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Vokietija puolė
MŪŠIAI LIOVĖSI 6 VAL. 
PEREITO PANEDĖLIO 

RYTĄ.

Pasirašydami po sąjungi
ninkų išlygomis vokiečiai 

verkė.
, Pasaulio karė jau pasi

baigė. • Vokiečiai pasirašė 
po sąjungininkų išlygomis 
pereitą panedėlĮ 1 valandą 
ryto. Už penkių valandų 
tapo pertraukti mūšiai. ,

Mathias Erzberger buvo 
pirmutinis vokiečiu kalbėto
jas šitoj konferencijoj. Krei-

dienų nesuspės pasitraukti, 
bus paimti sąjungininkų ne
laisvėn.

Nors karė pertraukta ir 
Vokietija bus nuginkluota, 
bet Vokietijos pakraščių 
blokadą sąjungininkai tęs 
toliaus ir kiekvienas vokie
čių laivas pagautas ant jū
rių bus suimtas.
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pdamasis Į sąjungininkų! Laivyno Taryba saukia ju- 
maršalą Fošą jisai tarė: ’ ‘ '.......

„Maršale, ar turi tamsta I 
nors kiek užuojautos Vokie-' Vokiečių Laivyno Taryba 
tijos gyventojams? Mes šaukia visus jurininkus gin- 
norime taikos.’’ I

Maršalas Foš : 
„Pone, aš turiu nustatytas 
išlygas, po kuriomis pasira-' 
sius bus taika.”

Ir sąjungininkų generolas 
tuojaus pradėjo skaityt tas 
išlygas. Vokiečiai klausy
damiesi apsiliejo ašaromis.

Bet kitokio išėjimo jiems 
nebuvo, kaip tik pasirašyti. ’ 
Ir jie verkdami pasirašė.

Tos išlygos reikalauja, 
kad Vokietija išsižadėtų 
Brest-Litovske(su rusais) ir 
Buchareste (su rumunais) 
padarytų taikos sutarčių. 
Vokietija turi pavesti są
jungininkams 160 submari- 
nų, 50 naikintojų, 6 šarvuo
tus skraiduolius, 10 šarvuo
čių, 6 lengvesnius skraiduo
lius ir daugybę kitokių ka
riškų laivų. Visi sąjungi
ninkų laivai vokiečių ranko
se turi būt tuojaus paliuo- 
suoti. Vokiečiai turi užmo
kėti už visus jų kariumenės 
padarytus nuostolius; turi 
sugrąžinti visą auksą paim
tą iš Belgijos, Rusijos ir Ru
munijos. Jie turi pavesti 
sąjungininkams 5,000 ka
nuolių, 2,500 sunkių ir 2,500 
lengvų; 30,000 kulkasvai- 
džių, 3,000 bombasvaidžių 
ir 2,000 orlaivių. Jie turi 
pristatyti 5,000 garvežių, 
50,000 vagonų, 10,000 moto
rais varomų vežimų, kartu; 
su visais Alzas Loraino ge-i 
ležinkeliais, visais anglies ir 
geležies sandėlais. Tuojaus 
turi būt paliuosuoti visi A- i 
merikos ir sąjungininkų ka
rės belaisviai, bet vokiečiai 
belaisviai pasilieka sąjungi
ninku rankose. Vokiečiu i ____
kariumenė inri naritraukti'laip pranesa W0II° zmn?

biuras, kuris dabar tamau- net uz Kheimo upes o įuun- ja socialistams, r '' 
ginmkai užims ant Kheimo •' , •- § (
jų tvirtoves Koblenz'ą. Ko'iį“^ Hazės "Vonvaertso” 
eln’ų ir Mayenee. Be to da 
už Rheino turi būt 30 
metrų pločio neutralis ruo-;s. . .
žas, kuris eis visu Paupiu;™a^ kaboto nim 

jos. V okiecių kanumene
turi tuojaus pasitraukti iš 
Rusijos, Rumunijos ir Tur
kijos žemių, paliekant te
nai tokius rubežius, kokie 
buvo iki karės. Prie evakuo
tų Rusijos žemių sąjun
gininkams turi būt duotas 
liuosas priėjimas. Visi vo
kiečių kareiviai, kurie Į 14

ti savo šalį. Ji pasmerkia 
atsakė: sąjungininkų išlygas kaipo 

neteisingas, ypatingai jų pa
siryžimą tęsti Vokietijos pa
kraščių blokadą.

Taryba įsakė visiems sub- 
marinams Baltijos jūrėse 
susirinkti Sassnitzo uoste, 
prie rytinio Ruegen salos 
pakraščio.

Ji praneša, kad Jutlando 
šiaurėje susirinko jau dide
lės anglų jūrių spėkos.

Šitas Įsakymas buvo iš
siuntinėtas vokiečių laivy
nui bevieliu telegrafu ir an
glų jūrių žinyba jį taipgi 
gavo. Jis buvo išsiųstas nuo 
vokiečių šarvuočio „Stras- 
sburg” ir skamba taip:

„Visiems laivams, naikin
tojams ir submarinams 
Šiaurės ir Baltijos jūrėse 
pranešimas:

„Sąjungininkų karės per
traukimo išlygos yra pasi
baisėtinos. Jos reiškia mums 
sunaikinimą.

„Blokada prieš Vokietijos 
liaudį, nepaisant tarptauti
nių Įstatymų, tęsiama to
liaus.

„Draugai vokiečiai! Gin
kite savo šalį prieš tokį ne
girdėtą išdidumą! Ties 
Skaw susirinko jau didelės 
anglų spėkos.

„Visi Baltijos jūrių sub- 
marinai tuojaus turi susi
rinkti į Sassnitzo uostą.”

at Boston, Mass., nnder the *ct of March 8, 1879.
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sius Vokietijos miestus ____
VOKIETIJOS SOCIALISTAI ORGANIZUOJA

Didžiose kunigaikštystėse 
Oldenburg, Baden, Hesse, 
Meklenberg-Šverin ir Mek- 
lenberg-štrelitz senųjų val
donų galybė jau sutrupėjo. 
Didieji kunigaikščiai tariasi 
su žmonių atstovais ir priža
da pldyt vsus jų reikalavi
mus, 

į Berlyno gatvėmis pereitoj 
nedėlioj vaikščiojo didelės 
demonstracijos. Demons
trantai nešė vėliavas su pa
rašais: „Laisvė, Taika ir 
Duona.” Minios giedojo 
darbininkų Marselietę.

Socialistų vadai Goehre ir 
Sedekum, kurie yra kariu
menės oficieriais, išleido vi
siems oficieriams perspėji
mą, kad be reikalo jie ne
provokuotų kraujo pralieji
mo.

Deputatas E bert su kitais 
' socialistu vadais sudarė ko
mitetą iš 12 žmonių, atsto
vaujančių svarbesnes politi-

■ škas frakcijas. Tas komite
tas veiks išvien su Darbinin-

■ ku ir Kareivių Taryba. 
Į Vokietijos klerikalų orga
nas „Germania” pradėjo 
šauktis į žmones, kad jie at
simintų, jog vykinimas „bol
ševizmo” reikštų tolimesnę 
karę su sąjungininkais ir 
žmonių vargą, lyg galėtų 
būti da didesnis vargas, ne
gu dabar yra.

Tuo tarpu neprigulmingi 
socialistai reikalaują da di
desnių revoliucijai laimėji- 

’mų.

KAREIVIU IR DARBININKU TARYBAS.

Darbinin-

ŠLEZVIGAS TAIPGI AP
SKELBTAS LAISVA 

SOCIALE RESPUBLIKA.
Amsterdam.

kų ir Kareivių Taryba išlei
do Į Šlezvig-Holšteino pro
vincijos gyventojus šitokią 
proklamaciją:

„Dabar yra organizuoja
ma laikinoji provincijos val
džia, kuri padės esančiai vy
riausybei Įvykinti naują 
tvarką. Musų tikslas yra—

Amsterdam. — Vokiečių 
laikraščiai praneša, kad į 
Kiel uostą, kur sukilo vokie
čių laivynas, valdžia buvo 
nusiuntus socialistus Haus- 
maną ir Gustavą Noskę.

Hugo Haase, kairiųjų so
cialistų vadas Reichstage, ir 
Georg Ledeboui, Socialde
mokratų Partijos lyderis, 
taipgi pribuvo tenai tikslu 
sudaryti vietos Darbininkų 
ir Kareivių Tarybą.

Valstybės sekretorius

IR VĖL VIENAS DIEVO PATEPTINIS NUDARDĖJO 
NUO SOSTO.

on Nov.True translation filed with the post- mastcr at Boston, Mass., 
13, 1918, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

Vokietija respublika; 
valdžią paėmė socialistai.

KAIZERIS PABĖGO SU 
SAVO GENEROLAIS 

OLANDIJON.
Ant kaizerio rūmų dabar 

plevėsuoja raudona vėliava.
Berlynas šiandien jau re

voliucionierių rankose.
Tarp 6 ir 8 valandos pe

reitos subatos vakarą Ber
lyno gatvėse buvo didelis 
mušis. Iš vidurio miesto 
girdėjosi smarkus armotų 
šaudymas. Revoliucija apė
mė visą Berlyną. Dalį sos
tinės socialistų spėkos jau 
laikė savo rankose nuo 3 
valandos ryto.

Daug žmonių buvę už
mušta, pakol paimta trioba, 
kur oficieriai buvo užsidarę. 
Socialistų spėkos paėmė 
kontrolę ir tuojaus Įvykdė 
tvarką. Berlyno gatvėmis 
vaikščioja stiprios gvardi
jos. Revoliucionieriai užė
mė kronprinco palocių. 
Žmonės šaukia „Lai gyvuo
ja Respublika” ir gieda re
voliucines giesmes.

Kuomet revoliucionieriai 
’ kareiviai prisiartino prie 
• namo, kuriame buvo užsida- 

« Kabinetas .buP® o£?cieri^
usidedąs iš Šeidemano, Ge-!pasl?\® šūviai.

VOKIEIJOS SOCIALIS
TAI SUSIVIENIJO.

Vokietijos kairieji ir deši
nieji socialistai susitakė ir 
nutarė sudaryti ministerių 
kabinėtą iš abiejų frakcijų. 
Taip praneša Wolfo žinių

rium, pats iš tos vietos pa
sitraukdamas. Šituo buvo 
užtikrintas aprūpinimas ka
riumenės maistu, pakol ji 
bus demobilizuota.

Sutraukus Į krūvą visas 
žinias, kokios ateina per 
Šveicariją ir kitas šalis, 
šiandien Vokietijos padėji
mas išrodo taip:

Prūsijoj karaliaus jau nė
ra; valdžią paėmė Į savo 
rankas socialistai.

Bavarijoj ir Viurtember
ge apskelbtos respublikos.

Oldenburge karalius su sa
vo svita pabėgo; valdžią pa
ėmė revoliucionieriai.

Šlezvig-Holšteino provin
cija taipgi paskelbta respub
lika.

Frankfurt. Hamburg, 
Koeln, Essen, Muelheim, 

iAix la Chapelle, Emerich ir 
daugelis kitų miestų jau re
voliucionierių rankose.

Kiel, Wilhelmshaven ir ki
ti Vokietijos uostai yra su
kilusių jurininkų rankose.

Kaip matyt, Darbininkų 
ir Kareivių Taryba turi sa-

ivo kontrolėj jau visą Vo
kietiją. Revoliucija jau j- 

1 vykęs faktas ir pilnai nusi
sekus.

Iš 26 Vokietijos valstijų, 
14 didžiausių ir svarbiausių 

(valstijų, tų tarpe keturios 
' karalystės, jau revoliucio
nierių rankose.

Dvilika mažesnių valsti
jų, kurių revoliucija mato
mai dar neapėmė, irgi nega
lės ilgai laikytis prieš trium
fuojantį socialistų pirmyn 
ėjimą.

Viurtembergo karalystė 
apskelbta respublika ir ka
ralius pasakė, kad jis nei
siąs prieš socialistų judėji
mą, kurio reikalauja žmo
nių didžiuma.

ANT KAIZERIO RŪMŲ 
PLEVĖSUOJA RAUDO

NA VĖLIAVA.
Socialistai tuojaus atidarys 

Kalėjimus.
Kopenhaga. — D-ras Lieb- 

knechtas, pagarsėjęs socia
listų vadas, kuris už prie- 
šinįmąsi kaizerio valdžiai iš
sėdėjo daug mėnesių kalėji
me, dabar paskelbė Berlyno 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos vardu šitokį praneši
mą:

„Policijos valdyba, kaip 
lygiai ir vyriausis komen
dantas, yra jau musų ran
kose. Musų draugai tuo
jaus bus paleisti iš kalėji
mų.”

Ant kaizerio rūmų tapo iš
kabinta raudona vėliava. 
Raudona vėliava taipgi ple
vėsuoja ir ant Brandenbur
go Vartų.

Mūšyje ties „Komchofero” 
kazermėm tarp kitų krito ir 
draugas Habersroth, vienas 
iš darbininkų vadų.

laisva socialė liaudies res- Hausmanas ir atstovas Nos- 
publika. Vyriausia musų ’ke turėjo su Darbininkų ir 
užduotis — Įvykinti taika. I Kareivių Taryba konferen- 

„Tokie klausimai, kurie ciją, po kurios jie išleido ši
tokią proklamaciją:

„Draugai! Pirmu kartu 
kareiviai paėmė Į savo ran
kas politinę valdžią. Prieš 
mus stovi milžiniškas dar
bas.

| „Bet kad tą darbą Įvyki
nus gyveniman, musų judė
jimą reikėjo organizuoti. 
Tuo tikslu mes sutvėrėm 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybą, kurios pareiga bus pa
laikyt tvarką.”

Taryba nutarė: - -----
1. Kad sekretorius Haus- 

man pristatytų Darbininkų 
ir Kareivių reikalavimus 
Reichstagui.

2. Kad tuojaus butų per
traukti visi kariški žings
niai atkreipti prieš Tarybos 
judėjimą.

ČEKIJOS VOKIEČIAI 
ĮSTEIGĖ RESPUBLIKĄ.

Iš Vienos pranešama, kad 
vokiečių apgyventa Čekijos 
dalis jau formaliai likos pa
versta respublika.

Taigi Čekijoj susitvėrė dvi 
atskiros valstybės, vieną jų 
sudaro vokiečiai gyventojai, 
antrą — čekai. Išviso buvo 
Čekijoj apie 6,5000,000 gy
ventojų, kurių tris ketvirta
daliai yra čekai. Pastarieji 
apsirinko savo sostine Pra- 
gą, kuri stovi pusiaukelėj 
tarp Berlyno ir Vienos.

„Tokie klausimai, 
išeina iš laikinos vyriausy
bės rubežių, priklauso dar 

viešpatystei ir imperijos Įs- 
tatvmdavystei. Mes norim 
veikti išvien su dabar esan
čiais valdininkais ant kiek 
jie sutinka su nauja tvarka. 
Kiekvieną tam pasipriešini
mą mes esam pasiryžę slo
pinti spėka, kokia tik musų 
rankose randasi.”

Sulyg šito abelno pieno 
daugelyje miestų jau likos 
įsteigti pramonės apskri
čiai.

Bolševikai kreipiasi i 
Sąjungininkus taikos.

i yra kairiųjų vadai.

ISPANIJOS MINISTERI
JA REZIGNAVO.

Iš Madrido pranešama, 
kad po ilgo posėdžio minis- 
terių pirmininkas įteikė ka
raliui Alfonsui viso ministe- 
rių kabineto rezignaciją.

Prašo paskirti deryboms 
laiką ir vietą.

Londono ”Exchange Tele- 
graph” sako, jog Kopenha
goje gauta iš Petrogrado ži
nių, kad Rusijos bolševikų 
valdžia Įteikusi neutralių 
valstybių pasiuntiniams no
tą, kad tie persiųstų ją są
jungininkams. Šitoj notoj 
bolševikai prašą sąjunginin
kų valdžių atidaryti taikos 
derybas, kad tarp sąjungi
ninkų ir Sovietų valdžios 
pabaigus karę. Nota pra
šanti sąjungininkų paskirti 
tokioms deryboms laiką ir 
vietą.

Bet žinia iš Washingtono 
sako:

Bolševikų valdžios pa
stangos užvesti taikos dery
bas ir apkalbėti atšaukimą 
iš Rusijos Suvienytų Valsti
jų ir sąjungininkų kariume
nę daug domos čionai savęs
pi neatkreipia. Sąjunginin
kai Lenino ir Trockio vald
žios nepripažįsta, todėl jei 
bolševikai nori derybų, te
gul jie kreipiasi Į rusų val
džią Omske, vieninteli Ru
sijoj autoritetą, su kuriuo 
Suvienytos Valstijos ir są
jungininkai skaitosi. Rusi
jos šiaurės krašto valdžia, 
kurios būklė randasi Ar
changelske, telegrafavo a- 

nądien Omsko valdžiai, kad 
ir ji pripažįstanti pastaro: 
sios viršesnybę. Omsko val
džia buvo apskelbus Vokie
tijai karę.

SĄJUNGININKAI KONS
TANTINOPOLYJE.

Washingtone gauta ži- 
I nių, kad sąjungininkų spė
kos jau užėmė Turkijos sos
tinę Konstantinopoli ir de
mobilizuoja turkų armiją. 

Sąjungininkų komisija 
pribuvusi taipgi bulgarų 
sostiųėn Sofijon, kad nugin
klavus bulgarų kariumenę.

VOKIETIJOJ TEBĖRA
I)A 2,000.600 RUSŲ BE

LAISVIŲ.
Kelios dienos atgal rusų 

karės belaisvių šelpimo ko
mitetas paskelbė pranešimą, 
kad Vokietijoj ir Austrijoj 
tebėra da daugiau kaip 
2,000,000 rusų karės belais
vių, kurie rodos, tapo visai 
užmiršti. Nemažiau kaip 
200,000 jų sergą ir kas die
na mirštą.

I

. Revoliucio
nieriai tuomet pradėjo bom
barduoti namą iš kanuolių. 

Kopenhagoj gauta iš Wol- 
fo Biuro žinių, kad subatos 
naktį Berlyną užėmė jau 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos spėkos. Žinia apie 
kaizerio abdikaciją buvo 
priimta Berlyne po pietų su 
didžiausiu džiaugsmu.

Iš Berlyno oficialiai pra
nešama, kad karės ministe
rija pasidavė socialistų va
do Eberto kontrolei, kurį 
kunigaikštis Maximilianas 
paskyrė valstybės kancle- I

LENKIJA PASIĖMĖ 
GALICIJĄ.

Iš Vienos pranešama, kad 
Austrijos premjeras gavęs 
oficialių žinių, jog Lenkija 
pasiėmus Galicijos valdžią 
i savo rankas.

Galicija buvo po Austrijos 
valdžia. Ji guli Į šiaurę nuo 
Karpatų kalnų ir užima apie 
30,300 keturkampių mylių 
plotą. Ramybės laiku Gali
cijoj buvo apie 7,000,000 gy
ventojų.

Amsterdame gauta iš 
Krakuvos žinių, kad Lenki
ja apsiskelbusi jau respub
lika ir atstovas Daszynski 
esąs paskirtas prezidentu.

LENKIJA RESPUBLIKA. HALAI PAĖMĖ 500.000
Iš Berlyno pranešama, 

kad pereitą panedėlĮ Lenki-
AUSTRŲ.

Jš Was’ningtono praneša- 
jos premjeras Suierzynski ma, kad iki karės pertrau- 
apskelbė Lenkiją respubli- kos italai išviso paėmė arti 
ka. Prezidentu esąs paskir- 500,000 austrų ir 250,000 ar
tas Daszynski. kliu.
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2 KELEIVIS.

kis suspendavo. Seinų vysku
pas Karosas, sužinojęs apie tai, 
parašė kun. Michalkevičiui lai
šką, kad toksai pasielgimas ne 
tiktai nėra kunigiškas, bet ir 
nekrikščioniškas. Laiškas per 
Trybą nuėjo pas kun. Michal
kevičių. Ir vienkart pasklydo 
po visą Vilnių garsas apie š; 
atsitikimą. Kun. Michalkevi
čius net apsirgęs. Lietuvos 
Tarybos delegacija nuvyko pas 
Nuncijų ir papasakojo visą at 
sitikimą. Ir štai kun. Michal
kevičiui buvo Įsakyta pasiša
linti."
Tai ve, kokia tų „doros 

- j . °j mokytojų’’ dora ir meilė ar- 
Ir štai hau- . jej įmanytų, tai dėl

visai: rublio ir vadovavimo viens 
Lietu-. Ritą šaukšte vandens pa- 

viai žiuri į savuosius, jais ne- j skandintu 
pasitikikėdamL Jiems rodo-j 
ei 1/aJ it* li^Fiivrioi cjova ’
kraštą tvarkytų, tai vis tiek i 
butų sunku, nes lietuviai val
dininkai dar didžiau persekiotų 
juos, ne rusai kad darė.

’’—Tai,—girdėjau daug kar
tų kalbant, — kad ir busiant 
Lietuva neprigulminga, tai ne
busią žmonėms lengviau. Bu
sią visokių mūsiškių valdinin
kų, kurie busią biauresni už 
rusų žandarus."

„Darbo Balso’’ rašytojas 
stovi už Lietuvos neprigul- 
mybę. Tur būt tokią pat 
poziciją užima ir pats „Dar
bo Balsas.” Bet Lietuvos 
liaudis šitai pozicijai, mato
mai, nepritaria. Ir jos jau 
„niekas negali pertikrinti.” 

Pora sąvaičių atgal mes 
buvom perspausdinę Rusi
jos lietuvių suvažiavimų re
zoliucijas, kurios parodo, 
kad tenai lietuviai taip-pat 
priešingi atskirimui Lietu
vos nuo laisvos Rusijos.

Skaitant šitas žinias taip 
ir norisi paklausti pp. Na
ruševičių, Šliupų, Žilių, Bar- 
tuškų ir kompanijos: kas 
jus Įgaliojo atstovauti Lie
tuvos reikalus ir keno vardu 
jus kalbate, kuomet jus tvir
tinate, kad Lietuva nenori 
būt prie Rusijos?

D APŽVALGA B
Mažai |
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True translation filed with the post- 
iraster at Boston. Mass., on Nov. 
13, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

SOCLALISTAI TRIUM
FUOJA.

Vokietijoj užliepsnavo re
voliucija *

Vilimas Hohenzollem, bu
vęs Vokietijos imperatorius, 
pabėgo užsienin!

Toks staigus Dievo patep- 
tinio puolimas nuo augš- 
čiausio galybės čiukurio į 
gėdos ir paniekos bedugnę 
iki šiol istorijoj buvo dar 
nežinomas.

Ir kartu su jo pabėgimu 
griūva visi militarizmo bokš 
tai, griūva išnaudojimo 
sistema, kurios jis buvo in
strumentu ir simbolu.

Abdi kuoja visi Vokietijos 
karaliai, bėga visi kunigaik
ščiai. puola visi Dievo patep- 
tiniai.

O paskui juos minios gie
da „Maršelėzą,” eina gene- 
raliai streikai, Kruppai a- 
reštuoti, kariumenė broliuo
jasi su darbininkais...

Fronte plevėsuoja balta 
taikos vėliava, o namie ple
vėsuoja raudonos papartis.

Viešpataujanti kiesa Vo
kietijoj buvo Įtraukus šalį 
imperialistinėn karėn. šitą 
karę ji pralaimėjo. Ir suki
lę žmonės savo valdonus 
nuspyrė. Autokratizmas 
tunka tiktai pasekmingose 
karėse. Nenusisekusi karė 
reiškia jam pačiam smūgi. 
Junkeriai bandė laimės. Ir 
dabar jie turi užmokėti už 
tą bandymą. Jie turi bėgti.

Vokietijos revoliucija iš
leidžia visą įžangą ir, lyg 
kokia epika, prasideda be
veik nuo vidurio.

