
No. 50 Telephone:
So. Boston, 506-M.

SO. BOSTON, MASS., 11 GRUODŽIO-DEC., 1918 M.
"Entered u Sgcond Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the act of March 8. 1879,

“KELEIVIS”-
L1TUUANIAN tVEEKLY 

Pablished by J. G. Gegužis & Co 
Every Wednesday in Boston, Mass.

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 m 
New England and about 500,000 

in the United Statės. %
The Best Advertising Medium.

Advertising rates on application.

Ali communications should be 
addressed to:

| “Keleivis,** S. Boston, Mass.
I 

-B

9

True translation filed with the post 
j master at Boston, Mass., on December 
i 11, 1918. as reųuircu by the Act of 
October 6. 1917.

1,500,000 RUSU SUGRĄ
ŽINTA NUO RUBE- 

Ž1AUS.
Londono ”Express” iš

spausdino žinią, kad Rusi
jos valdžia atsisakiusi pri
imti 1,500,000 rusų kareivių, 
kurie buvo Vokietijos ne
laisvėje ir šiomis dienomis 
buvo nusiųsti prie rube- 

Kopenhagos • laikraštis žiaus.
"Tidende” išspausdino iš Es- Šitas incidentas Vokieti- 
tonijos sostinės Revelio ži-jai esąs labai nemalonus, nes 

,nių, kad vokiečių kareivių tuos žmones dabar reikia 
taryba tenai nutarė . grįžti maitinti.
namo ir kareiviai tuojaus Sakoma, kad tie rusai be- 
nradėjo grįžti kaip kam pa- laisviai užgriebę Danzigo 
tinka. Buvusiojo kaizerio uoste keturis laivus, kuriuos 

.oficieriai neteko Įtekmės ir Anglijos Raudonasis Krv- 
jų niekas nepaisė. Estoni- ,žius buvo paėmęs iš vokie- 
jos revoliucionieriai tuotar- čių anglams belaisviams pri- 
pu įgijo drąsos ir gatvėse glausti, 
prasidėjo dėmonstraojjos. 
Karinė valdžia tuojąus per
davė galę tiems patiems so
cialistų .vadams, kuriuos pe- .............. .................. .........
reitą pavasarį ji prašalino George pasakė, kad taikos 
nuo valdžios vairo. Sociali- konferencijoj Anglijoj vai
stų vadai tuojaus pradėjo d^ia dės visas savo pastan- 
dahdi žmonėms ginklus,. k»- gas, jdant išreikalavus karės 
riuos vokiečių .. kareiviai į kaitininkams teismo ir bau- 
nems paliko.. Ginklai buvo*smės "Kaizeris turi būt a- 
dahnami visiems, kas tik jų tiduotas teismui,” jis sako, 
norėjo, tik buržuazijai jų "Karė buvo piktadarystė, 
nedavė. Kas apie tai abejoja? Tai

bu^u 1^0?. sudaryta bUVo baisi, šiurkšti piktada-
Zo,000 vyrų armija, Mano- ryStė!”

. . -1Pa- ji tuojaus pakeis jyfes sutinkam su ponu
daugiausia sudemoralizuo- dabartinę Estomjos vyriau- Llovd George, kad karė bu
tų lenku kareivių, kurie da-• sybe grynai bolsev ikiska , piktadarystė. Bet kaipgi 
bar grižo iš Austrijos armi- aidžia. Rusijos bolsevikar ęy ^a kuria An°liia da- 
JOS. . _ 
turėdami nei maisto, nei 
disciplinos, tie 1 
pradėjo plėšti Galicijos mie
stus. Kadangi Galicijoj veik 
visi krautuvninkai yra žy
dai, tai šitas judėjimas pri
ėmė anti-semitišką pobūdi. 
Iš tos progos pradėjo nau
dotis ir tikri žydų nepriete
liai — klerikalai ir šovinis
tai. Jie pradėjo kurstyti 
prie porgromų. Socialistų 
valdžia dabar visa tai tyri- 
nėja ir nuskriaustiems žy- 

,dams prižadėjo atlyginti.
Sumišimui prasidėjus, 

Lvove kažinkas paleido iš 
kalėjimo kriminalistus ir su 
jų pagalba įtaisė tikrą žy
dų skerdynę. Kuomet soci
alistu kariumenė užėmė 
Lvovą, 1,500 užpuolikų tapo 
areštuota ir 60 kurstytojų 
sušaudyta. Likos sudary
tas iš lenkų ir žydų komite
tas. kuris ištirs pogromą ir 
apkainuos nuostolius.

lrue translation filed with the post-master at Boston, Mass., on December 
11, 1018, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Lenkija liko Sociale Respublika.
SOCIALISTAI PAĖMĖ 

LENKIJĄ I SAVO 
RANKAS.

-------------------------------- • --
RAUDONA BANGA UŽ

LIEJO ESTONIJĄ.

True translation filed witn the post- 
master at Boston, Mass., on December 
11, 1918. as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

SHLSONAS GAVO 3
MĖTOS KALĖJIMO.

True translation filed with the post-( 
master at Boston, Mass., on December i 
11, 1918, as reouired by the Act of1 
October 6, 1917.-

SIBIRE DIDŽIAUSIA 
ANARCHIJA.

I

Telephone:
So. Boston, 5G6-M. Metai XIII.

