuosuoti

; True translation filed witn the post-
master at Boston, Mass., on October

, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

ANGLIJA RHKALAUJA CEKAIGSSIPA’ 
DIDELIO ATLYGINIMO.'

' Ekaterinburgą ir Samarą.
Associated Press iš Vladi

vostoko praneša:
Čionai gauta Į sąjunginin-

True translation filed with the poot- 
master at Boston, Mass., on October 
16, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

True translation filed witn the post-master at Boston, Mass., on October 
• 16, 1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Visos Europon sostai 
jau pradeda svyruot.

Išrodo, kad karė tuojaus bus 
pabaigta.

Pereitam „Keleivio” nu
meryje rašėm, kad Vokieti
jos valdžia kreipėsi į prezi
dentą Wilsoną su prašymu, 
kad jis paimtų į savo ran
kas taikos įvvkinimą. Ji 
kartu pranešė, kad ji priima 
Wilsono taikos programą 
kaipo pamatą taikos dery
boms.

Prezidentas Wi!sonas, at
sakydamas Vokietijai į tą 
notą, pastatė jai tris klausi
mus.

Pirmas prezidento klausi
mas buvo, ar Vokietijos val
džia ištiesų yra pasirengusi 
priimti jo, prezidento, nu
statytas taikos išlygas „ir 
kad ji nori taikos diskusijų 
vien tik tam, kad susitaikius 
dėl'smulkmenų, kaip tas iš
lygas pritaikius praktiko
je?”

Antras klausimas liečiasi 
karės pertraukos. Preziden
tas sako, kad jis negalįs pa
tarti savo sąjungininkams 
padėti ginklą, ir negalis pa
sitikėti taikos diskusijomis, 
pakol Vokietija nesutiksian
ti ištraukti savo armijų iš 
visų užimtų kraštų. Todėl 
ar sutinka ji pasitraukti?

Trečiam klausime prezi
dentas nrašo, kad Vokietijos 
kancleris paaiškintų, keno 
vardu jisai kalba — Vokieti
jos žmonių, ar valdžios, ku
ri iki šiol veda šitą karę?

Visa tai reiškia, kad nega
li būt jokios kalbos apie tai
ką, pakol Vokietija nepri
ims tų 14 principų, kuriuos 
prezidentas yra išdėstęs sa
vo kalboje Kongrese 8 sau
sio ir paskui pakartojęs ki
tose savo prakalbose apie 
taiką; negali būt kalbos apie 
karės pertraukimą, pakol 
Vokittija nepasitrauks iš už
kariautų kraštų ir neat
šauks iš jūrių savo submari- 
nų.

VOKIETIJOS ATSAKY
MAS PREZIDENTUI.

Vokietijos valdžia prisiun
tė prezidentui Wilsonui šito
kį atsakymą:

„Atsakydama į Amerikos 
Suvienytų Valstijų prezi
dento paklausimą. Vokieti
jos valdžia praneša štai ką:

„Vokietijos valdžia yra 
priėmus išlygas, išdėstytas 
prezidento Wilsono 8 sausio 
kalboje ir sekamose jo kal
bose apie teisingos taikos 
pamatus.

„Todėl einant į diskusijas 
jos tikslas butų tiktai susi
taikyti dėl praktinių smulk
menų, kaip tas išlygas įvyki
nus.

„Vokietijos valdžia tiki, 
kad kitų valstybių valdžios, 
su kuriomis Suvienytos Val
stijos yra susidėjusios, lai-j 
kosi tos pat nuomonės, ko- rijos tautoms turi būt duota 5 spalių paimta JO,500 ne* 
kia buvo išreikšta preziden- proga susitvarkyti sau eko- laisvėn, užgriebta 350 ka- 
to "VVilsono kalboje. inominį gyvenimą. ‘nuolių ir 600 kulkasvaidžių.

Prezidento Wilsono pro
gramas pasaulio taikai, ku
rį jisai išdėstė Kongrese 8 
sausio prakalboj ir kuriuos 
Vokietija dabar priima, su
sideda iš keturiolikos punk
tų:

1. Taikos derybos turi būt 
atviros ir be slaptų tarptau
tinių sutarčių.

2. Ant jūrių turi būt neap-
rubežiuota laisvė, taikos 
ir karės metu, išskyrus tik 
tokį atsitikimą, kada jos ga-. - ..
Ii būt uždarytos tarptautine nu0 Turkijos įtekmes ir kad 
akcija.. visoms Austro-Vengrijos

3. Visos ekonominės šie- kautoms butų duota autono-
nos turi būt panaikintos, o miJa-___________
įvesta pirklybos sąlygų ly- vnKTPVTIT AT
gvbe visoms tautoms, kurios "AKEI\ 1A1
sutiks taikytis ir susiorgam- 
zuos tai taikai palaikyti.

4. Turi būt padaryta gva- _____ r
rantija, kad tautų apsigink- atsiųsti tenai pasilsiui 
lavimas bus sumažintas ikif *.......................
žemiausio laipsnio, koks yra 
reikalingas tiktai palaiky
mui namieje tvarkos.

5. Visų kolonijų klausi
mas turi būt išrištas bešališ
kai, pasiremiant tuo princi
pu, kad vietos gyventojai 
turėtų lygų svarumą su val
džios reikalais.

6. Visos Rusijos žemės tu
ri būt evakuotos (priešo ap
leistos) ir duota Rusijai pro
ga laisvai susitvarkyti poli
tinį savo gyvenimą.

7. Belgija turi būt evakuo
ta ir atstatyta be jokio ban
dymo aprubežiuoti jos sa- 
vystovybę.

8. Visa Francuzijos teri-
Itetatytalr u*ž paėmimą AL BELGUOJ PAIMTA 10.000 
zas-Loraino atlyginta. VOKIEČIŲ.

9. Italijos rubežiai turi būt Belgų karės vyriausybė
perstatyti sulyg aiškaus praneša, kad nuo 28 rugsėjo, 
tautų pasiskirstymo. kaip belgai su anglais pra-

10. Visoms Austro-Veng- dėjo Belgijoj ofensvvą, iki

RUSIJO.JE IŠKĖLĖ RAU
DONĄ VĖLIAVĄ.

Iš Pskovo pranešama, kad 
” ’ ’ vo

kiečių kareiviai iš Francuzi
jos sukilo ir iškėlė raudoną 
vėliavą. Jie buvo nugink
luoti ir areštuoti. Kita ži
nia iš Rusijos sako, kad vo
kiečių kareiviai Lopolyje ke
tina eiti ant Berlyno ir rei
kalauti bąigti karę.

I

FINŲ BURŽUAZIJA AP
RINKO KAIZERIO ŠVO- 

GERĮ KARALIUM.
Buržuazinis Finliandijos 

seimas aprinko kaizerio švo- 
gerį, kunigaikštį Friedrichą 
Karlą iš Ilcsse, Finliandijos 
karalium. Respublikos ša
lininkai atsisakė visai bal
suoti.

to Wilsono kalboje.

Reikalauja daugiau negu vi
siško Vokietijos pasidavimo.

Londonas. —Spauda čio- čionai gauta į sąjunginin
kai pradeda reikalauti dau- Rus atsišaukimas, kad išlai
kiau negu visiško V okieti- kymui Ekaterinburgo ir Sa
jos pasidavimo. Tarp strai- maro, o taipgi pakėlimui 
psnių, šaukiančių pilniausio kariaujančiu 1 rytu Rusi- 
atlyginimo . už karės nuos- joj čeko-slovakų ūpo, buti- 
tolius, pasirodė ir profeso- nai reikalinga greita pagel- 
riaus Spencerio Wilkinsono ba. Ju padėjimas tenai e- 
laiškas, kuris sako, kad pir- SąS labai pavojingas.

Didelis pavojus gręsia če- 
.turėtų ko-slovakų pulkams, kurie

giau negu visiško Vokieti-kymui Ekaterinburgo ir Sa-

ma pradesiant taikos dery
bas, sąjungininkai turėtų Ro-slovakų pulkams, 
užimti teutonų tvirtoves veikė apie Ekaterinburgą, 
Metzą, Strasburgą, Mainzą, Kazanę, Simbirska, Samarą 
Trentą, Triestą, ir Polą. Bu- ir Orenburgą, nes 120,000 
vęs Indijos reikalų sekreto- bolševikų kareivių susivieni- 
rius Midleton sako, kad są- je tenai su vokiečiais prieš 
jungininkai neprivalo pra-j sąjungininkus. Žinios iš Če- 
dėti taikos derybų. ]>akol ne- liabinsko sako,kad visu siau
bus išreikalauta iš Vokieti- rėš frontu čeko-slovakai tra- 
jos miestų atlyginimo už vo- ukiasi su dideliais nuosto- 
kiečių vandalizmą (tyčią pa- Mals. Ufa svarbiausis čeko- 
darytą blėdį) Francuzijoj.lsiOVakų koncentracijos pun- 
Laikraštis „Times” sako, Rtas, vra pavojuje, o jos ne- 
kad vokiečiai traukdamiesi tekimas butu didelis smūgis 
atgal ir degindami kaimus' čeko-slovakams Samaroje, 
ir miestus atlieka „juodą ir Liūdnų sąjungininkams ži- 
niekšišką darbą,” ir reika- nįu atėję "ir iš Ekaterinbur- 
lauja, kad už sunaikintus' 
francuzų ir belgų miestus 
butų sunaikinti tokie vokie
čių miestai kaip Hamburgas 
ir Frankfurtas.

Gi „Daily Telegraph” ra
šo: „Belgijos evakuacija ne
atitaisys 1914 metų skriau
dos. Belgijai turi būt kuo- 
nilniausia atlyginta iš Vo
kietijos šaltinių.”

„Morning Post”
” Atlyginimas už Belgijos 
sunaikinimą turėtų būt kuo- 
didžiausis, taip kad jį išmo
kėdama Vokietija atjaustų 
atsakomybės sunkumą už 
savo prasižengimus. Ant 
Vokietijos turi būt uždėta 
už karės nuostolius mokes
tis ir kaipo dalį tos mokės-: šo ir šturmuoja išlaukines 
ties sąjungininkai turi pa-;' 
imti visus pirklybos laivus, 
kokių Vokietija yra pasista
čius. Padarius taiką, są
jungininkų armijos turėtų 
aplankyti kiekvieną Vokie
tijos kampelį ir duoti vokie
čiams lekciją, ką tai reiškia 
apgalėjimas.”

„Daily Mail” reikalauja, 
kad už kiekvieną sunaikintą 
sąjungininkų miestą butų 
sunaikintas arba užgriebtas 
vokiečių miestas.

go, kurį laike, rodos, kazo
kai.

sako:

FRANCUZIJA PER
TRAUKĖ SU FINLIANDI- 

JA REIKALUS.
Francuzija oficialiai pa

skelbė. kad ji pertraukia pu- 
siau-oficialius santikius. ko
kius ji turėjo su Finliandija. 
Francuzija padarė taip dėl
to, kad Finliandijos seimas 
pavertė* šalį iš respublikos į 

I monarchiją ir pasikvietė ant 
sosto vokiečių princą.

SERBAI ŠTURMUOJA 
NIŠĄ.

Serbų kariumenė randasi 
jau tik šešias mylias nuo Ni-

tos tvirtovės fortifikacijas. 
Į Francuzų-serbų koliumna 
'suka ratu apie miestą iš 
■pietryčių, o kitos sąjungi
ninkų spėkos apsupa jį iš 
pietvakarių. Niš yra Ser- 

' bijos miestas, kur puolus 
Bielgradui jie buvo perkėlę 
anuomet savo sostinę.

VOKIEČIAI NETEKO 
1,000,000 KAREIVIŲ NUO 

MARNOS MUŠK).
Anglų generolas MauriceJ 

Londono laikraštyje „Daily 
News„ rašo, kad nuo antro
jo Mamos mūšio (liepos mė
nesyje) sąjungininkai paė-i 
mę jau 200,000 belaisvių ir 
kad iš viso vokiečių nuosto
liai siekią 1,000,000 kareivių.

„Kadangi visų tų nuosto
lių užpildyt jie neturėjo iš 
ko,” jisai sako, „tai jų spė
kos vakaruose dabar suma
žėjo mažiausia puse miliono 
vyrų. Tuo tarpu sąjungi
ninkų spėkos vakaruose 
nuolatos auga, nes kas diena 
pribūva vis daugiau ir dau
giau amerikonų, taip kad 

J spėkų persvara greitai link-: 
sta sąjungininkų pusėn." 1

—

LAIKRAŠČIAI - REIKA- |turės sekti Austro-Vengri-...................

VOKIEČIAI BĖGDAMI 
UŽLIEJO KASYKLAS, 
šiomis dienomis vokiečiai 

buvo priversti pasitraukti 
iš francuzų miesto Lens. Da
bar to miesto majoras pra
neša, kad vokiečiai iš to mie
sto besitraukdami netiktai 
visą miestą sunaikino, 
bet ir anglių kasyklas 
dar vandeniu užliejo. Iš
semti vandenį reikėsią mil
žiniško darbo.

PASKIRTAS NAUJAS 
VOKIETIJOS KARĖS 

MINISTERIS.
Iš Berlyno pranešama, 

kad generolas Scheuch tajio, 
paskirtas Vokietijos karės 
ministeriu.

KRĖTĖ AMERIKOS AM
BASADĄ MASKVOJ.
Iš Stokholmo pranešama, 

j kad Maskvoje buvo ^ladary- 
if- *-------- :i------- 1---------- 1^

ja, o paskui gal ir kitos kara
lių valdomos šalis.

Keno idėjos paims tenai 
Revoliucija gali nušluoti vi- viršų — Wilsono ar Lenino 

sus Dievo pateptinius į 
šiukšles.

Europa sukasi verpetais. 
Lenktynės eina tarp Wilso- 
no taikos ir Lenino taikos. į Cambrai miestas jau vi-

Berlyno gatvėse eina di- į sas. anglų rankose. Pirmuti- 
džiausios demonstracijos. ’ niai į jį įnėjo Kanados ka- 
Moterįs ir vyrai šaukia: reiviai. Kartu su» tuo mies- 
„Taika! Gana jau kariau-;tu paimta 10,600 vokiečių ir 
ti!” Vokietijos valdonai tu- nuo .100 iki 200 kanuolių. 
ri pasiduoti šitiems žmonių Oficialis pranešimas apie ši- 
reikalavmams.

Kaizeris gali bandyti da j 
pratęsti karinės diktatūros 
viešpatavimą. Bet Washing- 
tone manoma, kad į mėnesį 
kaizeris bus jau nuverstas.

Kaizeriui puolus, valdžią 
bandys paimti kiekviena tri
jų Vokietijos srovių—socia
listai, liberalai ir junkeriški 
kunigaikštpalaikiai. Voke- 
tijos proletariatas stovi už 
socialistų valdžią.

Centralė Europa neišven
giamu budu artinasi prie su- 
birėjimo ir dvi pajiegos iš 
lauko daro pastangas, kad 
subirėjusias valstybes pas
kui perbudavojus. Tomis 
pajjėgomis yra bolševikiška 
Rusija ir vidutinė (moder- 
ate) Amerika.

Austrijoj bolševizmas yra 
giliai įleidęs savo šaknis ir 
gali skaityti tą šalį jau kaip 
laimėtą. Vokietijoj gi dir
va tinkamesnė ramesnei 
dvasiai, jeigu Amerika su
spės pribut jai į pagalbą, 
kuomet įvyks tenai kata
strofa.

O katastrofa tenai neiš
vengiama. Socialistai jau 
reikalauja kaizerio prašali- 
nimo. žinios iš Ciuricho sa
ko, kad „Leipziger Zeitung” 
išspausdino smarkų straips
nį prieš Vokietijos valdoną, 
užreikšdamas, kad karė turi 
pasibaigti griuvimu visos 
kaizerio sistemos. Toliaus 
straipsnis sako:

„Wilhelmas II tebėra dar 
Vokietijos imperatorium ir 
Prūsijos karalium, bet jis 
jau supranta, kad daugiau 
jis jau negalės būti tuo, kuo 
jis, užimdamas savo sostą, 
tikėjosi būti visą savo am
žių, t. y. Dievo pa kirtu in
strumentu ir, visų pirma, 
puikiausia organizuotos ar
mijos galva.

„Wilhelmas II visuomet 
plėšdavo iš savo pavaldinių 
didžiausias aukas. Bet da
bar atėjo laikas, kada jis tu
rės paaukauti savo sostą!”

Bolševizmas yra nesulai
koma galybė. Į kelis mene-Į

LAUJA KAIZERIO AB
DIKACIJOS.

tai parodys ateitis.

ANGLAI PAĖMĖ CAM- 
BRAI.

tą laimėjimą taip skamba:
„Vakar (8 spalių) tarp St. 

Quentino ir Cambra' mes 
skaudžiai sumušėm -v, -kie
čius, paimdami 10,000 belai
svių ir nuo 100 iki 200 ka- 
nuolių. Miestą gynė nema
žiau kaip 23 vo’ čių divizi
jos; jos buvo smarkiai su
muštos.

„Nuo 21 rugsėjo anglų pir
moji, trečioji ir ketvirtoji 
armijos vis laužėsi per darb
ščiai sutaisytą vokiečių apsi
gynimo sistemą, kuri susidė
jo iš kelių juostų sunkiai 
fortifikuotų apkasų ir Hin- 
denburgo linijos, visu 35 my
lių frontu nuo St. Quentino 
iki Arraso. Persilaužę per 
šitą mūšio plotą nuo 30 iki 
40 mylių gilumos, musų ka
reiviai dabar veikia jau to
li už Hindenburgo linijos.

„Nuo minėtos dienos laike 
šitų operacijų mes prida
rėm priešininkui labai sun
kių nuostolių, daug jo karei
viu išmušdami ir sužeisda- 
mi, ir prie to da paėmėm 
daugiau kaip 110,000 belais
vių ir 1,200 kanuolių.”

TURKŲ SOSTINĖJE aA- 
BAI NERAMU.

Konstantinopolyje prasi
dėjo smarkus bruzdėjimas 
prieš jaunaturkių valdžią. 
Ypač šitas judėjimas pradė
jo augti po to, kaip anglų 
gen. AUenby sumušė Pales
tinoj turkų armiją ir Bul- 
ga a pasidavė sąjunginin
ką ... s.

TURKIJA TAIPGI PRAŠO 
TAIKOS.

Pereitą panedėlį Washing- 
tone gauta jau ir iš Turkijos 
taikos notą. Kaip Vokietija 
su Austrija, taip ir Turkija 
prašo prezidento Wilsono, 
kad jis pasirūpintų įvykinti 
taiką. , ,

AMERIKONAI PAĖMĖ 
17,629 VOKIEČIŲ APIE 

VERDUNĄ.
Amerikos kariumenės vv- 

sius iis perdirix> visą Rusiją Gausybė paskelbė, kad nuo 
ir privertė pasitraukti iš ka- -^rugsėjo Verduno apielin- 
res Bulgariją. Jisai gimsta kS .a™5"o?n.al,.’?.e™e ’7’’ 
tuomet, kuomet žmonių šir- 
dise miršta visos viltis.

629 vokiečių nelaisvėn.

Vokietija šiandien' stovi TON !»ONO MINI^> VEI. 
tokioj pozicijoj.kokioj stove- KIJiA TAIKOS Zl.MAS. 
jo Rusija už mėnesio iki caro Izmdono teatruose ir kito- 
vaidžios puolimo. Ir kas at- kiuose susirinki uose buvo 
sitiko Rusijoj, tas gali atsi- didžiausis džia’ mas. kuo- 

r___ v tikti Vokietijoj. Ir Vo- met vakare nuo pagrindų
ta Amerikos^ambasadoj k ra- kietijos revoliucija turės da pranešta, kad Vokietija pri- 
ta ir paimta kai-kurie doku-daugiau reikšmės, vviknnn tai-
mentai.

, nes pas-'ėmė prezidento Wilsono tai- 
'kui jos neišvengiamu budu kos išlygas.
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D APŽVALGA D
"LAISVĖ" ABEJOJA 

APIE SAVE.
"Laisvė" 81-mam nume

ryje abejoja, ar jos darbas 
neša kiek nors darbininkų 
judėjimui naudosi. Išpasa
kojus visas savo praeities 
bėdas, kurias ji nešusi nie
kam nesiskųsdama, "Lais
vė’’ rašo:

"Vienok, dabar priversti e- 
same prabilti į jus, draugai są- 
jungiečiai, kad atsilieptumėte. 
Mes pradedame įpulti į didelę 
abejonę, ar tas musų sunkus 
darbas neša Sąjungai ir, abel
nai, darbininkų judėjimui nau
dą? Mes buvome ir esame tos 
nuomonės, kad neša, bet dabar 
jau pradedame abejoti, ar tik 
taip manydami neklystame ? 
Ar tik tas musų darbas, kurį 
mes skaitome naudingu darbi
ninkų klesai, nėra blėdingu?”

Kodėl "L.” taip apie savo 
verte abejoja? Ogi štai ko
dėl/

"Lietuvių Socialistų Sąjun
goje randasi arti 5,000 narių. 
Kiekvienas narys atsidavęs 
veikti dėl darbininkų klesos la
bo. Prie ’Laisvės’ Kooperaci
jos gali prigulėti tik socialis
tai. Bet kiek socialistų pri
klauso? Tik apie 100 ypatų. 
Kur daugiau?’’

"Laisvė’’ mano, kad tie są- 
jungiečiai, kurie nenori pir
kti jos šėrų, "nemato jos lei
dime jokios naudos dėl dar
bininku labo." Todėl ji sa
ko, kad —

”1) LSS. kuopų susirinki
muose draugai privalo apsvar
styti, ar dabartinis ’Laisvės’ 
gyvavimas neša darbininkams 
naudą ir ar verta ją toliaus pa
laikyti? ***’

’’2) Jeigu ji yra naudinga ir 
verta palaikyti, tai kiekvienas 
sąjungietis privalo nusipirkti 
’Laisvės’ Kooperacijos šėrą už 
$10.00 ir rūpintis didesniu jos 
praplatinimu.’’

Tam pačiam 
"Laisvė” sako, 
jai visai nerupi, 
kiekvienas 5,000 sąjungiečių 
nusipirktų "L.” šėrą už
$10.00, tai juk pasidarytų 
$50,000.00. Argi tai ne
dailus butų biznis?