Rusijos revoliucija prasi
dėjo buržuazine valdžia — 
Miliukovo vadovaujamais

Vokietijoj gi visą šitą fa
zę revoliucija peršoko. Ji 
ant syk prasidėjo Kerens
kio laipsniu, jeigu netoliau 
da i kairę. Vokietijos minis
terių kabinete, kurį sutaisė 
dabar socialistas Friedrich 
Ebert. nėra nei buržuazijos, 
nei vidurinės klesos atsto
vų.

Princas Maksas atidavė 
valstybės kanclerio vietą so
cialistui. Ebertas užėmė 
šitą urėdą pritariant Reich
stago partijų didžiumai.

Tuomet kairieji ir dešinie
ji socialistai susivienijo ir 
su Berlyno kariumenės pa
rama paėmė visą valdžią į 
savo rankas.

Tuo pačiu tarpu po visą 
Vokietija, tartum iš po že
mės, visuose miestuose pasi
rodė Darbininkų ir Karei
viu Tarybos. Ir visoms toms 
taryboms vadovauja socia
listai.

Į tris dienas Vokietijos re
voliucija nuėjo taip toli, 
kaip Rusijos revoliucija po 
trijų mėnesių.

Kai įleistos šaknys visai net ei-; 
singų sąvokų.

"Lietuvos nepriklausomybė
je jie nemato nieko tokio, kas 
jiems patiktų. Jiems nepri
klausomybė išrodo, kaip sena' 
ragana, numaskuota jauna 
gražia panele.

"Bet tik nuostabu, kad mu
sų yra dviejų rūšių agitatoriuj 
kurie traukia vis Į savo pusę, j 
žydai traukia Į rusų pusę, ~ 
lenkai — į lenkų, 
dis skila į keletą dalių, 
priešingų viena kitai.

pasitikikėdamL Jiems rodo-j "__________
si, kad ir patys lietuviai savo | LIETUVOS „KARALIUS” 

JAU MOKĄS LIETU- 
' VIŠKAI „TĖVE MUSŲ.”

„Darbininkas” 9 lapkričic 
numeryje išspausdino kleri
kalų "pasiuntinio” K. Pakš- 

Įto laišką iš Europos. Tarp 
kitako tasai Pakštas rašo ir 
apie Lietuvos „karalių.” Ji
sai sako: ''visos partijos (iš
skyrus tik socialistus) tapo 
monarchistais.”

Lietuvos buržuazija (tau
tininkai ir klerikalai) nor? 
karaliaus daugiausia dėl 
to, kad ji bijosi socialistų ii 
revoliucijos. Lietuvon esą 
jau parvažiavę daug lietu
vių bolševikų, daugiausia 
studentų, kurie atsivežė su 
savim daug aukso (keli ju 
turį po 100,000 ir 200,000 
rublių) ir su tais pinigais 
jie jau varą tenai „savo pek
lišką agitaciją’’ raštu ir žo
džiu

Pasitraukus 
priešo armijai, 
vengiamu keliu turėsiąs už
viešpatauti socialistai.

Tai vienas pavojus Lietu
vos prabaščiams, dvarpo
niams ir biznieriams.

O čia vėl žydai — žydai 
Lietuvoj neišpiauti! Todei 
rašo Pakštas,—

"Valstybės Tary ba, visa tai 
pramatydama^ visais keliais 

bando organizuoti lietuvišką 
armiją... Jeigu karalius butų 
ant sosto, tai armijos klausi
mas savaimi išsiristų: juk 
karalius nebus be lietuviškos 
gvardijos.’’

Tai ve, kam Lietuvos re
akcininkai nori karaliaus ’ 
Ir jie tą karalių jau pasirin
ko. Pasirinko vokiečių prin
cą Urachą. Ir klerikalų 
„pasiutinys” Pakštas
džiaugiasi savo laiške, kad 
tas junkeris jau išmokęs 
lietuviškai „Tėve musų.” 

i Girdi:
"Karaliaus dvaro kalba bus 

lietuviška. Jis jau dabar mo
kąs lietuviškai "Tėve musų."

Na, o jeigu jis da išmoks 
lietuviškai „Sveika Marija’’ 
ir 'Tikiu į Dievą Tėvą’’, tai 
bus visai geras Lietuvos val
donas.

Taip protauja musų kleri
kalai.

Bet jau taip nebus. Jų pie
nai jau subirėjo!

I
iš Lietuvos 
tenai neiš-

LIETUVOS ŽMONĖS LIN
KSTA PRIE RUSIJOS.
So. Bostono klerikalų or

ganas 2 lapkričio numeryje 
perspausdino iš Lietuvos so
cialistų leidžiamo „Darbo 
Balso” tūlo A. Griciaus 
straipsnį „Lietuvos nepri- 
klr.usomybė ir musų žmonių 
nuomonė apie ją.’’

Iš to straipsnio matyt, kad 
Lietuvos liaudis nenori nuo 
revoliucinės Rusijos skirtis. 
Girdi:

"Visi, kurie turi supratimą, 
kas tai yra šalies nepriklauso
mybė, jos pageidauja. Bet 
vargas su tokiais, kurie jokio 
supratimo apie ja neturi. Tai 
yra žemesnioji nesusipratusio- 

• ji liaudis, kuri tiki visiems agi
tatoriams. kur leidžia netikrus 
ir niekuo nepamatuotus paska
tas. šitų žmonių niekas negali 
pertikrinti, nes juose jau gi-

LIETUVOS ŽENKLAL 
RAUDONE

”Lietuvos Aidas’’ praneša, 
kad jo redakcija gavusi iš T. 
Daugirdo Lietuvos ir jos 
kraštų ženklų (vėliavų), jo 
naties padarytų remianties 
istorijos žiniomis. „Lietu- 

vos Aidas” aprašo juos taip: 
”1. Lietuvos ženklas — vy

tis raudoname lauke, ant balto 
žirgo, su skydu kairėje ranko
je, dviem kryžmom kryžių iš 
viršaus paženklintu, ir dešinė
je rankoje augštyn iškeltu kar
du.

”2. žemaičių ženklai—meš
ka, juoda raudoname- lauke, 
ant paskutiniųjų kojų stačia 
atsistojusi, iš žiūrėtojo dešinės 
j kairę atsisukusi, išsižiojusi.

”3. Perlojaus miesto — tau
ras su kryžiumi tarpragėje 
raudoname lauke.”
Vadinasi, visi Lietuvos 

ženklai yra raudoni. Žirg- 
vaikiai-vyčiai, meškos ir ki
tokios senovės liekanos gali 
būt atmestos, bet raudona 
vėliava tikrai Lietuvoj ple
vėsuos.

SUSIPEŠĖ DĖL VADOVA
VIMO.

Lietuvoj susipešė „dvasiš
ki tėveliai.’’ Susipešė dėl va
dovavimo. Apie tai rašo 
„Naujoji Lietuva,’’ sakyda
ma:

"Avių kirpikai. rodos, visa
da sutinka. Bet tas sutikimas 
tol, kol ir vienam ir antram 
nauda. Kai tik vienas pasikė
sina antro nuosavybės užgrob
ti, tuoj prasideda vaidai, nesu
tikimas ir vieno laimėj mas, 
antro pralaimėjimas.”

Toliaus „N. L.” paduoda 
iš Lietuvos klerikalų organo 
„Vado” šitokią žinią:

"Vilniaus vyskupijos valdy
tojas kun. Michalkevičius bu
vo įsakęs Vilniuje prie šv. Mo
tinos litanijos kalbėti "Krolo- 
wo Korony Polskiej.” Pasiprie
šinus keliems kunigams, pen-'

pat gimimo valandos.
ko trūksta, kad jis butų jau 
lopšelyje ėmęs stebuklus dary
ti! Tai esąs reiškaus matymo 
politikas, kurs ir 1995 m. Vil
niaus seimą nuo išvaikymo iš
gelbėjo, kurs vyriausias bu
vo organizatorius kaimiečių 
revoliucijos ir garsus. agitato
rius, už kurio galvą Rusų val
džia siūlė 10,000 rublių, nors 
jis ramiai sau Odesoje užėmė 
vietą... streikuojančių studen
tų ! Streiklaužių Rusija ne
persekiojo... Jo h istorijos ir 
geografijos rankvedžiai esti 
’kliasiški’ ir vartojami visose 
Lietuvos mokyklose... Kaip jis 
atkeliauja Amerikon, jis esti 
'priimamas su didžiausiu en
tuziazmu kaipo tautos didvy
ris.’ 'širdis karšta, platus pro
tas, laba ir dora dūšia, jis, J. 
Gabrys, yra vertingas tęsėjas 
darbų Basanavičiaus ir Kudir
kos.’ "Tai ne tiek galvinys ir 
mokslininkas, kiek žmogus 
veiklumo arba tvėrėjas histo- 
rijos,’ 'be jokios tuštybės, ne- 
j ieškantis išgaištančio ir leng
vo pasisekimo.’ ’jis kaipo koks 
senovės Romėnas, kurie tran
kė granito trobesius amžiais,’ 
be pailsimo. Jis vienas Pary
žiuje, Londone, Romoje atrodi- 
nėjo, kad Lietuvos klausimas 
tai ne Rusijos, ne Lenkijos, 
bet Europos klausimas. Kaip 
kitiems savo draugams prana
šauja gerus urėdus busimoje 
Lietuvoje, taip sau žada ’rolę 
pirmos vietos,’ kaipo atnaujin
tojas tautininio gyvenimo. Be 
Gabrio nėra Lietuvos, o Lietu
va — tai Gabrys.”
Taip Gabrys perstato sa

vo knygoj pats save.
"Gabrys turi lipšnius žo

džius ir gerus urėdus Lietuvo
je tiems, kurie jo ambiciją 
remia, bet sako išgrauš tiems, 
kurie drįsta jo tūlas klaidas 
apšaukti akyse svieto, o kaip 
per kunigus gausis į augštą u- 
rėdą, tai trenks juos kalėjimam 
kam išdrįsta priminti tamsius 
pasielgimus su' pinigais Jusai
čiui per jo rankas siųstais, ne
aiškius prietikius su TMD., ir 
streiklaužiavimą Odesoje ir tt.

"Reikia pasakyti, kad p. 
Gabrys yra apsukrus žmogus; 
girdėjau, kad rengiasi jį Lie
tuvoje pakelti į policijos vir
šininkus. bet tegul pirma apsi
žiūri kėlėjai, kad jis čion jiems 
didesnių klastų nepridarytų, 
.negu prasimanytomis depešo- 
mis iš švencarijos. Juk kas-gi 
mokės taip save išreklamuoti, 
kaip jis tai padaręs yra kny
goje 'Les Principaux Artisans 
de la Renaissance Nationale 
Lithuanienne’: Lietuva —
tai Gabrys, Gabrys — tai Lie
tuva. Kas-žin?! Juk buvo kas 
pakuždėjo p. Gabrio ausin, kad 
jis bus Lietuvos karaliumi... 
Na, ir pasirodė Lietuva — tai 
Gabrys, o Gabrys — Lietuva!” 
Bet mes galim užtikrinti, 

kad G&brys nebus netik po
licijos viršininku Lietuvoj, 
bet ir paprasto „policeiskio” 

‘vietos negaus.

Niekas šitų faktų neužginčys. 
”Vadinasi, jeigu kalbėt apie 

gėdą darančius lietuvių tautai 
darbus, tai reikia pradėt nuo 
tų, kurie pirmutiniai jais pasi
žymėjo. Ir teisę kalbėt apie 
tai tegali turėt tiktai tie, kurie riaušių Straipsniu, jie dau- 
nepritarė jiems pirma. įgausia atakuoja.' L_2__ 1

”0 klerikalai, j
Lietuvos Antanavičius, Lau- kartais pasako irgi skaudu 
kaičius ir panašius ’kramolos, žodį. Prasideda polemika ir 
malšintojus', šitos teisės netu- j šmeižimai.
ri. Jie prvalo užsičiaupt.” j Tokie vaidai baisiai de

moralizuoja visuomenę. Tai
gi, musų manymu, dabar ge
riau „tylėti.” Kritika geras 
daiktas tenai, kur ji dalykus 
pataiso; bet kur ji juos ga
dina, tenai reikia jos vengti. 

Taigi mes „tylim” nedelto, 
kad norėtume kam patai
kauti, bet vien dėlto, kad ne
norim pilti į ugnį aliejaus.

: Mokykloms ruošiama daug 
naujų knygų.

Iš Vadovėlių Leidžiamo
sios komisijos redakcijos ve-

i Bėda su musų „kairiai
siais” tame, kad jie labai 
mažai studijavę socializmo 

Įmoksią ir nenori mokytis. w v
Naujienas, kurios sociali- j^jo P. Klimo gauname pa- 

Į 
giausia atakuoja. Laikras-!

garbinusieji išvestas iš kantrybės,• v • T I - . ~ . . . . . !

zmo klausimuose duoda ge-
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PASIRAŠĖ ANT KĖDŽIŲ.
„Vienybė Lietuvninkų,” 

Tašydama apie tą deklaraci
ją, kuri buvo Philadelphijos 
konferencijoj mažųjų tautų 
priimta, sako:

’Taip-pat buvo padova
notos kresės, ant kurių 
atstovai sėdėdami pasira
šė, kurios taipgi pasiliks 
atminčiai.”
Versk šitą sakinį kaip no

ri, o vis išeina, kad tie atsto
vai pasirašė ant kresių, ku
rios pasiliks atminčiai.

O mes žinom, kad ”V. L." 
čia norėjo pasakyti visai ką 
kitą. Ji norėjo pasakyti, 
kad atstovai sėdėdami ant 
tų kresių pasirašė po dekla
racija.

Tai ve, kas išeina, kada 
tautininkų laikraščio redak
toriai nežino savo kalbos 
gramatikos!

BE GABRIO NĖRA 
LIETUVOS.

Tautiškų reikalų „specia
listas” Gabrys išleido Švei
carijoj knygą franeuzų kal
boj apie Lietuvą ir lietuvių 
judėjimą. Visam tam ju
dėjimui, žinoma, vadovauja 
tokie „didvyriai,” kaip kun. 
Kemėšis, kun. Milukas, kun. 
Bartuška, vysk. Karevičius, 
kun. Kaulakis, kun. Skrip- 
ka ir kiti klerikalai, o vado
vaujančia jų „žvaigždė” — 
pats Gabrys.

Paminėtas ir Šliupas, bet 
tik kaipo „aitrus anti-kleri- 
kalas,” „fanatiškas laisva
manis,” „pasiutęs partizan- 
tas,” „nesuvaldomas karšta
galvis” ir tt

”Tėvynės” bendradarbis 
Sėbras, rašydamas apie šitą 
knygą, sako:

"šimtas puslapių pašvęsta 
p. Gabriui ir jo veiklumui nuo

ČEKAI UŽTEPĖ KLE
RIKALAMS.

„Naujienos” gerai užva
žiavo klerikalams per nosį, 
kurie vis nesiliauja šaukę, 
kad bolševikai areštavo jų 
„vyriausią” kont-revoliuci- 
nę Tarybą Voroneže ir Yčą 
patupdė belangėm Dėl šito 
atsitikimo klerikalų organai 
visa gerkle rėkia:

"Tai ištikrujų pasielgimas 
pasibjaurėjimo vertas! Lietu
viai bolševikai susitepė biau
riu, lietuvių kilimo istorijoje 
negirdėtu darbu!”

„Naujienos” bolševikų už
tai nepagiria,bet jos nurodo, 
kad klerikalai meluoja, buk 
Voronežo incidentas esąs 
„negirdėtas lietuvių kilimo 
istorijoje darbas.” Jos sako: 

”Ar 1S05-6 m. buvo lietu
vių kilimo istorijos’ dalis? 
Taip. O ar pralotas Antanavi
čius neliepė žmonėms išdavi- 
nėt valdžiai lietuvius revoliu
cionieriams? Ar kiti kunigai 
neprisidėjo prie Lietuvos re
voliucionierių persekiojimo?

DELEI MUSŲ SANTIKIŲ. 
Vienas senas ir žymus Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
veikėjas rašo „Keleivio” re
daktoriui :

"Drauge! Jus matot, kad 
mūsiškiai 'bolševikai* perėjo 
jau netik visų socialistu pripa
žintos taktikos rubežius, bet ir 
sveikam protui pradeda prie
štarauti. Kodėl jus tylit, ko
dėl pataikaujat? Gal sakysit: 
’su žioplu . neužsimoka ?’ Bet 
turit atminti, kad jūsų tylėji
mas kenkia darbininkų judėji
mui. Matot, kad per savo at
kaklumą jie paraližuoja visą 
socialistų veikimą. Jie pa
smerkia Lietuvių Darbininkų 
Tarybą; jie pasmerkia Lietu
vos Laisvės Fondą; jie pasmer
kia progresyvės srovės suva
žiavimą — viską pasmerkia, o 
patįs nieko neveikia. Tai yra 
tikra darbininkų nelaimė!

"Drauge, ar galima tokį da
lykų stovį kentėti? Tylėsit ar 
netylėsi t, jie vistiek 'Keleivį’ 
boikotuoja, jeigu ne viešai, tai 
slapta.

"Mano nuomone, 'Naujienos’ 
laiko teisingą poziciją (išsky
rus kelis išsišokimus Rusijos 
klausimu) ir darbininkų kle- 
sai jos suteikia daug daugiau 
pamokinimų, negu* 'bolševikai' 
iš 'Laisvės’ ar 'Moterų Balso.’ 
kurie varo didžiausią agitaci
ją (šmeižimais), kad suban- 
krutijus vienintelį socialistiš- 
ką dienraštį. Ir jeigu jiems 
tas pavyktų, tai lietuvių dar
bininkų klesos reikalams butų 
didžiausis smūgis. Tada ir 
'Keleiviui' butų ankšta, jeigu 
jis prieš juos neatsiklauptų.”

Kaip matot, šitas draugas 
kalba labai nuoširdžiai. Iki 
šiol jisai Sąjungos frakcijų 
vaiduose laikėsi neutraliai, 
bet, matomai, musų „kairių
jų” draugų taktika išvedė jį 
iš kantrybės. Jisai priėjo 
nrie nuomonės, kad ta takti
ka darbininkų klesos reika
lams yra pragaištinga ir kad 
tylėti prieš ją negalima.

Gerai, bet ką-gi daryti? 
Kritikuoti? Praeitis paro
dė, kad rimčiausia kritika 
pas mus visuomet išsivysto 
i aitriausius vaidus ir nie
kinimus vieni kitų. Reikia 
žinoti, kad kairysis sparnas 
susideda iš karščiausio ele
mento. Taip yra netik pas 
lietuvius, bet ir pas kitas 
tautas. Pertikrinti tokių 
žmonių negalima, nes jie va
duojasi netiek protu, kiek 
jausmais. Nurodyk jiems 
klaidą, jie įsižeidžia, įkaista. 
Pasakyk, kad karščiuotis 
nereikia, jie pradės šaukti, 
kad tu „social-patriotas,” 
„oportunistas’’ ir net „dar
bininkų priešas.”

''LAISVĖ'’ KLYSTA.
„Laisvė” 86-tam numery

je nupasakoja, buk „tėvynės 
gynimo” principas jau žlu
gęs. Ir taip kalbėdama ji 
nori remtis Europos atsiti
kimais. Girdi, bolševikai 
buvo priešingi cariškos Ru
sijos gynimui ir jų pozicija 
uasirodė teisinga. Rusija li
kos sumušta, įvyko revoliu
cija ir darbininkai daug iš 
to laimėjo.

Bet argi tai reiškia, kad 
“tėvynės gynimo” principas 
;au žlugo? Kaip tik prie
šingai, tas principas dabar 
tik geriau paaiškėjo. Pats 
Leninas, kuris pirma sakė, 
kad darbininkai tėvynės ne
turi, dabar pradėjo šaukti 
uos darbininkus „ginti so- 

cialistišką savo tėvynę.” Ir 
bolševikai gina ją kaip įma
nydami.

Taigi „Laisvė” labai klysta 
sakydama, kad „tėvynės 
gynimo’’ principas žlugo.

Jeigu „Laisvė” pripažįsta, 
kad darbininkams reikia 
gintis nuo klesinių savo 
priešų namie, tai kokios gi 
liogikos dėsniais ji remiasi, 
kuomet ji sako, kad darbi
ninkams nėra jokio reikalo 
gintis nuo tokių pat priešų iš 
lauko?

Draugai iš „Laisvės,” kur
gi nuosakumas?

V

V.

ŽINIOS IŠ LETOS.
Vilniaus universitetas ir 

klerikalai.
Smetona, Yčas ir kiti kle

rikalų politikieriai kreipėsi 
į vokiečių valdžią, kad ji 
duotų pinigų Vilniaus uni
versitetui užlaikyti ir kad 
šį rudenį tas universitetas 
butų jau atidarytas. Visų 
pirma universtite norima 
atidaryti du teologijos kur- 

Į su. Tas parodo, į ką Lietu
va pavirstų, jeigu jos val- 

' džia patektų į klerikalų ran
kas. Inžinierių, daktarų ir 
sociologų Lietuvai visai ne
būtų, bet užtai butų pilna 
Lietuva niekam nenaudingų 
kunigų.

I

žemės ūkio mokykla.
Dotnavoj manoma j rude

nį atgaivinti buvusią prieš 
karę žemės ūkio mokyklą. 
Tam tikra komisija jau iš
važiavusi tuo tikslu Į Dotna- 
vą apžiūrėti buvusios mo
kyklos trobesių ir likusio 
inventoriaus.

tirti, jog minėtoji Komisija 
prie Lietuvių Mokslo Drau
gijos (Vilniuje) rūpinasi iš
leisti visus vadovėlius, kurie 
yra reikalingi lietuvių gim
nazijoms, įvairioms speciali- 
nėms mokykloms, mokytojų 
seminarijoms ir tt. Be jau 
išleistųjų, spaudai yra pa
ruošti arba ruošiami: musų 
didžiojo kalbininko J. Ja
blonskio Lietuvių kalbos 
gramatika (visas kursas au- 
irštesniorioms mokykloms), 
M. Bržiškos Duonelaičio 
raštų gimnazijai pritaikin
tos ištraukos ir analizė, taip- 
pat M. Biržiškos, Lietuvos 
geografija, ,A. Janulaičio 
Lietuvos institucijų istorija 
(platus Lietuvos teisės na- 
ęrinėiimas), paties P. Kli
mo Lietuvos senovės kultu
vą. išdėstymas seniausios 
lietuvių etnografijos, pri
gimties, ūkio, visuomenės 
sutvarkymo, tikybos ir poli
tikos santikių pradžios — li
gi Mindaugio. Jau sutaisyti 
arba taisomi bei verčiami 
yra gimnazijos kursai: Geo
grafijos pradžia (vietoj iš
parduotosios 1915 m.), Eu
ropos geografija, Rytai ir 
mitai (Ivanovo), Senovės is
torija, Vidurinių amžių isto
rija, Naujoji istorija, Lietu
vos (Liubavskio) istorija, 
Vokiečių kalbos vadovėliai 
(I-II d.), Franeuzų kalbos 
vadovėliai, Algebros uždavi- 
nynai, Psyekologija (Čelpa- 
novo), Teisės enciklopedija 
(gimnazijos kursų), Higie
na, Fizika (visas platus 
kursas), Geometrija, Pri
gimties mokslų vadovėliai 
(kelios knygos) ir dar visa 
eilė tolimesniųjų kursų nau
jų ir vieton jau keno nors 
išleistųjų, jeigu jie pasiro
dys netinkami kalbos bei ra
šybos žvilgsniu ir šiaip jau 
specialinėms mokykloms y- 
ra taisomas bendrasis bu- 
galterijos kursas, koopera
tyvų sąskaitų vedimas, pa- 
idagogika, neorganingosios 
chemijos kursas, projektuo
jamoji (metmenų) geomet
rija, gyvulių vaisvmas, že
mės darbas (bendrosios da
lys), mineralogija ir kris
talografija. dirvų mokslas ir 
kt. Daugelis išparduotųjų 
knygų taisomos leisti ant
ruoju leidimu pataisytos ir 
išlygintos, k. a. aritmetikos 
teorija, skaitymai ir kt. Ko
misijos darbe dalyvauja gri
žu sieli iš Rusijos kalbinin
kai ir prityrę mokytojai. 
Vadovėlių Leidžiamosios 
Komisijos uždavinys — ap
rūpinti Lietuvos mokyklą 
kiek galima vienodais ter
minais, išlyginta taisyklin
ga kalba ir rašyba parašy
tais vadovėliais. Šiuo sun
kiuoju karės metu daug Ko
misijai tenka patirti savo 
darbui kliūčių, ypač dėl po- 
pierio išgavimo. Dabar tvir
tai tikimasi jo įsigyti iš Re- 
velio fabrikų. Komisija es- 
santi pasiryžusi tvirtai ir 
nuosakiai toliau varyti pra
dėtąjį kultūros darbą, dėda
ma pamatus Lietuvos mo
kyklų ir mokslo literatūrai.