Žydti skerdynės sustabdy
tos, kaltininkai baudžiami 

mirčia.
Iš Berno pranešama šito

kių žinių:
•Generolas Pilsudskis (so

cialistas) paėmė Lenkijos 
valdžią į savo rankas. J.o 
ministerių kabinetas suside
da iš socialistų ir ūkininkų; 
kabineto pirmininku yra 
Woraczewski, ramusis soci
alistas, buvęs Austrijos par- 
liamento. narys. Iš pradžių i 
kabineto pirmininkus buvo 
paskirtas Galicijos socialis
tų vadas Daszvnski, bet ki
lus prieš ji didelei opozicijai, 
jis pakeista Woraczewskiu.

Dabartinė Lenkijos val
džia yra gana radikalė. Ji, 
jau įvedė darbininkams 8 
valandų darbo dieną ir pa
naikino visus titulus. Te
čiaus kitas sociales refor
mas ji paliko Steigiamajam 
Seimui, kuris žadama šaukti 
sausio mėnesyje.

Sumišimai ir žydų skerdy
nės Galicijoj buvo darbas.

Sudaryta 25,000 vyry Rau 
dona Gvardija ir apgin
kluota paliktais vokie

čių ginklais.

i

REIKALAUJA KAIZE- . 
RIUI BAUSMĖS.

Anglijos premjeras Lloyd

Konrt-revoliucionieriai pe- 
. šasi tarp savęs.

Sibire, kur Sovietų val
džia likos nuversta, užvieš
patavo didžiausia anarchija. 
Kekvienas avanturistas nori 
būti vadovu ir organizuoja 
savo "valdžią.” Kiek dabar 
yra Sibire "valdžių,” niekas 
nežino. Buvo tenai "rytų 
valdžia,” buvo "vakarų val- 
žia,” buvo monarchisto 
Chorvato, "valdžia,” buvo 
Vladivostoko "respublika,” 
buvo Samaros "valdžia" ir 

,, T -i. . , ... . - - buvo Omsko "valdžia.” Ire wJera^rv valstijoj. visos tos valdžios tarp savęs
Jiedu buvę atiasti kaltais kovoja. Omsko valdžią ne- 

uz peržengimą espionazo • senaį užgriebė monarchistas 
įstatyme ir trukdymą draf-iKol&k ir apskdbė šarTO0. 
t0,T , , , ... J tos kumščios diktatūrą.

Jų advokatas apeliuoja r Kolčako diktatūrą pa
gyriausi Suvienytų Valsti-.kėlė generolas Se-
;ų Teismą. Tuo tarpu abu- mjonoVas, grąsindamas įs- 
du paleist! anc parankos. Lzftei ti ieš *| gavo diktatūrą 
Stilsoną užstatyta ^0,000 Į Sibiro rjluose. Dabar pra- 
kaucijos, osuz Šukį Sl.oOO. įnešama, kad Kolčak liepę 

įSemionovą areštuoti, šis-gi 
turi savo kariumenę ir, ži- 

' noma. stengsis Kolčaką are- 
Bus muštynių.

"Kovos” administratorius 
Šukys nuteistas ant trijų 

įgėnesių.
Philadelphia, 6 gruodžio. 

— Suvienytų Valstijų ap
skričio teisino teisėjas Dick- 
inson nu ė Sąjungos sek
retorių Jįjozą V. Stilsoną 
trims me 
Įėjimą Atl 
vos" admi_______,_____
Šukį trinis mėnesiams į 
Mercer pavieto kalėjimą

j federali ka- 
toj, Ga., o ”Ko- 

istratorių Juozą

. True translation filed with the post-niasler at-Boston, Mass., on December 
I 11, 1918, .... _

(Berlyne kareiviai šaudo
sukilusius darbininkus.

as reųuircd by the Act of October 6, 1917.
• • •

i
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DARBININKŲ IR KAREI
VIŲ TARYBOS KOMITE

TAS AREŠTUOTAS.

rodė nei vienas žmogus. Tik 
paskui žmonės pradėjo dre
bėdami grįžti ir nešti lavo
nus ir sužeistus, kuriais bu
vo nuklota visa gatvė.

Kaip išrodo, šitą skerdynę 
j įtaisė Eberto ir Scheideman-, 
no valdžia su reakcinės ka- 

. Ji liepė 
Spartako'are‘^uot* ’r Pydomąjį darbi- 

■I .. _ i v» l.-i 1 1 L- n i j T.cll*VOOS

mitingą ir išnešė rezoliuciją, komitetą. Apie šito komite- 
reikalaudami tuojaus demo-jj0 Nieuue Rot-

"Pakarti Ebertą ant ar- * 
čiausio lempos stulpo,” 

šaukia žmonės.
Pereitoj pėtnyčioj po pie- n.° vaKlzl.a

' tu Berlyne buvo didžiau-; numenes pagalba.
| šių sumišimų. Spartako 'areštuoti ir pndom 
i grupės socialistai sušaukė Jr kareivių

nas kareivis ir sušuko: 
"Draugai, penktą valandą 

šiandien po pietų tapo areš
tuotas pildomas darbininkų 
ir kareivių tarybos komite
tas. Musų komitetą arešta
vo reakciniai oficieriai. E- 

, bertas apskelbtas Vokieti- 
i jos prezidentu. Išeikit iš sa- 
I lės, o pamatysit baisų reginį, 
i Kareiviai su užmautais dur- 

__ __  ___ _____ . Į tuvais užima gatves.’’
ė uždrausti rau-Į Tai ve, kokia graži *”tyąiį * Po tų žodižių salėj pasida- 

1 Oll_ 1 1___ 99 J_________ • 1-____ - J — — r»TT

I

bilizuoti armija, o jos vieton i terdamsche Courant” kores- 
tverti Raudoną Gvardiją. Rentas. teiegraiuoja is 
Šitan mitingan atbėgo vie- ^®jįYno t , n

karoivic ir sušuko* Ties AtstOVU RumaiS,

l

RysiJos bolševikai ?u ta kare, kurią Anglija da- 
Apleisti oficierių, ne- stovi ant rubeziaus, ir mano- fcar veda Rusijoj ?