Tečiaus mes nenorime ši
tuo pasakyti, kad nereikia 
"Laisvę” remti. Mes tik 
norim šituo nurodyti, kaip 
klysta tie žmonės, kurie 
mano, kad socialistiškam 
laikraščiui neprivalo rūpė

ti biznis. Juk už idėją fab
rikantas popieros neduos. 
Už idėją namų savininkas 
spaustuvės savo pastogėj 
nelaikys. Už mažiausi daly
kėlį reikia mokėti doleriais. 
O kurgi tų dolerių laikraš
tis ims, jeigu jisai jokio biz
nio nedarys?

straipsnyje 
kad biznis 
Bet jeigu

"STEBĖTINA PAJIEGA," 
KURI NIEKO NEPAJIE- 

GIA.
Vienas draugas prisiuntė 

mums iš Philadelphijos 
"Evening Bulletin” iškarpą, 
kur skaitome, jog tenai ku
nigai užsakė "extra” pamal
das, kad Dievas priduotų 
žmonėms jiegų ir palengvin
tų dabar pergyvenamas 
sunkenybes. Tarp kitko jie 
ketina prašyli Dievo, kad 
jis ”prašalintų dabartinės 
epidemijos pavojų, kad ser
gančiuosius pagydytų ir 
kad tolimesnį ligos plėtoji
mąsi sulaikytų.”

"Malda yra stebėtina pajie
ga," sako šv. Lukošiaus bažny
čios kunigužis Steele. "Jeigu 
tik mes ščyrai ko nors Dievo 
prašysime ir tikrai juo pasiti
kėsime. tai musų prašymas vi- 

- suomet išsipildys.’’

Bet mes norėtume, kad tas 
kunigužis pasakytų, kur, 
kada ir ką žmonės yra iš 
dangaus išprašę?

KELEIVIS.
_!^== T' ' -- -------------- “""

juos negalima buvo atskirti 
nuo plėšikų. Teisybė, ligišiol 
mes kalbėjom tik apie Lietuvą, 
neliesdami Amerikos.

” 'Lietuvos Ūkininko,’ No. 6, 
1908 m., rašoma: 'dabar gilti
nės tik atmintis teliko, kaipo 
plėšikų kuopos. Jos nariai pri
siplėšė nuo žmonių pinigų ir 
dalį tų pinigų praūžė, o su li
kusiomis šimtinėmis išdūmė už 
jūrių. Jie užsieny platina me
lagingas žinias, kad giltinė tik
rai buvusi revoliucinė partija.’ 

"Paršaitis, vienas 'Giltinės’ 
tėvų, tikrai atsibaladojo Ame
rikon. Mums svarbu, begalo 
svarbu pabriežti ir įsitėmyti ve 
kas: Lietuvos socialdemokra
tai kuosmarkiausia pasmerkė 
'Giltinę,’ ’Perkuniuką' ir kitus 
kriminalistus, 'žarija,’ socia
ldemokratų organas, pati pir
mutinė išvilko aikštėn jų nela
bus darbus.” •

Išsikirpkit šituos doku
mentus ir įsidėkit i knygą, 
ar kur kitur, kad reikalui 
esant galėtumėt juos suras
ti ir uždaryti socialistų 
šmeižikams burną.

; KAS BUVO "GILTINIE-
ČIAI?”

J. Kosmopolitas 
straipsnyje "Iš Istorijos Lie
tuvių Socialistų Sąjungos," 

~
numeryje, paduoda Įdomių j

savo

Jeigu malda ištiknjjų bu-' tilpusiam Sl-mam "Laisvės 
tų tokia stebėtina pajiega, ,. .
tai kamgi dabar reikėtų ku- “P“ P1®1^ °^mza- 
nigams uždarinėti bažny-' c9a,a ,lr p«'ku-
čiŽs, kad žmonės neužsikrė- nl“k«- k“"os s‘aute L?etu- 
stų tenai ligomis? Juk tos Y°Je P° Y?v°1,ucl-
bažnyčios yra pilnos tos'j®* Apie Giltinę jis la- 
"stebėtinos pajiegos," epide
mija tenai turėtų būt bejie- 
gė. Tuo tarpu bažnyčia yra 
pavojingiausia sveikatai 
vieta. Bostono anglų dien
raščiai sako, kad pusė kata
likų kunigų jau serga influ
enza. O juk tie žmonės nie
ko daugiau ir nedirba, kaip 
tik meldžiasi ir su Dievu 
kalbasi!

Taigi pasirodo, kad ta 
"stebėtina pajiega" nieko 
nepajiegia.

tų tokia "stebėtina pajiega."

SIRVYDUI PER NOSf.
J. O. Sirvydas, tas "bepar- 

tyviškos partijos” žmogus, 
prisikabino "Dirvoje” prie 
"Tėvynės,” kam ji 27-tame 
savo numeryje pasisakė ne
priklausanti tautininkų sro
vei. Sulyg Sirvydo, Susivie
nijimas prigulįs tautininkų 
partijai, todei ir jo organas 
turįs jai prigulėti. Jis atra
do, kad "Tėvynė" jau nebe
santi jo "žmonių organizaci
jos laikraštis,” bet beveik 
socialistų organas.

"Tėvynės” 39-tam nume
ryje p. Butkus atsako Sir
vydui :

”Del šių ir kitu p. Sirvydo 
nesąmonių galima pasakyti tą 
patį, kas buvo pasakyta p. 
Balučiui Tėvynės’ 30-tame nu
meryje, — jog yra jis baisiai 
nelogingas. Tas p. Sirvydo 
nelogingumas paeina ne vien 
dėl nežinojimo tikrosios pras
mės žodžių, vartojamų apibu
dinimui tam tikrų srovių, bet 
jo nepajiegiama atskirti srovi
nės organizacijos nuo visuome
ninių organizacijų, tautos rei
kalų — nuo srovių (partijų) 
reikalų; pagalios p. Sirvydas 
nepažįsta SLA. konstitucijos 
nei jo Seimų nutarimų nežino.

”SLA. 29-me Seime užgir- 
ta rezoliucija, kurioje pasaky
ta, jog SLA. yra bepartyvė or
ganizacija, t. y. tokia buvo, y- 
ra ir privalo būti. Jos organas 
Tėvynė’ ir-gi tokios, bęparty- 
vės pozicijos privalo prisilaiky
ti.

"Taigi, kas T.’ 27-me nume
ryje buvo pasakyta, tai tik pa- 

.. tvirtinta, kas buvo užreikšta 
29-me Seime, o 30-me atkarto
ta, ir kas sykių sykiais Tėvy
nėje’ būdavo pakartota, net ta
da, kada p. Sirvydas tebebuvo 
socialistu ir Įtardavo SLA. e- 
sant nacionalistų srovės orga
nizacija. O šiandien jau p. 
Sirvydas įtaria SLA. esant so
cialistų srovės organizacija! Ir 
sužinok dabar, kada to žmo
gaus teisybė kalbama?

'Toliau p. Sirvydas nežino 
vyriausiojo SLA. tikslo. Tas 
tikslas yra suvienyti, suorga
nizuoti visus lietuvius Ameri
koje ir aprėpti visus jų reika
lus...

"Reikia tik stebėties, kad p. 
Sirvydas, tiekos metų žurnalis
tas ir visuomenės veikėjas, iki- 
šiol dar neatskiria visuomeni
nių organizacijų nuo tautiškų
jų. Jis vadina ALTS., TJŲ). 
ir SLA. tautiškomis (naciona
listiškomis) organizacijomis. 
Visiems yra gerai žinoma, jog 
ALTS. yra lietuvių naciona
listų organizacija. Jon negali 
įstoti nei klerikalas, nei socia
listas, nei kitokio srovinio po
būdžio žmogus; jei bent išsiža
dėtų savosios srovės principų.

"Nieko nėra panašaus įsto
jant į SLA. čia reikalauja
ma, kad butų lietuvis ir kad bu
tų sveikas žmogus; čia neklau
siama jo, ar esi socialistas, kle
rikalas, nacibnalistas ir t. p?” 

Vadinasi, užtepė ponui 
Sirvydui per nosį.

i

<

so:
”1907 metais Lietuvoje vei

kė aMarchistų organizacija 
'Giltinė,’ kuri ypatingai pasi
žymėjo savo darbais Suvalkų 
gubernijoje. Jos veikimu ne
tiek valdžia buvo išgąsdinta, 
kiek kunigai ir dvarponiai. Pa
starieji nemaža nukentėjo dėl 
jos eksproprijacijų. 'Giltinės' 
vadais buvo Kunickas, mokyto
jas. suvalkietis, ir P. Paršaitis, 
žinomas literatišku pseudoni
mu Prano Siūlelio, brolis žino
mo tautininkų vado Gabrio- 
Paršaičio. žmonės tai buvo 
gabus, bet begalo nepastovus, 
morališkai sugedę. Nei vienas 
jųjų, nors ir mėgino, nepatapo 
vadais socialdemokratinio ju
dėjimo Lietuvoje. Socialde
mokratų Partija kratėsi, kaip 
galėdama, nuo panašių gaiva
lų. Kunicką nutvėrė caro val
džia ir pakorė, kaipo anarchis
tų lyderį, o P. Paršaitis atsi
dangino Amerikon ir, trumpai 
pabuvęs šioj šalyje, nusižudė."

Reikia pridurti, kad šitas 
Paršaitis-Siulelis, tikras j 
Paršaičio-Gabrio brolis, pa
bėgęs Amerikon buvo kleri
kalų laikraščio "Kataliko” 1 
bendradarbiu. "Kataliko”; 
išleistų knygų katalioge ir 
šiandien dar garsinajna > 
Prano Siūlelio versta knyga 
"Apsakymėliai.” Ir akivai
zdoje šitų faktų, klerikalų 
spauda dar nesigėdi kartais 
prikaišiot "giltiniečius” so
cialistams!

Prie socialistų Paršaitis 
niekur neprigulėjo ir nieko 
bendra su jais neturėjo. Bū
damas Lietuvoj jisai prigu
lėjo prie demokratų. Tiesa, 
jis norėjo prisiplakti ir prie 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos, bet šita jo nepriė
mė.

Kad "giltiniečiai” ir "per
kuniukai” buvo niekas dau
giau kaip tik paprasti plė
šikai, ir kad Lietuvos social
demokratai pirmutiniai sto
jo su jais Į kovą, tai J. Kos
mopolitas aiškiausia prirodo 
sekančiais dokumentais:

”1907 metais ėjusioji Vil
niuje 'žarija’ (No. 27) pirmu
tinė iš lietuvių laikraščių pa
garsino aę>ie nelabus giltinie- 
čių darbus. Straipsnį apie jų 
darbus parašė d. A. Didžklapis, 
kuriam bebūnant kalėjime, pa
sisekė patirt pusėtinai daug 
informacijų apie konspiraty
vius giltiniečių darbus. Didž
klapis, žinoma,

| PASTABELES

Dabar siaučia influenzos 
epidemija ir daug žmonių 
miršta. "Bet jeigu jau mir
ti, tai mirti garbingai,” sa
ko South Bostono špitolnin- 
kų organas "Darbininkas.”

O ar žinot, ką tai reiškia 
"garbingai mirti?" Tai rei
škia užrašyti visus savo pi
nigus bažnyčiai arba Chica- 
gos davatkų "akademijai.”

Klausykit, ar jus mokino
tės geografijos? Jei taip$ 
tai kur yra Odesa ir Smo
lenskas? Kaip aš ėjau mo
kyklon, tai mus mokino, kad 
Smolenskas yra Baltlgudi- 
joj, o Odesa prie Juodųjų jū
rių. Bet štai Chicagos tau
tininkų gazietoj skaitau: 

; "Žinios iš Lietuvos — Ode
sa, Smolenskas,” ir tt. Išei
na, kad Odesa ir Smolens
kas — Lietuvos miestai.

Taigi aš norėčiau žinoti, 
kame čia dalykas: ar moky
kloj mums melavo, ar gal 
dabar geografija persimai
nė?

t

Musų kunigai susiriesda
mi šaukia, kad lenkai smau
gia^ Lietuvą, kad bažnyčio
se jie bruka lenkų kalbą ir 
kitokiais budais skriaudžia 
musų tautą. Aš vis many
davau, kad musų prabaščiai 
ištiesų tokie karšti Lietuvos 
patriotai, kaip jie sakosi.

Bet žiūrėkit, kas pasida
ro ! Telegramos anądien 
pranešė, kad popiežius pa
skyrė du lenku vyskupu Lie
tuvoj. Kažin kokia ten 
tautinė taryba” išreiškė 

irgi pranešė, apgailestavimą, kad popie- 
,kad Vienas iš vadi/giltiniečių, žiui nerupi tautiniai lietui 

ąs -vių reikalai. Ir kad jus ži- 
’/notumėt, kaip deL šitos pa

stabos subiuro musų kuni
gai! Jų organas ”Draugas” 
jau kelintas numeris ata
kuoja tą "tautinę tarybą.” 
Kaip, girdi, ji drįso daryti 
prieš šventą tėvą tokią pa
stabą! Tai esąs Įžeidimas 
"švento sosto!”

Kunigų organas atranda, 
kad čia ne "šventas tėvas” 
kaltas, bet... laisvamaniai. 
Popiežius, žinoma, negali 
būt kaltas, nes jis "neklai
dingas,” jis viską žino. Tik 
vieno dalyko jis nežino — 
nežino, kad yra ant svieto 
Lietuva. Ir čia ve laisvama
niai kalti, kad jie nepainfor
mavo "švento tėvo,” jog ta 
šalis, kuriai jis skiria du 
lenku vyskupu, yra Lietuva 
ir kad todėl lenkai jai netin
ka.

Vadinas, sulyg "Draugo” 
liogikos išeina, kad laisva
maniai turi nurodinėt po
piežiui, kokius vyskupus jis 
turi skirti Lietuvai. Bet ką 
"Draugas" pasakytų, jeigu 
laisvamaniai pastatytų į 
kandidatus M. Mockų?

būtent Paršaitis ,buvo artymas 
žmogus Lietuvos reikalam i 
tūlą laiką net vadovavo Lietu
vos Valstiečių Sąjunga, kuri 
buvo lygir atžalą Lietuvos De
mokratų Partijos,

"Giltiniečių veikimas Lietu
voje užsibaigė 1907 metais, bet 
dar ir 1908 metais randame 
pėdsakų jų nelemtos įtekmės. 
1908 m. tūli giltinizmo apsirei
škimai žymu Suvalkjoj, kur 
veikė tūlas J. Liudžius, ir Šiau
lių apygardoje, kur buvo įsi
kūrus anarchistuojančių raz- 
baininkų kuopa ’Perkuniukas.’ 
Apie ’Perkuniuką’ randame ži
nių 'žarijoje.’ Ten randame 
pranešimą, kuris ve kaip skam
ba: 'Nesenai Joniškio apygar
doj, Šiaulių paviete, susitvėrė 
plėšikų gauja, pasivadinusi 
Perkuniuku. Partija nieko 
bendro su ja neturi ir nutaria: 
kadangi perkuniukai yra pa
prasti plėšikai, partija (Lietu
vos Socialdemokratų Partija 
— mano prierašas) kovos su 
jais žodžiu ir raštu.’.

"šitie visi faktai liudija, kad 
pasakymas, jog tarpe lietuvių 
nesama anarchistų, buvo ne
teisingas. Anarchistų butą ir

Tai ve, kiek pas musų ku- 
nigužius liogikos ir proto. 
Jie ant kiekvieno žingsnio 
priešatarauja patįs sau.

Jei popiežius nežino apie 
lietuvius, tai laisvamaniai 
kalti, kad jie jo nepainfor
muoja apie saniausią pasau
lyje tautą, sako klerikalų 
organas.

Bet ką gi veikia musų ku
nigėliai? Kodėl jie jo nein
formuoja? Juk tai jų parei
ga. Juk jie jo tarnai. Juk 
nuo to laiko, kaip Lietuva 
priėmė popiežiaus tikėjimą, i 
jie kas metai siunčia jam iš rias priėmė ir užgvrė Tre- 
Lietuvos petragrašių ir ki-įčioji Lietuvos Socialistų 
tokių mokesčių. Nejaugi jie Liaudininkų Konferencija. 
•niekados nepažymi, kad tie! Kad "Keleivio” skaityto- 
pinigai iškaulyti iš pavar- jai žinotų, kaip revoliucinė 
gūsių Lietuvos žmonelių?

Nelabai senai pas popie-

Nepripažįsta VyriausiosTarybosV t

I

ATMETA IR VILNIAUS 
POLITIKIERIŲ LAN- 

DESRATĄ.
Lietuvos liaudininkų suva
žiavimas protestuoja prieš 

visus lietuviškų "diplo
matų” žygius.

"Naujoji Lietuva," kurią 
leidžia kairysis Rusijos lie
tuvių sparnas, paskelbė la
bai įdomių rezoliucijų, ku-

į lietuvių liaudis anapus jū
rių žiuri Į dabartinį Lietu- 

- vos klausimą, mes tas rezo- 
f.1!?. yazineJ°sJ klerikalų po- Rucįjas čia pakartojame, 
litikienus icas. Jis prašė
jo užsistoti už Lietuvą. Pa- Rezoliucijadel Lietuvos po- 
skui buvo nuvažiavęs vienas litinės ateities.
kunigas, rodos, Bartuška, I Trečioji L S. L. P. Kon- 
prasyti, kad "šventas tėvas” perenei ja, pripažindama: 
paskirtų visose kataliku* (1) J°g. Lietuvos darbo 
bažnyčiose "Lietuvių Di/ žmonės — darbininkai, be- 

uki- 
kovoti

bažnvčiose "Lietuviu • Die- žmonės 
ną.” " Ir nežiūrint visa to, žemiai ir mažažemiai 
"neklaidingasai" popiežius ; įlinkai — vaisingai 
vis dar nežino, kad yra ant dėl savo klesos teisinių, eko- 
svieto Lietuva ir lietuviai!... nominių ir kultūrinių reika- 

._--------------- vykdymo gali tik turėda-
Bet jeigu jau tam ”šven-;mi politine savo šalies lais- 

tam tėvui” reikia da gėrės- ve:
nių informacijų apie Lietu-p(2) jOg tokios laisvės pa- 
vą, tai mes norėtume žinoti, siekti galima tik griežtos ir 
ką veikia Gabrio ’ informa-(nuosaiQ0S pačių darbo žmo- 
cijų biuras,” kuris juk tam nju kovos keiiu;
tikslui tik ir yra įkurtas,! (3) jog Lietuvos politinės 
kad informavus pasaulį apie ateities reikalas surištas su 
lietuvius? Gabrys.yra kle- tarptautinės darbo demo- 
nkalų žmogus; jie renka kratijos laimėjimais;
jam aukų ir užlaiko jo biurą.; (4) jog Rusijos einamoji
Ją1 ^ą ę1 J1S veikia, jeigu Revoliucija turi tarptauti- 
įki šiol da negalėjo painfor- ngs reikšmės* > 
muoti katalikų bažnyčios į (5) Joe Lietuva dėl savo 
"galvą” apie Lietuvą?

Prof. Gnaiba.

Kaip saugotis '
nUO infhienZOS? žmonių laisvė gali

žmo-

res-

Užsilaikykit gerai ir šva
riai.

Šalinkitės nuo to 
gaus, kuris čiaudi.

Nelankykit nešvarių 
toranų.

Sode žmogui nereikalinga. 
Taigi negerkite jos, nes nuo 
stiklo galit užsikrėsti.

Šiuluma yra reikalinga. 
Taigi bukit gerai apsirengę.

Atsargumas reikalauja, 
kad indai butų švarus. Jus 
nevartotumėt mano šepetu
ko dantims šveisti. Tai kam 
vartoti nešvarų puoduką?

Nevartokite bendro abru- 
so. Jis platina ligą.

Prieš valgį nusiplaukite 
rankas.

Naudokitės saulės spindu
liais kiek tik galit.

Čiaudydami ar kosėdami 
prisidengkit nosį ir burną 
skepetaite.

Nesilankykite į tokias vie
tas, kur daug žmonių. Ge
riau išeit pasivaikščioti po 
atvirą orą, negu lankyti pri
sigrūdusias pasilinksmini
mo vietas.

Sveikatos palaikymui rei
kalingas miegas — saugokis 
pavargimo. Vaikyk gerą ir 
švarų maistą.

Nesilankyk į tokius na
mus, kur yra influenza.

Jei jus apsirgtumėt influ
enza, tai gulėkit lovoj pakol 
daktaras nepasakys, kad ga
lit atsikelti. Kad ir kažin- 
kaip lengva butų liga, būti
nai pasišaukit daktarą.

Paprasti šitos ligos ženk
lai yra tokie: akįs įkaista ir 
bėga ašaros, vara nosis, 
skauda strėnos, galva, rau
menis ir atsiranda karštis.

Nečiupinėkit atimtų nuo 
ligonio daiktų, pakol jie ne
bus išvirinti.

Neįsileiskite svečių ir ne 
kit patįs svečiuotis.

Pakurkit namuose pečių, 
kad išvarius drėgnumą.

Miegodami atidarykit lan
gus. Jei .©ras šaltas, tai 
daugiaus užsiklokite.

Nesirūpinkite!

(6) Tuojaus steigti revo- 
liucijines darbininkų, karei
vių ir ūkininkų Tarybas trė 
mime — Rusijoje, kau orga
nizuoti kovą dėl Lietuvos 
darbo žmonių laisvės.
Rezoliucija dėl Lietuvos ne

priklausomybės.
L. S.-L. Partija stovi už 

tokią Lietuvos valdymosi 
formą, kuri gvarantuoja 
darbo žmonėms tikros, bet 
ne fiktyvios (netikros) liuo- 
sybės nuo politinio, ekono
minio ir kultūrinio jungo. 
Politinė valstybės nepri
klausomybė priimtina tik
tai tuomet, kuomet yra gva- 
rantijų (tikrinimų), kad ši 
valstybės forma nebus vieš
pataujančiųjų klesų Įrankis 
pavergti darbo žmones.