Garliava
(Kauno apskr.).

Paskutiniu laiku per Gar
liavos miestelį perėjo daug 
žmonių grįžtančių iš Rusi
jos, pėsčių ir važiuotų. Ne
mažai grįžo iš Rusijos ir į 
Garliavos parap. Tarp jų 
kai kurie yra labai apverk
tiname padėjime, nes par
grįžę viską rado sugriauta, 
sunaikinta. Neturi nei na
mų, nei gyvulių, o kiti nė 
duonos prasimaitinimui. 
Tokie labai reikalingi visuo
menės užuojautos ir pašal
pos.

Manoma kurti dramos 
mokyklą.

dramos mokyklos.Dėl
Grįžęs iš Rusijos ir apsigy
venęs Vilniuje Petrapilio - 
valstybinio teatro artistas J. 
Vaičkus prašo pranešti, jog 
jis norinčiuosius įstoti jo ža- 
damon steigti lietuvių dra
mos mokyklon kviečia apsi
lankyti pas save arčiau susi
pažinti su scenos gabumais. 
Diena ir vieta oficialiams 
kvotimams busianti paskel
bta vėliau.

Ex-kaizeris su princais iš
keliavo kelionėn aplink svie
tą. Nelaimingą trampą vi
sur varoma šalin nuo durų.
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NORWOOD, MASS. 
Slapta diplomatija ir sau

valė pas socialistus.
Kad musų socialistinėj or

ganizacijoj demokratizmo 
principai ištikrųjų pradeda
ma mindžioti ir susidariu
sios klikos sauvališkai pra
deda veikti, priparodo tąjį 
laktą ir LSS Vl-to rajono 
slapta konferenciją.

Pirm negu apie tą konfe
renciją šį bei tą pasakius, 
reikia paminėti keletą su ta 
konferencija šiek-tiek be-'i- 
rišančių dalykų.

Liepos 14 d. š. m. LSS.
133 kuopa savo susirinkime i 
svarstė gautą iš Massac’nu-, 
setts valstijos Socialistų 
Partijos sekretoriaus atsi
šaukimą, k.axi x vv.
„Miliono Dolerių Fondą,” t'siant Sąjungos „atšaukti — • . •• • J J _ _• _ _ _V, 
dą.

tų rinkimai Po smarkiu 
diskusijų nutarta dalyvauti 
rinkiminėj kampanijoj, nors 
tarp kandidatų yra „blogų.”

P. Grigaičio prašalinimo 
klausimas. Nutarta praša
linti Grigaitis ir visi Schei- 
demano (?) pasekėjai.

S. P. AVorcesterio konfe
rencijos skilimas. Užgirta 
iš konferencijos išėjusių 
draugų pasielgimas — pa
girta juos už drąsą ir pasi
priešinimą ”socialpatrio- 
tams.”

Tai ve, kokie to slapto su
važiavimo vaisiai!

Kaip "komisija” uzurpa
vo sau teisę šaukti šitą slap- 
itą euvažiavimą, taip tas su- 
1 važiavimas uzurpuoja sau 

kad remtų S. P. • diktatorišką teisę, nesiklau- 
— _ — 1 - — - — ~

socialistų agitacijos fon-.jos nutartą suvažiavimą.
Delei to atsišaukimo, Apie kitus to suvažiavime 

Kuopos susirinkime kuo nutarimus palieku musų 
smarkios ciskusijos. Tūli. darbininkiškai spaudai ir 
musiSKiąi kaineji spyrėsi, gąjungiečiams spręsti. Tas 
kad kuopa atsisakytų remt suv buvo 29 rugsėio š. m. 

kova, nesą tarp kandidatų Man tik nuostabu, kad L 
esą ‘„socialnatriotu.” Klau- S. S. 133 kuopa išklausius 
simas reikėjo palikti sekan- tos niekeno neįgaliotos ”ko- 

............... Buvo misijos” raporto neužpro
testavo prieš šitokį sauva- 
liškamą. Ištikrųjų kuopų 
didžiumai trūksta • drąsos 
Dikatorystės pradeda apsi
reikšti. Mūsiškiai 133 kuo
pos diktatoriai esą LSS 
Vl-to rajono organizatorius 
antras LSS. 133 kuopos na
rys, trečias kairesnis . dagi 
už Norvroodo didžiausi bol
ševiką „inteligentas.” Anot 
tūlų draugų nuomonės, „ne
svarbu kas šaukė tą suva
žiavimą”. Na,ir numota ran
ka. Aišku, kad musų orga- 
zacijoje suirutė. Ar šitaip 
privalo būt? Prie ko šito
kiais keliais eidami prieisi
me? Pagalvokite sąįungie- 
čiai. Nejaugi tai kairumas 
šitoks biurokratiškas rėži
mas? Nejaugi čia didžiu
mos valios pildymas?

Susitarę slaptomis bure-

i

čiam susirinkimui, 
išrinkta komisija sužinoji
mui, ką kitos kuopos šiuo 
klausimu daro.

Sekančiame LSS. 133 kuo
pos susirinkime (12 rugpiu
čio ) teiravimosi komisija 
raportuoja, kad kaip pas 
mus, taip ir kitur „kairieji” 
priešingi rėmimui. Tas pats 
savai mi aišku, kad musų 
„kairieji” draugai geriau 
bevelija palaikyti buržua- 
zišką viešpatavimą, negu 
remti socializmo propagan
dą ir agitaciją. Tai ve prie 
ko ių fanatizmo kraštutiny- 
bė juos priveda. Kuopa vie
nok balsų didžiuma nutarė 
savo dalį pasiųsti „Miliono 
Doleriu Fondan,” nepaisant 
kaip kitos LSS. VI rajono 
kuopos pasielgs. Su šituo 
kuopos nutarimu užsibaigė 
ir komisijos veikimo termi
nas, taigi komisija buvo iš- lis narių daro organizacijoj 
rišta.

Nežiūrint to, tos tris ypa- 
tos uzurpatiškai pasilaikė 
sau komisijos teises ir kaipo 
„komisija” niekeno neįgalio
ta veikė slaptomis savo dar
bą.

Šitoji sauvaliaujanti „ko
misija” be jokios LSS. 133 
kuopos žinios_ ir Įgaliojimo 
sušaukė LSS/Vl-to rajono 
slaptą konferenciją Nor- 
woode. (Apie tą konferen
ciją „Laisvės” 85 numeryje 
tūlas Didro rašo savo brai- 
žinėlyje „Idealistai”).

Kaip toji konferencija bu
vo sušaukta — nieks nežino. 
Abejoju, ar žino kitos LSS. 
Vl-to rajono kuopos; ar rin- . 
ko savo atstovus, ar tik Iv-, heiuviams.

•p?

kas jiems patinka, nesiklau
sdami organizacijos jokių 
ingaliojimų.

Jeigu jau tris kuopos na
riai turi teisę savo noru 
šaukti viso rajono suvažia
vimą, gal būt, kad tų nieke
no neįgaliotų „delegatų” 
suvažiavimas gali atšaukti 
ir visos sąjungos- nutartą 
suvažiavimą. Juk atėjo to
kie laikai, kad „diktatoriai’ 
viską gali.

Didros pati.

ST. LOUIS, MO.
D-r as R. G želi paimtas 

kariumenėn.
Vietos žmonėms, taipgi ii 
' * ų yra gerai žino-

deriai konspiratyviškai per Jauna8 daktaras R. 
laiškus susitarė susivažiavo Gzell, pasižymėjęs savo su- 
ir padarė viso LSS. Vl-to 5abum.u «’ oas>syent.imu gy- 
raiono vardu nutarimus? A'™, zra?niS’ Šiomis dieno- 
šitas klausimas beabėjo pa-:™s hko.sl Palnltas mditarėn 
aiškės vėliaus ; tarnystėm kur gavo pirmošiuo kart^’ man svarbu! Keutenanto rangą. _
patįs nutarimai, kuriuos tas’ tPr- pze^ lankė ginina- 
slaptas susivažiavimas pa- Rusijoj, g! medicinom 
darė ir apie kuriuos 133 kuo- mokslą išėjo Amerikoj, 
pai raportavo ta sauvališ- Nors daugelis priešų bandė 
kai veikianti „komisija.”

Įnešimų butą ve kokių:
LSS. _ _ _ . .

Nutarta varyt agitaciją už šginybes ir su tikru pasi- 
Brooklyną. įšventimu ir atsidavimu pra-

„Laisvės” rėmimo reika- dėjo nešt pagalbą sergan
tis. Nutarta remti, nes tiems. Be jokiu garsinimų 
„Laisvė” pastaruoju laiku laikraščiuose jis greit pa- 
laikosi bolševikų taktikos. | garsėjo miesto ir apielinkės 

L. S. Sąjungos suvažiavi- (žmonių tarpe ir kasdien prie 
mas. Nutarta LSS. X-tą su-'jo duru ligonių būriai stovė- 
važiavimą atšaukti (’?- jo, laukdami savo paeilės. 
sic.); motyvai: šiuo laiku j Jaunas daktaras turėjo di- 
suvažiavimui įvykus „mums 
gręsia kalėjimas, o ’social- 
patriotams’ ir oportunis
tams užstotų šeimininkavi
mo gadynė Sąjungoj.”

Socialistų Partijos šių me

jam pakenkti ir sunkios ap
linkybės snaudė, tečiaus bū
damas neišsemiamos energi- 

Namo klausimas, jos žmogus pergalėjo prie-

deli pasisekimą.'
Pažįstantieji jį linki jam 

kuogeriausio pasisekimo 
tarnystėj ir trokšta, kad 
kuoveikiausiai likimas leistų 
jam sugrįžti. J. K. D.

.. MONTELLO. MASS. 
šis-tas iš socialistų 

judėjimo.
Lapkričio 3 d. čionai buvo 

LSS. 17 kuopos parengtos 
orakalbos. Trumpas, bet į- 
spudingas ura kalbėles pasa
kė d. Jurgis Pakaušis, d. P. 
Balsys ir d. H. Stonkus. 
Nurodinėta susirinkusiems 
reikalas balsuot už socialis
tų kandidatus.

Buvo leista republiko- 
nams bei demokratams kal
bėti ir socialistų ergamen-
tus kritikuoti. Tečiaus nei; 
vienas neatsirado, kas butų 
stojęs ir apgynęs demokratu! 
^r republikonų „principus.” i 
Matomai visi sutiko, kad tik 
socialistai gali pasaulį išgel- fluenza”

i Epidemiškoji liga pamažu BALTIMORE, MD. toną ir palaidotas Lietuvių 
'nrodpdn anrimalšinti. Ansir- k’itnLrii’o lolL-n Taut. kaninpsp'pradeda apsimalšinti. Apsir- Kunigija laiko žmones savo Taut. kapinėse.
! girnai ir mirimai mažinasi. ( vergijoj. ! Juozas Povilaitis po ilgos
i Daugiausiai delei tos ligos Kuomet Sl)aliu mėnesiu ir sunkios ligos Pasimirė- 
nukentėjo bizmenar. smuk- Geros širdies lietuviai pada

re jam gražų grabą nupirkę 
lentų. Palaidotas ant Lie
tuviškų Tautišku kapinių.

- Lai būna jiem lengva sve
tima

liniukai ir kunigai, nes per 
keturias sąvaitės savo biz
nio vietas turėjo laikyti už
darytas Geistina butų, kad 
tokius biznius ir ant visa
dos uždarytų, žmonės 
greičiau apsišviestų ir apsi
valytų nuo tų purvų, ku
riuos gyvenimui neša gir
tuokliavimas ir tamsumas.

A. A. Gailia uskas.

WATERBURY, CONN. 
Mirė Vladas Karbauskas.

Negeistinoji viešne ’Tn- 
apsilankius ir čio- 

bėt nuo visų tokių nelaimių, nai išnlėšė ir iš musu tarpo 
Į^įjLieS Žmonija činn/Jlan C9VI1 fllllcil T»rn k"!-
kenčia.

Be prakalbų buvo ir dai-: ________ B
jų. P-lės Monikiutė ir Sku-į Vladą Karbauską, 
Hute sudainavo duetą, Mo- 30 d. spaliu.

Velionis buvo 39 metų am
žiaus. laisvu pažiūrų ir rim
to, malonaus budo. Jo drau
giškumas ir darbštumas pa
darė jam daug prietelių tarp 
vietos Fetuvių. Jis turėjo 
gana plačią intekmę žmonė- 

;r abelnai buvo mylimas. 
$o.05, Keliose pašalpinėse drau

gystėse sekretoriavo. Jam

šiandien nemaža savų aukų. Tarp ki
tu nuo tos ligos mirusių lie
tuviu reikia paminėti ypač 

mirusį

’iikiutė padainavo solo. Ma
žos mergaitės" deklamavo ir 
buvo atvaidintas monolo
gas „Kalinis.”

Žmonių, atsilankė mažai. 
Nežinia kodėl montelliečiai 
pradeda visai atšalti nuo 
riešų susirinkimų. Lėšų pa
dengimui suaukauta f 
«ž ką reikia tarti ačiū.
Lapkričio 3 d. LSS. 17 kp.: daugelis lietuvių ap-

-avo mėnesiniame susirin- gailestauja. • m-
■ūme tarp kita, ko nutarta1 L,A Ukesą Politinis Kliu- 
narašyti rezoliuciją, reika- “?'• L 9 F 9??p.T‘?n0 dr au' 
’aujant prašalinimo Grigai
čio iš L. S. Sąjungos.

Susirinkime dalyvavo ga
ja mažai narių, palyginus

i

prija ir bene Lietuvos Sunu 
Draugija nupirko velioniu1' 
gražius gyvų gėlių vaini
kus.

ju kuopos nariu skaičium. į Laidotuvės su bažnytinėm 
šitoks dvasios nupuolimas !S.rai?2,m, ?/*uv?..!5 ?U'kU 

;ocialistuose — tai nekeisti- f10'. l ® £1!

orivalo lankytis į mitingus,i Nore velionis užsitarnavo 
kurie būna kas pirmą nedėl- £au vietą lietuvių kapinėse 
dienį mėnesio 10 vai ryte. !kur.1'1. būdamas dagi

Pasaulio pilietis. buvo bet kadan-
Nuo Rcd. Antros dalies !lkVsi°s 10 “°.telJes .">?*!- 

korespondencijos nededam F'a Pal?ld?ta_aiy?? klp!?esf^ 
dėlto, kad reikėtų daryti an
gliškas vertimas.

PHILADELPHIA, PA. 
Rubsiuvių laimėjimas.
Pasidarbavus vietos lietu

kų rubsiuvių unijos organi
zatoriui, čionai rubsiuviai 
mtiTi kartu lamėjo savo rei
kalavimą pakelti jiems mo
kestį už darbą.

Pora mėnesių tam atgal 
rubsiuviai pareikalavo pakė- 
imo 2 doleriais algos tiems, 
kurie dirba nuo savaičių, gi 
kurie dirba nuo „štukų” 
'piece work) — pareikalau
ta 10% daugiau. Reikalavi- 
rai likosi išpildyti be darbi- 
įinkų streiko. Dabar parei
kalauta, kad savaitiniams 
darbininkams butų pakelta 
mokestis trim doleriais, o 
Sukiniams 15%.

Kadangi delei siaučian
čios ligos susirinkimų laikyt 
tebuvo galima, tai musų or
ganizatorius aplankė dirb
tuves. padarė šap-mi tingus 
r tokiu budu padaryta ben
dras nutarimas paduot sam
dytojams minėtas reikalavi
mas. Paduotą reikalavimą 
darbininkų samdytojai su
tiko išpildyti, tik kaikurios 
nažos verauzės buvo bandę 
priešintis, bet pamačiusius 
savo pozicijos silpnumą ir 
darbininkų vienybę ir jos 
nusileido. Mat šiuo laiku dar 
bininkų sunku gauti; darbi
ninkams pametus darbą, 
-treiklaužių negausi užtek
tinai, kad užsakytas darbas 
galima butų varyti, tajgi 
šių aplinkybių verčiami 
mbsiuvių samdytojai išpil
dė darbininkų reikalavimą.

Noi^ visam pragyveni
mui begalo pabrangus šitas 
laimėjimas nedaug tereiš
kia, bet visgi jis yra laimė
jimu ir tai tuo didesniu, kad 
darbininkams nereikėjo 
streikuot ir pavargti.

« * »

tai moteris norėio, kad ir 
jos mylimas Vladas ten butu 
palaidotas. Daug žmonių ji 
palydėjo.

Velionis paliko moterį ir 
13 metų sūnų dideliame nu
liūdime.

J. S. Pruselaitis.

čionai siautė epidemiškoji 
influenza, valdžia, kad su
laikius ligos besiplėtojimą, 
uždarė saliunus, teatrus, 

į viešo susirinkimo svetaines 
lir bažnyčiom liepė uždarvt 
savo duris.

Kaip visame kame, taip ir 
šitame atsitikime dvasiški1 
tėveliai pasirodė dvivei- šis bei tas iš musų padangės, 
džiais. Suagitavę savo žmo-j šiuo laiku nors ir apsun- 
nes skaitlingai rmkues baz-. kinta? visokis visuomeniš- 
nyciosna ir maldauti dievų, veikimas, tečiaus visgi 
Kad tie apsaugotų nuo ligos, J kiek vra galima žmonės kfU. 
sekanti nedėldienį išpildė, 
valdžios patvarkymą. Mat 
manė, kad žmonėms reika
laujant bažnyčios atidary
mo, valdžia turės jas atida
lyti, o-kunigija čionai bus 
teisi ir valdžiai ištikima. Už 
viskąi turi būti kalti žmonės.

Suagituotų žmonių — fa
natiku — prisirinko daug. 
Reikalauja, kad jiems baž- 
jyčia butų atidaryta. Poli
cija žmones išvaikė. Kuni
gėlis vienok rado fanati
kams kelią Į bažnyčią — 
žmonės eina klebonijom,, iš 
klebonijos šoninėmis dūri
nis eina bažnyčion ir užsi
darę poteriauja.

Šitas faktas nušviečia 
ir tai, kad kunigija lai
ko sufanatizuotus savo žmo
nes stiprioj vergijoj. Ilga
skvernio pasakymas tai ak
lai miniai yra šventu. Kum
žas dėl savo biznio jei lieptų 
žmonėms Į ugnį lįsti, jie lįs
tų. Toji akla minia, jeigu 
pati neskaito, tai visgi iš kal
ių gauna gerai žinojimo, 
kaip greit galima užsikrė
si pavietre tokiose vieto
tose ir mirt nuo jos, bet gi 
kunigui liepiant rinkties, 
kad nešt jam pinigus, jie net 
valdžios bausmės nepaisyda
mi vogtinai bėga bažnyčion, 
Vadinasi, daug da reikia pa- 
iėt darbo, kad Romos juo
dosios armijos įtekmę į žmo
nes nuveikus.

žemelė.
Juozas Petrikys.

AKRON, OHIO.

A. K.

ta ir rūpinasi savo rytojumi. 
Vieni perkasi farmas ir 

nusikrato fabrikinį jungą, 
i kiti vilkdami ji da stengia
si pasunkinti, steigdami pa- 
irapiją ir rūpindamiesi gaut 
'ant savo sprando „jegamas- 
tį.”

Parapijos tvėrėjai landžio
ja po stubas, kalbina žmones 
nrisidėti, renka pinigus, te
čiaus nieko nėra žinoma 
kaip tikrai su da parapija 
dalykai stovi.

Rugsėjo 15 d. buvo tos 
tveriamos parapijos mitin
gas. Susirinkusieji nutarė 
dėti po dolerį ir už tuos pini
gus siųsti delegaciją pas 
vyskupą su prašymu duot 
jiems kunigą. Vargšai, be 
pančių jie bijosi vaikščiot.

Mūsiškiams katalikams 
čionai nesiseka. Parengia 
jie balių ar teatrą, tai vis da 
iš kišeniaus turi pridėti, 
kad lėšas apmokėjus. Ma
tyt, kad ir šito darbo jie at
likt nemoka, nes jei socia
listai ką parengia, tai vis da 
ir pasipelno. Mat katalikai 
joki vakarą be svaigalų pa
rengt negali. Jie priperka 
raugalo, išgeria, bravoram 
pinigus atiduoda, o patiems 
tiek naudos, kad ne vienam 
prisieina da ir daktarui ar
ba teismui užsimokėti.

Nežiūrint šito jų tamsumo 
kenksmingumo jiems pa
tiems, jie visgi tą tamsumą 
nori palaikyti ir tuo tikslu 
organizuoja savo parapiją.

Kaput Jokimas.

LAVVRENCE, MASS. 
Margumynai.

Seniau šitas musų mieste
lis buvo tarpe apielinkės lie
tuvių pagarsėjęs tuomi, kad 
daug jaunimo randasi, o y- 
pač merginų.

Dabar jaunimas baigia iš
nykti. Vieni susiženijo, kiti 
pasenėjo, sykiu prapuola vi
sa musų kolonijos garbė.

Socialistai jau susenėjo, 
ir aptingo. į susirinkimus, 
nors sekretorius ir šaukia, 
nesilanko, o jei susirenka, 
tai bent penkiom valandom 
vėliaus paskirto laiko.

LMPS. kuopa taipgi mėg
sta tingėti. Girdėjau, kad 
pradėjo ”etikos” mokintis.

Kunigai gi veikia išsijuo
sę, kad tik daugiau mulkių- 
turėjus. Kada epidemija 
-iautė. tai dievulį kišeniuje 
nešiodavus, kad tik greičiau 
gavus jį parduoti.

Mat konkurencija tarpe 
rvmionų ir „nezaležninkų” 
dusių ganytojų dėl biznio į- 
tempta.

Tautiškasai vyskupas Mic
kevičius 27 spalių sutengė 
prakalbas ir išpėrė visiems 
kunigams kailį, už žydiško 
dievo garbinimą. Girdi:

„Lietuvių ir viso pasaulio 
katalikų kunigai yra apsilei
dę lig ausų tiginystėje, kad 
taip ilgus metus žydų Abra
omą ir Izaoką tebegarbi
na !...”

Mat, savo dievų dar neiš
rado. Bet koks tas „tautiš
kas dievas?”

Aukuras.

DODSON, LA. 
žmonių viliojimas.

I Viename paskutinių "Ke- 
' leivio” numerių p. A. žemai- 
į tis begirdamas čianykštį 
farmerių gyvenimą toli ap
sisukę su teisybe.

Jis pasakoja, kad šiemet 
puikiai plantatoriai galės pa 
sipelnyti, nes derlius buvę 
labai geras. Ištikrujų ta? 
kaip tik atbulai yra. Net ir 
vatos derlius buvo labai 
prastas, kornai gi visai ne
užaugo — išdžiuvo. Ir pat’ 
vata tik kloniuose šiek-tiek 
užaugo, o ant kalnelių ir 
vata išdžiuvo, nes per du 
mėnesiu visai lietaus nebū
ta.