--- ma. kad estai, vietoj muštis _ — ' —
kareiviai i su jais, susivienys su jais. FRANCUZAI PROTES- 

Buržuazija baisiai nusigan- TUOJA PRIEŠ TŲSI- 
dus ir saukiasi is Anglijos • MA RUSIJOJ KARĖS, 
pagalbos._______ Paryžius, 7 gruodžio. —
piniTTiroc T>i?/wTTivf'’T Parliamento nariai socialis- 

nutarė Paduoti va!džiai 
JOS SAUKIASI SĄJUNGI- paklausimą apie jos pozici- 

NINKŲ PAGALBOS. ją taikos klausime ir apie 
Iš Izmdono pranešama, ^jungininkų politiką Rusi- 

kad Livonijos, Estonijos ir J°J- reikalaus paaiskim- 
Kurliandijos tarybos atsi- juo, kodėl Rusijoj tęsiama 
šaukė i sąjungininkų vald- kuomet kitur mūšiai
žias prašydamos intervenci- Jau Partraukti. 
jos Pabaltijos provincijose ....“777^3 
prieš bolševikus, kurie esą I *
jau užėmė dalį tų saliu. NIGYNO MINIbTERIS.

Keno tos "tarybos ” darbi- Išvažiuodamas Europon 
ninku ar baronu, nepasaky-, prezidentas Wilson pasky- 
ta. Mes žinom, kad baronų \ė Virginijos kongresmaną 
tarybos pirma buvo pasikvie Glass’ą pinigyno sekreto- 
tusios tenai vokiečių kariu- rium. Buvęs sekretorius 
menę, (rali būt, kad vokie-i McAdoo kelios dienos tam 
čiams dabar pasitraukus, atgal rezignavo, 
tie ponai šaukiasi sąjungi
ninkų karhimenės.

Pereitoj savaitėj Londone 
buvo paskelbta, kad kariški 
Anglijos laivai jau atplaukė 
i TJenoju. Pėtnyčioj gauta 
Paryžiuje žin'a sakė, i 
Estonijos valdžiai prašant, _______ ? ......... .......
kariški anglų laivai įnėjo i mokinami jauni oficieriai, 
Revelio uostą. nenorėjo revoliucionieriams

j pasiduoti ir du šarvuočiai po 
raudona vėliava paleido ji 

i "Schle
sien'7 žuvo 200 kadetų ir 19 
kitokių jurininkų.

• * -
TURKAI ATIDAVĖ SAVO 

LAIVYNĄ.
Iš Tx)ndono pranešama 

kad visas turkų ląivynas da
bar sąjungininkų rankose. 
Paimti kariški laivai likos 

'internuoti Aukso Rago uos
te, prie Konstantinopolio. 
Tarp pasidavusių laivų buvo

LENKAI PASIUNTĖ VO
KIEČIAMS ULTIMA

TUMĄ.
Iš Ženevos pranešama, kad 

įlenki jos valdžia pasiuntu
si vokiečiams ultimatumą, 
reikalaudama tuojaus at
šaukti iš Lenkijos vokiečius 
kareivius, kurie darą daug 
"žiaurumų." .Jeigu vokiečių 
atsakymas butų nepatenkin
tas. tai lenkai ketina imtis 
"energiškiausių priemonių."

I

REVOLIUCIONIERIAI 
PASKANDINO LAIVĄ 

SU 219 KEDETŲ.
Iš Kopenhagos pranešama, 

kad kilus vokiečių laivyne
kad revoliucijai, kariškas laivas 

"Schlesien,” ant kurio buvo

"SUSEKĖ SUOKALBI"
PASAULIO REVOLIUCI- dugnan. Kartu su

TAT

LENKAI PAĖMĖ LIETU
VOS BRASTĄ.

Paryžiuje gauta iš Šveica
rijos žinių, kad Lietuvos 
Brastas, kur vokiečiai turė
jo su rusais taikos derybas, 
likos užimtas lenkų kariu- 
menės. •

JAI.

Iš Londono pranešama, 
kad Stokholme "susekta 
suokalbis" surengti "visam 
pasaulyje tarptautinę revo
liuciją." Švedijos sostinė 
turėjusi būt revoliucijos 
"centras.” Tokių žinių pa- 
duodąs švedų laikraštis 
"Dagblad.” Sulyg to laik
raščio, "suokalbis" buvęs su
sektas darant ant švedų lai
vo kratą. Buvę atrasta daug ir vokiečių skraiduolis ”Go- 
"dokumentų.” eben.”