Kadangi šiandien skel
biamoji vokiečių imperialis
tų ir falsifikuotos (klastuo- 
tos) Lietuvos gyventojų at
stovybės — Landesrat’o 
(Lietuvių Tautos Tarybos, 
arba Staatsrat’o — Lietuvos 
Valstybės Tarybos) ir Lie
tuvių Vyriausios Tarybos 
Rusijoje, taipogi klerikalų, 
tautininkų bei social-šovi- 
nistų Lietuvos nepriklauso
mybė — yra vien tik pa
vergimo įrankis, tai L. S.- 
L. P. griežtai tokią nepri
klausomybę atmeta.
Rezoliucija dėl Lietuvos rei

kalų komisariato.
Trečioji L S.- L P. Kon

ferencija, pripažindama bū
tinu reikalingumą vieno re
voliucinės demokratijos 
fronto sudarymą, laiko 
svarbiausiu šio momento 
uždaviniu Įkūrimą bendro 
visos revoliucinės demokra
tijos organo, Darbininkų U- 
kininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybų pavidale. Laikinai 
tokią Įstaigą atstoti galėtų 
reorganizuota Lietuvos rei
kalu Komisariato Taryba, 
kuri turi susidėti iš Lietu
vos revoliucinių partijų ir 
Lietuvos darbo žmonių or
ganizacijų, stovinčių už Ta
rybų valdžią Rusijoje bei 
Lietuvoje. Lietuvos reika
lų Komisariato Taryba turi 
būti vyriausis Komisariato 
darbo vedimo ir kontrolės 
organas. Komisaras, ren

kamas Tarybos, pilnai at
sako prieš L. ir K. Tarybą.

Lietuvos reikalų Komisa
riatas privalo paimti savo 
žinion visas evakuotas Lie
tuvos įstaigas ir organizuoti 
busimą revoliucinį darbą 
Lietuvoje.
Rezoliucija dėl Darbo Rusi

joje ir Lietuvoje.
Remianties Partijos pro

grama ir savo rezoliucijo
mis, 3-ji L S.- L. P. Konfe
rencija skaito butinumu

Rusijoje:
(1) Dalyvauti Revoliuci

joje ir visose revoliucinėse 
įstaigose;

(2) Turėti kuoanksčiausių 
ryšių su kitų tautų revoliu
cinio socializmo partijomis 
ir stengtis steigti tuo reika
lu bendrus organus;

(3) Stiprinti Partijos Or
ganizacijas kad pemešus 
Revoliuciją į Lietuvą;

(4) Kurti vietose revoliu
cines Lietuvos darbininkų, 
kareivių ir ūkininkų Tary
bas ;

($) Prirengti medžiagą 
busimai Lietuvos įstatym- 
davybei;

(6) Dalyvauti tremtinių 
susišelpimo, švietimosi ir 
grįžimo organizavimosi 
darbe.

Lietuvoje:
(1) Kovoti, kad paimti 

Lietuvos valdžią į to krašto 
darbo žmonių rankas;

(2) Steigti vietos darbi
ninkų ir bežemių bei maža
žemių ūkininkų Tarylias;

(3) šaukti L. S.- L. P. Su-
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į (5) Jog Lietuva dėl savo 
; ir etnografinių, ir kulturi- 
: nių, ir ekonominių, ir politi
nių ypatybių sudaro atskirą 
vienatą;

(6) Jog Lietuvos darbo 
i įvykti 

i Lietuvos federacijoje Tary
bų respublikoje, Kuosai su
sijungusioje su kitomis de
mokratinėmis valstybėmis- 
tautomis;

Nutarė:
(1) Reikalauti Lietuvai ir 

jos dalims (Maž. Lietuvai, 
Suvalkų gub.) pilnos teises 
laisvai spręsti savo likimą, 
dedant pamatu darbo žmo
nių reikalavimus. Dėlto: a) 
tuojaus turi būti išvesta ka
riaujančiu valstybių kariu
menė iš Lietuvos, ir leista 
grįžti ištremtiemsiems ir 
pabėgėliams; b) neturi bū
ti daroma taikos metu dėl 
Lietuvos teritorijos bei jos 
darbo žmonių teisių jokio 
pirkimo-derėjimo; c) turi 
būti užtikrinta Lietuvos 
darbo žmonėms karės nuos
tolių grąžinimas iš tarptau
tinio kariaujančių šalių fon
do;

(2) Kurti revoliuciniu ke
liu tuojaus Lietuvoje Darbo 
Žmonių Tarybas, kurios pa- 
ėmusios valdžią į savo ran
kas pirma eilia be kitų soci
alių permainų perduos vi
sas Lietuvos žemes į darbo 
žmonių rankas iš tų, kurie 
patįs jų nedirba:

(3) Lietuvos laisvės reika
las, būdamas tarptautinės 
darbo demokratijos reikalu, 
turi būti*jos solidaria valia 
remiamas;

(4) Protestuoti prieš vi
sus diplomatinius Lietuvos 
reikalu žygius, Lietuvos 
Landesratą, Lietuvių Vy
riausiąją Tarybą Rusijoje ir 
kitas panašias Įstaigas, kai
po prieš darbo žmonių valios 
falsifikaciją bei uzurpaciją:

(5) įdėtu vos valdymosi
formą ir santykius su kai
mynais galutinai nustato et
nografinės Lietuvos Stei- 
giamasai Seimas rinktas vi
suotiniu — be lyties, tautos 
ir tikybos skirtumo — tie
siu, lygiu ir slaptu balsavi
mu, proporcionalios svste- 
mos pamatais, einąs Lietu
vos darbo žmonių Tarybų sivažiavimą arba Konferen- 
reiškiamaja valia; ei ją.

*
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas skaito ir rašo

Tas duonos neprašo

RUMFORI), ME. 
Katalikiškoji artimo meilė.

Rugsėjo 27 d. čionai atsi
tiko nelaimė Juozapui Šip- 
kauskui. Jam bežvejojant 
atvarytus popierai dirbti 
medžius "ndroscogen upė
je koja paslydo ir nelaimin
gas įkritęs upėn prigėrė.

Velionis vaikinas nepri
gulėjo jokioj draugijoj, jo 
palaidojimu užsiėmė sesuo 
ir švogeris. Velionis gyvu 
būdamas buvo laisvai pro
taujantis ir apšvietą mylin
tis žmogus. Sesuo gi ir 
jo švogeris labai "dievobai
mingi” žmonės, todėl nutarė 
nelaimingojo kūną palaido
ti su bažnytinėmis ceremo
nijomis.

Kur buvęs nebuvęs atsira
do didelis Butkus, pas kurį 
kūno labai daug, bet proto 
tokioj pat didelėj proporci
nį mažai. Jisai tuoj. Ivg 
kad dieviško agento išmin
čių. užreiškė: „Eikit, eikit, 
kas jau bebūtų, kad į dangų 
toks bedievis ateitų?” Ir 
tuoj paikius žmones suagita

• . -j • • XT J 1 ii iYCllLF g Vvo prieš velionį. Netrukus. įžj0 jajSVės. 
visa govėda nuėjo pas airių j l. Balchunui papra-
Kunigą raportuoti apie ve- §jus ieįdimo, minėta katali- 
lionio oedieviskumą. . Svar- susivienijimo kuopa lei- 
biausiu dokumentu čia bu- (j0 paajškinti apie d. E. V. 
vo. tatai, kad ye.ionis kada DePso bylą. Balchonui pa
tai turėjęs Šakę ir rodęs aiškinus susirinkusieji su- 
jlems joje baisių paveikslų, meį.g mjnėtą sumą. Garbė

tikimai ir demoralizacija. 
Vis tai tamsumo vaisiai.

Patartina socialistams 
dažniau rengti viešus susi
rinkimus, kad bent kiek ati
traukus tuos žmones nuo 
nuobodžiavimo ir išdykavi
mo.

Raudieniškis Jonas.

WESTFRNPORT, MD. 
Katalikai aukauja Dėbso 

gynimui.
Nesenai čia buvo SLRK. 

131 kuopos parengtas balius 
Kuopa užprašė visus apie- 
linkės lietuvius atsilankyti, 

j Nors balius buvo su svai- 
' ginančiais gėrimais, tečiaus 
į neatsitiko nieko papiktinan
čio. Susirinkusieji atliko da
gi du gražiu darbu, tai vra. 
Raudonajam Kryžiui suau- 
kavo $20.00, o socialistų va
dovo d. Dėbso gelbėjimui 
$5.06. Už tai reikia auka
vusiems tarti viešą ačiū, kad 
šelpia tokius svarbius rei
kalus, kaip Raudonas Kry
žius, kuris rūpinasi sužeis
taisiais, ir kaip gynimas žo-

M. L. Balchunui papra-

Balchonui pa- 
i su

K
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parodančių, kaip kunigai su jjems ug tai.
merginom maudosi.

Kunigas klausia skundi
ko, ar jis moka skaityti, šis 
atsako "no,” kunigas tad ir 
pastebi jam, kad jeigu ne
moka skaityti, kaip jis gali 
žinoti, jog tariamas laikraš
tis negeras. Skundikas vėl 
kartoja, kad tame laikrašty
je buvo ’Targe girls and 
father priest swimming and 
my wife said ’šakė’ no good 
nar.er.” Nemokantis anglų 
kalbos skundimo bendrai 
viens per kitą patvirtino 
”yes-yes”...

Kunigas išklausęs 
gana sunkiai jam supranta- yra virš 1,000. 
mo skundo atsakė, kad jis susirgusių mirė, 
pasiklausęs vyskupo ar tokį 
baisų nusidėjėlį 
rėjęs rankose laikraštį 
paveikslu kunigiškos mau
dynės — galima su bažnyti
nėmis apeigomis laidoti, ar 
ne. Vėliaus buk gavęs vys
kupo atsakymą pranešė, kad 
į kapus velionio kūną pri
ima, bet i bažnyčią—ne. Na, 
ir mūsiškis katalikiškosios 
meilės artimo zerkolas p;.- 
Butkus ir jo sėbrai neišpa-i Tos tragedijos priežasčia, 
sakyto džiaugsmo gavo ši- sako, buvę naminiai nesuti- 
tokį kunigo apreiškimą iš- kimai, pati daug gerdavo ir 
girdę. " i jis parėjęs iš darbo vfc ras-

Jų tas i 
mirusiam, suprantama, jo
kio nesmagumo negalėjo pa
daryti, bet dievotiems velio
nio giminėms begalo pa
darė gėdos, susikrimtimo 
ir moralės skriaudos. Šito
kio užgavimo iš ”dorų” ka
talikų pusės datyręs žmo
gus, kad jis ir kažin-kaip 
dievobaimingu butų, negali 
tokiu žmonių savo artimais 
vadinti. Tai mat kokios' Raukanto Draugija pager- 
fanatizmo pasekmės.
Abelnas musų judėjimas.
Šiuo laiku abelnas rum- 

fordiečių lietuvių judėji
mas gana apmiręs. Socialis-

M. L. Balchonas.

PIEDMONT, W. Va.
Epidemija ir čia smarkiai 

siaučia.
Westernport, Md. ir Pied- 

mont, W. Va. apielinkėse 
šiuo laiku smarkiai siaučia 
toji prasiplatinusi epidemi
ja, "Spanish Influenza” va
dinama. Nerasi namų, kur 
nebūtų ligonių. Gydytojų 
begalo sunku prisišaukti.

Viršminėti miesteliai abu
lkrūvon sudėjus turi apie' 

šito 5,000 gyventojų, gi ligonių;
Daugelis
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Jie turi pergalėti
Kiekvienas iš tų kareivių stovi prieš vokiečių kulka- 
svaidžius, kurie paslėpti už parapetų.

Bet jie nepaiso nė tų kulkų, kurios švilpia apie juos, 
nė šovinių, ką sprogsta viršuje jų galvų.

Jie yra pasiryžę ant vieno — išlipti ant kranto, pa
imti tiltą ir laimėti dieną pergalėje.

Ir tie vyrai yra tokie pat žmonės, kaip ir kiekvienas
Amerikonas, kuris skaitę šį apgarsinimą.

Jeigu męs esam 
tokie pat žmo
nės, tai męs tu
rime tai parodyt. 
Stokime j kovą 
taip kaip jie — 
kiek tiktai pajie- 
giam—už per

galę!

I

i

i

kuris tu- Šeimyniška tragedija.
su Spalio 3 d. Westernporte 

atsitiko nepaprastas atsiti
kimas. Tūlas William At- 
son, matomai gavęs sumiši
mą proto, nušovė savo žmo
ną, norėjo nušaut ir dukte
rį, bet tai pasisekė pabėgti, 
tai atkreipė ginklą prieš pa
tį save ir taikiu šuviu atėmė 
sau gyvastį.

I

This advertisement is endorsed and paid 
for by the

NELLIFS food cojifany of north america
as a part of their efforts to fight tiiis v ar to a 

prompt and vietorious conclusion.

GRAND RAPIDS, MICH. darbuojant žmonių švietimo 
Kelios pastabėlės.

Vietos Lietuvių L. S. 
Draugija prieš du metu pa
siėmė sau už organą „Kelei
vį.” Todėl draugija išsirin
ko žmogų, kuriam pavedė 
pareigą rūpintis .organu: 
užrašinėti jį ir tt. Gaila, 
kad apsiėmęs šitą darbą dir

Save to Buy
and

Buy to Keep
*

PITTSBURGH, PA. 
Atsakymas LMD. komitetui.

Nors mano koresponden
cija tilpo „Laisvėj,” bet kad 
LMD. komitetas davė man 
atsakymą per „Keleivį” 
(No. 40). priverstas esmi 
tame pačiame LMD. organe 
parodyti LMD. nariams 
kiek tos teisybės tariamos 
draugijos komitetas pasakė 
savo „Teisybės delei” straip
snyje.

LMD. komitetui gal leng
va buvo mano sakinius iš
virkščiai kartoti, nes mano 

i korespondencija tilpo "Lai- 
Įsvėj” ir „Keleivio” skaity
tojai nežino, kas mane- buvo 
rašyta, dėlto palyginsiu čia 
faktus su LMD. komiteto 
„faktais.”

LMD. komitetas sako, 
buk aš rašiau, jog komisija 
neišdavė raporto, tik prane
šė, kad įžangos pinigus ati
davė šliupui, — o mano bu
vo parašyta, kad komisija 
sakė: „pasiuntėme į Nepri- 
gulmybės Fondą.” Kam gi 
šitą LMD. komitetas aplei
do, nępakartojęs? Ar dėlto, 
kad mane melagium galėtų 
skelbti? Jus to, gerbiamie
ji, neužginčijat, tik iškrai- 
pot. Atidavimas į Nepri- 
gulmybės Fondą reiškia ati
davimą pinigų visokiu dip
lomatų kelionių lėšoms, o jū
sų diplomatu kaip lik yra 
Šliupas.

Sakote, kad komisija aiš
kinusi, jog raportą paliko 
namie. Aš juk ir nerašiau, 
kad paliko jį miške. Patvir
tinate, kad raporto neturėjo 
ir norite- įpasakoti, kad aš 
melavau.

Sakote raportą atidėjo ki
tam susirinkimui. Juk ki
taip ir būti negalėjo, kada 
io šiame susirinkime nebu
vo.

Tolesniai LMD. komitetas 
sako: „Kaslink pinigų, tai 
ne šliupui atidavė, bet drau
gija paskyrė juos Neprigul- 
mybės Fondan.” Gerai, te- 
mvkite faktus:

Pirmas LMD. susirinki
mas po šliupo prakalbų bu
vo 10 d. rugpiučio š. m. Ko
misija pranešė, kad pinigus 
iau išsiuntė i Neprg. f’ondą. 
tai kada ji (komisija) gavo 
iš draugijos įgaliojimą tatai 
padaryti? Ji pinigus pasky
rė minėtan fondan sau va
liai, be jokių draugijos nu
tarimų. Dėlto tai tame su
sirinkime (10 rugp.) ir triu
kšmas kilo.

LMD. komiteto pasakoji
mas, kad pinigus paskyrė N. 
F. pati draugija, nutardama 
92 balsais prieš 19, negali 
būt statoma kaipo komisi
jai duotas įgaliojimas, nes 
tas balsavimas buvo visu 
mėnesiu vėliaus negu pini
gai buvo atiduoti, t. y. 8 d. 
rugsėjo susirinkimas šitą 
klausimą balsavo, o mano 
korespondencija tilpo „Lais
vės” 72 numeryje, 6 rugsė
jo, vadinasi jokio LMD. 
Dr-jos "paskyrimo” tuomet 
da nebuvo. Akyvaizdoje ši
tų faktų kas meluoja — aš, 
ar komitetas?

Apie pervarytą šitą „nu
tarimą” taipgi reikia tarti 
žodį.

Ar dėl išteisinimo komisi
jos, ar dėl pagaminimo ko
mitetui reikalingų faktų 
mano „melavimas” sumušti, 
ar dėl ko kita, gana to, kad 
atvirutėmis likosi sušauktas 
„extra„ LMD. susirinkimas 
8. d. rugsėjo. "Svarsto” vis
ką, kas buvo pirmesniame 
susirinkime svarstyta. Pir
mininkas neduoda balso 
tiems, kurie nuolankiai nei
na paskui komitetą trau
kiantį tautininku diploma
tijų pusėn. Jei kas gavęs 
balsą atsiliepia prieš tauti
ninkų politiką, prieš komi
teto sauvaliavimą, tas turi

užrėktas atsisėsti. Pirmi
ninkas aiškina, kad pinigai 
pasiųsti nuo karės nukentė- 
jusiems šelpti. Ironija. Ar 
Neprigulmybės Fondas šel
pė kada ir ar šelpia nuo ka
rės nukentėjusius žmones? 
Gąl Gabrį ir kompaniją, tik 
ne Lietuvos žmones. Tas ai
škinimas susirinkime mato
mai ne be tikslo buvo daro
mas. Tokiu budu pervary- 
a tasai balsavimas užgi

nantis komisijos darbą, ši
tokiu klastingu budu išgau
tais baisais dabar komite
tas išteisina komisijos ati
davimą pinigų N. Fondan. 
Ir visam šitam susirinkimui 
aišku buvo, kas yra diktato
riais. LMD. nariam palieku 
suręsti ar aš esmi diktato
rium, ar LMD. komitetas, 
nepildantis dr-jos įstatų, 
bet sauvaliai darantis kaip 
jam patinka?

Taipgi reikalinga butų ži
noti, kiek ištikrųju buvo 
balsų užgiriančių „komisi
jos darbą,” nes "Laisvėj’’ 
paskelbta 52, o „Keleivyje" 
92.

LMD. komitetas pasakoja, 
jog aš meluoju rašydamas, 
kad šliupas negalėjo atsaky
ti į klausimus ir nuo stei- 
čiaus pabėgo. Kam krai- 
pot mano sakinius? Mano 
parašyta: "Nenorėjo ar ne
galėjo atsakyti.” Delei pa
bėgimo nuo steičiaus, tai vi
sa publika tatai matė, kam 
da už tai kaltinti susirinki
mo pirmininką?

Skundas buvo paduotas 
ne už klausimo pastatymą, 
bet už trypimą etc., sako 
komitetas. Turiu pridėti, 
kad užklausimas "kur pasi
dėjo 3 vagonai makaronų" 
— kaip tik ir buvo to skun
do pamatu.

Nesiginčiju dėlto, kas 
ant "triukšmadarių” skun
dą nadavė. Gali būt, kad ir 
P. Stanišauskas tatai pada
rė, bet įnešimą juos suspen- 
duot 6-ms mėnesiams pada
vė J. Virbickas, LMD. sekre
torius ir komisijos narys.

Apie skundo atmetimą 
faktas ve ką sako: skundas 
atmestas 15 prieš 12 balsais, 
o komitetas sako—buvo ati
dėtas sekančiam susirinki
mui. Kas tad meluoja?

Susirinkime betvarkę su
kėlė ne nariai, bet komite
tas, ir kad negavus nuo su
sirinkimo tai, ko užsipelnė, 
susirinkimą pasiskubino už
daryti.

Ant galo LMD. komitetas 
vadina mane draugijos grio
viku. Lai dr-jos protaujan
tis nariai įsidomėja faktus 
ir sprendžia, ar griovimo 
darbas nepriguli pačiam ko
mitetui?

Faktu yra taipgi, kad L. 
M. D. komitetui visi tie 
dr-jos nariai, kurie nori, kad 
ji kaip buvo taip ir butų be- 
partyvė, yra negeistinais. 
Bet matysime kaip ilgai bus 
komiteto intrigos draugijai 
geistinomis.

L. M. D. Narys.
"Keleivis," kaipo LMD. 

organas, turi atviras savo 
špaltas netik LMD. komite
tui,bet ir jos nariams, trokš
tantiems dr-jai gerovės. De
dame šitą LMD. Nario atsa
kymą komitetui, nes čia 
išreikštus argumentus pa
tvirtina da du kiti LMD. na
riai, būtent Kast. Šimkūnas 
ir Kaz. Leliušis panašiame 
savo atsakyme komitetui. 
Pageidaujame, kad tuomi 
polemika ir užsibaigtu.

Redakcija.

Pasklydęs paskalas, kad 
vokečių bravoruose dirba
mas alus slepia savyje šitos 
epidemijos bakterijas. Kiek 
tame teisybės gali būti, tai 
tik daktarai galėtų susekti, 
išanalizavus ir ištyrus tą a- 
lų. Žmonės, baimės apimti, 
visokių pasakų susitveria.

NORVVOOD, MASS. 
ir kultūros srityje, kitom or- Negeistina viešnė aplankė ii 

mus.
Nuo rugsėjo 15 d.-? įšibnai 

taipgi siaučia toji naujoji li
ga. „Spanish influenza” va
dinama. Tiek jau prasipla
tinus, kad beveik nėra na
mų, kur toji negeistina vieš
nė neviešėtų. Yra ir tokių 
šeimynų, kad visi jų nariai 
parblokšti ant ligos patalo. 
Blogiausia, kad gydytojaus 
negalima prisišaukti. Jei 
sugriebei kokį gatvėj, tai ir 
džiaugkis, nes nei telefonu 
neprisišauksi, nei į namus 
nuėjęs nerasi.