Kaikvrie ūkininkai tik po 
keletą vatos belų galės pada
ryti.

Naujų ūkininkų, tiesa, vis 
daugiau čia atsiranda, bet 
daug jų išvažiuoja, negalė
dami pragyvenimo pasida
ryti.

Tūlas Streliunas nusipir
ko čia žemės nuo kokio ten 
agento, neištyręs savo pirki
nį, atsikraustė su šeimyna 
ir pamatęs savo "ūkę” pabė
go iš kur atkeliavo. Ar at
gaus pinigus, tai klausimas.

Ir akyvaizdoje šitokių at
sitikimų, kokiu tikslu p. A. 
Žemaitis taip giria Louisia- 
nos plantacijas ir gyveni
mą? Tai aiškus viliojimas 
žmonių Į agentų bučių.

Norintieji pirkt žemę vi
suomet privalo sferai ją patįs 
apžiūrėti ir įsitikinti jos ge
rume. Pagvros vis gali bū
ti su tūlais išrokavimais. 
Taisri bukite atsargus.

BOX 54, Martin Bryns.

i
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SCRANTON, PA. 
Mirė.

Marijona Keturakienė 
■nirė rugpiučio mėnesyje. 
Paėjo iš Suvalkų gub., Sena- 
pilės pavieto, turėjo apie 50 
metų amžiaus, paliko vieną 
sūnų Antaną, dvi seseris ir 
vieną brolį Juozą. Palaido
ta ant Lietuviškų Tautiškų 
kapinių su bažnytinėmis ce
remonijomis.

Tamošius Kurnėta, paėjo 
s Suvalkų gb., Vilkaviškio 
pav., Kaupiškio valsčiaus 
r kaimo. .

no apie 32 metų, mirė apie 
58 metų turėdamas, paliko 
du broliu ir dvi seseris, pa- 
aidotas ant Lietuvių Tau
tiškų kapinių.

Zuzana Šerplienė, mirė tu
rėdama 33 metus, paliko sū
nų 16 ir vyrą dideliame nu
liūdime. Palaidota ant Lie
tuviškų Tautiškų kapinių 

Petras Mačiulis, paeinąs iš 
Kauno gub., Raseinių pav., 
mirė turėdamas 29 metus. 
Palaidotas ant Lietuviškų 
Tautiškų kapinių.

Petras Jokubinas mirė po 
ilgos ir sunkios ligos. Palai
dotas Liet. Taut. kapinėse.

Stasys Stravinskas, paei
nąs iš Suvalkų gub., apie 40 
metų amžiaus mirė palikda
mas moterį su buriu vaiku
čių. Palaidotas Liet. Taut. 
kapinėse.

Antanas Ramanauskas, 
paeinąs iš Suvalkų gub., mi
rė palikdamas pačią su edik
tu buriu vaikų. Palaidotas 
Let. Taut. kapinėse.

Pijušas Stankevičius, 56 
metų amžiaus prieš pat mir
tį buvo išvažiavęs į Detroitą 
pas vaikus, kur pąsimirė. 
Pargabentas atgal į Scran-

DETROIT, MICH. 
Iš Dzūkų kaimo.

Lietuvių katalikų apgy
venta miesto dalis yra pa
garsėjusi tarp vietos lietu
vių apskritai kaipo „Dzūkų 
kaimas.” Ir ko ten tame 
dzūkų kaime nebūna! Bet 
visokių juokingų ir liūdnų 
atsitikimų priežasčia vis bū
na beveik tik alkoholis.

Kadangi to rojaus skysty- 
mėlio mieste negalima gauti, 
musų katalikai gabenasi ji 
net iš Toledo, Ohio. Tam 
svarbiam savo reikalui jie 
naudoja moteris, kaip tinka
miausias kontrabandnešes. 
Mat vyras neturi kur pasi
slėpti uždrausto vaisiaus, gi 
moterįs Įsitaisė sau pūsles, 
pasiriša pripiltas svaigalų ir 
velka apžergusios.

Šitokiu mat budu jos iš
vengia kratos. Kitos prasi
manė tam tikslui vartot gu
mines nuo automobilių ratų 
žarnas, kuriomis apsijuosia 
ir tuo budu neša degtinę.

žinoma, toks gabenimas 
visgi nėra lengvas. Todėl 
parneštą degtinę paskui ga
na brangiai ir parduoda. Už 
jokius vaistus gal taip bran
giai musų dzūkai nemokėti! 
kaip moka už degtinę, vie
nok perka ir geria, paskui 
mušasi, provojasi ir savo pa
slaptis išduoda.

Policija dažinojus kokiu 
budu moterįs gabena degti
nę, anuosyk geležinkelio 
stotyje suėmė visą būrį to
kių kontrabandnešių ir suki
šo į belangę. Teismas nu
baudė jas nuo 60 iki 100 do
lerių pabauda. Paėmė ir 
degtinę, už kurią buvo mo
kėta po 8 dolerius kvortai. 
Tai tau ir biznis.

Kas-žin ar tos nelaimin
gos musų dzūkės tolesniai 
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galima butų pergabent deg

GARDNER, MASS. 
Įdomus atsitikimas.

Tarpe vietos lietuvių šio
mis dienomis buvo šitoks at
sitikimas :

Tūlas žmogelis pasirodė 
labai „šventablyvu” katali
ku, kuriam neišpasakytai 
karšta pasidarė, kada pama- 
.ė bedievius bažnyčioje.

Mat mirė čionai tūla jau- 
4 įa moteriškė, 30 d. spalių ją 

Amerikoj išgyve- laidota su bažnytinėmis ce
remonijomis. Palydėti su- 
ririnko daug žmonių, kurie 
velionę pažinojo. Laisvama
niai taipgi suėjo bažnyčion, 
tai minėtam fanatikui bau
gu pasidarė.

Šiaip-taip jis iškentėjo per 
oamaldas, žinoma, dėl savo 
fanatizmo jausdamasis baž
nyčioje bespėkiu. Išlydėjus 
karstą iš bažnyčios, katali
kas kai katinas uodegon Į- 
kirstas pradėjo bėgioti tar
pe žmonių, nežinodamas 
prie ko pirmiausiai prikib
ti. Bijodamasis vyrus užka
binti, jis pripuola prie tū
los moteries šaukdamas: 
„Kaip tu gali būti bažnyčioj, 
kada kunigėlis šventino 
šventu vandeniu. Jis tau 
galėjo akis išplikint. Pa- w 
žiūrėk, gal visi tavo plaukai „^*3“kitokių*"būdų kaip 
nuo galvos jau nuslinko. galima butų pergabent deg-

Tam paikšui visa gerkle tinės. Dabartiniai budai jau 
šitaip publikoj šaukiant,mo- nebus tikę, nes sargai pa- 
teris susigėdo. • — •—
žmonių pradėjo garsiai juo
ktis. Taip tas kvailas fana
tikas suprofonavo laidotu
vių rimtumą.

Kvailo niekad jieškot ne
reikia, jis pats pasirodo.

Laisvamanis.

'i ~ 'Daugelis; slaptis jau žino.
Dzūkų dėde.

”Koks skirtumas tarpe 
kiaušinio ir viščiuko?”

”Aš nežinau. Tai koks- 
gi?”

’Trįs sąvaitės.”
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Socialistam reiks statyt pasauli Į Lenos
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
13, 1918, as reęuired by the Act of 
October 6, 1917.

Valdininkai gali prašyti 
Partijos pagalbos, kad už

bėgus Europos suirutei 
kelią.

Washington. — žmones, 
kurie žino dalykus, čia labai 
bijosi raudonojo teroro šmė
klos, kuri dabar plečiasi po 
visą Europą ir nėra budo jai 
sulaikyti.

Apkvaitę Europos valdi
ninkai dabar šaukiasi prie 
vidurinių socialistų, kurie 
senai jau permatė anarchis
tinę įžangą į socialę demo
kratiją, šaukiasi prie jų. kad 
jie padėtų sutvarkyti kaip 
galima ramesnį perversmą 
iš kapitalistinio imperializ
mo į naująjį surėdymą.

Amerikos socialistų vadai, 
kurie paskutiniais metais 
buvo laikomi parijų vietoj, 
gali būt dabar pašaukti pa- 
naudot savo įtekmę, kad pa
kreipus jau nebeišvengiamą 
revoliuciją į ramesnes ir 
maąįau destruktyves vėžes.

Bet pirma negu Socialstų 
Partija imsis kokio darbo, 
jos nariams turi būt suteik
ti faktai — faktai, kurie da
bar yra slepiami.

Tarp tokių faktu yra jau 
įvykę ir neužginčijami se- 
kantįs dalykai:
Kontrolė Sovietų rankose.

Didžioji Rusija yra pilnoj 
Sovietų valdžios kontrolėj 
ir pirmutinės jos metinės 
sukaktuvės buvo iškilmingai 
pažymėtos gimimu kareivių 
Sovieto Vienoje (Austrijoj), 
ūkininkų diktatūros Bulga
rijoj ir kilimu truputį ma
žiau radikaliu (bent tuo- 
tarpu) valstybių buvusioj 
Austro-Vengrijos monarchi
joj.

Puolus dabar Prūsijai, U- 
kraina yra žuvus buržuazi
jai ir už kelių dienų ar sa
vaičių tenai užviešpataus 
Sovietai. Tas pats bus su 
Finliandija ir Pabaltijos 
provincijomis, neišskiriant 
Lietuvos, nei Lenkijos.

Propaganda, kokią bolše
vikai vedė pirmutinėmis sa
vo viešpatavimo dienomis, 
yra tik šešėlis, palyginus ją 
su ta kampanija, kokią jie 
dabar varo užkriavimui Au
stro-Vengrijos ir Vokietijos. 
Šimtai jų pasiuntiniu ir tūk
stančiai pundų jų literatū
ros paleista į darbą ir šioje 
valandoje veikia visose teu
tonų valstybėse dieną ir 
naktį, kad galutinai jas su
trupinus.

Liebknecht. -Ledebour ir 
kiti kairieji Vokietijos socia
listai dirba išvien su Leninu 
ir Trockiu, kad įvykinus Vo
kietijoj bolševizmą.
Bijomasi arnachijos.

Visos aplinkybės susideda 
šitų agitatorių naudai, iš
skyrus tik tą baisų žmonių 
skurdą, kuris, kaip antai 
Austrijoj, gali greičiau pri
vesti prie anarchijos, negu 
tveriamojo socializmo.

Austrijos sostinei gresia 
nilniausis badas už 30 dienų. 
Maisto neturi visa šalis. 
Tūkstančiai alkanų karei
vių, kurie pamatę karės lau
ką nuėjo namo jieškoti mai
sto, dabar vaikščioja po vi
są šalį piešdami ir deginda
mi baronų dvarus. Nuosa- 
kumas galėtų paimti viršų, 
jeigu miestuose ir kaimuo
se žmonės turėtų ko valgyt. 
Bet jeigu maisto nebus ko
kiu nors budu parūpinta, tai 
visoj Europoj užviešpataus 
kraštutinumas. Ateina pen
ki mėnesiai žiemos, milionai 
žmonių turės išgyventi, o 
maisto nėra.

Akvvaizdoje šito klausimo 
net šalčiausi vakarų Euro-

kaikurie mąstantieji Euro
pos valdininkai pradeda dre
bėti iš baimės. Savaimi kį- 
la mintis siųsti sąjungininkų 
armijas įniršusioms 
nioms malšinti.
Pavojingas žingsnis.

Bet šitoks žingsnis 
labai pavojingas. Gudresni 
valdininkai numano, kad 
tas galėtų iškelti bolševizmo 
žibintuvą Francuzijoj, Ita
lijoj ir Anglijoj. Beto, viena 
spėka, be duonos, padėjimo 
juk ir nepagerintum.
Cenzūra slepia žinias.

Šituo kritišku momentu 
telegramų cenzūra neleidžia 
Amerikos socialistams ir 
darbininkams pilnai sužino
ti, kokią dabar pozeiją Eu
ropoj užima socialistai. 
Mums pranešama, kad 
Arthur Henderson (Angli
joj), Albert Thomas (Fran
cuzijoj), Vi k tor Adier (Au
strijoj), Filipas Scheide- 
mannn (Vokietijoj) ir kiti 
dešinieji socialistai deda vi
sas pastangas pakreipti re
voliucinį judėjimą tokia va
ga, kuri galėtų sumažint mi
nių skurdą.

Reikia manyti, kad Prezi
dentas Wilsonas gerai su
pranta, jog senoji tvarka 
jau nesulaikomai griųva — 
kad vienintelis klausimas 
lieka tik tame, ar socialė de
mokratija turi vykti per bol
ševizmą, ar ramesniu keliu. 
Tečiaus tarp prezidento su
pratimo apie tuos dalykus ir 
kitų vaidininkų yra labai di
delis skirtumas.

Kuomet sąjungininkų at
stovai Paryžiaus konferen
cijoj įsivaizdina sau, kad 
jiems reikia tiktai nustatyti 
rubežius tarp senų ir naujų 
valstybių, tai prezidento at
stovas puikiai žino, kad virš 
tos paprastos fiacionalės 
valdininku politikos kįla so
cialė revoliucija.

Nėra abejonės, kad Versa- 
liuje, kur vyriausia sąjungi 
ninku tarvba dabar laiko 
savo posėdžius, vien tik pre
zidento atstovai šitą padėji
mą supranta. Ir nėra taip- 
pat abejonės tame, kad A- 
merika pasiliks viena, jeigu 
ji norės paremti tą naują vi
suomenės tvarką, kuri per
nai prasidėjo Rusijoj, o da
bar eina raudonu keliu per 
vakarų Europą.

Socialistai, kurie geriau
sia tokių perversmų buitį 
supranta, su mielu noru ap
siimtų padėti šį klausimą 
tinkamai išrišti, ir labai gali 
būt, kad jie bus prie to dar 
pakviesti. Bet šiaip ar taip 
bus, o galų-gale vistiek lai
mės socialdemokratija. Nau
ją pasaulį statys socialistai.

mi-

butų

TURĖKIM VILTI.
Turėkime viltį! — Ne tą tu

ščią, menką,
Ką pūvantį kelmą gėlių var

sa. puošia,
Bet tą, kuri darbo grudus 

varpon renka
Ir dvasios troškimams gau

sią piutę ruošia!

Turėkime viltį! — Ne tą, ką 
mėlynėj

Svajonės pasauliu vyliai ži- 
buliuoja,

Bet tą, ką mirtingoj idėjų 
grumtynėj

Skaisčios Laisvės galvą sau
le vainikuoja!

Turėkime viltį! — Ne tą va
landinę.

Ką pasiryžimų sukuryj iš
tirpsta,

Bet tą, tikrą viltį, kuri į plie
ninę

Mus apsaugai skydą kovoje 
pivirsta!

J. B. S.

Skerdynė.
K ■ .

Pačiose Sibiro giriose, 
tarp Vitimo ir Viliujo upių, 
netoli Badaibo miestelio y- 
ra turtingos aukso kasyklos, 
vadinamos Lenos kasyklo
mis, Lenos Kasyklos vienos 
iš turtingiausių pasaulyje 
aukso kasyklų. Apie 900 
pūdų aukso kasmet ten iška
sama. Dar prieš 50 su 
viršum metų turtingieji pi
niguočiai ten auksą suuodė 
ir kasyklas įsteigė.

Pelningos tos kasyklos bu
vo kapitalistams. Bet dar
bininkų gyvenimas kartus 
ten buvo. Sunkų vargą jie 
nešė, didį skurdą kentė. 
Darbo diena 15 valandų tę
sėsi, uždarbis 50—60 rub. 
mėnesiui, butai arba kazar- 
mės tamsus, ankšti', šlapi— 
Patys darbininkai — suvar
gę, užguiti, nesusipratę. Nc-t 
gi 1905—6 metai praėjo Le
nos kasyklose „ramiai,” be 
streikų.

Tečiaus 1912 m. ir jiems 
galų-gale pritruko kantry
bės. Vasario 28 d. vieno 
darbininko žmona bevaiky
dama rado virale „arklio 
pėdsakus.” Tas darbinin
kus suerzino. Kitą dieną 
darbininkai metė darbą ir 
ėmė reikalauti pagerinti 
maisto ir apskritai visą sa
vo sunkųjį būvį. Įgaliotinių 
susirinkimas padarė apie 30 
įvairių reikalavimų, tarp 
kurių buvo reikalavimas pa
gerinti maistą ir butus, su
trumpinti darbo dieną, 
padidinti uždarbį, padau
ginti poilsio dienų, švenčių, 
žmoniškai šu darbininkais 
apsieiti ir tt.

Teisingi ir paprašiusi 
buvo reikalavimai. Pet į 
juos visus vieną tegavo at
sakymą — 15 į beginklių 
darbininku minia 7 kxi-

t

(Prakalba)
Gerbiami Darbo Žmonės! 

Kadangi apart maisto, 
prieglaudos ir drabužių 
žmogui, kad jis galėtų lai
mingai gyventi, yra reika-J 
linga ir tie daiktai, kurie i 
užganėdina žmogaus dvasią, Į 
tad dailė, kuri puošia žmo
gaus gyvenimą, yra pritai-i 
kinta prie gyvenimo aplin-! 
kybių.

Dailės istorija mums nu
šviečia tai, kad įvairus este-Į 
tiški (dailiški) apsireiški-; 
mai įvairiuose visuomenės; 
plėtojimosi I

I mo tvarka visuomeninę 
traukia, matosi, kad mes ar
tinamės į išniekinimo ir pa
sibjaurėjimo gadynę.

Kadangi visuomenei nėra 
lemta pražūti, nes toks yra

• •

Demokratijos laimėjimai
Gyvendami augščiausio kinta jo nereikalingumas. Ir 

gamtos įstatymas, tad ka- nervų intempimo metu, kuo- nežiūrint visa to 5 d. lapkri- 
pitalizmo liūge auga mede- met visų akys tėra atkreip- čio š. m. visuotinas balsavi- 
lis, kuris reiškia augantį re- tos tik į anapus vandenyno mas 133,145 prieš 107,871 
voliucinį proletariatą, kuris ir visos mintįs sukoncent- balsais amandmentą užgy- 
neša savo rankose žmonijos ruotos tik ant tų nuotikių, rė. Vadinasi, nauj'as de- 
pažangą. Jo tvėrėjai yra pil-; kurie riša pasaulio likimo mokratizmui laimėjimas! 
ni pasišventimo darbininkai, klausimą — daug ko įvyks- Visuomenei duota proga da- 
kurie nevien apgina dailę tančio visuomenių viduje lyvauti įstatymdavybėj per 
nuo visokio išniekinimo, bet nei nepatėmijame tiek, kad kontroliavimą įstatymų lei- 
dar tveria aplinkybes, kurio- ganėtinai apvertinus bei pa
se ji sveikai bujoja.

Darbininkų dailė nėra iš
statyta turgavietėse. Musų bininkiškoji spauda praleido 

žmonės, kurie telkiasi į kru- ir šitokių atstitikimų, kaip 
vėlės, kad kelti revoliucinio ve Massachusetts valstijos

darbininkų minią zalpų. ku
rių rezultate buvo 270 už
muštų... O balandžio 14 die
ną Lenos kasyklų akcionie- 
rių bendrovė išleido naujas 
akcijas, kurių kaina dcį 
'laimingo” darbininkų nu
malšinimo nežmoniškai pa
kilt. : už akcijas, kurių nomi- 
na’ė (įvardyta; kaina buvo 
281 rub., biržoje mokėjo 
785 rub. Tą dieną anglai pai- 
ninkai ”uždirbo” 13,192,800 
rublių, o misai — 4,397,000 
rublių. Tai buvo darbininkų 
kraujo kaina!

Delei šių skerdynių IV-toj 
Durnoj darbiečiai ir soc.-de- 
mokratai išreiškė valdžiai 
savo pasibiaurėjimą. Mat 
valdžia, nors ir netiesiogi
niu budu, bet buvo prisidė
jusi prie darbininkų sušau
dymo. Valdžios atstovas, 
vidaus reikalų ministeris 
Makarov’as atsakydamas į 
tą darbiečių bei soe.-demo- 
kratų protestą, ištarė isto
rinius žodžius: ’Taip buvo, 
taip ir toliau bus.”

Ši žvėriška darbininkų 
skerdynė — vienas iš dauge
lio vaizdų, kaip buvo elgia
masi su darbininkais caro 
jungu prislėgtoje Rusijoje,. 
Bet ne vien tik Rusijoj. — 
visose šalyse, kur tik vieš
patauja darbo žmonių en-

dimo.
Massachusetts Valstija y- 

ra valdoma taip vadinamų 
„puritanų,” nelabai pritaria
nčių progresui. Tai gana 
stiprus konservatyvis vals
tijoje elementas. Da 1833 
metais Massachusetts valsti
joj kongresionalų bažnyčia 

____________ buvo valstybine įstaiga. Su- 
kapitalistinės pataisymo komisija jau ant- virš 200 metų bėgiu kongre-

- - ................... sionalų bažnyčia Massachu
setts valstijoj gaudavo iš 
valstijos iždo subsidijas; 
tam tikslui iš visuomenės 
buvo renkami specialiai mo
kesčiai. Kuomet Massachu
setts valstijoj atskirta į- 
vairių išpažinimų bažnyčių 
reikalus nuo valstijos reika
lų, atgaleiviški elementai 
išsikovojo sau tiek, kad kon
stitucija užtikrino bent ti
kybinėm įstaigoms (mokyk
loms, prieglaudos namams, 
minyškų vienuolynams ir 
kt), esančiom kunigijos 
kontrolėje, valstijos pinigiš- 
ką paramą; tam tikslui val
stija turėdavo rinkt specia
lius mokesčius iš piliečių, 
kad šelpus minėtas įstaigas.

Demokratingi elementai 
prieš šitokią tvarką energin
gai kovojo ir ta kova pasie
kė net viršiausį valstijos tei
smą 1913 metais. Tuo budu 
likosi sujudinta viešoji opi
nija, galų-gale padariusi 
daug priešininkų tokiam įs
tatymui, kuris leidžia eikvo
ti visuomenės pinigus kleri- 
kališkoms įstaigoms palai
kyti. Tečiaus valstijos kon- 

jo pati išrišti, dėlto paleista stitucija reikalavo šitokio 
jį visuotinam žmonių nubal- pinigų eikvojimo. Dėlto nu- 
savimui. ’ tarta pataisyti pačią konsti-

Ir kas pasirodė? Daugiau tuciją.
negu 75,000 balsų didžiuma i šitie du minėti pamatiniai 
šito įstatymo pataisymas, pataisymai padaryta tik vi- 
taip vadinamas „Anti-Aid,”, suotino žmonių balsavimo 
likosi užgirtas pereitais nie- dėka.
tais; tuomi klerikalizmo jie-1 Jų priėmimas turi dideles 
gai buvo užduotas kuone svarbos. Jie priparodo, kad 
mirtinas smūgis. ! demokratinis elementas mu-

smerkus. Visai tad nenuo
stabu, kad musų net ir dar-

} dailininkai yra jauni darbo be jokio pagvildenimo kad > v — j • . jj • • • j i a m

laikotarpiuose i proletariato upa. Musų pie- konstitucijoj daromi patai
kavo pritaikinti prie ma- ^jai piešia paveikslus? kad symai.
terialiniųgyvenimo reikaly.!atvaizdinti pasauliui baisius Kaip žinoma,konstitucijos 
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pagrindą, ,‘varkos apsireiški Iri" metai kaip veikli Dalis
____ J *1 — __—_____ _______ j______1________________ 4-ao l/AniionAC' nncinln

Ir kada tik keitėsi visuome
nės ekonominė į ______ __________
keitėsi ir dailės stovis. dailė nėra suteršta bur- tos komisijos pasiūlė patai-

Kapitalizmo gadynėje dai-žl;azine ideologija; jos vpa-isymą, reikalaujantį panai- 
lė yra nustumta i turgavie-d - ------ — - ■>
tę kaipo prekė, kuri yra par
duodama ir perkama. Kada 
kaimų jaunimas rinkdavosi 
aplink savo gerbiamą dai
nių, kad savo dailiomis link
sminti gyventojus; kada 
Graikijoje kanklių balsai 
skambėjo po kalnus ir klo
nius; kada Apollono gies
mės linksmino žmoniją 
bekovojančią su blogais 
gamtos apsireiškimais; ka
da, žodžiu sakant, dailės 
urože kiekvienas, kuris turė
jo akis ją regėti, ausis ją 
girdėti ir jausmus ją jausti, 
galėjo gėrėtis, o kapitaliz
mo gadynėje geniališki dai
niai yra ištraukiami iš mi
nios eilių ir išstatyti turga
vietėse ir jų prakilniomis es
tetiškomis ypatybėmis gali 
gėrėtis tik tie, kurie turi pi
nigų dailininkus nusipirkti.