SIJOSE RAUDONOS
V

New Yo 
andainu __
doną vėliavą parodose ir su-Į ka” tenai, kur darbininkų 

valdžia likos nuversta!
10,000 ŽMONIŲ KRITO 

KIJEVE.
Iš Londono atėjo žinių, 

kad Kijeve buvo didelis mu
šis, per kurį užmušta 10,000 
žmonių. Bet žinia taip su
painiota, kad suprasti iš jos 
.nieko negalima. Ji sako, 
kad "bolševikų valdžia" li
kos sumušta ir Kijevą užė
musi tautinė armija. Bet 
kelios dienos atgal tas 
pats Londonas buvo pa
leidęs paskalų, kad Kijevą 
užėmęs kazokų generolas 
Dekininas, kuris nuvertęs 
tenai Skoropadskio valdžią. 
Taigi labai gali būt, kad 
Skoropadskis dabar norėjo 
Kijevą atsiimti. Ir viena te
legrama sako, kad tarp tų 
i.0,000 užmuštu esąs ir Sko
ropadskio vardas. Taigi iš
rodo, kad mūšiai tenai eina 
ne su bolševikais, bet tarpe 
pačių kazokų hetmanų, Sko
ropadskio ir Dekinino. už 
vadovystę, taip kaip Sibire 
admirolas Kolčak mušasi su 
kitais diktatoriais.

LAIVAS UŽĖJO ANT 
MINOS.

VOS.
o miesto taryba į štuoS 

>. X -1 I • l ____
1 •

brinkimuose. Majoras Hy- 
lan dabar tą nutarimą už
tvirtino ir jis virto Įstaty
mu. Raudona vėliava yra 
tarptautinės darbininkų vie
nybės ženklas; kogi tie po
nai taip bijosi jos?

ATMETĖ ARMĖNU RES
PUBLIKOS PRAŠYMĄ.
Armėnijos katalikai, kurie 

Įsteigė Ararato apielinkėj 
respubliką, atsiuntė į Suvie
nytas Valstijas savo "diplo
matą” Dr. Pasdermadjianą 
paprašyti šios šalies val
džios, kad ji patartų taikos 
kongresui jų respubliką pri
pažinti. Laikinas šios šalies 
-ekretorius Polk jam atsakė, 
kad nors Amerikos valdžia 
armėnų reikalams užjaučia, 
tečiaus apie pripažinimą A- 
rarato respublikos ar kitų 
Armėnijos organizacijų ne
mano savo nuomonės išreik
šti.
REIKALAUJA AREŠTUO

TI HINDENBURGĄ.
Nutarė taipgi panaikinti ge- 

. neralio štabo butą.
Vokiečių Darbininkų ir 

Kareivių Taryba Leipcige 
.nutarė kad vyriausis gene
ralio štabo butas turi būt pa
naikintas ir feldmaršalas 
von Hindenburgas areštuo
tas. Apie tai praneša Berly
no "Lokal Anzeiger.”

NEW YORKE SUSIDŪRĖ 
ELEVATORIAI.

Pereitoj pėtnyčioj New 
Yorke ant augštutinio gele
žinkelio, kuris tina virš 
miesto, prie užsisukimo su
sidūrė du traukiniai. Nelai
me atsitiko netoli 57-tos gat
vės stoties. Devyniolika 
žmonių likos sužeista.

PASKANDINTA 15,053,876 
TONŲ LAIVŲ.

Sulyg oficialių Londono 
žinių, per šią kare pasaulis 
neteko- 15,053,7.86 tonų Įtal
pos laivų.

•
Anglijos laivyno žinyba 

paskelbė, kad pereitos są- 
vaitės naktį Baltijos jurėj 
kariškas anglų laivas ”Cas- 
sandra” užėjo ant minos ir 
nuskendo. Kartu su laivu 
žuvo 11 kareivių. Kitus iš
gelbėjo mininkas.

TURKAI IŠSKERDĖ 
10,000 ARMĖNŲ.

Berlyno socialistų organas 
"Vorwaerts” gavo žinių,kad 

; turkai pasitraukdami iš 
1 Kaukazo išskerdė 10,«X)0 ar- 
; menų.
anglijoTštrėikuoj a 

100,000 AUDĖJŲ.
Iš Londono pranešama, 

kad Anglijoj sustreikavo 
'100,000 audėju, rcikalauda- 
į mi 40 nuošimčių daugiau al- 
' gos.

rė sumišimas. Vienas iš su
sirinkusiųjų pašoko ant paJ 
grindų ir sušuko:

"Draugai, atkeršykim už 
pildomąjį komitetą! Užpul- 
kim kanclerio rumus ir pa- 
karkim Ebertą ant arčiausio 
lempos stulpo. Eikit pas
kui manęs!”

Tuo tarpu ginkluoti karei
viai užtvėrė iš abiejų galų 
Invalidų gatvę ir Čhausse 
gatvę. Minia su raudono
mis vėliavomis ėjo pirmyn 
linkui kareivių. Pasigirdo 
oficieriaus komanda: "Su
glaust eiles. Ruoškitės!” 
Kareiviai pradėjo šaukti mi
niai, kad ji grįžtų atgal. De
monstrantai nenorėjo klau
syti, bet prieš kareivių dur
tuvus turėjo pasitraukti. 
.Tuotarpu apsieita be kraujo 
praliejimo.

Tečiaus nepoilgam didelis 
žmonių būrys užėjo kita gat
ve ir pasirodė ant. scenos iš 
netikėtos pusės. Kariume- 
nei duota įsakymas nuvaly
ti gatvę. Prasidėjo mušis 
Pasigirdo šauksmai už Lieb- 
knechtą ir minia vėl pradė
jo grūstis pirmyn.