Miesto valdžia deda vi
sas savo jiegas pavietrei nu
veikti: daugelį svetainių pa
vertė ligonbučiais ir prigul
dė ten ligonių, pakviesdama 
iš kitur gydytojų ir nursių: 
uždarė bažnyčias ir viešų 
sueigų vietas. Graborių 

Įvežimai ir daktarų automo
biliai tik ir tarška gatvėmis. 
Graboriai nesuspėja kars
tų užsakinėti. Stėbėtiniau- 

: šia, kad daugiausiai mirš
ta jaunų, drūti: žmonių.

Lietuvių Socialistų Sąj'un- 
gos 133 kuopa neteko dviejų 

jsavo nariu, būtent A. Mo- 
: genio ir F. Buivydo. Velio- 
|niai paėjo iš Kauno gub. 
Taipgi mirė ir daugiau lietu
vių.

Nors siunčiu šias liūdnas 
'buvo matęs/ Mokyklos ir ki- žinias, liet nežinau ar jas iš
los viešu sueigų vietos likosi spausdintas teks skaityti, 

i uždarytos, tečiaus ligos nu- Esame tarsi karės lauke, 
galėti negalima. Į kur nežinoma ar rytojaus

Senas singelis. ; sulauksi. žilvitis.

gar-izacijoms galima buvo 
ir pasiteisinti, jog nėra pro
gos, — nereikia veikiančiai 
organizacijai veikimo truk
dyti. Dabargi,kuomet socia
listų kuopai veikimas apsun- 

jkintas ir kuopa mažai ką 
: veikia, tai Lietuvos Sūnų 
Draugija užėmė veikimo 
lauką. Jau bus du mėnesiai 
kaip LSD. savo svetainėje 
kiekvieno nedėldienio vaka
rą turi viešus susirinkimus, 
kame būna skaitomos pa
skaitos, prelekcijos, daro

mos diskusijos ir tt Taigi 
draugija verta pagyrimo ir 
paramos, šitoks dr-jos dar
bas šiuo laiku labai naudin
gas. Geistina, kad tą darbą 
draugija dirbtų visa savo 
energija, o darbo žmonės 
lankytųsi į tokius susirinki
mus kuoskaitlingiausiai ir 
šviestųsi, be ko nėra ir būti 
negali išsiliuosavimo iš ver
gijos. S. Naudžius.

I

šlykštus darbas davo ją girtą. Atsonas buvo ,
mainieriu. Prieš du metu. bti neatlieka savo prieder- 
kasyklose likosi užmušti jo mių priderančiai, žinome, 
2 sūnus, trečią paėmė kariu- ] kad^ imant vieną ar kitą dar- 
menėn, visi tie dalykai ma- , bo žmonių laikraštį už orga- 
J ’----- ’’" - —1 ną norime to laikraščio pa

galba prisidėti prie žmonių 
švietimo. Dėlto draugijos 
išrinkto agento pareiga rū
pintis praplatinti organą 
kiek galima kuoplačiausia‘ 
tarpe žmonių. Musų gi a-Į 
gentas matomai apsileidęs. • 
Reikia pasakyti, kad Lietu-!

tomai paveikė ant jo proto.
M. L. Balchunas.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Lietuviai įkūrė mokyklą.

_Vietos Lietuvių. Simano

bimui lietuvių istoriko Si-, vi,

mano Daukanto vardo davė vos Sūnų Draugijos svetai- 
tą vardą naujai įkurtai lie- nėn daug visokių žmonių at- 
tuviškai mokyklai. silanko, bet ir pačios drau-

Mokykla jikosi įsteigta gijos nariai nevisi žino, kas 
..... ~________  Simano .Daukanto Draugi-:yra organo agentu.

tų kuopa delei nepaprastų jos svetainėje. Mokinama] Antras dalykas, tai tas, 
padėjimo sąlygų savo pa- lietuvių tautos istorijos,! kad pačios draugijos daug 
prasto žmonių švietimo dar- kalbos gramatikos, retori- narių šiuo laiku yra išvaži- 
bo varyti negali, laukia kos ir skaitliavimo. I nėję kitur gyventi. Tokie
patogesniu aplinkybių. 1 Reikia pasakyti, kad S. nariai nuolat klausinėja, 

Kiti gi žmonės daugiausia D. Dr-ja padarė svarbų dar- kaip draugija stovi, guosda- 
liuoslaikio praleidžia susiė- bą musų kultūros progreso ' miesi, kad net ir iš organo 
jimams dėl išsigėrimo. Tar-' pastumėjimui. Mokyklon („Keleivio” nieko nežino a- 
pe tamsesnių žmonių šitas į- lankosi gana daug mokinių.1 pje tai. Vadinasi ir čia yra 
protis gana prasiplatinęs. Mokytojauja iš Valparaiso apsileidimas. Sekrtoriaus 
Už bonką degtinės mokama, universiteto studentas p. K.jpareiga laiks nuo laiko bent 

iya Q kol- tkay* Tč o r? InMcd-no rrniln L-«/4 _ _ v • •  •net ir po 8 dolerius, bet per-(Kazlauskas, tik gaila, kad 
karna ir geriama.

Jauni vyrai (nevedėliai), žiuoti universitetan. Mokyk- 
pasekmėje girtuokliavimo lą tečiaus dėlto nemanoma 
da ir Maižiaus šeštą prisa- uždaryti, 
kvmą labai dažnai laužo, de- mokytojai, 
lei ko kįla šeimynose nesu-

jis greitu laiku turės išva-

Jieškoma nauji

Mokinė.

silanko, bet ir pačios drau-

svarbiausias žinias apie 
draugiją organe paskelbti.

Iš Lietuvos Sūnų Dr-jos 
veikimo.

Kiek laiko tam atgal L. S. 
S. 51 kuopai smarkiai besi-

MINERSVILLE, PA.
Epidemiška liga siaučia.*
Epidemiškoji liga smar

kiai prasiplatino ir čionai 
pas mus. Tūkstančiai žmo
nių serga. Gydytojų didelė 
stoka. Kuone kiekvienuose 
namuose po 2—3 ligoniai. 
Kaip senai šitas miestelis Į/ 
ant žemės paviršiaus gyvuo
ja, tokios epidemijos da ne-



4 KELEIVIS.

mislinu sau,

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

| —Na jau ne, vaike, dak- ja. Palauk, 
tarams aš daugiau netikė- pareis vakare kiti burdin- 
siu. Parašė jis man liekar- gieriai, tai paprašysiu, kad 
stų ir sako, aptiekorius tau jie mane pakratytų. Na, ir 
paaiškins, kaip juos rctikia kad jie mane pakratė, tai 
---- —4.;^ i mažk0 jr dūšios neiškra- 

tė. Dvi dienas išgulėjau 
kaip primuštas.

—Čia ne daktaro kaltė, 
i tėve, kad tu toks kvailas. 
Tau reikėjo vaistus kratyti, 
o ne save.

—Ištikro?
—Žinoma! w į
—Tai šiur, vaike, kad aš 

durnas.

vartoti. Nuėjau pas aptię-; 
korių, pritaisė jis man bon-! 
ką ir sako: „Kaip duosi 
ligoniui, tai gerai pakra
tyk!” Užmokėjau pusant
ro dolerio ir eidamas namo 
mislinu sau, kaip gi aš galiu 
save pakratyt? Parėjęs na
mo išgėriau šaukštą, pasi- 

(kračiau ant vienos kojos, 
ant kitos, ale nieko nemači-į 

| 1
True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on October 
16. 1918, as required by the Act of October 6, 1917.

I Taika ir kas po taikai.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike !

—Ar tai tu čia, tėve?
—Jes, vaike, čia aš pats.
—Nepažinau tavęs. Kas 

atsitiko, kad tu taip sublo
gęs išrodai?

—Sirgau, vaike, ispaniš
ka inpriurzija. Be mažko 
nepasmaugė, kad ji kur 
prasmegtų.

—Aš tau sakiau, tėve, kad 
nevaksčiok bažnyčion, nes 
tenai užsikrėsi.

—Bažnyčioj, vaike, neuž- 
sikrėsi.

—Tu, tėve, klausyk ką aš 
tau sakau, nes aš apie tai 
geriau žinau.

—Aš, vaike, nesisprečinu, 
kad tu daug žinai, ale yra 
tokių daiktų, ką aš dau
giau da ir už tave žinau.

—Nagi pasakyk, tėve,
nors vieną toki daiktą.

—Aš tau galiu pasakyti, 
vaike, net ir du. Tai bažny
čia ir saliunas. Apie bažny
čia ir saliuną tu, vaike, ne
gali daugiau už mane žinot, 
kad ir pastiptum, ba tu nie
kad tenai nevaikščioji. O 
jeigu tu bažnyčion niekad 
nevaikščioji, tai kaip tu gali 
žinot, kad tenai galima li
ga užsikrėsti? Matai, vai
ke. kaip greitai aš tave su
kritikavau ’.

—Klysti, tėve. Tu manęs 
nei kiek nesukritikavai. bet 
aš tave dabar tai tikrai su
kritikuosiu. Tu manai, kad 
tankiai bažnyčion vaikščioji, 
tai daug apie ją ir žinai. Aš 
tau pasakysiu, tėve, kad tu 
nieko apie ją nežinai. Tu 
nežinai da nei to, kad atėju
si tenai viena serganti da
vatka gali paleisti tiek bak
terijų. kad šimtas sveikų 
žmonių gali užsikrėsti.

—Meluoji, vaike! Bakte
rijų bažnyčioj nėra. Aš jau, ' 
ačiū Dievui, pasenau bažny-, 
čion bevaikščiodamas, bet; 
tokio sutvėrimo tenai dar 
niekad nesu matęs.

—Nes tu, tėve, nežinai 
kas vra bakterija.

—Kaip gi tai nežinau! Ar 
aš aną vakarą neužmušiau 
viena ant tvoros?

—Ką, bakteriją?
—šių r!
—Niekus kalbi, tėve.
—Jei tu man nevierini, 

tai koman. aš tau parody
siu! Vuodeza ir dabar da 
guli ant jardo.

—bakterijos
—Jessa!
—Bakterija,

vuodegos neturi, 
kiausia užmušei kokį šunį.

bakterija sienom laipiojo?
—O kaipgi!
—Na, tai papasakok, tėve, 

plačiau apie tai.
—Orait, vaike, aš tau pa

pasakosiu visą atsitikimą. 
Aną vakarą buvo vyčių ma
nevrai, tai parėjau biskį iš
sigėręs ir atsiguliau i lovą 
nenusirengęs. Nespėjau aš 
akių sudėti, tuojaus pradė
jo vaidintis. Pakėliau gal
vą ir klausau — lipa kaž
kas ant sienos ir kabinasi 
nagais ant lango. Razumą 
turiu pritamną; žinau, kari 
gyvenu ant trečio pdioro ir 
kad vagis taip augštai neuž
lips. Man beklausant, stai
ga tik plumpt ant žemės!— 
ir nupuolė. Nupuolė ir pra
dėjo rėkt. Tuojaus supra
tau. kad tai bakterija. Tai
gi pasiėmiau šoblę ir paty
lomis nulipau trepais že
mėn ir išėjau i jardą. Ogi 
žiuriu: sėdi ant tvoros, žiuri 
i mano langą ir rėkia. Sa
kau, tu rėki ant mano gal
vos, ale aš tau greičiau galvą 
nuimsiu. Ir prisitaikęs kaip 
kirsiu! — lapt nuo tvoros ir 
nupuolė. Kad vėliau neat- 
gytu, paskui nukirtau da ir 
vuodegą.

—Tai tu, tėve, užmušei ne 
bakteriją, bet mėsininko 
katiną. -Jis dabar jo jieško.

—Maike, aš galiu bečyt, 
kad tai buvo bakterija.

—Bakterija, tėve, nerėkia 
ir ant sienų nelaipioja. Ji 
yra toks mažytis gyvūnėlis, 
kuri daktarai tik per padidi
namąjį stiklą gali įžiūrėti. 
Tu apie bakteriją nei supra
timo neturi.

—Na, gerai,vaike, jeigu 
tai nebuvo bakterija, tai ko- 
delgi ant rytojaus aš apsir
gau ispaniška liga?

—Liga tu galėjai užsikrė
sti kur kitur, tėve. Tu sa
kai buvęs vyčių manevruo
se. Tenai veikiausia turė
jot ir bačkutę.

—Mes turėjome, vaike, 
tris bačkutes,

—Da blogiau, tėve! Tarp 
jūsų, be abejonės, buvo kas 
nors su influenza. Gerda
mas alų jis paliko ant stiklo 
kraštų influenzos bakteri
jų. Paskui tas stiklas ga
lėjo patekti tau. Ir vei
kiausia tu taip užsikrėtei, 
tėve. O ar sunkiai gi sir
gai?

—Sirgau, vaike, nesun
kiai ; išgėriau paintę snap
so ir bučiau tuojaus pasvei
kęs, ale ėmiau, kaip durnas, 

tai
nega-

vuodega?
I

tėve, jokios
Tu vei- ir nuėjau pas daktarą, 

bemažko ir smertięs
—šuo, vaike, sienom ne-, vau.

laipioja. ' —Tai keista. Daktaras
—Ar tai tavo menamoji turėjo tau palengvinti ligą.

I 
I I I

Bostono „Traveler” vie- kas reikalinga tuojaus vy- 
name paskutiniųjų savo kinti, kokios priedermės gu- 
numerių išspausdino sekan- la ant abiejų: atlyginimo ir 
čio turinio redakcijinę nuo- atsakomybės, kas veda prie 
monę apie tai, kas po karės industrinės taikos.
seka: "Tos senos dienos, kuo-

” ’Taika turi savo laimėji- met nominalis pramonės sa
mu nemažiau už karės lai- vininkas galėdavo sakyti: 
mėjimus garbingus’ — gie- ’Tai yra mano ir galiu ką 
da poetas. Bet taika taipgi 
turi ir savo pavojingumų.

„Ką darysime su tais mi- 
lionais iš karės sugrįžusių 
kareivių? Kas atsitiks, ka
da radikaliai sumažės mo
kestis už darbą? Ar šian
dien dirbančios pramonėje 
moterįs be murmėjimo pa
sitrauks iš savo vietų, kad 
ias atidavus darbo jieškan- 
tiems vyrams?

„Kuomet dabar užtektinai 
darbo ir algos augštesnės 
negu kada-nors šios šalies 
istorijoje yra buvusios, o te
čiaus streikas po streiko 
kįla. Bridgeporto streikie
riai į visokius valdžios rei
kalus nekreipia jokios do- 
mos, net pačiam prez. Wil- 
sonui prisieina liepti-pra- 
šyti. kad grįžtų darban. Vi
sa tai da galima nugalėt ša
lies dvasia.

„Bet karei pasibaigus, 
kuomet pasiaukavimai turės 
užleisti vietą saunaudžiui 
pageidavimui, kuomet sena 
dora ’šuo-šunį-ėda,’ išdalies 
‘šmotu krūvos kįlanti, už
ims savo vietą, ar tuomet 
bus užtektinai industrinės uai vtl OrtVU 
taikos, kad džiaugtiesi tautų inteligentiška ir manda- 
taikos paskelbimu?

„Visai nenuostabu, I 
dalvką suprantantis žmonės 
dirba dieną ir naktį, kad 
išdirbus planą mažinti blo
gumui, kuris karės pabaigą 
seka.

„Musų viltis tame, kad vy
rai ir moterįs, kurie dabar 
šaliai tarnauja, kaipo val
džios apmokami tarnai, pa
siliks ir tolesniai savo uži
mamose vietose iki perbuda- 
voiimo laikotarpis nepasi
baigi. ir kad jie . nemanys, 
iog ju priedermės, kaipo ša
lies oficialų pasibaigė ka
riumenei sugrįžus ir patrio
tiškiems apvaikščiojimams 
bei padėkavonėms atlikus.________ _ ___
bet pasiliks savo vietose iki i katalikų bažnyčias be jokių 
nėr juodus deliesius; kurie1--------- rr,n x
kybos ant industrijos pa
dangės, nepersiplėš šviesos 
spindulys.”

Antrame to pat dienraščio 
straipsnyje redakcija kalba 
apie neatidėliotiną reikalą 
nadarvti darbininkus biznio 
pusininkais.

n

noriu daryti’ — praėjo. 
Taipgi praėjo ir tos dienos, 
kuomet darbininkai galėda
vo išeiti į streiką nedarant 
visuomenei nuoskriaudos..

„Pakol nepatirsime, kaip 
prašalinti karę tarp darbi
ninkų ir jų samdytojų, ge
riau, kad mes tyliau kalbė
tume apie tarptautinę taiką.

„Kuomet turėsime taiką 
namie — musu fabrikose ir 
sąkrovose, tai busime nu
veikę daugiau, negu svajone 
apie tautų taiką.

„Jeigu tikra industrijoj 
pusininkystė žada taiką, 
privalome stengtis tatai pa
daryti kuoveikiausia.”

Kataliką bažnyčios ir 
influenzos epidemija.

Dėl ispaniškos influenzi- 
jos, kuri yra labai limpanti 
ir pavojinga liga, daugelyje 
valstijų Amerikoje uždary
ta teatrai, sąliunai ir viso
kie susirinkimai. Bažny
čioms Ip'ięžijp ‘įsakymo už
daryti savo duris neduota,

I gi protestonų dvasiški ja pa- 
kad ti susiprato ir be prievar

tos savo bažnyčias uždarė.
Kitaip tečiaus buvo su ka

talikų dvasiškija. Ji pasiro
dė tokia chame, kad nepai
sydama nei visuomenės o- 
pinijos, nei gėdos, laikė save 
bažnyčias atdaras. Dešimtu
kų rinkimas jai yra daug 
svarbesnis dalykas už visuo
menės sveikatą.

Pasirodžius, kad katalikų 
kunigai mandagumo nesu
pranta, sveikatos komisijos 
vietomis pradėjo jau vartoti 
prievartą. Ir taip pereitoj 
nedėlioj Providence, Wor- 
cesteryje ir kituose mies
tuose buvo įsakyta uždarvti

i ceremonijų. Tiktai Bosto
ne, kurį valdo kardinolo val
domi airiai, pereitoj nedėlioj 
katalikų bažnyčios buvo at
daros. Nors ir majoras ir 

[sveikatos komisija prašė jas 
uždaryti, bet jos neužsidarė. 

Katalikų minios tečiaus 
parodė daugiau supratimo, 

Prieš kelis metus kilęs negu jų dvasiškija. Nors 
sumanymas, kad padarius bažnyčios buvo atdaros, bet 
darbininkus pramonijos da- žmonių jose kaip ir nebuvo, 
lininkais privalo būt radi- Ir gerai žmonės daro, kad 
kaliai gyveniman vykdina- jų nelanko. Jeigu pripažin- 
mas dabar. I ta, kad sveikatos apsaugoji-

„Dabar, kuomet stambieji mui reikia uždaryti švarius 
industriniai lyderiai supran- ir sveikus teatrus, tai ką jau 
ta jau. kad negali būt indus- kalbėti apie bažnyčias, kur 
trinė taika užtikrinta pa- susirenka tamsiausis visuo- 
kol darbininkai nėra dali- menės elementas, kur visi 
ninkais industrijos tvarky- bučiuoja tą patį kryžių, 
me. — i „krapinasi” tuo pačiu van-

„Darbdaviai ir darbinin- deniu ir susigrūdę kvėpuo- 
kai, kurie nepastudijuoja ja tuo pačiu oru! Juk tokia 
knygų, parašytų industrinės rietą, tai tikras ligos lizdas, 
kooperacijos reikalu, neiš- tai pavojingiausis sveikatai 
pildo savo pilietiškos prie- soįoįa son°l jSBA.m
dermės. Studijuot tai, saugotis ištolo. I

simui išrišti. Taip amžinai 
dėlto ir kankinasi, ka
muojasi. Darbininkam }ko- 
voje mokslo žinojimas taip 
reikalingas, kaip kareiviui 
ginklas ar neregiui regėji
mas.

Pradžia pasaulio.
Klausimas apie pasaulio 

atsiradimą, kaip jis iš nieko 
atsirado, nuo daugelio tūks
tančių metų—arba kai senai 
ant žemės žmogus pradėjo 
mąstyti — be paliovos suke
lia mąstančiuose žingeidu
mą. Pjrm negu papras

čiausius pasaulio apsireiški
mus žmogus šiek-tiek pradė
jo suprasti; daug anksčiau, 
negu dangiškų kūnų — sau
lės. mėnulio, žvagždžių — 
judėjimus pradėjo jis sekti, 
kuomet visos žmogus žinoji
mas da neperžengė ant jo 
kūno pajautimų daromų į- 
-nudžių rybas, jau ir tuomet 
žmogus savo svajonėse aiš
kindavo sau pasau’io atsi
radimą, rišdamas kosmolo- 
giškas savo idėjas su religi
nėmis, mitologiškomis fan
tazijomis — įsivaizdinimais. 
Primityvės žinijos siauru
kas ir toms nuovokoms bei 
įsivaizdinimams siauras ry
bas užbrieždavo. Kaip ma
žu išrodydavo pasaulis savo 
plotu, taip ir jo amžių žmo
gus spręsdavo sulyg savo 
siauro supratimo. Sulyg ži
nomos ir vėliaus abelnai 
priimtos žydų pasakos pa
saulis susidarė šešių dienų 
bėgiu; atsirado jis, anot tos 
pasakos, iš nieko ir visa jo 
esmė — jo esantis paviršius, 
intalpa ir visa gyvybė kartu 
su juo atsirado. Kai žmo
gaus veidentuvė trumpu lai
ku „pasaulį sutvėrė,” taip ta 
pati žmogaus .vaidentuvė 
matė ir urna jo gyvavimo 
galą, ir ta mintis per daug 
tūkstančiu metų didžia bai
me pripildydavo žmogų, ku
ris, kad tą baimę prašalinus 
bei sumažinus savo vaiden
tuve tvėrė kitus pasaulius, 
kad po mirties savo būvį į 
juos pernešus.

Mintis apie laipsnišką kei
timąsi, formavimąsi ir ne- 
apsistojantį išsivystymą — 
plėtojimąsi da prieš nelabai 
senai žmonijai svetima bu
vo.