šiandien dainius ne tiek 
gali tobulinti savo talentą, 
kiek turi stengtis būti geru 
to talento pardavėju. Jeigu 
jis nemoĮįH pasiduot,jo eko- 
n6minišspadėjmias yra be
viltis. Dauguma dailininkų 
gali gerai gyventi vien dėl
to. kad jie yra geri pardavė
jai. ’

Kad kapitalizmas viską, 
kas tik gražaus randasi, nu
žemina — yra daug teisybės. 
Niekas kitas nėra taip daug 
išniekintas kaip dailė bešir
dišku prijungimu jos prie 
žemiausių kapitalizmo idėjų. 
Bizniški išrokavimai ir min
tis kilančios iš jieškojimo 
pelno, tiek nužemina dailę, 
kad turgavietės svarstyk
lėm apkainuojama jos vertė.;

Kapitalizmas yra 
žudytojas. Jis begėdiškai sate darbininkų dailės mylė- 
nustumė visus žmonių gro-, tojais, atminkite, kad jūsų 
žės troškimus ’ ‘ ‘ '
šalto išrokavimo sukuri. Jis mas apatijoj prisideda pine 
ištraukė iš visuomenės ge- pastumėjimo dailės į tur- 
nijus ir tempia juos šokti gavietės purvus. Kada jus 
nagai kapitalistų ideologiš- dainuojate „Lietuva tėvynė 
ko išrokavimo muziką. Dai- musų,tu didvyrių žemė,” ne- 
lininkas negali prisilaikyti suprantate, kad jųsų tėvy-

tybės, tai ginklai, kurie* p ri- kinimo viduramžio metodo, 
sideda prie dideliu klesų ko- būtent, kad valstija pinigiš- 
voje laimėjimų. Ji kelia dar-kai remtų visas tikybines 
bininkuose ūpą eiti kovon, įstaigas, gi valstija neturi 
kovon, kur turės žūti tas teisės tokių įstaigų kontro- 
pųvantis kapitalizmo rūmas, 'liutoi; iš kitos gi pusės to- 

Matome, darbo žmones, Į 
kad kada kapitalizmo gady
nėje bendras turtų išdalyni- 
mas, didelis darbo padalini-, 
nimas, sutraukė minias žmo
nių į milžiniškas dirbtuves, 
darbininkai pradėjo aiškiau 
suprasti savo reikalų bend
rumą. Ir tad ačiū šitom gy
venimo aplinkybėms darbo 
žmonės pradėjo augti į re
voliucinę visuomenės klesą, 
kuri auklėja mokslą, dailę 
ir stumia pasaulį pirmyn.

Kiekvienas, kuris tik mo
ka suprasti socializmo mok
slą, mato tai, kad proletari
ate jau dabar apsireiškia 
busiančios socializmo gady
nės ypatybės. Darbininkai 
vis labiau pradeda suprasti 
ir atjausti viens kitą. Juose 
gema vis tvirtesni ryšiai so- 
lidariškumo; dailė vis la
biau tampa jų gyvenimo i- 
dealu. Nors pirkimo ir par
davimo sistema nustūmė 
dailę į turgavietes, vienok 
darbininkų klesos dailinin
kai kelia dailę iš to komer
cinio purvyno ir tobulina 
ją.

Niekuomet pirmiau nesi
rado pas darbo žmones tiek 
dailės mylėtojų, kiek dabar
tyje. Jų eilės pripildintos 
puikiomis dainų meliodijo- 
mis, kurių lyra skamba vi
suose žemės kraštuose.

Gerbiamieji! jus, kurie 
dailės dar nesate musų eilėse, ne-

kia konstitucinė taisyklė 
reikalavo iš valstijos vyriau
sybės tokias tikybines įstai
gas ir jų palaikytojus atža- 
gareiviškus elementus ginti 
nuo progresyvės visuomenės 
dalies kritikos. Visa t&i rei
škė, kad nors ir bažnyčia 
nuo valstijos atskirta, te
čiaus konstitucija priverčia 
valstiją globoti bažnyčios 
reikalus, neturint teisės 
kontroliuoti bažnyčios tuN 
tą. Toks įstatymas stačiai 
leisdavo bažnyčiai apiplėši- 
nėti valstiją. Taigi progre
syviai konstitucijos pataisy
mo komisijos nariai pareika
lavo panaikinimo šito įsta- 

i tymo. Visa kunigija ir ją 
remianti atžagareiviškoji 
spauda prieš pataisymo pa
siūlymą griežtai stojo. Ko
misija šito klausimo negalė-

mirtinas smūgis.
Seno viduramžių įstatymo' Sų visuomenėj ima viršų. Jų 

uoliausiu apginėju buvo kar- 'įvykdinimas kuone vienų 
dinolas O’Connell su visa ti-'metų bėgiu priparodo, kad 
kinčiųjų ir atžagareivių ar-(demokratija pradeda per- 
mija. Bet toji skaitlinga jo vesdinti valdžią ne vien at

stovų tarpininkavimo, betarmija likosi sutriuškinta 1 . L..v, L—
demokratizmo apgynėjų ' net ir tiesioginio sprendimo 

luomi buvo priparodyta, ■. keliu į .valdomosios klesos 
kad Massachusetts vaisi ' rankas.
žmonės pripažino principą,! ========== 
reikalaujantį visiško paliuo-! Č A T TM T A 1VIQ AI 
savimo valstijos nuo bažny-J 12A1V1O6A.
čios; be šito principo valsti- g

noo-ali hnf rUmnLratinin P.11 Lamsa 1S mUSų KraStO!
IŠalin apuokai ir šeškai!
Šalin, kas naktį gyvus dra

sko!
likosi panaikintos senos vai- ?r v^kai ’

u , formom ir na- Eikš cia, aušrinė tu šviesioji,mas nustume i dailės prosti- . čiulpiantis paskutinj laša aJ1?0 torm? .1 Paa, as,-Pa.1 Aušviesk tamsvbiu šinns •• p :krJ1ioiž T.i«tnvnsartnia^ matas naujai demokratinei ApsviesK tamsybių siuos

i pinigiško apsileidimas, jūsų miegoji

cios;
joje negali būt demokratinio 
surėdymo. Taigi demokra- 

to, kad tobulinus savo ta- nė randasi vergijos rėtežiuo- Ii2111?5 clp.^ai Paeme viršų.
- taj Tuo konstitucijos pataisymulentą visai visuomenei pa

linksminti, nes jį kapitaliz-
sc, kad jos didvyriai 
Karevičiai ir kompanija.

kraujo iš Lietuvos artojaus; 
apie j 

tvkiai tekantį Nemunėlį ir 
Šešupę mielai plaukiančią, 
nesuprantate, kad jųsų bro
lių ir jūsų seselių dailiškos 
ypatybės žųsta varge ir 
skurde. Laikas jums susi
prasti ir dainuoti kartu su 
mumis „Atsisakome nuo se-

Matome, kad kapitalizmo 
gadynėje dailė, kuri pilna 
kapitalistinės dvasios, slen
ka į buržuazinio supuvimo 
balą, o dailė, kuri kįla ir bu
joja darbininkų eilėse, yra 
vienintele daile, prie kurios 
auklėjimo kiekvienas jaunas 

_________r_____ vaikinas ir jauna mergina 
Šita pirkimo ir pardavimo su dailės mėgimais turi pri- 

sistema įstato turgavietėse sidėti. Kiekvienas protau- 
/ tepriduoda mums ir dailę, kuri puošia žmoni- iantis žmogus turi suprasti, 

energijos ir ištvermės kovai jos gyvenimą, taip lygiai kad jo būtina užduotis yra 
už švesesnę darbo žmonijos kaip ratų tepalą ir gasolinį stoti į revoliucinio prolęta- 
ateitį — socializmą! j inžiną.

tuciją.
Gerbiami darbo žmonės L kada jus dainuojate

Mes gyvename tokioje gady
nėje, kur visi nuo prasčiau
sio darbo žmogaus iki di
džiausio mokslininko ir dai- 

____ ______________  _  lininko randasi tavoru rin- 
gėjai, buržuazija bei kapi- koše. Darbininkas, kad ga- 
talistai, esti tas-pat. Antai Įėjus gyventi, parduoda savo 
taip-pat pasielgta su vyną darbo pajiegas. dailininkas 
dirbančiais darbininkais parduoda savo talentą, rašy- nojo svieto. 
Šampan’iuje, neva demokra- tojas ir mokslininkas par
tinėj Francijoje, kur vai- duoda savo protą tiems, ku-1 
džia buržujinių partijų ran
kose.

Minėdami Lenos skerdy
nės metines sukaktuves, pa
gerbkime visų žuvusių už
gavo teises darbininkų, žiau
raus kapitalo aukų atmintį. 
Jų šventa atmintis, ju nekal
tas kraujas tesustiprina mu
sų eiles, 1 ,

rie turi ištekliaus. Nors jie 
butų didžiausi ištvirkėliai 
arba tamsunai, by-tik turi 
pinigu, tai gali įgyti bran
giausius ir prakilniausius 
daiktus, kokie tik randasi 
civilizuotame pasaulyje.

I

I

L...^l ' inžiną. ' riato eiles dėl visos žmonijos
”N. L.” F. S. ŽiurinHror-link kapitaliz- gerovės. A. Karalius.

laikus!tvarkai steigti.
Šiemet gi toji konstituci- tu ^skaisčioji,

jos pataisymo komisija tu
rėjo paleisti visuotinam nu- 
balsavimui Iniciatyvos ir 
Referendumo klausimą.

Tasai konstitucijos papil-

• Parodyk svietui jo takus! 
Šalin tamsos, piktieji vėjai! 
Negeidžiam jų šaltos šir

dies!
Šalin, šalin šiaurės spau- 

dėjai!
valstijos įstatymdavybė už
girių tokį įstatymą, kuris 
rastų visuomenėje priešinin
kų, tai tam tikras piliečių 
skaičius susirašo ir pareika
lauja, kad įstatymas butų 
leisi" 
vim

Š* Nckenčiam šios tamsios
kties !

na

Jovaras.

Redakcijos Atsakymai.
leistas visuotinam nubalsa-

I vimui-referendumui. Ir 
žmonės tuomet visuotinu 
balsavimu įstatymą užgiria 
arba atmeta.

Šitas prie konstitucijos I- delegatų sąstatas. Pavy'z- 
niciatyvos ir Referendumo džiui, Brest Litovsko taikos 
amendmentas taipgi nema-( konferencijoj buvo vartoja- 

Į ža priešų turėjo iš atžaga- mos trįs kalbos — rusų, vo- 
reivių pusės. Sumanymas kiečių ir turkų. Kiekvieno 
kritikuota konservatyvėj delegato kalba buvo verčia- 
spaudoj, smerkta jis ir aiš- ma į kitas dvi.

Jonui S. Rainiui. — Tarp
tautinėse konferencijose pa
prastai kalbama tokiomis 
kalbomis, kokių reikalauja
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RINKIMŲ PASEKMES.
J.;

Didelis Socialistų Laimėjimas
Pereitoj savaitėje, 5 lapkr. 

buvo valdininkų rinkimai.
Kongreso rinkimuose lai

mėjo republikonai.
Vietinių valdininkų rinki

muose didelių laimėjimų tu
rėjo socialistai.

New Yorko valstijoj už 
Socialistų Partijos kandida
tus paduota apie 150,000 bal
sų. Du socialistu išrinkta 
legislaturon, August Claes- 
sens iš Manhatteno ir Char
les Solomon iš Brooklyno. 
Tiesa, 8 socialistai, kurie da
bar buvo legislaturoj. nete
ko sėdynių, bet tai įvyko dėl
to, kad kapitalistų partijos 
susivienijo, pastatė prieš 
kiekvieną socialistą tik po 
viena kandidatą ir visos jų 
partijos už ji balsavo. Be- 
to, Tamany šaikos politikie
riai. sakoma, daug balsu so
cialistams pavogė. Skaitant 
balsus keliose vietose buvo 
užgesinę žiburius, kitur su
mušė socialistų sargus ir ki
tokių šunybių daug pridarė. 
Bet vis dėlto socialistų lai
mėjimas pasirodė labai dide
lis, nes nuo 1916 metų jų bal
su skaičius paaugo 106 nuo
šimčiu.

Buffaloj socialistai gavo 
10,000 balsų, kuomet 2 metai 
atgal jie surinko vos tik 
2,036 balsus.

SOCIALISTAI NUŠLAVĖ 
Visą milwaukee.

Išrinko Bcrgerį į kongresą, 
11 assentblymanu, 3 senato

rius, šerifą ir distriet 
attorney.

Milwaukee,- Wis. — Socia
listai čia pravedė visus savo 
kandidatus i pavieto valdi
ninkus ir nušlavė visą mies
tą. Jie išrinko 3 socialistus 
į valstijos senatą, 11 į seimą 
(assemblv), pastatė savo še
rifą ir apskričio prokurorą 
(distriet attorney).

Bergeris likos išrinktas į 
kongresą. ’ Jis gavo tiek 
daug balsų, kad nei patįs so
cialistai to nesitikėjo.

Socialistų balsai visoj val
stijoj viršija 100,000.

Sekančioj Wisconsino legi
slaturoj bus 17 socialistų as- 
semblymanų ir 5 senatoriai-

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass.. on Nov 
13, 1918. as reąuired by the Act of 
October 6. 1917.

ČEKO-SLOVAKAI AP
SKELBĖ RESPUBLIKĄ.

Iš Ženevos pranešama, 
kad tenai buvo čeko-slova- 
kų vadų konferencija ir nu
tarta apskelbti respubliką. 
Jos konstitucija busianti pa
naši Suvienytų Valstijų 
konstitucijai. Dr. Kari 
Kraiparz, kuris išsėdėjo ka
lėjime keliatą metų už išda
vystę ir tik pernai buvo pa- 
lfuosuotas, tapo aprinktas 
pirmutiniu naujos respuli- 
kos prezidentu.

Po konferencijos didžiu
ma delegatų išvažiavo Pra- 
gon, kur tuojaus bus atida
rytą^ čeko-siovakų valsty
bės pariiamentas.

Žinios iš Vienos sako, kad 
čeko-slovakų valdžia išleidu
si naujas Štampas, ant kurių 
esąs išspausdintas liūtas, 
kaipo Čekijos ženklas.

DRAFTAS ATŠAUKTAS.
Prezidentui VVilsonui įsa

kius provost maršalas gen. 
Crovder 11 d. lapkričio pa
liepė atšaukti visus drafto 
šaukimus.

VOKIEČIŲ SUKILIMAS 
PANAŠUS RUSŲ 
REVOLIUCIJAI.

London. — Kiek rusų bol
ševikai padarė į vokiečių re
voliuciją įtekmės, tai įdomus 
klausimas. Tūli vokiečių 
laikraščiai jau pereitoj pėt- 
nyčioj lygino šitą sukilimą 
su bolševizmu.

Visur dabar plevėsuoja 
raudonos vėliavos ir kancle
rio Eberto automobilius 
taipgi apkaišytas raudonais 
vėlukais. Daugelyje miestų 
oficieriams jau nuplėšta 
antpečiai ir kareiviai nusi
lupo savo ženklus taip-pat. 
Demonstracijose dalyvauja 
rusai kareiviai, kurie buvo 
Vokietijos nelaisvėj.

Pajieškau brolių Jono ir Povilo 
Dargių, iš Mockaičių kaimo, ilarstičių 
prap., Teisių pav., Kauno gub.. gy
veno BrooklyDe. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu atanaokti.

Veronika Dargis,
877 Cambridge str, 

Cambridge, Mass.

(46)

Pajieškau dėdės Aleksandro Šerio, 
iš Miediniškių vensėdijos Traškunų 
parap. Vilkmergės nav., Kauno gub. 
gyvena bene Cievelande, Ohio. Jo 
paties atsišaukti ar kas žino Stalo
nės pranešti. (46)

Kazimieras Sheris,
BOX 41, Paulsboro, N. J.

Pajieškau Bronislavo Užcino, gy
veno Brighton, Mass. Girdėjau, kad 
yra iš čia išvažiavęs. Jo paties at
sišaukti ar kas žino meldžiu pianešti.

Antanina Yuzunienė, (46) 
1317 McKinley avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo pažįstamų Onos 
I*ilibaitienčs, -Juozapo Pilibaičio, i 
Katrinos ir pątroiielės Pilibaičiučių. 
paeina iš Kauno gub., Telšių pav. 
Salantų miestelio; pirmiaus jie gyve
no Rockford, Iii., dabar nežinau 
kur. Meldžiu jų pačių atsisaukt, ar
ba kurie juos^žino pranešti už 
kalno tariu aciu.

Ona Gražinskiutė,
417 So. Paca str.,

Balti more.

ką iš- 
(47)

Md

Pajieškau giminių ir pažįstamų iš 
Lietuvos. Pažįstamų, turėjau Suval
kų gub., Lukšių, Šakių, Sintautų ir 
plokščių parapijoje. Malonėėiau žinoti 
ar visi da gyvi esate ir kaip gyvena
te, 
ksiu
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Kiekvienam atsiliepusiam 
atsakymą.

J. Pakarklis
Dean str., Norwood,

sutei-
(47)

Mass.

Ignacas Rudis jieškau seserų Mar
celės ir Emilijos Rudaituėių, Kauno 
gub., Raseinių pav., Retavos valst, 
Pivorų sodos 5 metai atgal gyveno 
Philadelphijoj, Pa Meldžiu jų atsi
šaukti arba kas apie jas žino malo
nės pranešti (46)

James Rudis,
Smuggler, COLO.

Paiieškau draugo Tado Galdiko, iš 
Darbėnų miestelio, Telšių pav. 
no gub., 
Turiu 
paties 
ti.

Kau- 
gyveno Illinois valstijoj, 

svarbų reikalą ir meldžiu jo 
atsišaukti ar kas žino praneš- 

(47)

102
Antanas Raisis,

Polk str., Newark, N. J.

Pajieškau pusbrolio Jono Šileikos 
gyveno Chicagoje, rodos, kad mo
kinosi dailės (piešimo) jau daug laiko 
nesusirašau su juo ir nežinau antrašo. 
Aš mokinuosi dailės mokykloj (Life 
Class’e). Turiu reikalą, meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas jj žino pranešti.

M. J. Shileikia,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau pažįstamų: Stanislovo, 
Kazimiero ir Jono Tuleikių, taipgi jų 
sesers Konstancijos. Jonas gyveno 
Easton, Pa., o visi kiti Indiana Har- 
bor, Ind. Jų pačių ar kas žino mel
džiu atsiliepti. (48)

Julius Gasiunas,
Post Office BOX 7,

Creightun Mine, Oont, Cauada.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
28 metų, geistina, kad butų laisvų 
pažiūrų. Aš turiu gerą amatą ir esu 
laisvas nuo kariumcDės. reikalauju 
rimtos ir gražų gyvenimą mylinčios 
draugės. Platesnių žinių meldžiu 
kreiptis. J. Maton, (46)

General Delivery, Worcester, Mass

Pajieškau apsivedimui vaikino, 
nuo 28 iki 35 metų amžiaus, turi būti 
blaivas ir kad duotų man gyvenmą. 
Aš esu našlė 32 metų, turu savo na
mą, norintįs platesnių žinių malonės 
kreiptis šiuo adresu:

Mrs Mary Majauskienė. (46) 
111% W Heron st Abeideen, Wash

LAIKRAŠČIAI MAINO 
VARDUS.

Vokietijos socialistus da
bar reprezentuoja netik bu
vę-* pusiau-oficialis Wolfo 
žinių biuras, bet ir spauda. 
Taip ve Berlyno "Lokal An- 
zeiger." buvęs numylėtas 
kaizerio laikraštis, dabar 
Dersikrikštyjo į "Raudoną 
Vėliavą," o buvęs pusiau- 
oficialis valdžios organas 
"Norddeutsche Zeitung" pa
virto į "Internacionalą."
RYTU SILEZIJA VOKIE
ČIŲ TARYBOS RANKOSE

Sulyg gautų iš Vienos ži
nių, rytų Silezijos valdžią 
paėmė į savo rankas Vokie
čiu Liaudies Taryba.

Krokuvos laikraščiai pra
neša, kad čekų komendantas 
Pragoję išleidęs čekų ko
mendantams Silezijoj įsaky
mą skaityti Sileziją čekii 
valstybe.

Pajieškau savo sūnų Juozapo ir 
Vincento Ūdrų, iš Avinorlo sodžiaus, 
Zarasų pav. Kauno gub. Jų pačių 
atsišaukti ar kas juos žino meldžiu 
pranešti už ką busiu dėkingas. (47) 

Jurgis Ūdras,
1816 So. Halsted str..

Chicago. 111.

Pajieškau savo pusbrolio Dominin
ko Sidabro, iš Rekečių sodžiaus. Vie- 
kšnos parap.. Šiaulių pav.. • Kaun- 
gubernijos. Jo paties atsišaukti al
kas žino meldžiu pranešti.

August Silver, (50)
P. O. W:nchester, Wis

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

Marijona Gibiutė. (48)
North Amherst, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Staškau*- 
ir Aleksandro Odino. abudu Kauno 
’ub., Telšių pav., linkių parap. Vizan- 

sodos. Meldžiu nacių atsišaukti ar
ba kas apie juos žino malonėkit pra
nešti, nes turiu didelei svarbų reika
lą. Leonas Staškus. (49)

58 Lincoln str., Brighton, Mass.

Pajieškau _JuozaĮK> Mačiulio iš 
Skruzdir.ė® kaimo, Eržvilkio parap. 
Kauno gub. Turiu svarbą reikalą ir 
meldžiu jo paties ar kas jį žino atsi
liepti.

Jonas Barauskas,
401 Manning str.,

Philadelphia. Pa.
(48)

Antanas ir Kazimieras Gogelis 
1 pajiešom brolio Jurgiu Gogelio, sep
tyni metai kaip gyvena Amerikoj, 
pirmiau jis gyveno Clevelande, Ohio. 
bet dabar nežinia kur. Jis paeina iš 
Kauno gub., Vilkmergės pav., A- 
nykščiu parap., Pasmodų sodos. 
Kas anie jj žino lai atsišaukia.

Kazimieras Gogelis,
Servcseria Palermo. Calle

Bėruti No. 3328.
Buenos Ayres. Argentina.

Paįiešvau dėdžių Motiejaus ir Kra
no Stimb"rų Kauno gub., Vilkmer
gės pav., Deltuvos parap., Tatkunų 
kaimo. Jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žino meldžiu pranešti.