Demonstracijai vėl buvo 
įsakyta trauktis atgal, bet 
įsakymo niekas neklausė ir 
kariumenė ėmė šaudyt. Su
tarškėjo kulkasvaidžiai ir 
suužė karabinų šūviai. Šau
dyta tiesiog į minią. Pasek
mės buvo pasibaisėtinos. De- 
sėtkai žmonių krito. Viso
mis pusėmis pasigirdo su
keistųjų vaitojimas ir šauki
mas! pagalbos. O kulkasvai
džiai pylė švino sruogomis 

ijier dvi minutas.
Pasidarė didžiausis sumi

šimas, per kurį žmonės ne
žinojo kur dingti, tik tūli 
kareiviai, kurie ėjo sykiu su 
demonstrantais, prigulė prie 
žemės ir liepė žmonėms gul

sti, kad kulipkos nesiektų. 
'Apie 20 žmonių, bėgdami 
nuo šūvių, įsilaužė per dide- 

i lį lango stiklą i krautuvę.
Kuomet šaudymas liovėsi, 

'per kelias minutas nepasi-

i

I

"Ties Atstovų Rūmais, 
kur pildomasis komitetas 
turėjo posėdi, iš visų pusių 
pradėjo rinktis nedideliais 
būriais kareiviai, surinkti iš 
Įvairiausių regimentų. Pir
miau atėjusių burių vadai 
Įnėjo vidun ir pasakė, buk 
jie gavę telefonu įsakymą 
ateit tenai ant sargybos. Bet 
vėliau, tartum ant paduoto 
signalo, kareiviai ir civiliai 
žmonės susispietė prie durų. 
Kuomet vienas komiteto na
rių išėjo pasiteirauti, kas 
čia darosi, jį pasveikino šau- . 
ksmais: ’šalin pildomąjį ko
mitetą!’ ’Jis yra priešingas 
Eberto ir Scheidemanno val
džiai! Jis turi būt panai
kintas!’

"Vienas komiteto narių 
bandė sakyti prakalbą, bet 
būrys kareivių ji pertraukė, 
• ) oficieras įnėjęs vidun ap
reiškė. kad sulyg valdžios 
Įsakymo komitetas turis būt 
areštuotas.

"Nepriklausomas socialis
tas Barth. kuris yra dabar
tinės valdžios narys ir buvo 
šitam susirinkime, pareika
lavo iš oficieriaus raštiško 
Įgaliojimo. Oficieras atsa
kė, kad Įsakymas jam esąs 
duotas žodžiu. Komiteto na
riai ant to atsakė, kad jie 
nepasiduoda jo areštui. Ofi
cieras tuomet lyg ir susimai
šė ir pasakė, kad jis pasi
tenkinsiąs tik apstatymu na
mo sargyba."

Korespondentas sako, kad 
užpoulimas ant Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos pildo
mojo komiteto buvo padary
tas dėlto, kad Taryba remia 
Spartako grupės socialistus 
ir reikalauja dabartinės val
džios prašalinimo. Tečiaus 
reikia žinoti, jis sako, kad 
kareiviai, kurie remia da
bartinę valdžią, remia ją a- 
naiptoi nedelto, kad jie pri
tartų jos programui, bet 
vien dėlto, kad jos vadas E- 
liert yra labai stiprios valios 
žmogus ir jie mano, kad da
bartiniu laiku toks žmogus 
geriausia tinka į Vokietijos 
vadovus.

KOELNO RIAUŠĖSE UŽ
MUŠTA DAUG ŽMONIŲ.

Londono "Dailv Mail” ga
vo iš Kopenhagos žinių, kad 
Koelne. Vokietijoj, pereitoj 
seredoj buvę didelhi riaušių 
ir daug žmonių buvę užmuš
ta. Tūkstančiai žmonių už
puolė kariumenės sandėlius 
ir pridarę daug bodies.
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ū APŽVALGA
PASTATE KLERIKA

LAMS KLAUSIMĄ.
So. Bostono klerikalų or

ganas "Darbininkas,” sek
damas gatvinę buržuazijos 
spaudą, grūmoja socialis
tams atkeršijimu. Girdi:

"šalis niekuomet socialis
tams nedovanos už jų poziciją, 
kurią jie sau apsirinko. Ir ji 
niekuomet neprivalo dovanoti 
jų judošystę. Tauta niekuo
met nepakęs ženklo socializmo, 
kurj jo vadai padarė smirdan
čiu nosiai kiekvieno padoraus 
žmogaus.” 
Tai paprastas klerikalų 

protavimas. Jie visuomet 
kalba "šalies” arba "tautos” 
vardu. Jeigu klerikalui kas 
nepatinka, tai jis sako, kad 
visa tauta tam priešinga.

So. Bostono klerikalų re
daktorėms norėtų išnaikinti 
socialistus ir jis tuojaus už- 
reiškia, kad "šalis” jiems 
"nedovanos.” O kuomet 
socialistai priešinas juodai 
klerikalų politikai, tai kle
rikalai rėkia, kad socialistai 
priešingi vusai Lietuvai ir 
jos laisvei. Štai, "Darbinin
kas" rašo:

"Bet labiausia mes lietuviai 
turime žinoti tą, kad Ameri
kos socialistai yra neprieteliai 
neprigulmingos Lietuvos. Jie 
ne tik ką jokiu darbeliu nei 
auka neprisideda prie didžiai 
svarbaus darbo, bet jie tą dar
bą trukdo, veikėjus teršia, ne
susipratėlius, nuo aukų sulai
ko.