Senovės Graikų many
mas. kad pirm negu pasau
lis atsirado visa visata buvu
si vienu begaliu mišiniu — 
”Chaos” — bene nuosakiau
siu supratimu tebuvo. Toji 
beformė įvairių 'elementų 
mas? pripildanti visatos 
Derybines „tuštumas,” seno
vės Graikų mąstytojų ma
nymu buvusi tuo šaltiniu, iš 
kurio kilo visa tai, ką žmo
gus aplink save ir padangė
se mato.

Toksai manymas nedaug 
bet proto spėka, žinojimu, tesiskiria nuo šių dienų žmo- 
o tos spėkos darbininkams gaus supratimo apie pasau- 
kaip tik ir pritrūksta. Jie lių atsiradimą. Toji Graikų 
paprastai atsižiūri į kitus— beformė masa arba mišinys 
į vadovus. Tuos, kurie at- ištikrujų ir yra ta materija, 
siliepia į jų supratimą, pa- gimdančia ir keičiančia pa- 
akstina jų jausmus, plačioji šaulius ir ju gyvybę. Toks 
minia paprastai ir seka, nes mokslas apie pasaulių atsi- 
pati būdama bemoksle radimą šiandien materializ- 
negali kfeusiman įsigilinti, mu vadinamas, 
kad suradus kitą būdą klau- Toliau bus.

Į Žinija-tai ginklas I
Yra žmonių, kurie paša- žmonės užsimiršta, \kad 

koja, kad darbo žmogui mo- gimnazijoje bei universitete 
kslas nėra reikalingas. To- augštos kilmės ponaičiai 
kis pasakymas tiek pat reiš- studentai į juos su panieka 
škia, kiek reiškia sakant, ir pasididžiavimu iš augšto 
kad aklam nereikalingas y- žiūrėdavo. Užmiršo jie, kad 
ra matymas, nes jis apyčiu- nesykį buvo pajuokti ir pa- 
pa gali vaikštinėti. Apie ne- niekinti kaipo skurdžiai- 
reikalingumą darb. žmonėm skarmaliai, kad jiems nebu- 
mokslo paprastai kalba tie davo vietos tuose namuose, 
žmonės, kurie nenori, kad kur turtingieji jų kolegos 
aklas praregėtų ir matytų, linksmindavosi. šitokiais 
kas aplink jį dedasi; neno- sunkiais keliais ėjusieji prie 
ri, kad neregys pamatytų pažinimo mokslo, jeigu išla- 
savo priedelių ir neprietelių, vintą savo protą ir savo ži-

Kiti gi aiškina, kad pras
tiems žmonėms užtenka mo
kėti skaityti maldų knygą 
ir naši rašyti savo vardą bei 
suskaitliuoti iki šimto.

Kaip vieni, taip ir kiti tos 
kotegorijos žmonių, papras
tai gyvena iš darbo žmonių 
triūso, dėlto jiems išnaudo
jamų žmonių apšvietimas 
yra pavojingas. Jiems nėra' 
geistina tatai, kad darbinin-1 
kas žinotu, kaip pasaulis iš
rodo; kaip gyvenimas išsi- į 
vysto; kodėl vieni žmonės 
be darbo pertekliuose ir lai
mėse gyvena, o tie, kas vi
sus turtus pagamina — 
skurdą kenčia; kaip išrodo _
ta-ai dangus, kur varguo- brangintinu
liams po jų mirties laimes •
žadamos; kaip išrodo tas 
žemės kamuolys, kaip jis su
sidarė ; kaip augmenis gyve
na ir kaip žmonės prieš dau
gelį šimtų metų gyveno. Vi
sa tai žinoti yra gera ir 
reikalinga tiems, kurie iš 
kitų darbo gyvena, bet dar
bo žmonėms, kuriuos reikia 
apiplėšinėti, skriausti ir iš
naudoti, visa tai žinoti yra 
pavojinga, nes ta žinia ati
darytų jiems akis ir leistų 
pamatyti teisybę—patirti,
kas jiems per amžius biau- 
riai melavo ir juos apgau
dinėjo.

Gamtos mokslai.
Kas yra mokslas?
Mokslu vadinama gamtos 

paslapčių ir visų apsireiški
mu tyrinėjimas.

Tyrinėti, suprantama, ga
li tik tie žmonės, kurie in- 
gavo žinią. Negalima žinoti 
negirdėjus, nemačius, neat- 
sivaizdinus daikto ar daly
ko. Žinija susideda iš paty
rimų musų pačių ar kitų 
žmonių, kurie savo patyri
mus užrašė. Darbo žmogus, 
neturėdamas žinios, negali 
užsiimti mokslu. Bet jis ga
li. turi pilną tam teise ir 
privalo žinoti. Jis privalo 
žinoti teisybę: kaip ištikru
jų pasaulis išrodo ir kaip jis 
atsirado; kaip ištikrujų gy
vybė atsirado, iš kur ji ėmė 
pradžią: kas yra gamtos ap
sireiškimai, kas yra prie
žastis ir pasekmė; koks išti
krujų gyvenimas buvo ir 
koks ištikrujų jis yra?

Visų tų klausinių tyrinėji
mas ir pasekmė to tyrinėji
mo — 
mokslu, 
noti darbo žmogui, kaip ir 
kiekvienam kitam, nėra rei
kalinga?

Žmogus neturįs suprati
mo apie gamtos bei žmoni
jos gyvenimo apsireiškimus, 
negali turėti nuovokos apie 
laisvės dėsnius. Valdantiem- 
siems todėl reikalinga val
domųjų minių nežinojimas, 
kad laikius jas savo vergijo
je.

Keisčiausiu vienok yra, 
kad darbo žmonės nuo mok
slo būna draudžiami ir tų, 
kurie patįs iš darbo žmonių 
yra kilę: kurie nemaža var
go padėidbkol ingjjo žinią 
apie mokslą; kurie ačiū tai 
savo žiniai prasisiekė ir iš
kilo augščiau plačiųjų darbo 
žmonių miniu. Apie tokius 
labai teisingai patarlė skel
bia: „Nepamena jautis,
kad veršiu buvo.” Tokie tai

nią aukauja ne valdomųjų, 
bet valdančiųjų naudai, tai 
aišku, kad jie save — savo 
protines jiegas — parduoda 
tiems, kas brangiau už tai 
jiems užmoka. Tokie žmo
nės teisingai vadinami min- J 
ties prostitutais, parsidavė
liais.

Mokslo žinojimas reika
lingas.

Darbininkui mokslo žino
jimas yra taip dideliu reika
lu, kaip dideliu yra jo pagei
davimas būti laisvu ir turė- 
ti užtikrintą būvį rytojui.

Darbininkas, žinantis 
žmonijos istoriją, taipgi ži
nantis gamtos mokslų —

v •

nariu ir darbininkiškame 
judėjime naudingu fakto
riumi. Toksai žmogus ne 
Isavo jausmu atjaučia socia
lizmo mokslo teisingumą ir 
būtinumą, bet savo protu su
gebi tatai suprasti. Apsi
švietęs ir su mokslais apsi
pažinęs žmogus judėjime 
veikia ne vien kitų pavyz
džius sekdamas, bet veikia 
ir nurodo, kokie veikimo bu
dai tikriau prie geistino tik
slo veda.

Mokslo žinojimas išdirba 
savitai mąstančius žmones, 
darbininkiškoms organiza
cijomis labiausiai reikalin
gus.

. Mokslas galvose turtuo
lių arba jiems parsidavusių 
profesorių ir šviesuolių yra 
įrankiu darbo žmonėms pa
vergti. Pavergtieji darbi
ninkai. kurie mokslo nežino, 
savo kovoje prieš pavergė- 
ius dažnai naudojasi tokio
mis priemonėmis,kad pasek
mėje nepalengvina, tik pa
sunkina jų kovą ir būvį; jie 
dėlto taip dažnai savo sun
kiose kovose apsirinka, ne
atsiekia savo jieškinio, nes 
nežino, kokius savo kovai Į- 
rankius pasirinkti. Kovoje, 
kur jiega statoma prieš jie- 
gą, beabejo, jie. visuomet 
butų »laimėtojais, bet šių 
dienų visuomenėje valdan
čioji dalis arba klesa kovo
ja ne fiziškomis jiegomis,

patyrimas, vadinasi 
Tat ar mokslą ži-

Plauk mano laiveli.
Plauk mano laiveli vdnių įsiūbuotas. 
Tavyje jaučiuosi kai vaiks užliuliuotas 
Dainelėms matušės, supančios lopšelį, — 
Plauk, plauk mano laiveli!

Plauk mano laiveli kai dausoj kregždutė, 
Nešk mane prie krašto, kur laukia meilutė, 
Te matau ilgesį ir džiaugsmą akelių — 
Plauk, plauk mano laiveli!

Plauk mano laiveli drąsiai ark sau kelią! 
Tyros širdies meilė kietas uolas skelia, 
Meilės juros bangos užlieti negali! — 
Plauk, plauk mano laiveli!

J. B. S.
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VISOKIOS ŽINIOS

Elzbieta Arošienė po tėvais Va
idilutė. pajieškau sesers Rožės Va-* 

Jo paties ar kas jį žino baliutės, po vyru Linauskienės, apie 
keturi metai atgal, gyveno Kcivanee, 
111. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
notų malonėkite pranešti už ką bu
siu labai dėkinga.

Elzbieta Arošienė, >
128 Rear Alley Penn avė.. 

ENETER BORO, PA.

UŽGINČIJA, KAD KAIZE
RIS ATSISAKĖ NUO 

SOSTO.
Pereitoj sąvaitėj pasklydo 

gandas, buk Vokietijos kai
zeris atsisakęs nuo sosto. 
Dabar Wolfo žinių agentūra 
iš Berlyno oficialiai prane
ša, kad tas paskalas netei
singas. 

PajicJ! au apsivedimui merginos, 
arba našlės, ne senesnės 30 metų, Ri
stina, kad butų gero budo, geltonais 
plaukais ir nesunkesnė IOų svarų, 
gražios išvaizdos. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveiksiu. At
sakymų duosiu kiekvienai.

G. R., (43)
1710 N. Wcbster avė., Kokoms, iuJ

Pajieškau draugo Antano Lavano, 
iš Mununų kaimo, Panevėžio pav., 
Kauno gub. ” ’ “
meldžiu atsiliepti.

Jos Zikevičia,
16 Lake avė., Binghamton, N. Y.

True translation filed with the post
master at Boston, Mass.. on October 
16, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

BULGARAI BĖGDAMI 
VISKĄ DEGINO IR 

ŽUDĖ.
Telegramos iš Makedoni

jos fronto sako, kad trauk- 
damosi iš tenai bulgarų ar
mija degino visus kaimus. 
Sąjungininkai eidami dabar 
tomis vietomis randa rūks
tančiuose degėsiuose daug 
civilių žmonių lavonų. Sa
koma, kad naikinimo dar
bais bulgarai pralenkę dar 
ir vokiečius, kurie traukda
miesi iš Belgijos ir šiaurės 
Francuzijos taipgi viską de
gina ir naikina.

Stanislovas Krasnickis iš 
į Hamtramck, Mich., sunkiai 
sužeistas.

Jonas Vaitekūnas iš Det
roito sunkiai sužeistas.

Tarnas Lapas iš Easton, 
Pa., sunkiai sužeistas.

Juozas Čapas iš Kenosha, 
Wis., sunkiai sužeistas.

Franas Bukauskas iš Gar- 
dner, Mass., per mūšį pra
puolė.

Antanas Silis iš Newarko 
per mūšį prapuolė.

Juozas Bartusevičius iš 
Detroito sužeistas mūšyje, 

mirė.
Jonas Kvedaras iš Yon- 

kers, N. Y., sunkiai sužeis
tas.
’ Podžiunaitis iš Laurence, 
Mass. užmuštas.

F. Potvinis iš Burlington, 
N. J. užmuštas.

Aleksandra Norvičius iš 
Butkos, Lietuvoj, užmuštas.

I

Pajieškojimai

Pa’icškau krikšto motinos Antani
nos Kisielius, ji apie 10 metų atgal, 
išvažiavo is Ix>ndcno-Angiijos j Cle-!-------- -- -- ----

’ telandą, Ohio ir nuo to laiko nieko 
apie ją negaliu žinoti. Kas iš ger
biamų “Keleivio” skaitytojų apie ją 
žino, malonėkite pranešti, arba pati 
'.ai atsišaukia, nes turiu svarbų rei
kalą pranešti. (43)

Nellie Vasaičiute,
, 24 Devonshire Rd.

U'est Crovdon, England

True translation filed with the post
master at Boston. Mass., on Sept. 
16. 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

.Užmušti ir sužeisti 
Lietuviai Francuzijoj.

Pajieškau Lc'-sės Lauckiukės, iš 
Laičių kaimo, Kupiškio parap., Vilk
mergės pav., Kauno gub. gyveno 
Tcrt Washington. N. J. Meldžiu at
sišaukti ar kas žino teiksis pranešti. 

Alfonsas Laučiui,
Co. 1-st Q M Corp.

Camp Devens, Mass

Antanas And ruške vičius 
iš New Kensington, Pa., už
muštas.

Vilimas Letzkus iš Pitts- 
burgo sunkiai sužeistas.

Jonas Tamošiūnas iš Chi
cagos per mūšį prapuolė.

Juozas Matunis (gal Ma 
tūlis? Red.) iš Portage, Pa., 
per muši prapuolė.

Franas Brindza iš New- 
Yorko užmuštas. j

Dominikas Kasparavičius*Juodveidžių dalyvavo apie 
iš Scrantono mirė nuo žaiz- j 2,000. o žydų ir kitokių balt- 
dų. . veidžių apie 200.

Stanislovas Kašuba iš; Riaušės prasidėjo palaikių 
Hamtramck, Mich., sunkiai rakandų krautuvėje, po No^ 
sužaistas. ,160 Myrtle avė., juodvei-

George Benardis iš St. džiu apgyventam distrikte. 
Louis sunkiai sužeistas. , Tą krautuvę laiko žydas Le-

Izidorius Malis iš Brook-1 vine.
lyno sunkiai sužeistas. | Policija sako, kad vienas 

Jonas Gudanavičius, pasi- juodveidis atėjo šiton krau- 
__ i pažiūrėti pečiaus.

'Jam besiderant atėjo kitas 
iš juodveidis ir perspėjo jį, kad i.. ,, - - -- - —

i iis
čiaus nepirktų. Žydas už
pyko ir prasidėjo ginčai. Vė- 

į liau atėjęs juodveidis kirto 
žydui per žandą. Žydas pa
griebęs geležines pečiaus 
d., ’j vožė juodveidžiui į 
makaulę. Juodveidis krito

KRUVINOS RIAUŠĖS 
BROOKLYNE.

Apie 20 žmonių sužeista, 
2 užmušta.

Pereitoj subatoj po pietų 
Brooklyne buvo didelės 
muštynės juodveidžių su žv- 

; dais, prie kurių paskui prisi- 
• dėjo ir jurininkų nemaža.

i
1

NUSIŽUDĖ KAMPĖS 
VIRŠININKAS.

Camp Grant, III. — Perei
toj savaitėj čia nusižudė 
Grant kampės viršininkas 
pulk. Hagadorn. Jis buvo 
atrastas iš ryto savo būk
lėj su peršauta galva. Grant 
kempės komendantu jis bu
vo išbuvęs tik vieną mėnesi. 
Kempės oficieriai sako, kad 
pulkininkas buvęs labai su
sirūpinės dėl siaučiančios li
gos epidemijos, nuo kurios 
toj kempėj mirė jau 500 ka
reivių. Jis buvo gavęs ne
migos ligą. .

t

Pajieškau savo švogerie Jurgio 
Rainio, iš Panemunės parap., Suval
kų gub.- gyveno Marint, Pa. 
ties atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Baitrus Tamoš'ur.as,
BOK 12, Oakmonu,

Jo pa- 
meldziu 

(44)

W. Va

Pe j ieškau brolio Juozo Staškaus ir 
Ale1 sandro Odiuo. abu Ilakių parap, 
Telšių pav., Kaune gubernijos. Be
lui labai svarbaus reikalo meldžiu iu 
nacių atsišaukti ar kas žino praneš
ti. L. Staškus,

78 ?aarket str., Brighton, Mass

Pajieškau savo vyro, Jurgio Vaš- 
k:o. Turis prasišalino nuo manęs apie 
3 metai atgal. Aš nenoriu kad jis 
nas mane grįžtų, tik noriu žinoti, ar 
jis yra gyvas ar ne, o jeigu gyvas, 
tii ar jis jau vedęs su kita, ar ne 
Ma” reikia tas žinoti - nes aš noriu 
gauti nuo jo atsiskyrimą. Todėl ar 
jis pats, ar kas apie ii žino, teiksis 
apie jį nranešti man šiuo adresu:

Keidė Vaškienė. (44)
149 Windsor str ,

Cambridge P,?rt, Mass.

kad 
iš-

Pajieškau brolio Vincente Dmi 
niaus norėčiau su juo butinei susiži
nai1. todėl jo paties ar Ras j žino 
nuošird’iai meldžiu atsišaukti.

Domininkas Daunis. (■44'
P,OX 542, Witt. Iii.

Pajieškau brolių Jono ir Kazimiero 
Girdžiunų. Jonas išvažiavo į Argenti
ną jau 8 metai, o Kazimieras 5 metai 
kaip išvažiavo į Chicaga, III. Taip- 
oat pajieškau pusbrolio Kaz. Tumoso. 
Kauno gub. Telšių pav.. Skaudos vai., 
Palukniu sodos. Meldžiu jų pačių at- 
•išau'.ti arba kas juos žino pranešti.

Anastazija (lirdžiunaitė, 
(Stonkienė), 

243 St. Charles str..'
Montreal (Juebcc. Canada.

Pajieškau brolio Antano Oksas, iš 
Genetinių okalicos, Vadoklių parapi
jos, prieš 4 metus gyveno Thomas, 
W. Va. Taipgi dėdės Kazimiero Ok
sas, iš Butkunų sodžiaus, Ramigalos 
parap., prieš 12 metų gyveno Rural 
Ridge. Pa., abu Panevėžio pav., Kau
no gub. Jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žino meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbu reikalą, išeinu į kariumenę ir 
norėčiau su jais susižinoti.

Victor Oksas, (43)
1214 So. 48-th Ct., Cicero, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 26 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, sutinkančios imti civiliškų 
šliubą.' Aš esu 23 metų, kalbu angliš
kai, vokiškai ir rusiškai, geistina, kad 
mergina mokėtų rašyti. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveiks
lą, atsakymą duosiu kiekvienai.

Vladas .Marčiulionis, (42)*
219 \Vharton st., Philadelphia, Pa.

(42)

Pajieškau brolių Vinco ir Antano 
česnų, iš Balčiu sodos, Vainutu para
pijos. Sartininkų valsčiaus Raseinių 
oavieto, Kauno gub. Jų pačių mel
džiu atsišaukti ar kas apie juos žino, 
malonės pranešti. (44)

Iioover Logg Camp.
llumptulips, Wash.

Paiieškau savo vvro Petro Poleikio, 
iš Sideinų kaimo, Šilalės parapijos, 
Raseinių pavietas, Kauno gub. Jau 4 
metai kaip aš atvykau iš Lietuvos ir 
iki šiol negaliu jo surasti. Jo naties 
meldžiu atsišaukti ar kas apie jj žino 
malonės duot man žinia.

Ona Jurkaitė-Poleikienė, (43)
711 Barnum avė.. Bridgeport, Ct.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus, laisvų 
pažiūra, doro gyvenimo. As esu 25 
metų, laisvų pažiūrų. Meldžiu at i- 
šaukti, platesnei žinias suteiksiu per 
laiška. Vyrų prašau nerašinėti.

Kazimieras Kanu verskis, «4t>
10148 So. Statė str., Roseiand, III.

PRANEŠIMAI.

Pajieškau sesers Jievos Skiepinai- 
’iutės, po vyru Kazakaitienė; Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko valse., 
:aimo.
Užvaiočių kaimo. Taipgi 
Tono ir Augustino M ėjų

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

Pajieškau tetos Petronės Balutevi- 
čiutės — Matulevičienės, iš Laukinin
ku kaimo. Niedzingės parapijos. Vil
niaus gub., gyveno bene Lawrence, 
Mass. Jos pačios atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti.

Marijona Balutevičiutė, (43) 
133 Lincoln st.. Marlbora, Mass.

AR ŽINOTE KAD —
Aš padarau 109 dailiausių fotogra- 

fišk’.j štampų su jūsų paveikslų t k 
už $1.29? Reikalaut prabos (pavyz
džio). Jdėk už 3c. štampą ir gausi 
pamatyt, kaip tokios fotografiškos 
stampos išrodo. (43)
THE GEORGE P1IOTOGRAPHER.

609 North' Riverside str., 
Waterbury, Conn.

(42) 
pajieškau 
Pašvenčių

Pajieškau Elzbietos Repšaites, nir- 
•niau gyveno So. Bostone. Mass. Kau
lo gub.. Pan:les parapijos, Rimšių 
■ainio, meldžiu jos pačios atsišaukti, 
ir žinančių jų pranešti. (43)

Antanas Gricius,
65 N Fourth st, Ansonia, Conn

Pajieškau pusbrolių Andriaus ir 
Stanislavo Višniauskų iš Vilkakarče- 
nės kaimo, Rudaminos parapijos, 
Kalvarijos pav., Suvalkų gub. 
>ačių atsišaukti ar kas juos žino 
džiu pranešti.

Jonas Valukonis 
BOK 272, Shawenegan Falls,

. P. Q., Canada.

Jų 
mel-

(43)

davęs iš Kauno gubernijos, tuvėn 
l?er mūšį prapuolė.

Petras Matulevičius
Worce£terio, Mass., sužeis
tas.

Antanas Pargauskis iš
Chicagos užmuštas.

Edvardas Bardis iš Bal
dus, Minn., užmuštas.

Jonas Klemka iš Buffalo duris 
užmuštas.

Jonas Jakavičius iš Louis- ant šaligatvio su perskelta 
ville, Colo., mirė nuo žaiz- galva.
du. j Tuojaus iš visų pusių pasi-

Juozas Domkus iš Brook- pylė juodveidžiai ant žydo 
lyno mirė nuo žaizdų. | krautuvės ir prasidėjo muš- 

Adolfas Dilginis iš She- tynės. Vyrams į pagalbą a- 
nandoah, Pa., buvo sužeis- tėjo daug moterų ir sakoma, 
tas mūšyje ir mirė. kad ne vienai jų nolicmanai j

Stepas šumigala iš Erie, suskaldė galvą. ” Įšėlusi mi- 
Pa.. buvo sužeistas mūšyje j nia grūmėsi stumdydamosi 
ir mirė. I iš vienos pusės gatvės kiton.