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

Paj’eškeu brolių Juozapo ir Stanis
lovo Stanbrauskų, iš Raudienių mi?s- 
:.clio, Šiaulių nav., Kauno gub. Jų 
-ačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 

■> ra nešri.
Silvestras Stanbrauskas, (47) 

22 KNOX str., Lewinston, Me.

Paiieškau brolio Kazimiero Augšt- 
kalnio ir Juozapo Grikšo, brolis gyve
no Chicago’. antras gi New Yorke. 
k-olis iš I.iliakų rodos, o draugas iš 
Kušių sodos, abu Raseinių pav., 
Kauno gub. Ju pačių atsišaukti ar 
' as žino meldžiu pranešti.

Vincentas Rudis.
O. DOX 7, Crcightor. Mine, 

Ont.. Canada

(47)

(46)

Pajieškau brolio Jono Miškinio ir 
pusbrolio Antano Pečeliūno, iš Va
doklių parap., Ramvgalės 
Panevėžio pavieto. Kauno 
pačiu atsišaukti ar kas 
meldžiu pranešti.

K. Miškinis

valsčiaus 
gub. Jų 
juos žino

(47)
19 Charles str., Waterbury, Conn

Pajieškau pusbrolio Prano Bargai- 
los. iš P»«iukšių sodžiaus, Šiaulių 
pavieto, Kauno gub., prieš 7 metus 
atvyko Amerikon, palikdamas mane 
Lietuvoj. Jo paties atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti. (47)

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

Pajieškau brolio Petro Kvedaravi- 
čiaus. iš Buconių kaimo. Metelių pa
rapijos. Seinų pav.. Suvalkų gub. 
Jo paties ar kas jį žino meldžiu atsi
liepti. (47)

J ieva Kvederavičiutė,
193 Hartford avė., New Britain, Ct.

Pajieškau Vlado Tamulino, is Tele- 
tninku kaimo, Butrimonių valsčiaus, 
Pivašinų parap., Traku pav., Vilniaus 
-u b. Turiu svarbu reikalą ir meldžiu 
atsišaukti ar kas žino pranešti.

Pranas Tamulinas,
144 W. Market str.. Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Griau
zdės, taipgi giminaičių Jadvygos Mi- 
iševičiutės-Kliroaitienės. seniau visi 
•vkiu gyvenome Lawrence, Mass. Tu
nu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti. (46)

Jonas Tamošiūnas,
2136 Coulter str., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 
metų amžiaus. Aš esu 41 metų, tu
riu gražią nuosavą stubą, rakandus 
ir reikalinga tik gera gaspadinė. 
'tylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą malonės atsišaukti, su pirmu 
laišku prisiusdamos savo paveikslus. 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką. 

Jonas Kiuzinas, (49)
2109 N. 17-th st., Springfield, III.

Pajieškau brolio Jono Grigaliūno, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Vaba- 

ninkų parap.. Skamarų kaimo, gyve- 
o Laavrence. Mass. 8 metai kaip iš- 
ažiavo su Ipolitu Gliomargiu į Ore- 
nn valstija. Nuo to laiko nieko apie 

i negirdėjau. Turiu labai svarbų 
eikala. Labai prašau atsišaukti ar 
as apie jį žir.ot prar.eskit, uz ką as 

tusiu dėkinga. (47/
Veronika Grigaliunaičia.

111 Park str., ,Lawrence. Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Martyno 
■*ienio, iš Kauno gub., Panevėžio pa- 
ieto. Pašutėnio parapijos, girdėjau 

ryvena Chicagoje. Jis pats ar kas ki- 
as malonėkit pranešti sekančiu ant- 
ašu:

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus, aš esu našlys, 40 metų, turiu 
savo farmą. Sutinkanti gyvent ant 
farmos malonės atsišaukti. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

Konst. Matavičia, (46‘
BOX 78. Peacock, Mich.

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, laisvos 
nuo visokių religinių prietarų, turi 
būt. čia augusi. Aš esu 33 metų, liuo
bas nuo kariumenės. Meldžiu atsišau
kti, prisiunčiant savo paveikslą. Ra
šyt gali ir angių kalba, tik turi būt 
pasiekusi augštesnio mokslo. Vyrų 
meldžiu nerašinėti.

Povilas Skadas. (47)
Gen. Delivery, Sta. C. Toledo, Ohio

PITTSBURGE IŠTROŠ
KO GAZU 28 

ŽMONĖS.
Pereitoj subatoj Pitts- 

burge atsitiko didelė nelai
mė. Jonės and Laughlin 
plieno kompanijos dirbtu
vėj taisant pečių prasimušė 
gazas ir apie 50 darbininkų 
apsvaigo. Pakol juos išgel
bėta, 28 užtroško, o apie 20 
dar gyvų nuvežta ligonbu- 
tin, bet ir jie turbut nepa- 
g.vs._____________________

LAWRENCE, MASS.

Maskaradų
Balius

Rengia LMPS. 8 kuopa, 
Lawrence, Mass.

Subatoje.
16 LAPKRIčlO-NOV., 1918

Prasidės 6 vai. vakare.
SUNDERS HALL,

266 Essex st, Lawrence'uj.
Balius bus vienas iš pui

kiausių, kokie yra buvę 
Lawrence’uj. Kurie bus pa
sirengę juokingiausiai, gaus 
dovaną. Pirma dovana bus 
$5.00 vertės; antra $3.00; 
trečia — $2.00. Kviečiam at
silankyt visus kaip iš Law- 
rence’o taip ir iš kitų mies
telių. Svečiams parupinsim 
nakvynę.
Įžanga 25c., karės taksų 3c. 

Kviečia Komitetas.

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolio Mateušo Giriu- 

no, Kauno gub., Novoaleksandrovsko 
pavieto, Rokiškio parapijos, Rudelių 
sodos. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
j j žinot malonėkit pranešti. (50) 

Juozapas Mainelis,
P O BOX 218, Oelvein, Iowa

Pajieškau Wiiliamo Lindon, Kauno 
gub., Šiaulių pav.. Triškių parapijos 
Apie 4 metai atgal gyveno Rumford, 
Me. Jis pats malonės atsišaukti, ar 
;e- kas žinote praneškite.

Juozas Bagdonas,
1023 Winter str., Philadelphia, Pa

Pajiessau Julijonos Lankeliutės, iš 
Rucvidonių kaimo, Va’.kinnkų parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. Jos pa
čios meldžiu atsišaukti ar kas žino 
malonės pranešti (46)

Simonas Molies
2824 Winton str., Philadelpia, Pa.

Pajieškau Teklės Arlauskaitės, iš 
Egirdžių miestelio, Telšių pav.. Kau
no gub, girdėjau atvažiavo pas savo 
dėdę Paulauską Chicagon. Meldžiu jos 
pačios atsišaukti ar kas žino teiksis 
pranešti.

Kranas Montremas
212 Driggs avė., Dert’oit, Mich

REIKALINGAS 
KRIAUČIUS.

Kuris moka gerai Kelines 
ir Bruslotus dirbti, taipgi ir 
netingi senus taisyti. Dar
bas užtikrintas ant visados. 
Mokestis gera. Platesnį pa
aiškinimą suteiksiu per lai
šką. Atsišaukite šiuo adre
su: (46)

780 Bank str., 
Waterbury, Conn.

Aš Ignacas Rudis pajieškau dran- 
ės Petrės Turvainiukės, Kauno >rub.. 
iauiių pav., Šiaulėnų valse., pirma 

■> metų gyveno Chicagoje, III., dabir 
ežinau kur. Jos pačios meldžiu at- 
išaukti arba kas apie ją žino nub
ėkite pranešti šiuo adresu:

James Rudis, (16)
Smugsler. COLO.

Pajieškau brolio Jono J. Babickio 
iš Laukminiškių sodžiaus, Alizavos 
parap.. Virbališkių valsč., Vilkmer
gės pavieto, Kauno gub., gyveno Ar
gentinoj. Jo paties meldžiu atsi
šaukti ar kas jį žino malonės pra
nešti. (48)

Elzbieta Babickiutė
BOK 4, Curvensville, Pa

Ette Strauman
373 Kensington avė., Chicago, III

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 29 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, doro gyvenimo. A» esu 24 
metų. Meldžiu platesnių žinių kreip
tis laišku. Atsakymą duosiu kožnai. 

Paul Razemas.
903 West 35-th str., Chicago, I1L

I

a

Paiieškau brolio 
= Vartų kaimo, 
’iikaviš1 io pav. Suvalkų gub. 
aties atsišaukti ai' kas žir.o 
panešti.

Magdalena Norkiutė,
13 Kiugsley avė..

Northhampton,

Antim Norkaus. 
Bartr.inku paran.. 
~ ‘ ‘ ‘ Jo

meldžiu 
(46)

Mass.

Pajieškau draugų: Juozo Ruiko 
Konstantino Ališausko ir” Kazimiere 
Rimkaus, iš Salantu parap., Telšių 
r>av., Kauno gub. Taipgi savo tėve 
Kaz. Turausko. Jų pačių meldžiu at
sišaukti ar kas juos žino malonė' 
pranešti.

T Turauskas.
Pecks Run Coal Co. Hali 

P O Pecks Run, W. Va.

(46)

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

M. Karužiute dainuoja malonią “Atsisveikinimo Dainą ’
10-inch 85c.

E-3625 (SUDIEV LIETUVA. MARĖ KARUžIUTĖ, SOPRANO. 
(MIŠKAS ŪŽIA. iJARĖ KARUŽIUTĖ, SOPRANO.

Gražiausis lietuviškas sopranas A morkoje tapo parinktas {dainavimui pa
minėto Rekordo tos visu lietuvių numylėtos dainos. Toje dainoje išreikštas 
jautrus atsisveikinimas su tėvyne, kuris padaro labai malonų {spūdi. Ant kitos 
pusės Rekordo yra kita graži liaudies daina.

Kicselskis ant savo Accordeno griežia smagiausius valcus. 
Jie yra ant Rekordo E-2705.

10-inch 85c.
E-2705 (šok į i«itą. Mazurka. Armonika Solo, Įgrajino J. Kreselskis.

(Visur linksma. Valcas. Armonika solo, įgrajino J.' Kreselskis.

Kiti Lietuviški Rekordai, kurius Jus turėtumėt turėt.
10-inch 85c.

E-987 (Ispanu šokis. Koncertina solo. 
(Po dvigalviu ereliu. Maršas. Koncertina solo.

E-2775 (Vestuvių takas. Armonikų duetas.
(Gudragalvis. Mazurka. Armonikų duetas.

E-1170 (Gudrus Vyrukas. Radzevičius ir Papartis.
(Kur bakūžė samanota. Įdainavo M. Bradunienė.

E-2343 (Ant vienos galvos. Atliko Gleinžiu Pranė.
(žuavu maršas. Įgrajino Benas.

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

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

žiūrėk kad

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

toks Vaizbazenklis butu ant kiekvieno Rekordo.
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajieškau dėdės Liudviko Steckio, 
>pie 15 metų gyvena Amerikoj; Kau- 
'o gub.. Šiaulių pav., Grinkiškės pi- 
ap. Kas apie jj žino malonėkit pra- 
•ešti arba lai pats atsišaukia, nes tu- 
iu svarbų reikalą pranešti.

Stanislovas Steckis,
270g Spring Alley,

Pittsburgh. Pa.

Pajieškau draugo Antano ir Kazi- 
niero Žiūkų, Kauno gub.. Aleksan- 
'ravo pav^.Mailiunų viensėdijos. At- 
išaukė iš Lietuvos jūsų pusbrolis, 
odei atsišaukit.

Petras Baltrūnas,
2228 Tustin st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės nuo 25 iki 30 metų amžiaus, 
mylinčios gyventi ant farmų, geisti
na, kad turėtų kiek turto. Aš esu 33 
metų vaikinas. Meldžiu atsišaukti 
su pirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nai, paveikslus grąžinsiu.

J. A. Poška,
Post Office, Konsted, Wis.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau merginos arba našlės 

■psivedimui be skirtumo amžiaus ir 
ikėjimo. Aš esu 30 metu, turiu 
rerą turtą, $3,000 vertės ir žemės du 
otų. Katra mylit gaut protingą ir 
urtingą vyrą, malonėkit atsišaukti, 
(tsakymą duosiu kiekvienai.

Mr. Spitryjonas Dronas, (46) 
105 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
uo 18 iki 25 metų, be skirtumo pa
valgų. Geistina, kad mokėtų ra- 
yt. Aš esu 25 metų ir moku gerą 
matą. Mylinčios dorą šeimynišką 
•yvenimą malonėkit su manim susi
lažinti. Su pirmu laišku meldžiu 
irisiųsti paveikslą. Adresas:

J. F. K., (46)
428 Island avė., Rockford, III.

• Paiieškau apsivedimui merginos, 
katalikės, aš esu 45 metų nevedęs, 
blaivas vyras. Meldžiu platesnių ži
nių kreipties šiuo adresu. (47/

Jehn Kišlis,
BOX 1, . Cohasset. Mass.

Pajieškau ansivedimui merginos ar 
Moteries nuo 20 iki 30 metų amžiaus. 
\š esu 33 metų ir esu liuosas 
ariumenės, turiu gerą amatą, 

tesnes žinias suteiksiu laišku. 
Ižiu atsišaukti.

F. Čeraška.
I. C. Ilospital, 5744
Stony Island avė., Chicago. III.

nuo 
Pla 
Mel-

(46)

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
šviesaus gymio, nuo 18 iki 23 metų 
amžiaus, geistina, kad butų suval
kietė. Aš esu 24 metų, pasiturintis. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa- 
/eikslą. 
įai.

Atsakymą duosiu kiekvie-

1329
Jonas Andrušaitis, (46)
lft-th str, Rockford,*111.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus, laisvų 
nažiurų. ir su pirmu laišku meldžiu 
n ri siusti savo paveikslą. Atsakymą 
luošiu kiekvienai. (46)

Jonas Zimuntas,
BOX 23, Kempton, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 24 metų amžiaus, be skir
tumo pažiūrų, mylinčios gražų šei
mynišką gyvenimą. Aš esu 24 me
tų, laisvas nuo kariumenės. Meldžiu 
atsišaukti, prisiusdamos savo pavei- 
' slą.

G. Juškevičius (46l
426 Island avė., Rockford, III

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ar našlės nuo 25 iki 30 metų am

žiaus. geistina, kad butų luteronė 
arba laisvų pažiūrų. Aš esu 29 me
tų, negeriantis ir nerūkantis. Pla
tesnių žinių meldžiu kreiptis.

P. T. W. (46)
714 W 14-th pi. Chicago, III.

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 32 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo. Platesnių žinių mel
džiu kreiptis laišku, atsakymą duo
siu kiekvienai. Vyrų meldžiu nera- 
šynėti. (46)

M. J. Šurmaitis,
BOX 157, Nanty-Gio, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus, aš esu 
35 metų, mainierys, 5 pėdų 6 coliu 
augsčio, 160 svarų sunkumo. Gerai 
uždirbu. Meldžiu atsišaukti ir pri
siųsti savo paveikslą. I.aiškus ir 
paveikslus grąžinsiu.

F. S.
201 18-th st.. 2 floor,

Whceling, W. Va.

(47)

Pajieškau apsivedimui merginos, * 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus, 5% pė
dų augščio. Aš esu mainerys. Mel
džiu atsišaukti, platesnių žinių su
teiksiu « (46)

John Zaglas,
BOK 161, Jcrome, Pa.

PRANEŠIMAI
EL1ZABETH, PA.

A. A. Pasimirė Simonas Grėbliauskas.
Nuo influenzos ligos mirė 21 dieną 

spaliu š. m. Velionis buvo 42 metų pa
ėjo iš Suvalkų gub., Alytų mieste
lio. šioj šalyje išgyveno apie 18 metų. 
Velionis buvo apšviestą mylintis; pri
klausė prie S. L. A. ir SLRKA.

Šiuomi pranešam šia liūdną naujie
ną visiems giminėms ir pažįstamiems 
Pasiliko dideliam nuliudime jo mote
ris Mare Grėbliauskienė.

M. Grėbliauskienė.
BOK 86, Elizabeth, Pa.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS VARGONINKAS^
Ant greitųjų, kuris galėtų bent 

kiek vesti chorą ir grajint bažnyčio
je. Gali užimti vietą ir mažai 
tis vargonininkauti. Mokestis 
ga, atsišaukit tuoiaus.

KUN. J. E. STRAZDAS, 
8837 St Clair aveenue.

Cleveland.

D.

galin- 
neblo-

(46) 
C.

Ohio.

PARSIDUODA NAMAS
7 ruimų namas, netoli Warren st, 

Roxbury. Namas su visais Įtaisy
mais. šiltu ir saitu vandeniu. Geras 
darbininkiškai šeimynai gyventi.

Kam jums mokėti randą, jei galite 
pirkti narna mokėdami mažiau kai po 
12 dol. mėnesiui išmokant. Randos 
už namą išimama po 2ų dol. mėnesiui. 
Parsiduoda už 1.500 dol., tai mažiau 
negu apvertinania kaina. Užmokėt 
ant syk ar paimt ant morgičia. Krei
pkitės pas:

Myrion Rounds.
Stoughton; Mass.

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

tuvė likosi perkelta iš Detroito į 
CHICAGA, aš likausi jos atstovu. 
Rutkus važiuodamas į mokyklą stu- 
dijuot augštesnius mokslus, pavedė 
man visus spaustuvės reikalus atlik
ti, ir pardavoti taip knygas kaip man 
geriausiai patinka.

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

Perkupčiams:
6 egzempliorai už .................... $1.00
40 egzenip. už............................ $5.0*
10() egzempliorų už -------- $10.00
Atsišaukite tuojaus. dabar yra ge

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

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

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos į 
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. MILAŠAUSKI3.
13 Atlanlic st., So. Boston, Mana.

»
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N ežino jo.
• Sykį gaspadinei išėjus į I 

Į miestą, pasilikęs gaspado- 
rius namie, išgirdo gatvėje 
šauksmą: ”regs!” Pažiurė
jo per langą, kad reksmonas. 
renka visokius padarus, j 
Pradžiugęs pašaukė rėks- į 
moną, kad išvežtų ir iš jojo 
namų nereikalingus, volio- 

I jančiuosius skutus po kojų,; 
kurių jo žmona niekad rėks-: 
monui neduodavo. Jis vis-’ 
ką atidavė, kas jam išrodė 
nereikalingu esant. Pama
tė da kampe stovintį apyse
nį matracą. Jis ir tą atida
vė.

—Kiek tamsta nori už
mokėt už tą ”stofą?” — pa
klausė reksmonas.

—Na! Gerai, kad da man 
nereikia jums primokei už 
išvežimą! — atsakė gaspa-, 
dorius.

Gaspadinė sugrįžus iš 
miesto rado šluboje taip 
”ciean,” kad nusistebėjusi, 
užklausė vyrą: į

—0 kur-gi tas senas mat- T 
racas, kuris čia, kampe sto-; 
vėjo?...

—Na-gj visus lakmonus 
žydui atidaviau.

—Ak, tu... Judošiau!
ten mano pinigai buvo už-'nai, tai delei ko nedrįsti pri
siūti!... • lįslinkti arčiau?

Mokinys. * _.

. s i. 3E
t

•»

*

Musų amerikonai.
Kas nežino, .kaip musų 

”amerikonai,” sugrįžę į Lie
tuvą, yra didžiausiais ant 
svieto žinovais ir galvočiais. 
Vienas tokių amerikonų, su
grįžęs kur ten iš tarpo Pen- 
nsy I vani jos "d urbankių,” 
pasakodavo, kad Amerikoj 
visur perdėm mediniai na
mai, sukalti iš balanų. Bet 
visgi tas nesusilygins su ki
tu, kuris pasakodavo, jog jis 
Amerikoj matė nukertant 
galvą žmogui, su surištoms 
užpakalyje rankomis, kuris 
paskui pasigriebęs galvą už
sidėjo ant pečių ir vėl į tą 
pačią vietą. Vienas iŠ klau
sytojų, nusijuokęs iš tokios 
pasakos, užklausė:

Svaras mėsos.
i

Šeimininkė, sugrįžusi na
mon, pasigedo svaro mėsos,* 
kuris nepersenai buvo par- čia 
neštas, 
ti? —

Suirimas
Inkstų

Li--a Inkstų prasideda kada 
inksai neišgali atidalyti šla
pumo, arba kada kanalas už
degtas ir negali jo užlaikyti; 
be ta, jeigu jauti skaudėji
mų aiba pertankų varymų

šlapumo, reiškia, kad sistema nevarkoj ir pavojinga, kad Inks
tai rieveikia jau galima zii.oii ir iš to, kad verčia slapint s i>er 
tankiai arba perrelai, arba jeigu šlapumas yra neeystas ir 
šlapinanties jauti skausmą kas reikalauja teisingo gydymo.

SEVERA’S
Kidney and Liver Remedy

(Severas Gyduolė nuo Ink tų Kepenų) suteikia tame goriau
sių pagalbų jeigu tiktai laiku pradėsi gydytis. Yra rekomen
duojama kaipo geriausia gyduolė nuo uždegimo Inkstų arba 
Kepenų, užlaikymui peitmkaus arba skausmingo šlapinimosi, 
tų neveikimo, geltligės ir dėjii k> strėnų, jeigu paeina nuo Inks- 
ištiaimui kojų arba skaurugšiies pilvo. Kaina 75c. ir $1.25.

—Na, ir kaip jis galėjo už
sidėti galvą, jeigu turėjo su
rištas rankas užpakalyje?

—Kaip galėjo užsidėti? 
—su panieka atsiliepė ame
rikonas ; jei esi toks kvailas,

3=
Burnai plauti, kX 

mazgoti, dantims valyti, gerk
lei plauti ar kaipo antisepso- 
lius. kuomet jis reikai ngas ar 
tai įtriškimui, išplovimui ar 
išmazgoiimui Severa’s Anti- 
scpsol (Sev.eros Antisepsolius) 
karštai patiriamas. Pamė
ginkit jį. Kaina 35c.

♦

I
I DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 

LAIKRODŽIU KRAUTUVE 
So. Bostone.

Gydantis Muilas
stis kiekvienuose namuo.-e. 
Severa’s Medical Skin Soap 
♦Severos gydantis Odinis mui
las) valo, padailina ir gydo o- 
dą. taipgi yra pagelbinsru mau
dyme vaikų ir suaugusių. Jis 
iis vra geru barzdai skusti ir 
toaletoj. Kaina 25 centai.

Daili išvaizda ££ 
stina kiekvienai gražiai m •te
nai, merginai bei vyrui. Te
čiaus sunku yra užlaikyti dai
lumą be tain-tikni prie.ncnių. 
Tam. tikslui Severa’s J-'ace 
Cream (Severos Veidui Kre
mas) patariamas kasdieniniam 
vartojimui. Jis apsaugoja odų 
nuo išbėrimo ir šlakų. Kaina 
35 centai.

*

I1
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Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk 
kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio 
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
kad n»t* parduodame viską daug pigiau :r už viską gyaran’uojarae.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbų gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naujų arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuorx>ms už prieinamiausių kainų. 
■Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženklelį at
sakymui.

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

»X<JtUMUMOMUMOM,'K*<KlUIUrJMau*UK*X.i.AX>.f J A.wr..^KO'jMCMuo»jJją į

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

ŠALIN SKAUSMAS!
Badanias sveiku, darbe rasi smarumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butu.

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo li~u. Turint Salti ir nebandant 
ji prašalint, gali jAsivystvt i pavojingą lijja. Menkiau.MS niksterejiiaas 
gali vėliaus būti labui pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

P AIN - EiPEKLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčio krutinėję, skausmu šiuose ir nuga
roje. rumatizmą ir nenratsSją. trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Pain-Eipeller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelese bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Exnellrr, persi
tikrink ar yra IKARA. vaisbaženklis ant baksi ak v. VISU 
KITOKIU* NEIMK. 35 rentai ir G5 rentai už b« nkntę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos.

F. AD. RICMTER & CO,
74^-80 Washinxton SL.

New York.