"Lietuvių tauta niekuomet 
nedovanos Amerikos lietuvių 
socialistams už jų judošystę." 
Bet tai idiotiškas šauks

mas! Juk visi žino, kad 
Lietuvos reikaluose "ju
desiais" buvo ir tebėra ne 
socialistai, bet patįs kleri
kalai. Ir Brooklvno "Lais
vė" gana gerai jiems paste
bi:

"Jeigu lietuvių tauta 'Dar
bininko' supratimu, niekados 
nedovanos socialistams už jų 
judošystę, tai kaip ’ji’ (lietu
vių tauta) pasielgs su savai
siais' judošiais? Ar ’ji’ do
vanos klerikalų jadošiams, ku
rie išsijuosę darbavosi, kad 
lietuvių tautai užsodinus ant 
sprando Duraką karalium ? 
Ką lietuvių tauta darys su tais 
judošiais, kurie dabar sėdi 
Šveicarijoj ir darbuojas!, kad 
Lietuva taptų monarchija?”

Šitas klausimas klerika
lams labai vietoj. Tegul jie 
atsako.
"ARBA ŽIOPLIAI. ARBA

ŠELMIAI."
Kuomet juodoji Rusijos Moksliškai, ar ne? Beikė- 

duma pradėjo ginti caro vai-1 įau8-iau katalikiškų
džios politiką ir aiškinti,-laikraščių, daugiau siekių 
kad toji 'politika yra veda- raštų, o lietuvių tauta kaip 
ma Rusijos žmonių labui, tai paketų svetimtaučių
vienas socialdemokratas tostakise’ 
durnos ponams pasakė: "Jus! 
esat arba žiopliai, arba jus 
šelmiai. Jeigu jus ištiesų ti- į 
kit, kad taip yra, kaip jus j 
sakot, tai jus esat žiopliai:i

Į

’ 7. Grafas Aleks. Tyške- i ie drabsto Plechanovo var- 
vičius,

j kas. į ūkio ministerius. ___
8. krikščiukaitis, "bepar- tvėrė sau 

tyvis," į teisių ministerius. Į reiškia, ___
I 9. Petras Leonas, kleri- (purvų drabstytojų ir jis pri-

Ant vagies kepurė dega!

lamą kaip Amerikoj.
šita servilizmo dvasia yrastambus dvarinin- dą purvais. Ir jeigu "Lais- __________________

■ vės” bendradarbis čia nusi- persisunkus ir lietuvių, spau- | 
už kepurės, tai “ rn" * 1 x ’ *

kad prie tų

aiškių žinių ir kuomet pasi-'^Įag j valstybės kontrole- ’ sruli.
rodė, kad visa tai tiesa, tai 
klerikalai su tautininkais 
ėmė teisinti Tarybą aiškin
dami, kad ne ji pasirinkusi 
Lietuvai karalių, bet vokie
čių valdžia jį paskirusi.

Bet kuomet galų-gale pa
sirodė, kad ir tai netiesa, 
kad karalių skyrė ne vokie
čių valdžia, bet patįs Lietu
vos kunigai su dvarponiais 
nėr .savo Tarybą jį apsirin
ko. tai mūsiškiai atžagarei
viai pradėjo teisinti šitą Ta
rybą, buk ji kvietusi kaize
rio berną į Lietuvos kara
lius dėlto, kad... "atsispirti 
prieš kaizerį." Taip pa
sakoja "Darbininke" kleri
kalų atstovas kun. Dobužis na; jau persikeitė.. Puolus

i nūs.
i Kaip matot, šitam sura
šė nėra nei Kairio, nei Bir- KAIP SU LIETUVIŲ DIE- 
žiškos. nei Janulaičio, nei! NOS PINIGAIS?

iBugailiškio, nei kitų Lietu-1 Visuomenei butų pravar
vos pirmeivių. ,n?t įU žinoti, kaip yra su Lietu-

u° I vių Dienos aukomis: keno
liberalo. Visi kandidatai į .žinioje jos dabar randasi; 

j ministerius yra arba klen- kieL kam kur ir kada iu 
kalai, ar bepartyviai, tai 

(yra tokie, kurie visados gali 
! remti klerikalus. Reiškia, 
įfaktinai atžagareiviai buvo 
'pagriebę visą Lietuvos val
džią i savo nagus.

Bet tai buvo apie pora me
nesių atgal, kuomet Lietu
voj viešpatavo dar šarvuota 
kumščia. Dabar sąlygos te-

ir tą pasaką patvirtina Chi- junkeriu galybei, turėjo pul- 
cairos tautininkų dienraštis. ti jau ir Lietuvos atžagarei-

Klausanties tu pasakų vkj klika. Jos vietą, be abe-1 n-Li«irininin rpik-1
taip ir norisi pasakyti ši- jonės, užėmė jau socialistų (u,Voritoiv. 
tieę-s^ reakcionieriams to. vadovaujamos 
ruso žodžiais:

Klausanties 1
pasakyti si- jonės, užėmė jau

; darbininkų 
. ir ūkininkų tarybos. Tele-

■’Jus esat arba žiopliai, arba gramOS sako, kad buvusius 
jus esat šelmiai. Jeigu jus iš-. Lietuvoje vokiečių junke- 
tiesu tikit, kad taip yra, kaip nUS bolševikai jau areštuo
jąs sakot, tai jus esat žiopliai; ja. Taį reiškia, kad vysku- 
bet jeigu jąs taip kalbat gerai po Karevičiaus kompanija 

jau nuversta.

kiek, kam, kur ir kada jų 
išsiųsta; kiek jų dar lieka, 
ir kas manoma su jomis da
ryti?