GARSUSIS RUMUNŲ 
TILTAS VĖL SU
SPROGDINTAS.

Iš Berno pranešama, 
ant Dunojaus vėl tapo
sprogdintas garsusis černa- 
vodos tiltas, kuris jungia 
Rumuniją su Dobrūdža. Pir
ma ji buvo išdinamitavę ru
sai traukdamiesi iš Rumu
nijos, bet vokiečiai užėmę 

“ Da- 
bargi jis vėl tapo išgriautas. 
Tuo budu susinėsimas tarp 
Berlvno ir Konstantinopolio 
per Bucharestą ir Konstan
cą likos pertrauktas.

rajieškau brolio Jurgio Urbas, 
prieš 3 metus iis gyveno WesK :u 
iii. Dėl svarbaus reikalo meldžiu 
'O naties atsišaukti ar kas jį žino 
malonės p—-<••■=♦’

P. Urba.
219 Green str., Schnectady, N. Y.

Pajieškau sesers vaiko Ignato Ar- 
'.nčiausko 3 metai a t "-ai gyveno Fran- 
lin. N. Y. Paeina iš Vi’npus gub. 

"Dusmeniu pa m n. Meidziu jo paties 
ir kas žino atsišaukti.

Jos. Lar.iacskas,
81 Silver str., (43)

SO BOSTON. MASS

Pajieškau brolio Marcelino, mes 
paeinam iš Suvalkų gubernijos, Nau
miesčio pavieto, Sintautų gmino," Ka
tilių kaimo. Meldžiu atsišaukti. (42) 

Leokadija Plaušinienė,
11 Ainsle st,, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ŽINIAI. Gerbia
mi vientaučiai’ Kas turite far- 
mą, kurią norėtumėt apmainyti 
ant namų Akrone, malonėkite 
kreiptis prie manęs, 
du namu ir 10 lotų, 
demiškai Įtaisyta, 
gaut bent 75 akerių 
būt ir didesnė tik
kaip 125 akerių žemės, 
nuosavybė verta 6,000. meldžiu 
platesnių žinių asmeniškai ar 
laišku kreiptis šiuo adresu:

A. Ziblot, (42)
B0X 195, Barberton, Ohio. •

Aš turiu 
viskas rno- 

Norėčiau 
farmą, gali 
nedaugiau 

Mano

nuo baltų žmonių P^-j Rumuniją sutaisė jį.
1

Pajieškau brolio Petro Šileikio. 
Kauno gub., Vilkmergės pav.. Dial- 
t.uv'-'s parap., Atkočių sodos. Aš esu 
ka; iumenėje ir tuojaus reikės išva
žiuot į Francija. Visi giminės ir 
draugai malonėkite tuojaus atsišau
kti. *_ (43)

Chas ShTleikis
Co. G. 78 Inf. Camp Custer, Mich. •

Pajieškau draugės Onos Dumbraus- 
iutės no vvru Vasil'auskicnės, Kau- 

'o <_rub, Lokės miestelio. Malonė' 
*?jojaus atsišaukti arba žinantieji 
oranešti nes turiu svarbų reikalą.

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

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

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

Pranešimas.

Pajieškau brolio Vinco Pavilonies, 
š Buckunų kaimo. Metelių valsčiaus, 
^einų pav., Suvalkų gub. Jo paties 
atsišaukti ar kas jį žino meldžiu pra
nešti.

Juozas Povilonis, (44)
1929 Chapin st., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Karaliaus 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., Chieago, III.

ATSISVEIKINIMAS.

ir mirė. j iš vienos pusės gatvės kiton.
Juozas Blockus iš Han- Pagalios policija smailiu ky- 

Jock Creek, (?) Pa., sužeis-,’* • •
tas mūšyje, mirė.

Franas Bartkus iš Wor-
cesterio sunkiai sužeistas.

Jonas čižius iš Newarko 
sunkiai sužeistas.

Jonas Gugis iš Philadel- 
phijos sunkiai sužeistas.

Stanislovas Kulėša iš Pits- 
burgo sunkiai sužeistas.

Aleksandras Olševskis iš!
Shenandoah, Pa., sunkiai 
sužeistas.

Vilimas šarpalius iš Alden 
Station, Pa., sunkiai sužeis
tas.

Antanas Gudzinas iš Ho- 
mestead, Pa., per muši pra
puolė.

Dominkas Pundas iš New-
Yorko užmuštas.

Antanas Zenius iš Day- 
ton, Ohio, sužeistas mūšyje, 
mirė.

John Ostraski (gal As- 
tramskas? Red.) iš Union 
City, Conn., sunkiai sužei
stas.

Povilas Kalva iš Detroito 
sunkiai sužeistas.

Jonas Versmą iš Ada, Mi- 
chigan, sunkiai sužeistas.

Alekas Macevič iš Brook- 
lyno sunkiai sužeistas.

Vincentas Pilvinckas iš
Tamaųua, Pa., sunkiai su
žeistas.

Franas Puris iš Scrantono 
sunkiai sužeistas.

Čalis Pekša iš Black River
Falls, Wis., sunkiai sužeis
tas.

Petras Lukauskas
Brooklvno užmuštas.

lium įsirėžė minion ir tuo 
budu pasiekė juodveidi 
Wrightą, kuris visą tą muši 
vadovavo. Kaip tik polic- 
manas ištiesė ranką ii imti, 
Wright smogė ilgu peiliu po- 
licmanui petin ir tas tuojaus 

Kiti policmanai 
juodveidžių 
Nusigandę

susmuko, 
tuomet šovė ir 
vadas krito, 
riaušininkai pradėjo bėgti 
ir už kelių minutų visi iš
kriko.

Sakoma, kad tose riaušėse 
daug žmonių buvo sužeista, 

i tų tarpe 18 policmanų.
“■ •

ARGENTINOJ SIAUČIA 
NAUJA LIGA.

Argentinoj, Catamarca 
provincijoj, pasirodė nauja 
liga, kuri labai smaugia vai
kus. Tarp 10.000 gyvento
jų i mėnesį laiko mirė 109 
vaikai. Liga panaši dezinte- 
rijai ir labai limpa. Jau vi
sas mėnuo kaip toj provinci
joj dirba valdžios daktarai 

,iš Buenos Aires, bet jų ra- 
i portas parodo, kad padėji- 
' mas nei kiek da nepagerėjo. 
Liga esanti visai nauja ir 
daktarai nežiną kaip ją gy
dyt. Sveikatos ministerija 
esanti labai susirupinus.

Francuzija ir Ispanija 
pranešė Argentinai ir Uru
gvajuj, kad choleros pas jas 
nesą ir protestuoja, kam tos 
dvi respublikos skaito fran
cuzų ir ispanų uostus ”pa- 
vojingais.” Mat visiems 

iš laivams iš Francuzijos, Por
tugalijos, Ispanijos ir Itali-

LIETUVIŠKI REKORDAI

t

APSIVEDIMAI

Division. 
J.

kinu savo gimines ir 
•gyvenančius Amerikoje.

I’eter Vėsa.
Co. L., 136 Infantry, 34

Camp D1X, N.

Aš Petras Vėsa, paeinantis iš Pu
pos miestelio, Traku pav., Vilniaus 
mbernijos, gimęs 1893 metais, išva
žiuodamas į F ra nei ją šiuomi atsisvei- 

pažįstarnus,

Columbia

Juokingi Monologai ir Benų Muzika
10-inch 85c.

E2313 (Ant vienos galvos.’ Monologas.
( Atliko Giemžu Pranė.
(žuavu maršas. Kariška Orkestrą.

E-2359 (Nemuno vilnys. Valcas. Lietuviš- 
( ku šokių Orkestrą.
(Sudiev. Mazurka. Lietuviškų 
( šokiu Orkestrą.

Pajieškau apsivedimui draugės, 
kuri sutiktų vesti gražų draugišką 
gyvenimą, meldžiu atsišaukti prisiųs- 
damos savo paveiksią. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką.

W. Dugis,
255 Broadway,

So. Boston, Mass

Antanas Dudis iš Shenan- jos Argentinoj ir Uragvaju- 
doah, Pa., užmuštas. je likos įvesta kvarantina.

Glemžų Pranė sumaningai pataiko prajuo
kinti ligoni. Tas rekordas neišpasakytai 
juokingas, nes perstata kaip ūkininko pati 
prajuokina visus. Ant antros pusės rekor

do gražus maršas, kuri įgrajino benas.

Paminėtame čion rekorde yra gražiausi šo
kiai. kuriuos sukomponavo garsus lietuviu 
raštininkas Di. Vincas Kudirka. Juos su 
visu prakilnumu Įgrajino gerai pasižymė

jusi Lietuvių šokių orkestrą.

Paprašyk Columbia pardavėjų, kad jie tuos rekordus Jums pagrajintu.
10-inch 85c.

merginos.

E-U70 (Smarkus vyras. Atliko A. Radze- 
( vičius ir J. Papartis.
(Kur bakūžė samanota. M. Btadu- 
( nienė, soprano.

E-2654 (Onutė. Polka. Columbijos Ork. 
(Išreiškimas meilės. Valcas. Co- 
( 1 u m bijos Orkestrą,

e

E-2652 (Raseinių polka. Harmonika solo. 
(Kazokas. Valcas. Harmonika solo

E-2710 (Ispanų šokis. Smirika solo. 
(Preludijos. Smuiką solo.

Kiekvienas Columbia Rekordu pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums 
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą Co
lumbia Rekordų jūsų tautiškos muzikos. Paprašyk pus savo pardavėją.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

—4—------ — ------------

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

toks Vaizbazenklis butu ant kiekvieno Rekordo.žiūrėk kad
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

rajieškau apsivedimui
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 
■netų amžiaus. Aš esu 41 metų, tu
riu gražią nuosavą stubą, rakandus 
ir reikalinga tik gera gaspadinė. 
Mylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą malonės atsišaukti, su pirmu 
laišku prisiųsdamos savo paveikslus. 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką, 
e Jonas Kiuzinas, (45)

2109 N. 17-th st,, Springfield, III.

rajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios mainierių mieste gyventi. 
Aš esu 45 metų kavalierius. Mel
džiu atsišaukti. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką. (■43/

T. M. Y.
BOX 155, IIERR1N. ILL.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 28 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų ir mylinčios dorą gyvenimą. 
Aš esu 28 motu, laisvų paziuru ir pa
siturintis. Meldžiu atsišaukti, pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

Viktoras Matelis, (43)
10448 So. Statė st.. Roseiand, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, no jaunesnės 2-5 ir ne se
nesnės 35. Aš esmi nevedelis, 48 me
tų amžiaus vyras, turiu narna ir far
mą. taipgi gerą darba. ir reikalai!:u 
geros šeimininkės. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą, pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

Bony Ixmick. (4.3)
ROK 424, VVesternport, Md.

Agentam ir Prakalbų Rengtiams.
Nuo laiko, kuomet Rutkaus Spaus

tuve likosi perkelia is Detroito į 
CHICAGA, as likausi jos atstovu. 
Butkus važiuodamas į mokyklą stu- 
d'juct augštesnius mokslus, pavn-iė 
man visus spaustuvės reikalus atlik
ti, ir pardavoti taip knygas kaip man 
geriausiai patinka.

Kas padarė Dievus? ...
Pasikalbėjimas Velnio su 

Perkupčiams;
6 egzempliorai už.............
40 egzemp. už......................
i<>0 egzenipliorų už __
Atsišaukite tuojaus, dabar _ _

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

.............25c
Dievu 25c

.. $1.00 

.. $5.0 •
. $10.00 
yra ge-

S MISIŪNAS.
149 E. 107-th st, Chieago, 111.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA farnia 85 akerių že

mės. 20 akerių išdirbtos daržovėms, 
didelis miškas, 185 cbelįs, naujas na
mas, didelis tvartas, daržinė šienui, 
visi reikalingi įrankiai, 14 galvijų, 2 
arkliai, vištos ir kt-, netoli nuo 
Worcesterio. Kaina . .6,400.

Antra farrr.a 69 akrerių žemės, 25 
akeriai išdirbtos daržovėms, sodnas, 
dveji tvartai, 8 ruimų namas šmotas 
miško, visi įrankiai, upė bėga palei 
farmą, galima padaryti puikus prū
das ir žuvauti. Netoli stoties ir fab
rikas. IVorcestcrio apielinkėj gra
žesnės vietos nerasi. Kaina $3.300. 
1,000 įmokėti.

Jonas Burokas, (42)
12’A Millbury str., M orcestcr, Mass

MEDUS: MEDUKAS! MEDELIS!
Šįmet daugiau gavome medaus 

kaip pernai ir norime visą išparduoti 
iki Kalėdų. Taigi pasiskubinkit, me
lus supiltas į biėšines po 5 svarus — 
$1.75.

Taipgi skaitykit Laikraštį "Ame
rikos Ūkininką" kaina tik $1.00 į me
tus. Atsakymui prisiųskite markę.

M. Valcnčius, (43)
I’. O. BOK 96, HART, MICH.

Kad būt gražiu
Vartok ta mostį; ji padam i veidą 

TYRŲ. SKAISTV ir BALTA. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. 
Padaro minkštą ir baltą odą. 
dėžutės 75c ir $1.00. Pinigus galite 
siųst popierinį dolerį arba įtampo
mis. (45)

DISTRir.UTOR MiLBERT CO.
P O BOX 772. WATERBURY, CT.

Kaina

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

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

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

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

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus. o padarys veidą tyro ir skaisčia 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus. juodus arba šlakus ir praša- 

Į liną visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus g*Ht 

{siųsti ir stampomis. (44)
J. RIMKUS

I P. O. BOK 36 llolbrook. Masa.
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■ dienos, kada atsirado. Kad 
Ijųs tikėtumėt, kaip ji eina, 
tai kojos net dešimts minu- 
tų pirmiaus pro kampą pasi
rodo. Nedyvai, kad ji visa
da šaltį turi, jeigu jos tiek 
daug kūno žemę siekia. Aš 
tikiu, kad jos kojas sutrau
kus į viršutinę pusę * kūno, 
tai nei glėbiu neapglėbtum, 
taip butų stora.

Kartą aš ją nusivedžiau i 
čeverykų kromą. Pardavė
jas paklausė numerio. Ji sa
ko: 422. ”Aš neklausiu na
mų numerio, bet čeverykų.” 
— ”0, čeverykų ? • čevery kų 
—-2,” ji atsakė. Atnešė če- 
verykus. Bando mauti jai 
ant kojos. Kad jus žinotu
mėt, vos nykštį įkišo! Dau- 
giaus — nei pipt ’ Aš parda
vėjui sakau, kad jis nesupra
to: ji sakė, kiek ji čeverykų 
nori, bei jos čei kų dydžio 
numeris yra 22. -jis atnešė 
didžiausius, kokius visame 
savo krome galėjo rasti. Įki
šo visą koją, apart kulnies. 
Nors ku.ju mušk, nelenda ir 
gana. Lįs! Kad jau taip į 
bilę čeveryką lįstų, tai kam 
dar ta jos pavardė butų: 
Plačiakulniute iš Paršinskų 
kaimo. Pardavėjas jai pata
rė eiti namon ir apsiauti plo
nomis pančiakomis, tai jis, 
esą, nabandysiąs. gal jos ko
ja lisianti į tą skrynią, ku
rioje čevervkai buvo atsius
ti.

Jos kojos, ne vien kad bu
vo didelės, bet ir užsirietę, 
kaip kacapiškos rogės. Ji 
visada man pasakoja, kad 
tai paeiną nuo pertankaus 
spyi’imosi prieš nelaimes. O 
aš jums pasakysiu nuo ko 
tas paeina: nuo pertankaus 
spyrimo! A.Š čia nenoriu 
iums viską išsipasakoti, bet. 
tai teisybė!

Kad jus tikėtumėt, aš ją 
merginau net penkeris me
tus. Gal bučiau dar ir iki 
šiol bemerginęs, bet jos tė
vas, amžiną užmirštį, Pia
čiakulnis iš Paršinskų kai
mo, atėjo pas mane su du- 
beltauka ir sako: "Turi tą 
merginą vest, o jei ne, tai 
kaip bematant patiesiu šuns 
vietoj!" žinoma, aš su ja ir 
apsivedžiau. Bet iki šiol 
gailiuosi, kad nesidaviau nu
šauti. .

Kuomet mudu kunigas 
vinčiavojo, sakė, kad: "Da
bar judu esate vienas žmo
gus." Antryt nuo jos ga
vau skaurada į kaktą susi
ginčijęs už tai, kuris mu
dviejų yra tasai vienas žmo
gus. Kaip sau norite, bet 
jei moteris su vyru susigin
čys, kuris yra žmogus, tai 
iau sveikas pasigriebk kepu
rę ir dumk laukan!

Meldžiu, ateikite kas pas 
mus triobą apie dvyliktą 
valandą nakties: jums išro- 
dvs, kad mus mažiausia yra 
koks šimtas. Bet vieną da
lyką aš jums galiu 
rinti: musų namuose 
da nebuvo peštynių, 
visada išeiname ant 
kur yra gana vietos, 
kuolais mušamės, bet, sau
gok Dieve, niekada nesipe
šame.
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KELEIVIS. A

ŠAUN SKAUSMAS! 
lIuiiauMs sveika, darbe rasi smagumų, 
uepaisaut kaip >aukus tas darbas Imtą.

Kiekvieno prieJerm- ra s»v<»nuo l:zn. Trrivt la't* ir neb- ndar.t
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VEŠIOJO LAIMES
(Monologas).

Ak! Tai jau esu ženoitas. 
Kad kliuvau, tai kliuvau; ką 
bekalbėti. Gal dar nežino
te? Aš apsivedžiau su pa
nele... žinoma, kad su pane
le! — su panele Margariete 
Plačiakulniute iš Paršinskų 
kaimo. Jos motina buvo 
Paršiutė, o jos tėvo motina 
Paršeliutė, o tėvas jos, am
žiną pasilsi, Piačiakulnis iš 
Paršinskų kaimo.

Kada aš prieš ją mergi- 
nausi, prisipažįstu, mylėjau. 
Mylėjau ją, kaip žmonės sa
ko, iš pamatų su visa širdžia. 
Ak kaip aš ją poetiškai my
lėjau... Būdavo, net serena
das jai giedodavau. Žinote, 
kas yra serenada: atsistoji 
ties mergos miegamojo 
kambario langu ir giedi ta 
kas tik į širdį pareina. Aš 
manau, kad iš vaikinų ne 
vienas yra stovėjęs per nak
tį ties mylimosios langu ir 
pakuždoms, kaip koks slapu
kas. giedojęs jai į ausi. Bet 
aš bauvau labai poetiškas: 
aš garsiai giedodavau, taip 
garsiai, kad net pririšti šu- 
nes imdavo staugti. Kartą 
aš jai užgiedojau: "Eikšią 
paukšteli, eikšią! Eikšią į 
mano rankeles!” Ant ryt 
jos tėvas suareštavo mane 
už vištų vogimą.

Ar mylėjau ją? Be apsi- 
mislinimo! Aš ją taip mylė
jau, kad būdavo, vasarą, ap- 

• sitepdavau medum galvą ir 
sėdėdavau už stalo priešais 
ją, kad atitraukti nuo jos 
muses. Dabar kas kita. Da
bar ji suima visą medų ir 
priešais mane sėdi. Žino
mas dalvkas, kad meilė ”v- 
ra akla.” Dabar aš į ją vi
sai kitaip žiuriu negu pir
miau ir visai kitaip ją ma
tau. Graži! Kur gi ne? 

išrodo 
pilnatis,” o jau 

; — net seile* 
kaip pažiūri? 

kaip seilės ima 
pasižiūri į per

pjautą citriną. O ausis! Ak. 
aš norėčiau, kad jus galėtu
mėt pamatyti kokias ji turi 
ausis. Labai puikios! Taip
gi ir nosis puiki! O, laba; 
gražiai riesta. O, kaip gra
žiai! Sunku čionais tokią 
nosį parodyti. Vienok, ^ei
gų sutiktumėt nueiti su ma
nim drauge į gamtos muzė- 
jų, tai aš jums parodyčiau. 
Tokia nosis reiškia didelį 
protą; tas matytis jau ir iš 
to, kad ji paeina iš didelės 
giminės: jos motina Paršiu- 
tė, jos tėvo motina Paršeliu
tė, o jau tėvo motinos tėvas 
tai buvo tikras Paršelis. Ija- 
bai augšta giminė. Ir visi 
Paršinskų kaime užaligę.

Jcs rankos man visai pri
mena jos tėvo d ra paką, ku
riuo pūdymą draskydavo. 
Jos ir dabar panašų darbą 
gerai atlieka, jeigu laiku ne
spėju apsisaugoti. Vienin
telis dalykas, ką ji gero turi, 
tai geras kojas. Labai ge
ros! Viena tik skūra, kur 
ant jos čeverykų sunaudoja
ma, atsieina dešimtį dolerių, 
neskaitant padarymo. O 
jau jeigu kada išnetyčių jos 
pataiko man užsuktą pusę, 
tai visai pasidaro aišku, kad 
ji turi puikias kojas: taip, 
kaip mulas spiria. Sakoma, 
jog kada mergina įsimylė-

tau. Graži! Kur 
Labai puiki: burna 
kaip tikras 
lupos ir žiotįs 
nespėji ryt, 
Jus žinote, 
bėgti, kada

užtik- 
nieka- 
Mudu 

kiemo, 
ir ten

Redakcijų Atsakymai.
Ansoniečiui. — Ačiū už 

parašymą, tečiaus apie tą 
pat j gavome ir nuo musų 
nuolatinio korespondento.
J. G. Petriskevičiui. — Jūsų 
eilių negalime nei taisyti, 
nes talpinant reikėtų versti 
anglų kalbon.