2E

. beveros Šeimyniškos gyduolės parsiduoda visur aptiekose. Reikalaukite Severos Gyduolių, o 
Niekau neimkite pasiūlytų. Jei^u aptiekorius negali jums duoti kokių reikalaujate, kreipkitės tiesiog 
I ii? pridėdami reikjJingų užmokesti, o mes veikiai jums pristatysime.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.
>--■-------į-— - B B

Mes užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigu 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materija iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdus ir būna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUVAU
TAIPGI I6VALOM

Betgi nežinojo.
Jaunikis: —Žinau apie ką 

j tamstyte dabar mąstai, 
juk; Panelė: — Jei tamsta ži-

(So.

TIRADA.
Bostono vaikinu ”susaidei.”)

Rusijos Revoliucijos I 
PAVEIKSLAS Į 
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carų ir kaip jis turi pa- 
i sitraukt nuo. sosto. Revoliucijonie- i
riai aplinkui apsupę su raudonomis !

' vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa- .* 
i veidas spalvuotas ir gerai atrodo. ' 
Prisiųskite 25 c, o mes prisiusime i 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. ■ 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

’^eleivis”
255 Broadvvay, So. Boston.daugybė y r’ vaikinų, 

dauguma jau pesenę, 
tarnaitę. Bet jie sukas prie merginų J

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

Chicago, I1L
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.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546

tvirtės i, i.
SIUTUS IR OVER- 
PiGIAi IR GERAI.
IR IŠPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietasis 

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

Telefonas: So. Boston—21011

Kur jis galėjo ding- Net
Pasaukia

tai kam dar kišiesi: Jis gal- Toji nieko nežinanti; sako: štai, klausykit brace, pane:į 
..... .  "*i —Žiūrėk, gal katė su "

! Gerai: pasišaukia katę ir 
nu, svert ją. Katė sveria 
lygiai svarą.

—Matot, ar aš nesakiau, 
kad ji tą mėsą suėdė! — su
šuko tarnaitė.

Šeimininkė pažiurėjo, pa- 
mislijo, paskui pasikasė gal
vą ir sako:

—Gerai, tai čia yra 
ras mėsos, bet kur, po 
ralių, yra katė?

vą pasigriebė dantimis ir 
užsidėjo.

Taipgi žinoma, kaip f’a- 
merikonai” giriasi savo gi
minėms apie savo ponišku
mą ir greitą daritarnavimą. 
Vienas kaimiečio vaikas, 
nuvažiavęs Amerikon, už 
trijų dienu parašė savo tė
vui, kad jis jau yra lėberiu 
ir gauna dide-nę algą kaip 
Kalvarijos načalninkas.

ri ~
Baidus padėjimas.

Jurgis- Bukis buvo karėje 
su japonais. Vieną naktį 
jam atsiėjo stovėti sargybo
je. Kadangi kelias naktis 
nebuvo migęs, tai nei nepa
sijuto, kaip užmigo. *” 
tarpu užėjo japonai ir, bijo-j 
darni, ‘ A .
nukirto jam galvą. Bukis 
tuojaus pajuto, kad kas ne
gerai : strykt, 
čiupt, čiupt

—Tai, kad juos 
japonus! — sako. — 
ko aš dabar kepurę 
siu.

gal katė suėdė.'
Kai svetainėj lig šventieji 
Su merginom sykiu žaidžia, 
Net jaunieji "nedrąsieji” 
Kartais pikto jiems pagei- 

džia.

sva- 
pa-

Mat 
Visi 
Net
Kad

namuosna palydėti 
nori po merginą, 
už durų bėg’ .stovėti, 
sugavus ten sau vieną

KARE IR LIGOS!
KARK, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rupinušiu, 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.

l'as viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Tre jankes 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

Paskui sveiki nukeliavę 
Ten prie durų sau juokauja: 
Ant-rvt kitą pasigavę — 
Tai žiūrėk, ir vėlei naują...Patyręs.

Pas auksorių krautuvėn 
atėjęs jaunuolis su panele 
nedrąsiai pradeda:

„ —Norėčiau.- norėčiau,Tuo hm
japonai ir bijo-j „Atsižadėti

Kaa jis nepabustų,:nrj<}uria krau

■

laisvės — 
'priduria krautuvninkas. — 
i štai čia tamstai vergijos 

. . grandys — užreiškė paduo-
_ atsietojo, (įaRias jauniemsiems dėžu- 

nera galvos! ..........................
velniai, 
Ogi ant 
užs.idė-

Kitas šaukia: „nepatinka!” 
Buk visai žarnai miegojęs;
Dieną sako, net apjanka, 
Mat prie durų baladojos...

Te su šliubiniais žiedais.

II
i
I

—Čia vaikinai biskį liaubųs, 
—Mus merginos šitaip sa

ko:
Vieni seni, kiti baugus 
Nėr nei vieno gero ”džekio.”

Labai švari.
Viena senmergė buvo taip 

didelė švarumo mylėtoja, 
kad sykį ji tol šveitė aslą, 
kol neprašveitė skylę ir ne-, 
įkrito į skiepą; ji taiu buvo 
įsismaginusi savo darban, 
kad n e jutomis šveitė toliaus 
ir gal butų išraususi didelę 
duobę .'skiepe, jeigu pečku- 
rys nebūtų jos sustabdęs.

Mystiškas parašas.
Vienas 

mas per laukus, rado akme
nį, ant kurio buvo užrašyta: 
”Apversk mane!” Jis susto
jo ir misiija, kas tai čia galė
tų būti; toptelėjo į galvą, 
kad gai kas padėjo po juom 
pinigus ir užrašė, kad kas

Kad pastačius taip ant savo, 
žmogus, beeida- Mus vaikinai ėmė veikti,

Ėmė ir susiorganizavo
Buk visiems nereikia vesti.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI — MOTERS — KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiku Užsiganėdinki t gyvenimu. Pnsirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai, 
'lasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vienų dienų. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Prisuokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno. 
Taipgi reikalaujam 4c. daugiaus už persiuntimų.
Fishleigh & Co., B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, BL

VINCAS DAUNORA
Aptiekoriuš,

229 BEDFORD A VENŲ E, BROOKLYN, N. Y.

Kai Lietuvon nukeliausim— 
Bus merginų kai kvietkeiių; 
Raudonveidę ten sau gau

sim
i pirmas turės laimę atrasti Ir vainiką iš rūtelių....

Sunkus klausimas.
Ponas, prijojęs k ožke

lio ir nežinodamas kur to- 
liaus- pasukti, užklausė neto
li stovinčio gyventojo:

—Ar girdi! Pasakyk man, 
kur tie keliai eina?

Žmogelis pasikasė pakau
šį ir nenoroms sumurmėjo:

—Biesai juos žino, poneli: 
aš .jau čia senas laikas kaip 
gyvenu, bet juos visados iš 
po nakties rasdavau ant tos 
pačios vietos.

; akmenį, tas galės ir pinigus 
i išsiimti. Visgi reiktų pa
žiūrėti. Vali jį versti; o 
sunkaus ir didelio bjaury
bės butą; bet visgi gerai pa- 
sitąsęs, atvertė. Ant kitos 
pusės akmenio buvo užrašy
ta:

”Dabar atversk mane at
gal, kad kitą pusgalvį ras
čiau.”

Asilas.
Prelegentas, skaitydamas 

prelekciją apie kalnus, per 
kuriuos jis keliavo, taip nu
pasakojo :

—Ant tų kalnų yra taip 
status ir akmenuoti, jog nei 
asilas neįstengtų užlipti; to
dėl aš jais nei nemėginau 
augštyn lipti.

Kareivio pasakojimas.
Sugrįžus kareiviui iš ka

rės lauko visa šeimyna aj>- 
spitus jį klausosi papasako
jimu apie jo pritirimus. Ka
reivis daug, daug pasakoja, 
tarp kita ko sako:

—Pusę jų iššaudėme ma
šininiais kulkasvaidžiais ir 
kanuolėmis, kas jau buvo 
beveik pilna musų pergalė, 
o paskui puolėme durtuvais 
veikti ir išskerdėm kitą pu
sę.

—0 ką padarėt su liku
siais? — naiviai klausia ma
žas Jurgiukas.

—O, likusius paėmėm į ne
laisvę! — atsako kareivis.

Satyrukas.

Redakcijos Atsakymai.
A. Švėgždai. — Ačiū kad 

parasėt, bet sunaudot nega
lėjom.

Vilniaus Pijokėliui.— Ka
rikatūra nebloga, liet dabar 
jau perėjo tas laikas, ku
riam ji buvo taikyta, todėl 
i laikrašti jos nedėsime. A- 
čiu už rėmimą ”Keleivio.”

John M. Baron (Detroit). 
—"Keleivio” No. 43 redakci- 
io~ atsakymas buvo duotas 
Jonui Kaušiui, 60 Hudson 
avė., Brooklyn, N. Y.

Antanas Valiukas (Union 
Grove, Wis.). — ”Kardą” 
pačta sulaikė. Mes nežino
me kaip dalykas stovi. Krei
pkitės ”Kardo” administra- 
cijon Chicagoj.

Lakštingalos Vaikui. — 
Eilių pluoštą gavome. Per
žiūrėsime ir prie progos 
sunaudosime.

Žmogaus Issivystymas
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

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

AUDIMO APDARAIS 50c. 
KAINA 35c.

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

LIETUVIU ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURT ATŠKTAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų protėviai voedavo 
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 ir.usų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.H KAINA 35c.

GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 5»c.

Viršminėtos knygos gaunamos "Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresų už. rašyki t taip:

"KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.



Raudoni žiburiai.
Pieša trijose veikmėse 

Iš 
EUGENIAUS ČIRIKOV’O 

Liuosai vertė J. B. S.

ZOILĖ:
(Tąsa)

Nuo puotų triukšmingų
Apkurtę negirdi dejonių nakties!

SENIS:
Ir viešpats tarė: „iškelsiu jiems 

puotą,
Nugirdysiu juosius, kad visi lig soto 
Prigėrę, privalgę linksmybėj už

snūstų
Ir iš saldaus miego niekad nenu- 

bustų.
Paruošiu jiems dieną: sienų murai 

grius!
Iš išgąsčio žemė visa sudrebės, 
O trenksmą griuvimo išgirs net 

dangus.”
Mylda pasikelia, nusišluosto ašaras nuo veido ir žingei

džiai žiuri tamsumon, iš kur atskrenda balsai.
MYLDA:

Rodos, ten net tris jų...
Prisiartina Eolis, šalę jo ateina Zoiiė su degančiu der- 
vokšniu rankoj ir puodyne ant peties. Ji juodais rūbais 
ir basomis kojomis. Paskui juos Senis, apsitaisęs pranašo 

rūbais su ilga lazda rankoj.
EOLIS:

Štai, Mylda, ir tėvas.
SENIS:

Buk duktė laiminga!
Mylda baimingu žvilgsniu iš paniuro apžvelgia Zoilę, kuri 
išdidų ir drąsų savo žvilgsni Myktos įsmeigus stovi prieš 

ja išsitiesus.
MYLDA;

Ačiū... Kas per vienas
Šitas sutvėrimas?...

EOLIS:
Ar šita mergelė?...
Jinai... ,

ZOILĖ:
Duktė kalvio!

EOLIS:
Tėvui švietė kelią...

Eolis su Seniu pasitraukia Į šalį tylomis kaž-ką tarp sa
vęs šnekasi. Šviesplaukė Mylda ir juodplaukė Zoiiė stovi 
prieš viena kitą ir nenuleidžia nuo viena kitos savo žiūros. 
MYLDA:

Kai liepsna dervokšnio tau akys liep
snoja,

Žvilgsniai kai žarijos židiny] žyb-
i ėioja...

ZOILĖ:
Juk aš duktė kalvio'... Išpučiu anglis 
Kibirkštys man trykšta kasdien i 

akis.
MYLDA:

Graži kai naktis...
ZOILĖ:

Juoda kai anglis...
Kad mane uždegsi
Degsiu kai ugnis...

MYLDA:
Eoli. Eoli. Ji uždengs tau galvą.

ZOILĖ:
Matai, jis karalius, o aš duktė kalvio. 
Karaliai gi angli kurti nemėgina... 

MYLDA:
Tu keista... juodoji... Kaip tave 

vadina?
ZOILĖ:

Jus apsiryji iras ir mus badas gimdė 
Jus juokas, mus kančios ašaromis 

• žindė.
Jus bustas, mus skurdas mane išauk

lėjo —
Esmi kibirkštėlė da.laukianti vėjo... 
Giežos ir žiaurumo aš esmi duktė! 
Vadink kaip sau neri... he, he, he! 

MYLDA:
Tu keista...

ZOILĖ:
O gal juokinga?...
Kad verki tu, aš laiminga.
O kuomet tu ten kvatoji, 
Aš visuomet čia raudoju...

MYLDA:
Kągi nešiesi tu toj puodynėj?

ZOILĖ:
Jūsų uzboiiuos raudoni vynai, 
Manajam kraujas!...

MYLDA:
Kraujas?... Kam tai?

ZOILĖ:
Dėl ko taip baisiai nusigandai?

MYLDA:
Kam tau reik kraujo?

ZOILĖ:
Turi atimt,
Kad ne troškimų karščiui malšinti..

Mylda sudreba ir atbula tranlriatii šalin, akimis lyg ko tai 
aplink jieško.

MYLDA:
Eol, Eoli... eikš prakalbėk!

ZOILĖ:
Ji bijo kraujo...

Eolis pribėgą prie M y Idos ir jinai glaudžiasi prie jo kai 
kūdikis.

,EOLIS:
Na, nedrebėk...

MYLDA:
Ten pas ją kraujas...

SENIS:
Kraujas didvyrių!
Kraujas švenčiausias jaunų drą

suolių,
Kurie po siena garbingai mirė... 

ZOILĖ:
Ir taipgi kraujas tujų varguolių, 
Kurie Molocho ugnyj pražuvo 
Imk, pažiūrėki...

MYLDA:
Ne, ne, neerzink!...

ZOILĖ:
Bet ji pralieti jums smagu buvo... 

EOLIS:
Ji bijo kraujo... tu jos negąsdink!

SENIS:
Ilgais amžių metais tą kraują po lašą 
Rankiojom ir renkant daugelis už 

drąsą
Savuoju mokėjom...

MYLDA:
Ir kam jums to kraujo?...

SENIS:
Gyvenimui jieškant tamsoj kelio 

naujo,
Tuo krauju mums reikia žiburiai 

užžiebti...
EOLIS:

Kad parodžius sienoj tie vartai pa
slėpti ,

Tu pati ji, Myida, palydėt žadėjai. 
MYLDA:

Jis eis jieškot kelio?... Žinau...
EOLIS:

Jau kalbėjau,
Kad eidams nuo musų, jis žibd’ns 

ugnelę,
Idant paskui save vergams rodžius 

kelią,
MYLDA:

Na, gerai, darykit...
ZOILĖ:

Ne tau draust ar leisti!
Kaip tur’ būt’ — Boliui,. o ne tau čia 

spręsti.
EOLIS:

Mesk pašaipas, Žole! Nebūk taip 
rūstinga!

MYLDA: s
Tu baisi...

ZOILĖ:
Sakysi gal da ir juokinga?...

Pasigirsta tolimas sargybos varpo gaudimas, visi nutila 
ir įsiklauso į drebantį ore ir nykstantį kai ramaus vandens 

rato vilnvs varpo baisa.
EOLIS:

Laiks, tėve, eiti! Mylda pašvies... 
“Gal nebsugrjžši, leisk pažiūrėt 
Da tavo veidan, kad i širdies 
Atminčių skrynę ji susidėt.

SENIS:
I.ik sveiks, Eoli! Sveikas ganyk, 
Lazldos už skeptrą neatiduok. 
Gyvybės baimę šalin nuvyk, 
Jai tau draugauti teisės neduok!

Senis apglėbia Eolį, Mylda liūdnai žiuri į atsisveikinan
čius, Zoiiė priruosia kelionei uzboną ir žibintuvą.

Ant mirusių kapo žolynai da želia... 
Kelionei atlikti turim vieną Kelią L. 
Tuo keliu keliaudama, žiūrėk vis 

pirmyn!
Ir eik, lipk Į kalną augštyn, vis 

augštyn!
Susivyk sau lizdą ten, kur arai 

skraido,
Skradžios tamsenybių tavęs lai ne

baido : -
Naktį seka rytas... Tyrų tolumoj
Sužibs raudonieji žiburiai tuč-tuoj! 
Gyvenk ir atminki, kad ten tėvas lau

kia
Prakilnaus sunaus...
O jei nesulaukus —
Tai reiškia
Jis žuvo... gyvijoj jo nėra daugiaus...
Ant mirusių kapo žolynai da želia....

Senis įsikniaubia ant Eolio peties, šis bučiuoja žilą galvą, 
Mylda žiūrėdama į juodu susigraudinus verkia.

ZOILĖ:
Verki?... Kasgi tavo jautrią širdį 

gelia?
MYLDA:

Gaila jų abiejų..,.

BESĄLYGIŠKAS PASI
DAVIMAS.

Nuodai žmogaus organiz
me pastoviai veikia, ypatin
gai žarnų kanaluose. Dau
gelis pavojingų ligų negali
ma išvengti, jeigu vidurių 
išvalymas nėra atsakantis. 
Trinerio ’ Amerikoniškojo 
Kartaus Vyno Elixeris yra 
vaisų, iš visų nuodų. Tas rei
škia besąlygišką nuodų pa
sidavimą. Vaistas išvalo 
vidurius atsakančiai. Būda
mas padarytu iš gydančių 
žolių ir paprasto randono 
vyno pasidaro per tai pasek
mingu ir priimniu. Visose 
aptiekose kaina $1.10. Se
nas priešininkas Reuma
tizmas bei Neuralgija visuo
met stovi prieš musų duris. 
Buk prisirengęs pasitikti 
juos su ginktu, kuri patie
kia Trinerio Linimentas. 
Kaina 35 ir 65c. aptiekose, gi 
išsirašant 45 ir 75c. Jeigu 
jūsų aptiekorius neturi Tri
gerio vaistų, jis privalo 
jums parūpinti. Neimkite 
kitokių! Joseph Triner Co.. 
1333 — 1343 So. Asnland 
Avenue, Chcago, III.

Trinerio Amerikoniškojo 
Kartaus Vyno Elixris, Tri
nerio Angliškasis (Angeli- 

ca) Kartus Tonikas ir kitos’ 
Trinerio "gyduolės nuo šios 
dienos gali būt gaunamos 
išskirtinai tik aptiekose li
pas gyduolių pardavėjus, 
nes Tmerio Laboratorija 
šiuo laiku labai užimta išpil
dymu va’džios užsakymu ir 
neturi laiko pašalinių atski
rų žmonių užsakymus išpil- 
dvti, dėlto reikalaudami 
Trinerio vaistų būtinai rei
kalaukite jų savo aptekose.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT ”KELEIVJ.”

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

ryta -iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš

ti, ia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk §1.75 su 

•savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
<lel apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuoiaus. (?)

FISHLE1GH & CO.. Dept. 924. 
CHICAGO. ILL.

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

.-Iš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse

f

AntUI 
akmens 

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

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

EXCELSIOR WATCW CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, II?L

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

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

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

PLAPAO PADLŠK A1TĖS labai 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 miegu Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

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

Gatvė ir No. ar R. F. D.

NATIONAL LABORATORY. Chicago. Uis. Shenandoah. P*.
Godotini Tamistai:— . . . ..Aš esu labai užganėdintas nuo jūsų Nuga-Tone. Esu labai sveikas po jųjų vartojimo.

JOE DON1BROWSKL 333 W. Cc>al Su

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

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.
NATIONAL LABORATORY. Chicago. IH. Elwood City. Pa.
Gerbiamieji:—Gavau jūsų laišką ir Nuga-Tone piliules ir turiu pasakyti. jog esu visai užganėdintas ju«» 
vaistais. Meldžiu priausti dvi bonkutes Nuga-Tone piliutiu. Aš dariau kialeta piliutiu sava 
pretelių dėl pabandyma ir jam labai patilta. Aš steliuju vieną bonkutė dėl jio. Prisiunčiu S2. 
Siuskite vaistus ką greičiausei. & GASPAR BERSEK. Box 547.

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

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

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

*

¥

Moteriškumą.
givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
M ai ari j a viešpatauja.

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

Musu Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- 
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas (SI.M) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžistne 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

sudėti 
parankioje bonkuteje. Jie 
yra apvilkti su cukruj 
priimno skoni; rame dėl 
vartojimo; neatitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko
menduosite tuos vaistus 
visiems sava pretelems.

Kas mana išgelbėjo nuo varginan 
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo neviriaimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
teikdavo daug man nesmagumo—at 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda 
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pageltos dėl savo 
sveikatos. Bet kada 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 SI.25. 
Galima gauti geresnėse aptiekose, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SAI.UTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumą.

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

cnicago, tu.
•ttą apgarsinimą turėtų perstaity 

Kiakvienaa, iškirut ir naši likt

”KEU” SKAITYTOJ V ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

mus. pasigarsinimus iš kokią vie 
tu paeina, pirkimus, pardavimo- 
arba tam panašius pas garsini 
mus. delei tūlą priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Ui tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimas rašykit kuotrumpiausiai ir 

I visados siuskite kartu mokestį jei- 
• gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Adnnn.

NESIŲSKITE NEI VIENO CENTO.
Šitas auksinis (Gold Filled) laikrodėlis su 21 akmenų viduriais, yra taip praktiškas, dailus, geras ir ne

didelis, kad kiekvienas privalo jį turėti. Pasiunčiamo jį noriai he uzmoke-ties iš Kalno. Persitikrinsi pats, kad 
jis taip parankus, laiką teisingai laikantis ir gražus, kad be abejonės pasilaikysi jį sau. Negalvok ilgai. Iš
kirpk šitą apgarsinimą ir prisiųsk mums. Kam mokėti augštas kainas už laikrodėlį, kada gali pas mus gauti jį 
fabrikos kaina. Kaikurie pardavėjai ima po 18 ar 20 dolerių už laikrodžius, kurie negali lygintis su šituo laik
rodėliu. Nevilkink tad, bet iškirpk apgarsinimą šian dien, nes tas nupiginamas tik 30 dienų tęsis.

Copyright 1918 by E. T.

DIDELES DOVANOS SU LAIKRODĖLIU.
Neaprašinėsime jums pJačiai, tik paminėsime, ko dėl šitą laikrodėlį privalote turėti. Laikrodėlis yra auk

sinis ”Gold Filled.” Viduriai gerai sutaisyti ir turi 21 akmenį. Jis yra vidutinio didumo, nedaug storesnis 
už sidabrini dolerį. Laiką teisingai laiko. Nesivėlina, nė skubina. Turi specialius reguliatorius, kurie laiko 
jo bėgį vienodume. Lukštai labai gražiai graviruoti, drūti ir gvarantuoti ant 2«> metų, taip lygiai ir viduriai 
tiek pat metams gvarantuoti. Nereikalaujame girti, t ik pasakome teisybę. Tie laikrodėliai žinomi po visą A- 
meriką, Kanadą ir Europą. Beveik visi žino, kad tai -------------------------------------------------------------------------(
geriausi pagalios gali pats persitikrinti. Bile ko pasi
klausk. kiek toks 21 akmenų viduriais laikrodėlis gali 
kaštuoti, o persitikrinsi, kad ne mažiau kaip 25 dol. 
Nors jis tiek vertas tol mes tiek nereikalaujame. Tū
las biznierius, reikalaudamas pinigų, atpardavė mums 
daug tų laikrodėlių žemiau fabrikinės kainos, todėl ir 
mes galime per tūlą laiką pardavinėti juos taip pigiai 
kaip niekad pirma. Taigi laikrodėlį 25 dol. vertės 
gali dabar pas mus gauti už $13.95. Priedo gi duoda
me da 19 kitų daiktų, kurie tau visuomet gali būti rei
kalingi, kaip ve: Nauja patentuota britva dviem ge- 
lažtėm; Diržas britvai galąsti; Mašina plaukams kirp
ti: Fontaninė plunksna; Raktams retežėlis; Kakla
raiščiui špilka; Pypkė; Kombinuotas veidrodėlis su 
muilinyčia barzdai skųstis; šukos; Metalinė dėžutė ci
garetėms; Mašnelė pinigams, kurios niekas neatidarys 
nežinodamas spindės sekreto; Kapšiukas tabakui; 
Laikrodžiui retežėlis; Cigarnyčia; Sudėtinas įrankis
atidarinėjimui dėžių, tonką, traukimui ir įkalimui vi-niu, taipgi išgalandimui peilių; Žiedas; Sudėtinė prietai
są raktams susinerti, tonkoms atsikimšti. šriubams įsukti, cigarų galams nukirsti ir gazui atidaryti; Skurinis 
portfelius popieriniams pinigams bei dokumentams, vienoj pusėj kalendorius, kitoj vieta tavo vardui ir adre
sui, vieta fotografijoms ir pačto markėms; Laisvės stovyla. Tuos visus daiktus gausi užsisakęs minėtą laik
rodėlį. Nesiųsk pinigų, tik kuponą. Gavęs laikrodėlį ir daiktus užmokėsi $13.95c. Jei nebūtum užganėdintas 
grąžink mums, o mes pinigus sugrąžinsime. Tai musų rizikas.