Tie, kuriems buvo paskuti
ni sykį pavesta tuos pini
gus globoti, turi apie tai per 
spaudą paaiškinti.

Mes to reikalaujame ne 
vien tik dėlto, kad mes patįs 
tų aukų rinkime dalyvavo
me, prigulėjome prie vietos 
komiteto, dirbome kelias są- 

| vaites ir turime moralę tei-

; i lauti, bet ir dėlto, kad tai y- 
ra visuomenės reikalas ir 
jis turi būt gerai visuomenei 
žinomas.

žinodami, kad taip nėra, tai 
jus esat šelmiai!”

"BAISYBĖS DIEVO 
SŪDO."

True trans’ation filed with the post- 
’ masser at Boston, Mass.. on Deceinber 
' 4. 1918. as reouired by the Act oi
October 6, 1917.

Gal norit pasiskaityt me- BOLŠEVIKAI AREŠTUO- 
ditacijų apie "sudną dieną?” JA KAIZERIO GENERO-

LŪS LIETUVOJE.
"Laisvė" paduoda iš New-

21 lap- 
pabaigoje gyvenimo kričio numerio sekahią ži- 

atsidaro žmogui akjs ir jis ma- nią: 
to daiktus taip, kaip jie yra, o “
ne taip, kaip jis juos ėmė iki- 
šioL Koks gi baisus apsivyli- 
mas jų turi būti. Štai jie už 
valandos atsistos akvvaizdoje 
savo Sutvertojo ir Sudžios ir 
pliki, be jokio gero darbelio, be ’ 
vieno dolerio išleisto ant pa-' 
gelbos artymo arba garbės

• Dievo, vietoje to apkrauti sun-. 
kių-sunkiausiomis nuodėmė- • 
mis, net nepamislinę daryti. 
mėtavonės už tą viską!”

Ir, nei iš šio nei iš to, prie1 
to visko dar šitoks pridėčkas 
magaryčiams:

"U tu, prakeiktas ’Keleivi,’ 
tu nešvari 'Laisve? kiek tai 
jus savo begėdiškomis pliovo- 
nėmis suklaidinote musų bro
lių, padarydami juos niekšais 
gyvenime ir nelaimingais arn- 
žinastyje!”

Ant amžių ir amen! 
Ar žinot, kas taip rašo? 
Katalikas.
Ar žinot kur? 
Rymo Katalių Susivieni-j 

jimo organe "Garse." _

štai jos:
”Brrr • 

ti, kokia 
ko. kad

Net baugu pamisly-
nekuriu mirtis. Sa-.Yorko "American”

20"Berne, via paris. Nov
— Bolševikai paėmė nelaisvėn 
Bavarijos princą Leopoldą, 
komandierą vokiečiu armijos 
rytinio fronto ir generolą von 
Hoffmann, vokiečiu militari 
kalbėtoją laike taikos tarybų 
Lietuvių Brastoje, kaip prane
ša ’Berner Bur.d.’

"Princas Leopoldas yra lai
komas Raudondvaryje netoli 
Kauno, o generolas Kauno 
tvirtovėje.”

Tai reikštų, kad Kauno 
! tvirtovė jau bolševikų ran
kose.

ŠCHEIDEMANNAS ŠAUKIASI 
AMERIKOS PAGALBOSdos dalis. Tik paimkit tokį 

"Draugą,” ar kitus klerika
lų ir dešiniųjų tautininkų 

į organus, — kaip jie laižo ka
pitalo atstovams batus, kaip 
jie vergiškai jiems pataikau
ja, kaip jie dergia kiekvie
ną pažangesnį darbininkų 
žingsnį, net koktu!

Susipratę darbininkai pri
valo su tokia spauda kovoti. 
Kovos būdas čia visai pa
prastas. Prieš atžagarei- 
višką spaudą reikia pastaty
ti stiprią savo spaudą. O! 
kad savo spaudą sustipri- _ « » * -
nūs, reikia ją platint. Rei- bus sušauktas, turbut vasa- (lėsime išsimaitinti. Alkis da- 
kia platint tikrai darbinin- mėnesyje," pasakė man bar jau jaučiamas, o toliaus 
kiškus laikraščius. Tokiais šiandien scheidemannas. . mums gręsia ir badas. Jei 
laikraščiais yra "Keleivis,”. sušauktume jį daug toks dalykų stovis tęsis to-
"Naujienos" ir "Laisvė." ne-1 £reiciau. Jei techniškos kliu-, liaus, tai ramus progresas 
skaitant mažesniu leidiniu, i ti5 nekliuoytų, nes juo to- linkui demokratijos turės

-Keleivis” dabar yra pi- '*rtra’te’.
kratijai. ' ' I Jam Pastebėjau:

"Kaip tik galima bus nu-'.. Bet mes Amerikoj labai

True transfeUoa fiied v.ich the post-! m galės būt prašalinta, tai 
master at Boston, j4mss., on įlecember , ti ,. 7 j • •

•1, as reųuired by the Act of U^burtlIlC (lr^SlHl
October 6. i»i7. galės privesti Vokietiją prie
SAKO, VOKIETIJA NE- įsteigiamojo Seimo ir įstei- 
TURI ŽIEMAI MAISTO. .g^io pastovios valdžios, pa- 

------- :----- 1 statytos didžiumos valios 
Badas jau dabar jaučiamas, pamatais.