Teisybės Mylėtojui. — Ei
lių apie karę negalime tal
pinti. •

I). Vasilius (Providence) 
Tokių inkriminuojančių ži
nių negalime skelbti. Ge 
riausiai tokius dalykus pa
vesti policijai ištirti. Turite 
patirti ar štikrųjų jūsų in- 
tariama ypata pinigus paė
mė, paskui tos vpatos galite 
ir per laikraščius jieškoti.

I

Jie nekuome nesiginčija. •sitaikvs, kuomet jis pareis, 
!iš darbo. ' Vėl viskas busi < _____ i.„i

i 
I

Jiedu jau trečia sąvaitė 
! kaip buvo ženoti ir jau pra- 
idėjo gyventi savoje stuboje. 
i Jis vieną rytą rengėsi i mie
stą, o ji palydėjo jį iki durų. 
Jiedu buvo viens antrą apsi
kabinę, kuomet ji pratarė:

—Ak, Vincuti, ar tu ma
nai, kad gali ateiti tokia die
na, kuomet mudu turėtuva 
atsiskirti vienas antro ne
kęsdami?

—Kas tau, mergyte! Nie
kada. Iš kur atėjo tokia 
paika mintis į mano paukš
tytės galvelę? ■

—O, nieko, mieliausis. Aš 
vien pamislijau, kaip tai bu
tų pasibaisėtina, jeigu kuris 
iš musų ką nors šiurkščiai 
kitam pasakytų.

—Na, tai daugiaus nerei
kia manyti apie tokius nie
kus ir tas bus negalimas da
lykas. Mudu niekada nesi-; 
ginčysim.

—Aš tą žinau, mieliausis. 
Sudieu mano laime, manoj 
balandėli, sudieu... Ak, luk
terėkite, Vincuti! Vieną va
landžiukę. Aš turiu parašy
ti kortelę mamytei. Ar jus 
negalėtumėte pasukt į tą pu
sę ir paduot jai, šiandien?

—Gerai, mielute; jei bus 
laiko.

—Jei bus laiko!... O, Vin
cuti!

—Na, kas, mano mergu
te?
. —Ak, kaip jus taip galite, 

Vincuti! — Jei bus laiko! 
Jus kitus reikalus statote į 
pirmesnę vietą, negu tas ma
žas reikalėlis, kurio jus my
limoji... •

—Bet, matote, aš šiandien 
esu labai užimtas.

•^-Labai užimtas — nėra 
laiko apie mane atsiminti 
arba ką man padaryti... Ak 
Vincuti, jus taip man širdį 
užgaunate!...

—Bet, vaikuti, aš—
—Aš joks vaikutis, 

vedusi moteris ir aš —
—Na, na, mieloji — aš —
—Ką čia, Vincuti, kad aš 

bučia jus mylimoji, tai jus...
—Bet, Jievute, tik su-j 

praskit...
—Ką... jus mane laikot; 

už —
—Jievute, atsikvošėkit j

ir —
—Draskykit, Vincuti,1

draskykit man širdį, aš —
—Et! Prasimanymas ir. 

paikystė!
—()h! O-o-o-o-o oh I
—Na, ir ką aš pasakiau, ar 

padariau ?
—Dar jis klausia — mat 

toks mažytis... Bet galite, 
jei tik patinka, mane neap
kęsti, aš —

—Tikra kvailystė, kaip 
gyvą matot!

—Aš galiu grįžti pas ma
mą, jei tik jums patinka... 
Ji mane myli.. Jus gal rasite 
tinkamesnę... Kam aš čia 
reikalinga...

—Kas! Ar galvoj nege
rai darosi, ar ką?

—Tai, taip! Apšiepkit! 
mane, išniekinkit, plėšykiti 
mano nelaimingą širdį! Gal! 
lengviaus bus, jei malonėsit 
man kirkti per veidą!

Jis trenkė duris ir nubil
dėjo žemyn trepais murmė
damas po nosia, kad visos 
moterįs yra lygios.

Be abejonės, jiedu vėl su-

t

i •

bet

gerai ir smagu, kol kita rug- 
širdė neužeis; ir taip ištisai 
per visus metus. 0 kada jie- 

, du pasens, linksmai atsimins 
: savo praeitas laimės dienas, 
tai sakys:

”Mudu drauge pragyve
nome keturesdešimts pen
kis metus ir per tą laiką nie
kada vienas kitam neprasi- 
tarėva kreivą žodelį.’’

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINK1T 11 

j "KELEIVI” 
*------- ---------- —----- ■ •
SAUGOK SAVO SVEIKA

TĄ IR PIRK LAISVĖS j 
BONDSUS.

Sirgimas reiškia netekimą 
algos ir lėšas. Jei jus galite 
išvengti to, jus galite nupir
kti daugiau Laisvės Pasko
los Bondsų. Ir jus galite iš
vengti sirgimo, užlaikant 
savo vidurius valume, kas 
reiškia jūsų kraujui stipru
mą. Trinerio Amerikoniš
kas Kariaus Vyno Elixeris 
yra vaistu, kuris šitam rei
kalui atsako. Ypatingai 
dabar, kuomet orai mainosi, 
jus privalote laikyti savo 
skilvį tvarkoj ir neleisti 
kraujui susilpnėti. Trinerio 
vaistas šitam reikalui yra 
pasekmingiausiu ir labai 
priimnus vartojimui. Kiek
vienas aptiekorius turi Tri
nerio Amerikonišką Elixerį 
po ranka arba gali jums jo 
gauti, kaip tik reikalausite. 
Kaina $1.10. Jei kenčiate 
nuo reumatizmo, neuralgi
jos, strėnų diegimo, ištini
mo, ir etc. reikalaukite Tri
nerio Linimento, nes tai pa- 

• sėkmingiausias vaistas ši-' 
tokiems skausmams praša

I
DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 

LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE
So. Bostone.

•
Pirmiau, negu pirksi Laikrodi 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 gvarantuojanie.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbą gvarantuojarne. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame 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. VALUK0NIS,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Siutus, Overkotus y 
ir kitokius Rubus jį 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Pirm.

Pirm.

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

Courtney, Pa.
Valdybos adresai:

Mikas Nakutis, —pirm.
BOX 410, Courtney,

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

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

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

St Bernotovičia—kasier.,
_ P. O. BOX 28, Courtney, Pa.

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

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA.

Pittsburgh, Pa.
Juozas . Maskeliūnas, — 

2025 Colwall Street, 
pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st.,
Prot. Sckr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street, 
Fin. Sekr. Pranas Urialus,

1525 Penn. ave^ 
Kasierius Karalius Varašius,

Ali Natiou Deri. Ra;ik S. 3. 
! Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai
tis. Direktoriai: Jooas Blažaitis, Ado
mas Raudonas Jonas Pociūnas ir Pov. 

į Stanišauskas.
i Maršalka: Aleks. Kivinskas.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirmininkas P. Kartšius1227 r....: _ 
Pirm pagelbininkas, J. J. Bielskas, 

I Protokolų raštininkas J. Štaras^ 

Turtų rast. D.

Iždininkas V K

Trečiųjų Teism ___ „___ y
131o Elizabeth ctc.

: Organo prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas,• ---v x
Su Draugijos reikalais malonėkite 

kreiptis virš nurodytu adresu.
Pirmininkas P. Rausius, 

Susinėsimų rast. J. Štaras.

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

Valdybos antrašai:
A. šilkaitis — Pirmininkas,

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

58- — 2-nd str, St Charles.
i K. Tamašiunas, Protokolų Rašt.,

73 W. IUinois str., St Charles, 
Turto Raštininkas, F. Siliunas,

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

560 4-th str., St Charles,

1227 Front avė.

1338 Quarry

1114 Hamilton 
Greičaitis, .

1534 Quarry 
I.iumas, 
1030 Muskegan 

rašt. J. Žigunas, 
1310 Eiizabeth

ps.

Pa.

•v

Mes užtikrinam* kad Jus sucfedyait pinigų 3 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- į 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų < 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo- $ 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS TR OVER- j 
KOTUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAL ,
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 

VYRU IR -MOTERŲ) RUBUS 
Darbu geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—2101B

avė.

avė.

avė.

avė.

avė.

505 Crosby street.

ni.
III.

m.
DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 

VALDA BA STEGF.R. ILL.
Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa- 
•-elbininkas Ant. Salasevičius. Prot. 
Raštininkas Ant. Urbonas. Finansų 
Rast. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

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

TERRE HAUTE, IND.
Draugystes "Sietynas" mėnesiniai 

susirinkimai būna kožną pirmų mėne
sio scredą, 7 valandą vakare, Socia
listų svetainėje. i>> num. 1120 6-th st., 
Tcrre Haute, Ind. Norintieji įstoti 
į draugystę meldžiami atsilankyti į 
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c. 
Pašalpos ligoje — Sl.Oj) į dieną.

F. Urbonas, fin. sekrt.

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.

Prisiųsk 20c. dabar.

Ei - Ak
S;
■r

A. P. OWENS, Dept. 56 E

ilintL Kaina aptiekose 35 ir 
65c. Išsirašant — 45 ir 75c. 
Joseph Triner Companv, 

i Manufacturing Chemists, 
i 1333 — 1343 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Ant 21 
akmens 

Gelžkebo laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubel tavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

906 Athenaeam Bldg. CHICAGO. IL1 
gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kąs žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokj Pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCW CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
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 pagelbos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei 
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptickose, o 
kur negalima gs.ua, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEM1CAL 1NST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BAI.TRkNaS, Prof.
1707 S. HaSstcd SU Tel. Canal 6417. 

Chicagn, I1L
litą apgarsinimų turėtų perskaityt 

viekvinnaK. iškirot ir oasilikt.

Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite 
dusulj, reumatizmų, neuralgiją, paraližių. 
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugybę ki
tų ligų, arba skausmą b:le kur. Prisiųski- 
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. dėl mo
teriško diržo, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kaštus, j keliatą valandų mano 
stebuklingas diržas rasis jūsų pačte. Už
mokėkite rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kož.ną dieną pagal nu
rodymų per du mėnesius, tada bėgyje 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžin
kite diržų atgal o aš sugrąžinsiu jūsų $3.9s 
Nereikia laukti, pilndh užganėdinimas. Ad
resuokite: (44)

152 W. 14-th M, New York, N. Y.

I

KARE IR LIGOS!
KARfi, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi
rūpinusiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačio ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENTE, 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 bū
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 pratėviai 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 adresų užrašykit taip:

"KELEIVIS”
S0. BOSTON, MASS.
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Raudoni Žiburiai.
Pieša trijose veikmėse

Iš
EUGENIAUS ČIRIKOV’O

Liuosai vertė J. B. S. t

. (Tąsa)
Priėjusi prie paliktų našulių, atsidusdama rengiasi 
juos sau ant nugaros. Vynas paduodamas jai kūdikį zuiza. 
VYRAS:

Gana jau plepėti. Mesk paiką sva- 
' jonę!

Paimk savo mantą, nes laiks į ke
lionę.

Senis priėjęs ima iš moteries našulį ir svarsto jį rankoje.
Kas čia?

MOTERIS:
Mus gėrybos.

SENIS:
Kiekviena sunkesnė...

MOTERIS:
Taip, sunkios.

SENIS:
Kelionė jums butų lengvesnė,
Jei asilas butų...

Moteris užsikėlus ant nugaros našulį, prieina prie vyro 
atsiimti kūdiki.

MOTERIS:
Dabar duok-šę vaiką!
Atsargiau... Matai-ve, pažadinai 

mažą,
Dabar jisai verksiąs...

SENIS:
Visi gemant verkia...

Moteris liūliuoja pravirkdintą kūdiki, tasai pagalinus 
rimsta.

MOTERIS:
Alkanas mažulis... krūtyse nėr pieno; 
Pati senai valgiau, pavargau ne

maža...
Pasakoja žmonės, kad tenai, už žvai

gždžių,
Kada vaikai gema, neverkia nei 

vienas....
Jie gema laimingi... Viri šilko rųbais. 
Be to dagi šneka...

VYRAS:
Jiems ne brangios dienos...
Alkana, o mėgsta pasakų klausyti

Senis išima iš krepšio duonos ir duoda moteriai. 
Vyras nedraugiškai peržvelgia senį ir jo akyse ir visame 

judėjime pasirodo neramumas.
SENIS:

Te, moterie, duonos alkiui apstab- 
dyti...

Gal pasaka tiktai ir pats mus gyve
ninis...

Kas žino, kur žmogui tiesa, o kur 
melas...

v \ I

dėtis

ap-

I
t

MOTERIS:
Keistai kalbi, seni... Turbut ne čia- 

nykštis...
VYRAS:

Na, eisim. Pakanka. Nesinori 
pyktis... .

Jiems nueinant moteris nuolat atsigrįždama žiuri į senį. 
Vyras kumščiuodamas ją pašonėn, stumia pirmyn. Senis 

žiuri dausosna.

SENIS:
Da jie nepareina—jau ir diena aušta..
Kai lakštingalėliai pavasario naktį
Vis tik apie meilę čiulba-ulba, čiauš

kia,
Ir per kiaurą naktį akių nesumerkia. 
O matai' jaunystės! gyvenimo ryte! 
Gražių, stebuklingų pasakų dienelės! 

Krūmuose pasirodo piemens lazdą su klumseliu ant peties 
nešinas jaunikaitis. Senis žingeidžiai spokso krūmų link.

Pareina, pareina viens mano paukš
tais!

Kažkatras vaikinas:
EoFs ar Urbinas?

EOLIS:
Tu, tėve, nemiegi?

SENIS:
Miegojau ir kėliau...
Sumaišei man naktį ir dieną į krūvą. 
Žiūrėk, jau padangėj išblanksta žvai

gždelės...
EOLIS:

Taip, dangus jau rėdos į brangų pur
purą.

Senis žingeidžiai pasižiūri į Eolį, nustebintas, kad to pir
ma nebuvo pastebėjęs, ir akimis netiki.

SENIS:
0 gal aš ir miegu ir tiktai sapnuoju. 
Kad vietoje piemens matau čia ka

ralių...
EOLIS:

Neliūdėk, tuoj busiu piemeniu pras
tuoliu !

Einu persirengsiu, nes draugai pa
matę

Mane taip, pabūgtų — laiks eit prie 
aveliu:

X *•

Avys su karaliais nėra apsipratę...
Liuesai juokdamos ir‘vikriai pasišokėdamas Įbėga palapi- 
nėn. Senis prieina prie palapinės, žiuri jos vidun ir 

kasi su Bolium.
šne-

SAPNAS
Naktis baigias, diena aušta, 
Miegas slegia taip lengvutis; 
Rodos, širdis laimę jaustą 
Sapnas tęsia toks linksmutis!

« Rodos, upėj vanduo plaukia, 
Neša gėles taip geltonas, 
Rod’s jų kvapo širdis laukia 
Jos taip gražios, taip malonios...

Besimaudąs upės ploty 
Pasigaunu tą gėlelę;— 
Vat, jau rodos, širdis soti!
Aš ją spaudžiu prie širdelės....

Kiek tai džiaugsmo, kiek tai laimės, 
Matės melsvos joj akutės 
Ir veidelis lyg kad saulė 
Labai šildė man luputes!

Mo-nys!

MILLINOCKET, ME. 
Sudegė popieros dirbtuvė.
Spalių 1 čia kilo po

pieros dirbtuvėje gaisras. į 
blėdis tečiaus nėra didelė ir 
darbas dėlto nesustojo. Ka
dangi gaisras ištiko z dieną, i 
tai darbininkams nelaimėsi 
neatsitiko. St. Grinius.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 

čia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas tų 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
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MOTERIS:
Dieve duok tau, žmogaus geras, 
Šimto metų susilaukti, 
Kad mano gymdytas mažas, 
šitas naujas žmogus išaugti

Į stiprius vyrus suspėtų
Ir už tavo malonumą
Šimteriopai atmokėtu.

SENIS:
Ar manai, kad duodant duonos tru

pinėlį
Alkanajam žmogui, tenkinam die

vybę?
Jei daviau pavogęs, pasakykit mieli, 
Kaip nuodėme mano susvert labda

rybę?

SENIS:
Ka meilė nuveikia!
Iš piemens karalius,
Piemuo iš karaliaus
Stojasi kad reikia!

EOLIS:
0 dainai ir ponas.

SENIS:
Tu dainų valdonas!
Daineles dainuoji, daug pasakų 

moki!
Kam šiąnakt žavėjo tavo dainos 

ausį,
Kas lig auštant dienai pasakų 'be

klausė?
EOLIS:

Šiąnakt buvau, tėve, aš už aukso 
grotų.

Ir kad neprakišus galvos už tą norą, 
Pasipuošiau rūbais kaip ir lobinin- 

kas.

VYRAS:
Keistai kalbi, seni... Turbut ne čia- 

nykštis...
MOTERIS:

Pas mus eina kalbo^ kad iš tolymųjų 
Kraštų daug atėjo į mūsiškę šalį 
Drąsių, išmintingų ir daug žinan- 

ciųjų
Vyrų, ką nebijo net ir Dievo rykštės.. 
Bene ir tu vienas iš anų, seneli?

SENIS: ‘ 4
Aš, moterie, visad gyvenau jus tarpe. 
Numetęs nuo savęs gyvenimo naštą, 
Elgėta-keleivis, nešąs sausą lazdą 
Ir liekanas rūbų — visi mano lobiai! 
Siela nuoga liko... Gerybos kelionėj 
Einant išsibarstė...

VYRAS:
Paikas save vergia...
Mums laikas jau eiti: kiti mus paliko. 

SENIS:
Daug metų gyvenęs antgalo paty

riau,
čia ant kapo slenksčio, akyvaizdoj 

myrio,
Jog tik tas tur viską, kas nuogas ir 

basas,
Kas elgeta liko...

I %

I

Į SENIS:
Eet kasgi tau davė tą purpuro

I šmotą?
EOLIS:

Jinai man jį davė: iškišo per tvorą....
Ir aš taip laimingai tapau savininkas 

SENIS:
Kas bus, jei lig nuogo visus išrėdy- 

sim;
Kas gimė valdyti tuomet nepažįsim...
Motinos mus gimdo nuogučiu kiek

vieną...
Eolis išeina iš palapinės persirengęs piemenio prastais ru 

bais, stoja prieš.
EOLIS:

Matai, vėl piemuo aš, kaip ir vakar 
dieną.

j Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
I pasitenkinimu rekomenduoja. Pada- , 
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi- * 
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- , 

|kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk S 1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. štampe mis 

idėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 

Įorietaisų. Rašykit tuojaus. (?)
FISHLE1GH & CO., Dept. 924. 

CHICAGO. ILL.
Už Suv. Valst. rubežių kaina $2., pi

nigai turi būt prisiųsti iškalno.

I

Debatai socialistų 
su klerikalais.

Tokiu atgairių dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo ”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 socialistų 
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visų jų "mokslą” į skutus.

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

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

255 BROADWAY, SO. BOSTON.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
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—Tai veikalas, kurį galima ir ant scenos pastatyt, ir šiaip pasi
skaityt; jis begalo įdomus. Veikalas pilnas juokų ir ašarų. KAINA 
25 CENTAL

Tai puikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nors lie
tuvių kalboj buvę.

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adresuokit 
taip:

„KELEIVIS? SO. BOSTON, MASS.
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Materij alistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOS1OS EILOZOFLJOS.
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fDeikslais

Dabar tik išėjo iš po spandoe

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
niera Biblijos S’/CsS colios. ten 
puslapius ir 379 paveiks’. U i”*.. Labai 
įdomi ir kiekvienai
Žmojnis akaityteaas šią Biblija ir te
mpdamas į pavejksiėH’is, (‘ :rie pri
stato kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui KHataas). u : ū š vi
sus savo varaus ir jo£’>i tt>
kią knjgą įgijo. jam bos tnuopi i«t- 
mos vakarui.

KAINA TIK S 2.00
*

Norinti csnt Jin ZZVijn. P;"b 
Eiproao ar Psito K'rrv -r

aria rejistruotarr.; laiški- .sėn-«a

"KELEIVIS”
255 Broad*ay.

SO. BOSTON. MASS.
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į H
Pirmu

Kartu

Lietuvių

r:u.

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
i nuginkluoja carų ir kaip jis tari pa- 
| sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 

j vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa- 
i veikslas spalvuotas *ir gerai atrodo. 
Į Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
! jums paveikslų. Galite suvyniot 25c. 

; popierų ir pasiųst prastame laiške 
•išrašydami aiškiai adresų.

„KELEIVIS”
255 Broadvay, 

South Boston, Man.

TAI VIENINTELE LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI. BET AIŠKIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

ti

ME»£i

KNYGA PADALINTA j AŠTUONIS SI YRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS

I. Įvairus Istorijos supratimai.
II. Materijaiiškasis Istorijos suprati
III.
IV.
V.
VI.

I
£

ŠLAKAI.

T

Prieš vartojimų
Plėtniai. saulegražos, spuogai, de

dervinės ir kitokie išbėrimai išnyks 
visiškai nuo Jūsų veido po gvaranci- 
a ir niekados daugiau neatsiras, jei- 
• u Jus vartosite keletą kartų "Ve
nas" pamodų. Kaina puoduko 
s antiniu ir nurodymais kaip 
S2.C0. Užsakymus ir pinigus 
te šiuo adresu:

"STEFANIA,"
569 West 191 st., Dept. 18.

NEW YORK, N. T.

Po vartojimo.

su pn- 
vartoti 
siųski- 

(41)

Ik;

S
Dvi

£
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Išvedimų patvirtinimai. 
Pirmoji Kryžeivių Karė. 
Antroji Kryžeivių Karė. 
Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.

VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir 
Stabmeldžiais.

KARIŲ PRIEŽASTIS.
SKYRIUS VIII. Materijįdiškasis Istorijos Suprati

mas ir Darbininkų Klesos Išsiliuosavima*.

TĄ KNYGA TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, karu nori pla

čiau ir aiškiau suprasti pažangu draugijinį surėdymų
KAINA KNYGOS 20c.

Gaunama "Keleivio" Knygyne. Rašant laiškų arba 
siunčiant pinigrs, adresuokit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI — MOTERS — K OI KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdmkit gyvenimu. I’nsirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslo. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. No- 
kentėk da vienų dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rų. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Taipgi reikalaujam 4c. daugiaus už p isiuntimą.