UNION NOVELTY COMPANY I»ept. 65. 671 No. CARPENTER ST, CHICAGO, ILL.

Kl PONAS GERAS TIKTAI PER 
30 DIENU-

Union Novelty Co. Dept. 65.
671 No. ( arpenter str, Chicago, III.

Tamistos:—
Meldžiu prisiųsti man jūsų nupigin

ta kaina parduodamą 21 akmenų auksinį 
”Gold Filled” laikrodėlį su 19 jūsų pa
žadėtų dovanoms daiktų. Aplaikęs tavo- 
rą as užmokėsiu $13.95. Jei nebusiu 
patenkintas jus turite sugrąžinti man pi
nigus.
Vardas .........................................................

Adresas
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Austro-Vengrijoj Revo- 
Hucija; karalius pabėgo.
VENGRIJA APSKELBTA 

RESPUBLIKA.
Tveriasi darbininkų ir ka

reivių tarybos.
Austro-Vengrijoj kilo re

voliucija. Sulyg gaunamų 
žinių, abiejose valstybės da- 
lįse revoliucionieriai šluoja 
viską, kas tik stovi jiems ant 
kelio.

Karalius Karlas specialiu 
traukiniu pabėgo iš Vienos i 
Godollos pilį. Jis pasiėmęs 
su savim 18 vagonų rakan
dų, maisto ir visokių bran
genybių.

Vienoje susidarė laikinos 
darbininkų ir kareivių tary
bos ir apskelbta Austrijos 
respublika, žinios iš Ciuri
cho sako, kad apskelbiant 
respubliką austrų ir vengrų 
oficieriai iškėlę viršun save 
kardus šaukė "lai gyvuoja.” 

Prieš pabėgimą karalius 
įsakė seniems valdininkams 
"vengti susirėmimo su žmo
nėmis ir pasiduoti naujai 
tvarkai be pasiprešinimo."

Tuo pačiu laiku sukilo 
Austro-Vengrijos laivynas 
Polos uoste ir revoliucionie
riai paėmė visus kariškus 
laivus.

Kroacija tuojaus atsimetė 
nuo Austrijos ir paskelbė 
kad ji prisideda prie Itali
jos.

Vengrijoj revoliucija pui
kiai pavyko. Grovas Karo- 
lyi su kairiais socialistais 
sudarė Taryba, paėmė i sa
vo rankas valdžią ir paskel
bė šitokį programą savo vei
kimui:

1. Panaikinimas dabarti
nės parliamentinės siste
mos.

2. Įsteigimas gvarantiju 
laisvai politiškai Vengrijai

3. Atšaukimas namo ka
riumenės ir karės baigimas

4. Atsimetimas nuo Vo
kietijos.

5. Paleidimas žemesnioje 
Vengrijos rūmo ir tuojaus 
organizavimas naujų rinki
mų su tiesioginiu ir slaptu 
balsavimu vyrams ir mote
rims.

6. Panaikinimas cenzūros 
o įvedimas spaudos, žodžie 
ir susirinkimų laisvės.

V

Vietinės Žinios
Atsisakiusius mokėt už va
žiavimą skaudžiai nubausta

Užpereitą sąvaite iš Beth- 
lehem Shipbuilding Co. fab- 
rikos darbininkams važiuo
jant po darbo namo, kad ka
ras buvo labai prisikimšęs 
žmonių ir darbininkai' ne
gavo atsisėsti, atsisakė 
užmokėt už važiavimą. Kon
duktorius tad uždarė karą, 
užsuko į stotį ir pašaukė po
liciją. 15 policmanų atėję 
suėmė atsisakiusius mokėt 
48 darbininkus. Darbinin
kai be pasipriešinimo nuėjo 
policijos nuovadon, kur pa
imta jų vardai ir antrašai ir 
paleista namo.

Dabar pereitą panedėli, 
Dorchesterio apskričio teis
me buvo jų byla ir teisėjas 
įsakė kaltinamiems pasimo- 
kėt ix) 20 dolerių pabaudos.

Gazas pabrango.
Bostono geso kompanija 

buvo padavusi taip vadina
mam Gas and Electric Light 
žiburių komitetui peticiją, 
kad delei pabrangimo 
visų kitų gyvenimo reikme
nų jinai "taipgi yra "privers
ta’’ pabranginti gesą. Iki 
šiol buvo mokama už 1,000 
kubiškų pėdų 90 centų, kom
panija reikalavo, kad jai bu
tų leista pakelti kainą iki 
$1.00 už 1,000 kubiškų pėdų. 
Ir žibalo kompanijos reika
lavimą boardas pripažino 
teisingu.

\

______ . i _ ĮĮ—

Cambridgiečiai aukauja 
Lietuvos Laisvės Fondan.

Lapkričio 3 d. Burleigh

Rado moteriškės kūną.
Pereitą nedėldienį du jau

nuoliai besiirstydami Alud-

KELEIVIS.

LSS. 162 kuopos susirin
kimas.

Lapkričio 10 dieną, t y.
Cf hnvn T 71 dy upe netoli Agossiz tilto, ateinancioj nedelioj svetai-st. svetainėje buvo Lbb. 71 ™ rhur.
kuopos surengtos prakal
bos. Kalbėjo J. B. Smelsto
rius, aškindamas momento 
svarbumą ir išparodyda- 
mas, kodėl ir amerikiečiams 
darbininkams būtinas rei
kalas atėjo siųsti šalies įsta- 
tymdavybėn darbo žmonių 
nartijos atstovus-socialis- 
tus. Nes tik socialistai tik
rai stovi už perbudavojimą 
visuomeninės tvarkos, kas 
šiandien visam pasauliui y- 
ra svarbiausiu uždaviniu, 
kada senas pasaulis griūva, 
o naujas gema. Antru atve
ju kalbėjo apie Lietuvos li
kimą ir atbudimą.

Susirinkusioji publika su- 
aukavo 16 dolerių su cen
tais. Aukos skiriamos pu
siau — pusė LSS. namo 
’eikalui, o kita pusė Lietu
vos Laisvės Fondan. Po $1 
lukavo: K. Galinauskas, B, 
Tetirvinąs ir P. Adomavi
čius; po 50c. J. Saulis, J. 
Vasaitis, A. Beliauskis ir I. 
^ulis. J. Turauskas 75c.; 
po 25c. aukavo: J. Butkus, 
1 Roman, P. Mazgelis, Z. 
Uuzonis, J. 'Surila ir J. P. 
Raulinaitis. Smulkių aukų 
uirnkta apie 9.00. Aukavu

siems rengėjai prakalbų ta
ria nuoširdų ačiū.

rado plaukiojantį moteris- nėję po numeriu 357 Char- 
įkės kūną, kurį ištraukus iš 1 '
vandenio patirta, kad prigė
rusi vadinosi Katherine H.
Olin, 35 metų, prapuolusi 26 
spalių.

BOSTONO SOCIALISTŲ 
VEIKIMAS.

Lapkričio ir Gruodžio mė
nesių bėgiu.

Bus visa eilė prakalbų iš 
bėgančių nuotikių. Kalbės 
d. Louis C. Fraina ir kiti, 
kiekvieno nedėldienio vaka
re, pradedant nuo 7 vai. 
vakare Dudley st. Opera 
House svetainėje, po nr. 113 
Dudley st., Bostone.

« ♦ ♦

Klesų studija socializme. 
L. C. Fraina, Bostono socia
listų I-Ieadkvorteryje po nu
meriu 885 Washington st. 
kiekvienos subatos popiečiu 
nuo 4 vai.

Revoliucinis socializmas, 
—kiekvienos seredos vaka
re, pradedant nuo 8 valan
dos vakare.

Socialistų Ekonomija. — 
kiekvieną pėtnyčią nuo 8 
vai. vakare.

Elementaris socializmas 
—jauniems socialistams.

Nežinomas automobilistas 
užmušė žmogų.

Common gatvėj, Dedham, 
Dereito nedėldienio vakare 
apie 6:30 vai. atrasta šalia 
<elio R. N. Cumming’są, o 
ant jo sutriuškintą biciklių. 
Pašauktas koroneris apžiū
rėjęs lavoną užreiškė, kad 
7ummings antsyk mirė nuo 
smarkaus užgavimo. Ji tu
rėjo užmušt automobilius, 
jam bevažiuojant biciklių 
Taip nutarė koroneris ir tu- 
’ų žmonių pasakojimai, kad 
matė prieš keliatą minučių 
Pravažiuojantį automobilių, 
tai paliudija. Tečiaus nie
kas nežino automobiliaus 
numerio ir todėl paslaptyje 
valieka vardas to automobi- 
’isto, kuris suvažinėjęs žmo
gų nedavė žinios, tik pabė
go. Policija teiraujasi.

Prapuolęs poficistas atras
tas perpjauta gerkle.

Kaip buvo rašyta, kad 16 
spalių pragaišo buvusis poli- 
zistu Patrick J. Sullivan iš 
West Roxbury, dabar atras- 
a jį perplauta gerkle girio

je ties Billings gatve.
Nuo jo pragaišimo polici- 

:a ir taip vadinami organi
zuoti "Scouts Boy’’ vaikai 
visur jo jieškojo, net galų- 
lale pereitą nedėldienį ra
do jo kūną.

Kadangi prieš išeisiant iš 
namų Sullivan skundėsi blo- 
<a sveikata ir buvęs nusimi
nusiu, tai manoma, kad jis 
pats nusižudė.

Vėliavą keliant nuo stogo, 
pasipylė plytos.

East Bostone anądien iš
keliant ant stiebo taip vadi
namą "Service Flag’’ vėlia
vą kertėj Bennington ir Pa
ris gatvių, netikėtai nuo 
namo stogo griuvo plytų ka
minas, prie kurio buvo pri
rištas stiebas ir krintančios 
plytos, krisdamos ant galvų 
susirinkusios prieš namą 
minios, 8 ypatas sužeidė. 
Vieną merginą delei sun
kaus sužeidimo reikėjo nu- 
gabent ligoributin. Kitiems 
sužeistiems žaizdos aprai
šiota ant vietos.

LSS. 60 kuopos susirinki
mas bus nedėlioję, 10 d. lap
kričio, 11 vai. ryte. Bus 
svarstoma tarp kitų svar
bių dalykų ir C. C. C. ? Kon
stitucija. Atsilankykite vi
si Komitetas.

les str., Bostone bus LSS. 
162 kuopos susirinkimas. 
Visi nariai kviečiami buti-| 
nai atsilankyti. Yra daug 
svarbių reikalų.

F. Stankūnas, sekr.

LOWELL, MASS.
Protesto prakalbos. Ne

dėlioję, 10 lapkričio, svetai
nėje A. O. H., 13 E Merri- 
mack st, nuo 1 po pietų, vi
sos pažangiosios Dr-stės ir 
kuopos rengia protesto pra
kalbas. Kiekvienas vyr? 
ir moteris turėtų į minėtas 
prakalbas atsilankyti.

Komitetas.

LIETUVIS SIAUČIUS. 
ABAZORIUS,

So. Boston, Mass.
Lietuvių Salės), 

ikius čeverykus ir čeba- 
idlaras nuo 1 iki 9 vai.

GERIAUSIS I
A.

301 E. St, 
(Šalia

Taisau visol
tos. Storas ai ___  __________ . _
vakaro kasdienį. Darbą padarau ge
rai, stipriai ir pigiai. Robo kurkos po 
50c. Į (52)

MONELLO. MASS.
Tegul žino vis* Massachusetts 

stija. kad T. R. Viesulą, rengia

TEATRĄ

amnlc Brangų
Pragyvenimą.

Sum

•'UŽBURTI TURTAI.“ t. y. 3 veik
smų, 5 paveikslų visųgražiausia me
lodrama; perstatys sukatoje,

16 Lopkrič'O-Not. 19’8
L. T. Namo svetainėje, Montelloje.
Prasidės nuo 7:30 vakare. Šalo 

melodramos bus žavėjanti Algirdo 
orkestrą, dainuos pagarsėję Montel- 
ios solistai. Ir kur čia žmogus vis
ką išrokuosi, atvažiuokit pamatysit!

Kviečia T. R. Viesulą. (46 j

Parsiduoda Cash Registeris
Naujausio modelio Regis

teris, su visais paranku- 
mais, galima pirkt už $65. 
Kreipkitės pas

D. Olseika,
314^ E 8-th str.,

So. Boston, Mass.

(47)

ISPANIŠKA INFLU
ENZA.

Laike dabartinių sirgimų 
Ispaniška influenza, pa
tartina yra, kad kiekvienas 
stengtųsi Įdek galint apsi
ginkluoti. Simptomai yra: 
Akių uždegimas, tekėjimas 
iš nosies, strėnų skausmai, 
galvos skausmai, raumeni
ms skausmas, drebuliai ir 
karštligė ir abelnas silpnu
mas. Tarpe geriausių gy
duolių mes patariame štai 
ką: Išplauk gerklę ir nosį 
su Severos Antisepsolium. 
kuris turi būti atskiestas su 
vandeniu, į dalį gyduolių ir 
3 dalis šilto vandens. Jeigu 
šaltis neperstoja ir po čiau
dėjimui nėra geriau, tai imk 
vieną ar dvi Severos Tab- 
letkas nuo Peršalimo ir Gri- 
□o ir antrink kas tris valan
das tol, kol viduriai pasiliuo- 
ruos. Kad kosėjimą paleng
vinus, reikia imti Severos 
Balsamą Plaučiams. Rei
kia tuojaus gulti lovon ir 
gerti ką tokio šilto ir šiltai 
apsiklosčius gulėti. Jeigu 
nejaustum geriau, tai pa
šauk daktarą ir naudokis jo 
patarimais. Viršuj minėtos 
gyduolės prigelbės Jums ap
sisaugoti nuo influenzos ir 
yra labai geru daiktu turėti 
tas gyduoles po ranka. Jos 
yra parduodamos vaistiny- 
čiose visur šiomis kainomis: 
Severa’s Antisepsol, 35 cen
tai; Severa’s Cold ant Grip 
Tablets, 35 centai; Severa’s 
Balsam for Lungš 25 centai 
ir 50 centų. Jeigu Jus ne
gautumėt šių gyduolių jūsų 
vaistinyčiose, tai rašykite 
tiesiog pas W. F. Severą Co.. 
Cedar Rapids, Iwa.

REIKALINGAS BUčERIS.
Lietuvių kooperacijos 

krautuvėn reikalingas išsi
lavinęs darbininkas. Alga 
gera. Adresas: (46)

Lithuanian Co-operative 
Store,

39 Portland str., 
Cambridge, Mass.

Nebūk be cukraus. Mes pri
siusime Jums tris svarus che
miško cukraus, su kuriuom Jus 
pasaldysite daugiau savo kavą, 
kaip kad su 75 svarais paprasto 

■cukraus, kurį Jus perkate krau
tuvėse. Chemiškas cukrus yra 
25 kartų saldesnis kaip kad 
bent koks nors cukrus pasauly
je, ir yra išdirbtas chemiškai iš 
tikro maisto su paslaptingu pro
cesu. Prisiųsk vieną popierinį 
dolerį už tris svarus. Atmink, 
kad trįs svarai, yra lygus 75 
svarams paprasto cukraus, tas 
nėra apgavystė. Jeigu neužsi
ganėdinsi mes grąžinsim pini
gus. Reikalingi agentai. Mes 
užtikrinam, kad Jus padarysite 
$50.00 per dieną. Tik pamislyk. 
kiekvienas žmogus nori cukraus 
ir Jus —parduodat už $1. svarą, 
kada patiems kainuos 3 svarai 
už dolerį, ir vienas svaras minė
to cukraus lygus 25 svarams pa
prasto cukraus, kurį tu gauni 
krautuvėje. Prisiųsk $5.00 už 
15 svarų dėl išbandymo. (?)

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

DAUTARAS

I 
!

l

STEBUKLINGAS VAKARAS
Rengia L. M. P. S. 13 kuopa

SUBATOJE, 9 LAPKRIČIO, 1918
- LIETUVIŲ SALĖJE,

Kampas E ir Silver'sLs., So. Boston. Mass.
Prasidės nuo 7:30 vakare.

Bus perstatyti du veikalai: 1 “KARES METU“
Trijų aktų vaizdelis iš Lietuvių gyvenimo ir

2 “UŽSIPELNE DIPLOMĄ“
Drama -Ienoje reikšmėje iš Lietuvos dvarponių gyvenimo.
Minėtų veikalų aktoriais bus vien tik moterįs, todėl bus tame ir 

žingeidumas, kad vyrų roles los moteris. Tolimesnį vakaro progra
mas susidės iš dainų, muzikos, ką išpildys taipgi moterįs. Visus kve
piame ant šio žingeidaus ir linksmo vakaro skaitlingai atsilankyti.

Su pagarba, KOMITETAS.

Severo* Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

| Geras linimentas.
Nuo ramatų (reumatizmo), dieglio 
strėnose ir neuralgijos reikalinga 
yra gera alyva įbraukymui iš lauko 
pūsis. Ji reikalinga tuojaus ir ji 
turi būti gera, stipri ir ištikima 
Išmtginimus daryti nėr* laiko. Pa
klausyk musų patarimo; panaudok

Severa’s
Gothard Oil 

(Ssvsros Gothard išką Aliejum) kuri 
specialus r*kotn*ndacijo» nereika
lauja. Ji pati sava pagiria. Jcaipo 
puiku* linimentas tokiuos* atsitiki
muos*. Ji yra g*ra nuo sustirusių 
raumenų ir sąnariu priepuoliuose, 
vietiniam skausmui ar gėlimui užė
jus ir apskritai visur, kur tik lini
mentas gali būti vartojamas. Ji yra 
pardavinėjama visose aptiekose 
Kaina 50 ir 60 centų.

W F. St VF RA CO.

CLOAR RAPIDS. IOVVA

Lietuviškai Lenkiška | 
APTIEKA.

205 Middleaez str, 
LOWELL, MASS. 

šviežio* krajavos dielčs parai- ■; 
duoda pigiai. Taipgi visokios 
Rūšies Vaistai. Vaistus galite 
užsisakyti ir per paėtą. (46) <; 
205 Middlesea st, Lowell, Mass. į i

A.L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS. į 

VALANDOS; Nm 9 11d 12 iieaą.
Nuo 2 iki 9 vok. 

NEDALIOMIS 

iki 1 v. po pietų- 

eivio” name.
251 Broadvay, tarpe C ir D Sta

SO. BOSTON, MASS.

Telephone: 
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyrą ir motery ligas.
VALANDOS:

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

netoli ano Hanover aL, 
BOSTON, MASS.

Geriausis Kriaučius Bostone
Jeigu norite tinkama* ir atsakan

čiu drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučių*:

r

P. and A. Phone, 
McKees Ročka 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

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

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

JONAS A. KATKUS,
222 Sagsmore SU, Pittsburgh, Pa.

*įseaes6ee*e*e*eseies9se*H^oAs«se4esee6į»w*H*Ha-*j į 
;Tel.: Richmond 2957-M. 5;

Į Dr. David W. Rosen H
> Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir < > 
; Rusiškai.
i GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP-s> 

TAS L1GA3. h
VALANDOS: į i

Nuo 8 iki lo ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

321 HANOVER STREET, <> 
BOSTON. MASS. j;

lvV'>/T^l'w^X/rv'l\/tX/Tv/T\/ 4^Tx/l x^i^z J\

pas

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymrkot Są. kampas Crosa Str, 
arba SS Chandler SL netoli Castle S<u 

BOSTON. MASS.

j Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno, 
BOSTON, MASS.

Revoliucija Europoje Prasidėjo!
METINIŲ RUSIJOS SOCIALĖS REVOLIUCIJOS 

SUKAKTUVIŲ APVAIKŠČIOJIMAS.
Per vieną metą Darbininkai, Ūkininkai ir Sociališka tvarka, buvo 
pilnai kontroliuojama tautoje, susidedančioje iš 120,000,000 žmonių.

RUSIJOS REVOLIUCIJA
Kas ji yra, ką ji daro ir ką ji reiškia darbininkams viso pasaulio. 
Minėtas apvaikščiojimas su prakalbomis bus

NEDĖLIOJĘ, 17 LAPKRIČIO, 1918.
Nuo 3 vai. po pietų

GRAND OPERA HOUSE,
Cor. Waskington and Dover stsM Bostone.
KALBĖTOJAI: JOHN REED, n-senai sugrįžęs/iš Rusijos.

SANTERI NOARTEVA. atstovas Finų darbinink>i ’ Republikos.
LOU1S E. FRAINA. redaktorius ”New Intemational” ir “The 

Class Struggle.“
GREGORY VEINSTEIN, (Kalbės Ruskai) redaktorius ”Novy 

Mir.”
Kiekvienas atsilankykite ir išgirskite, kas dedasi dabar visoj Eu

ropoj. o ypatingai Rusijoj.
Bus dainos ir muzika.

Rengia Bostono Socialistų Partija.

PUIKUS TEATRAS
Rengia Lietuvių Tautos Katalių Bažnyčios Choras

Atsibus 10 Lapkričio, 7 vai. vak.
Bažnytinėj Salėj,

428 Broadwav, South Bostone.
BUS ATVAIDINTA GRAŽUS SPEKTAKLIUS

“IŠGAMA”
Beto da bus solistų, duetų ir kitokių pamarginimų.

J 9
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VISI, KURIE NORITE TURĖT GERUS

Siutus, Overkotus ar Rainkotus
Už prieinamą kainą ir gražiai pasiutus, 

tad užsisakykit pas mus.

K. V. Žiurinskas ir F. V. Tiknis
454 BROADMAY, SO. BOSTON, MASS.

■M

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

ant 100 Salėm str, kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- )) 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu-|) 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- į į 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- h 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- ž’ 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnau- 
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad jį 
ateikite į APT1EKĄ po numeriu

100 SALĖM ST^ BOSTON, MASS.

už-

(1)

*“*)))

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

•
Geriausia
Lietuviška Aptieka So. Bostone

Į ir apielinkėj
•

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias, t'otrios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

varto jamos.

<
i r 

( 
(

!

■

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

skanų ..................
Kraujo Valytojas ..
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00 
Nuo Reumatizmo

25c

20c 
2bv

> 1.00 
. 1.00 
. 50c

75c 
.. 1.00

$1.00

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

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 5O<: 
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

Perfomos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c., $1.00, $2.00 ir daugina. 
Taipgi taria 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 daktaru. 

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampine st. So. Bosti k ąass

»
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