Fishleigh & Co., B. 70 Athenaeum Bidg^ Chicago, UL 
i___________________________

a

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ij- geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

SENIS:
Sėsk, sakyk, kam šiąnakt dainavai 

dainelę,
Mano sakalėli, per kiaurą naktelę?

Tolis apsvaigintas saldžiais atsiminimais, užsidegimo ir 
džiaugsmo upe.

EOLIS:
Jos kasos geltonos, kai skaisti sau

lelė,
Pavasario dieną ką šviečia!
Jos akįs, kai jure, kad švelnus vėjalis 
Pralėkdams žaismingai paliečia, 
Ir atspindžius saulės, ką spindulius 

maudė,
Į virpantį vieną mirgesį suaudęs, 
Pats kažkur pranyksta! l

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

tai priparodo laidotuvių naliudymii. Kode!? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Kų ta darai? 
Ar jus nepasitikit palįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tų naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ja kaipo griūvančią sieną — paduialami jai ne
teisingų pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliacijų ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nu.-ilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

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

PLAPAO PADUŠKA1TĖS la bai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok iiždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant o busi visa
dos sveiku. D risiu.skite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY BĮ >ck 3O5S, St. lziuis, Mo.. o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tiHeto.

• Darbų atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas W šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO" 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų. '

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston Mass.
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Vietinės Žinios
___ _

Visos protestoniškos bažny
čios, išskyrus Christian

Science, delei ligos užsidarė.: 
’ Visų protestoniškų bažny-į 
čių pastoriai, pildydami 
majoro ir Sveikatos depar
tamento išleistą atsišauki
mą, uždarė savo bažnyčias 
ir jokioj jų bažnyčioj perei
tą nedėldienį pamaldų ne
buvo.

Atsisakė uždaryti bažny
čią tik katalikų kunjgai ir 
taip vadinama Christian 
Science sekta.

Katalikiški kunigai teisi
nasi, kad jiems miesto val
džios patvarkymą išpildyt 
neleidžia jų duota prisieka, 
reikalaujanti iš kunigų lai
kyt mišias kasdiena, pakol 
tik kunigas, yra sveikas. Ir 
jie nežiūrint didžiausio su
sirinkusiųjų žmonių nera
mumo — čiaudėjimo, šnypš- 
tymo ir kosėjimo — vistiek 
laikė mišias ir liepė žmo
nėms rinktis bažnyčiosna ir 
melstis, kad epidemija praei
tų. Vargu bau vienas jų tiki 
i tai, kad be daktaro pagal
bos susirgęs žmogus malda 
gali nuo mirties išsigelbėti. 
Vargu bau vienas jų eina tų 
mišių laikyti neapsiginkla
vęs daktaro užrašytais vais
tais, o jei suserga, tuoj šau
kiasi bent kelių daktarų. 
Žmones tečiaus mulkina sa
vo pasakomis ne kitkam, 
kaip vien tam. kad lankytųsi 
ir neštų tėveliui pinigų, o a- 
pie žmonių sveikatą jie visai 
nepaiso.

Iš Romos trusto agentu to 
tik ir galima laukti. Stebėti- 
niausiu yra tečiaus tai, kad 
ir taip vadinamoji Krikščio
niško Mokslo sekta (Christi
an Science) taipgi atsisa
kė uždaryti savo bažnyčią ir kacĮ atidarinėtų krautuves 
pereitą nedėdieni laikė net Val. ryte ir uždarinėtų 
dvejas savo pamaldas ir ais- vakare. Toks padavadi- 
kinta ten susirinkusiems. jįmas padarytą, kad sutrum- 

, ~ ~~jninUs laikas, kuriuo daug
žmonių lankosi didelėsna 
’sąkrovosna ir ten gali užsi
krėsti bei platinti epidemiš
ką influenziją. Šitas mies
to valdžios Įsakymas nelie
čia tik aptiekų bei maisto 
krautuvių.

Visi saliunai ir šaltsmeto- 
nės parlioriai uždaryti.
Miesto valdžia, kad grei

čiau nugalėjus išsiplatinusią 
ispaniškos influenzijos epi
demiją. įsakė uždaryti visus 
mieste esančius saliunus ir 
šaltsmetonės parliorus. Įsa
kymas išpildyta ir nuo perei
to panedėlio saliunų lanky
tojams užstojo gavėnia.

Be to likosi uždaryti visi 
pulruimiai ir biliardų sve
tainės, vienu žodžiu visos to
kios vietos, kur daug žmonių 
susirinka liuoslaikiui pralei
sti.

Taipgi griežtai uždrausta 
gatvėse, bei geležinkelio sto
tyse spiaudyL Nepildantis 
šito uždraudimo gali būt a- 
reštuotas bile žmogus. Tai
gi nieks nespiaudykit ant 
šalygatvių.

Miesto darbininkus pasiųsta 
laidoti lavonus.

Councilmonas James Mo- 
riarty kartu su Sveikatos 
departamento komisijonie- 
rium Dr. Woodwardu parei
kalavo, kad miesto valdžia 
pasiustų miesto darbininkus 
pagelbėti duobkasiams lai
doti mirusiųjų žmonių lavo
nus. Jiedu paaiškino, kad 
Calvary kapinėse nuo kelių 
dienu stovi apie 200 grabu 
aukdami užkasimo. Dėl 
persitikrinimo aplankius 
minėtas kapines atrasta ne
palaidotų grabų 139. Mo- 
riarty reikalauja bent 20 
darbininkų iŠ miesto darbų 
departamento, kad pasiun
tus juos šitam sveikatos 
žvilgsniu svarbiam darbui 
atlikti.

Aprubežiavo krautuvių biz
nio laiką.

Miesto valdžia išleisdo sa
vo patvarkymą, kuriuomi į- 
sako sąkrovų savininkams,

kinta ten susirinkusiems, 
kad geriausia atspirtis prieš 
epidemiją — tvirtas įsi tikė
jimas ir rami sąžinė.

Nuo Rugsėjo 14 d. iki Spalių 
6 dienai Bostone nuo epide

mijos mirė 2,559 ypatos.
Bsotono Sveikatos Depar- 

tnrnento komisijnieriaus Dr. 
W. C. Woddward raportas 
parodo, kad nuo Rugsėjo 14 
iki Spalių 6 dienai Bostone 
pasimirė nuo epidemiškos li
gos 2,559 ypatos. Paduota 
skaitlinių lentelė parodo 
mirusių skaitlių sekančiai: 
Rugsėjo

I

lestowne, Chelsea gatvėj be
einantis tūlas vyriškis pra
dėjo svyruoti ir netrukus

” 14
Inflaenza Pncumonia Vi-o

....9 12 21
” 15 .... 15 9 24

’ ” 16 .... 23 5 28
” 17 .. . 28 13 41
” 18 .... 30 . 13 43
’’ 19 .... 32 10 42
”20 .... 44 10 54
” 21 .... 57 23 80
" 22 .... 44 19 63
” 23 .... 74 13 ’87
” 24 .... 81 28 109
” 25 .... 81 24 105
”25 .... 81 24 105
” 27 .. 107 37 144
” 28 .. 128 24 152
”29 .... 119 30 149
” 30 .. 142 29 171

Spalių
Inflnenz.a I’ccunrnia Vi-o

” 1 .. 152 50 202
” 2 .. 135 40 175|
” 3 .... 1G6 25 1911
” 4 .... 154 29 183
” 5 .... 117 32 149
” 6 . . .. li)O 37 190

Viso . 2,014 145 2,559

Krito gatvėj. • 1

Pereitą nedėldienį Char-'

Areštavimai sumažėjo.
Bostono Municipalio teis

mo vyriausias raštininkas 
Ed. J. Lord išleido savo me
tini raportą, iš kurio pasi
rodo, kad šiais fiskaliais me
tais, pasibaigusiais rugsėjo 
mėnesiu, areštuota už įvai
rius prasižengimus 60,431 
asmuo, kuomet pereitais 
metais areštavimų buvo 
66,905.

Už girtybę areštuota tik 
42,703, gi pereitais metais už 
tai buvo areštuota 50,335.

Valgomojųdaiktųkainos 
nuo 26 rugsėjo.

Čionai paskelbtos įvairių 
valgomųjų daiktų kainos nė
ra žemiausios, bet augš- 
čiausios kainos, kokias 
nuo 26 rugsėjo moka už ta
riamus valgomuosius daik
tus krautuvninkas, imdamas 
juos iš sandėlių, 
privalo mokėti vartotojas, 

iš krautuvės, 
prasižengia,

ir kokias

pirkdamas 
Krautvninkas 
jei bent vieną centą paimtų 
brangiau, kaip čia nustaty
tos kainos.
Miltai:

Baltų miltų maišeliui (aš
tuntadalis bačkos) krautuv- 
ninkai moka $1.45 — 1.55; 
vartotojai turėtų mokėti po 
$1.60 — 1.70 maišeliui, ar
ba 7 — 712 centų svarui.

Ruginių miltų bačkai 
krautuvninkas moka nuo 
$10.75 — 13.00; vartotojas 
arba kostumeris turėtų mo
kėti nuo 7 iki 81. j centų sva
rui.

Miežinių miltų bačkai 
krautuvninkas moka $9.20
— 13.000; vartotojai turėtų 
mokėt 6 — 8 centų svarui.

Ryžių bačkai krautuvnin- 
kai moka $9.85 — 11.00; var
totojai turėtų mokėti po 12
— 14 centų svarui.

Kornams už 100 svarų 
krautuvninkai moka $5.75— 
6.50; vartotojai turėtų mo
kėt po 7 — 8% centus sva
rui.

Geltonajam ”corn rneal’’’ 
krautuvninkai moka $4.50
— 5.85 už 100 svarų: varto
tojai turėtų mokėt 5% — 7 
ir nusę centų svarui.

Kornų krakmolui krautu
vninkai moka po 7*A — 10 
centų už 1 svaro pakelį; 
vartotojai turi mokėti po 
10 — 12 centų už tokį pakelį.

Palaidos, kočiotos avižos 
(rolled oats) krautuvnin
kams atsieina po $5.25 — 
6.00 už 90 svarų; vartotojai 
turėtų mokėti po 7% 
Duse centų svarui.

Kočiotos avižos pakeliuo
se (po 20 uncijų) krautuv
ninkams atsieina po $3.40
— 3.85 už trijų tuzinų bak- 
są; vartotojai turėtų mokė
ti po 11 — 13 centų pakeliui.

Palaidos maistinės kruo
pos (hominy) krautuvnin
kams atsieina po $5.75 — 6.- 
50 už 100 svarų; vartotojai 
turėtu mokėti po 7% — 8c. 
svarui.
Ryžiai:

Ryžiai ”Blue Rose” rųšies 
krautuvninkams pareina po 
$9.50 — 10.50 už 100 svarų; 
vartotojai turėtų mokėti po 
12 — 13 centų svarui. 
Duona:

1 svaro kepalėlis, popiera 
apvyniotas, krautuvninkui 
pareina 8 — 8% centai; var
totojai turėtų mokėti 91/.— 
10 centų kepalėliui.

Tai yra augščiausia popie
ra suvyniotos duonos kaina. 
Cukrus:

Už svarą smulkaus cuk
raus žmonės turėtų mokėti 
jx) 10—11 centų. Bet tokia 
kaina nustatyta tik naujam 
cukrui. Dabargi daugelis 
krautuvninkų turi prisipir
kę cukraus pigiau ,todėl pa
kol jis neišsibaigs, jie turi 
pardavinėti jį sulyg senos 
kainos: po 8% — 10 centų 
svarui.

Bostono sufragistės dėkoja 
Wilsonui.

Bostono taip vadinamos 
*’Lygių Teisių’' sufragisčių 
draugijos Pildomasis komi
tetas pereitą nedėdieni savo 
posėdyje priėmė rezoliucija, 
kuria draugijos vardu siun
čia prez, Kilsonui padėką už 
jo pasakytą senatoriams 
prakalbą; VVilsonas stengėsi 
Įtikinti, kad prie federalės 
konstitucijos amendmen- 
tas, pripažinimui moterims 
lvgių politinių teisių priva? 
lo būt priimtas. Kaip žino
ma, senatoriii didžiuma sa- Džiovintos slyvos: 
vo balsais amendmentą at
metė,

8 ir

Slyvos ”40 — 50” rųšies
tečiaus sufragistės krautuvninkams pareina po 

visgi dėkingos prezidentui 141/, __ 17 įr pusę centų sva-
už jo jų reikalavimo parė- • ruj • vartotojai turėtų mokė
jimą. ! ti už jas po 18 — 22 centu

----------- . ■ svarui.
Petrausko koncertas vėl ati-1 Slyvos ”90 — 100” rųšies 

dėtas. krautuvninkams pareina po.
' Komp. M. Petrausko kon- S’/o — 10 centų svarui; var-l 

parkrito. Pašauktas ambu- certas iš 6 d. spalio buvo nu- tojai už tokias slyvas turė- 
lansas nugabeno ligonbutin, keltas į 9 d. spalio, bet dėl tų mokėti po 11 — 13 centų 
kur netrukus ligonis mirė, influenzijos siautimo tampa svarui. >
Patirta, kad mirė nuo užde- perkeltas net į 29 d. gruo- Razinkos: 
gimo plaučių ir kad vadinę- džio, 1918 m. Steinert salėje. Razinkos su grūdais krau
sią Philipu J. Dalton. I — Rengėjai, jtuvninkams pareina po 10%'

— 13 centų pakeliui (15 un-;l tuzinas krautuvninkams ’ 
ciiul: vartntniai turėtu mo-;— $8.40 — 8.85: vartotojaicijų); vartotojai turėtų mo-į— $8.40 —- 8.85; vartotojai 
keti už tokias razinkas po ' 
14 — 16 centų pakeliui.

Razinkos be grudų krau
tuvninkams pareina po 13
— 14 centų pakeliui; varto
tojai turėtų mokėti po 16 — 
18 centų.
Pupelės (beans):

Californijos smulkios bal
tos pupelės krautuvninkams 
pareina po 13 — 14V5 centų 
svarui; vartotojai turėtų 
mokėt po 16 — 19 centų sva
rui.

Limos pupom krautuvnin
kas moka 14 — 16% centų 
svarui; vartotojai turėtų 
mokėti 18 — 20 centų sva
rui.

Pinto pupoms krautuv
ninkas moka 9 — 11 centų 
svarui; vartotojai turėtų
mokėti po 10 — 13 centų 
svarui. 
Kanuotas salmon (lašiša):

”Alaska Red” rųšies tuzi
nas kanų krautuvninkams1 
Dareina 82.00 — 2.35; varto- i 
tojai turėtų mokėti po 20 — 
24 centus kanai.

”Fancy Red” rųšies tuzi
nas kanų krautuvninkams 
pareina $2.75 — 3.10; varto
tojai turėtų mokėti po 28 — 
32 centų kanai.
Išgaruodintas pienas 
(evaporated milk):

Augštos, paintinės kanos, 
krautuvninkams pareina 
$5.00 — 6.65 už 4 tuzinus; 
vartotojai turėtų mokėti po
13 —- 16 centų kanai.
Sutrištintas pienas 
(condensed milk):

Pilno saizo, 14 uncijų ka
nos, krautuvninkams parei
na $7.00 — 8.20 už 4 tuzinus: 
vartotojai turėtų mokėti 16
— 20 centų kanai.
Kornų sirupas:

Pusantro svaro 
krautuvninkams 
$2.60 — 2./O Uz, Lubinu,
vartotojai turėtų mokėti po
14 — 16 centų kanai.
Kornų aliejus:

Kvortinės kanos krautuv- 
nnikams pareina $6.95—7.60 
tuzinas; vartotojai turėtų 
mokėti 65 — 72 centu kvor
tai.

Paintinės kanos krautuv
ninkams pareina $7.35 7.60 
už du tuzinu: vartotojai tu
rėtų mokėti 36 — 38 centus 
paintei.
Taukų užvadas:

Svarinęs blėšinės krau
tuvninkams atsieina $10.17 
—10.62 už 3 tuzinus; var
totojai turėtų mokėti 33 — 
36 centus blėšinei. 
Medvilnės sėmenų aliejus:

Vidutinio didumo dėžučių

kanos 
pareina 

už 2 tuzinu

RUSIŠKA PIRTIS.
Šilumos galima pasidaryti kiek tik 

kas nori; galima vanotis su šluoto
mis arba taip gerai išsimazgoti, 
bar viskas naujai ištaisyta, 
dieną ir naktį. Panedėliais 
terų.

M. LIPSON.
11 Savoy str., Boston, Mass.

Da-
Atdara 

dėl mo- 
(41)

i

turėtų mokėti po 80 — 90c. 
blėšinei.

Mažo didumo blėšinių 2 
tuzinai — krautuvninkams 
$8.40 — 8.85; vartotojai tu
rėtų mokėti po 40 — 47c. blė
šinei.
Bulvės:

šviežiom bulvėm krautuv
ninkai moka $Ž.65 — 2.95 už 
100 svarų; vartotojai turėtų 
mokėti 3 — 4 centus svarui, 
arba 45 — 55 centus pekui. 
Svogūnai:

Krautuvninkai moka už [ 
naminius svogūnus po $2.25 
— 2.50 už bušelį; vartotojai 
turėtų mokėti 3 — 4 centus 
svarui.

---------------- •
LIETUVĖS MOTERIS ID MER

GINOS.
Reikalingos American Sugar Refi- 

ning Co. Geras darbas ir gera alga. 
Kreipkitės į Employment ofisą ant 
Granite str.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Strėnų Skaudėjimas. | 
Kuomet užeina strėnų skaudėjimas A 
tai tartum viskas prie jo prisideda, j 
Skaudėjimas darosi nepakenčiamu, I I 
inkstai nukenčia, šlapimas sutirštė- . . 
ja ir jame yra nuosėdų. Ar reika
lauji gero vaisto ir negali jo surasti? ( 
Nejieškok jo ilgiau. Bandyk (

Severa’s
Kidney and Liver ’ 
Remedy ’

(Severos Gyduolę niro Inkstų ir Ke- ( 
penų). Jis yra labai geras nuo daž- f 
no ir skausmingo šlapimo varymo ’ ’ 
ir vaikams nuo prišlapinimo lovos. | 
Jis yra geras nuo geltligės, išvari- ■ 
nėja atsiradusį rugštumą, sumažina ’ ’ 
tynimą kojųir prašalina skaudėjimą ( ) 
iš strėnų Pamėgink. Jis yra par- ■ 
dąvinėjtmas aptiekose visur. Kaina 
75c ir $1.25.

&

i

I
3

Telephone: Baek Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis |
GYDO VISOKIAS LIGAS Į) 

PRITAIKO AKINIUS. H 
Valandos: įj

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

u I
I

Netoli didžiojo miesto knygyno,

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, MASS. B’

P. and A. Phone, 
McKees Ročka 22 W.

J. A. Katkus

Lietuviškai. Lenkiška 
APTIEKA.

205 Middlesex str, 
LOVELL, MASS.

Šviežios krajavos dielts parsi
duoda pigiai. Taipgi visokios 
Rūšies Vaistai. Vaistus galite 
užsisakyti ir per pačtą. (46) 
205 Middlesex st, Lovvell, Mass.

=S\

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. 

Chicago, 111.
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 
• susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tei.: Cambridge 6008.

DR. AL. FIDERKIEIICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.

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

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

VALANDOS: I
I

I
i
*
i

(43)

Geriausis Kriaušius Bostone
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

pas

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., I’ittsburgh, Pa.

r—7—_—i—į—c—-i—-7-_—r—~~L~—

|Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

i GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

iki 9 vai. vakare.

I
 Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)

69 CHAMBER ST, BOSTON

Telephone: Haymarket 3390.

)

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Lietuviškai, Lenkiškai ir < 5 
Rusiškai.

CHRONIŠK AS IR SLAP-į5 
TAS LIGAS. S?
VALANDOS: h

Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. j j
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET, L 
BOSTON, MASS.

!
Tel.: Richmond 2957-M. i i

Dr. David W. Rosen I
t Kalba

I GYDO

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421. >

Isęvvu U4UMUJV U11COVV gklIV UUj ii 

BOSTON, MASS.

J. BERžELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Crosa Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Caatle Sę, 

BOSTON, MASS.

| D-RA1DENT1STAI y
T Kad supažindinti plačią visuo- < > 
Ą menę su musų geru darbu ir tei- < >
Y singu bei prieinamu patarvimu, ;; 
T kuris pasakys, kad jis skaityto- < >

jas šio laikraščio, sekančias pri- S i 
-išeinamas sąlygas: (41) <>
Y Auksiniai dantįs .. $3 ir brang, < E
17 Plate dantįs ...........$5 ir brang.
*į> Plombiravimas .......... PA J t
T Estrakcija .................... OUC.H
v Išvalymas .................... • į 5
T Didesni darbai ant labai priei- < > 
17 namų sąlygų po $1.00 sąvaitėj. y 

International Deniai Co.
Y 29 yz TREMONT ST, BOSTON. |

)DAKTARAS
I AL. KAPOČIUS

LIETUVYS DENTISTAS. j 
^VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak. ; 
NEDĖLIOMIS :

iki 1 v. po pietų. į 
Ofisas "Keleivio” name. 
Broadway, tarpe C ir D Ste.į

SO. BOSTON, MASS. .j

)

)

$ 25i
u

)

I

)

)

)

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

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valitnui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime r.uo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dc! vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APT1EKĄ po numeriu (40)

100 SALĖM ST., BOSTON, MASS.

I

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geroj vietoj ir biznis eina 

gerai. Platesnių žinių 
klauskit ypatiškai arba per 
laišką. Parsiduoda pigiai. !

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.
(

»

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,J

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

NEGIRDĖTAS NUPIGINIMAS

ęjp

Į

10 m. So. Bostone.
399 Broadvay,

V.* Į/tCtCU* I U

65 John st, Hartford, Conn. $ $O« BOSTON, MASS,
=SS53'

TIK S 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 orderį, paminėk, kokiais 
apdarais nori — juodais ar nikeliniais.

P. VALUKONIS,
255 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Geriausia 
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkėj

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

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

25c

.. 20c 
.. 2bc 
. 1.00

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

Periamos 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 Šidlauskas
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PROVIZORIUS

i 226 Broadvay, Kampas c st. So. Bosiu < flass. |