New Yorko "Evening j "Buvusios iki šiol maitini- 
Woriu" korespondentas ra- mo sistemos nepakanka, nes 
šo turėjęs su Vokietijos soči- maisto rankose yra labai 
alistų didžiumos vadu Schei- . maža. Budamai dabar re- 
demannu pasikalbėjimą involiuciniam padėjime mes 
aprašo jį taip: . (turim atvirai prisipažinti,

"Musų Steigiamas Seimas kad per šią žiemą mes nega-

ATŽAGAREIVIAI BUVO 
PAGRIEBĘ LIETUVOS 

VALDŽIĄ.
_____,_____________r__ Amerikos lietuviu klerika- 
bet jeigu jus taip sakot ge- lų Taryba gavo nuo savo de- 
rai žinodami, kad taip nėra, iegato iš Europos praneši- 
tai jus esat šelmiai.”______ mą, kad Lietuvos Taryba

Šitas pasakymas labai tik- i jau paėmė į savo rankas Ša
tų dabar lietuvių klerika- lies įstatymdavvstę ir už- 
lams ir kaikuriems tautinin- briežė planą pirmutiniam 
kams, kurie nori teisinti Lic- Lietuvos ministerių kabine- 
tuvos Tarybą, kuri buvo nu-( tui, į kurį esą užkviesti šie 
tarus paversti Lietuvą 
"konservatyviai krikščionis- i 
ka monarchija” ir buvo jau 
pakvietus vokiečių princą į 
Lietuvos karalius.

Kuomet pirmos žinios a-i 
pie šitą nutarimą pasiekė A- 
meriką ir kuomet socialistai\ 
pradėjo prieš tai protestuo
ti, tai klerikalai su atžaga- 
reiviškais tautininkais šoko 
ginti tos Tarybos "garbę," 
sakydami, jog tai veikiausia 
netiesa, nes nesą dar tikrų 
žinių, kad toji Taryba ištie-i 
sų hitų Lietuvą pardavus! 
vokiečių junkeriams.

Bet kuomet vėliaus atėjo

emonės:
1. A. Valdemaras, tauti

ninkas, Į ministerių pirmi
ninkus ir užsienio reikalų' 
ministerius.

2. M. Yčas, klerikalas, į 
pinigyno ministerius.

3. D-ras Alekna, klerika
las. į vidaus reikalų minis
terius.

4. General-majoras Žu
kauskas, ”bepartvvis patrio
tas/

Keleh is dabar yra pi- (jggnig darosi pavojus demo- 
giausis ir parankiausis car- - -
bininkui laikraštis. Visiems ______ _______________

tiktai: statyti tikrą laik^meT tuo- bijom ės, kad Vokietijoj ne- 
v ? n ?r jaus tai paskelbsime, kad vi-l^iltų bolševikai, nes tuomet

taip (hdelio laikraščio lietu- pasauiis galėtų suprasti musų maistu galėtų pasinau- 
vių kalboj nėra. Tuščiais jr apvertinti musų uasirvži- dot užkietėję demokratijos 
ginems ’ Keleivis . visai ne- ir tikrą norą ivykinti Vo- Pn^aį.f . ,. .. .
užsiima. Užtai jis suteikia demokratją ir duoti Bolševizmas Vokietijoj
daug naudingų informacijų 4siemg gVventojanis progą neateis,jeigu bus gana mais- 

lengya, , žinios aiškios, ^angi visi gyventojai turi ši- 
straipsmai gyvi. Jis niekam - . - - —

1 » • • 1 •

• M

"Bolševizmas Vokietijoj

kalba dalvvauti valdžioje: bet ka- to ir darbo," atsakė Seheide- 
" — 1II • mannas. "Vokiečių būdas

1 ta Idausima balsuoti tai iš- Yra nebolševikiškas ir jo ne- I nenątaikauja, niekam nesi- 3s Ss^avaitės pakol mes galima tokiu padaryti, te- 
------suraš .me‘ baigus čiaus badas gali sunaikinti 

m J----------n^h^iius ir suorganizuosim rin-1 atsilaikymą, kuns ir beto
T.. , . . . , . t . kiekvienam kimu mašinerija. Tai ve, Jau labai nusilpnėjo, ir des-
Kiekvienoj salyje sun- protaujančiam žmogui Ke- ;kodej mes da negalim nusta- peracijos apimti žmonės gah 

kiausią kovą darbininkams leivis” patinka, o jeigu kas j steigiamam Seimui die- pasiduoti demagogų vado- 
11^ '"engimą protauti nemoka, tai "Kolei- s

savo vį" skaitydamas išmoksta. | Scheidemannas kalbėjo la-!
spaudos darbininkų klesa y- Šito delei kiekvienas "Ke- nuoširdžiai ir aš savo ševikiška, tai tas butų dide- 
ra tiesiog bejiegė. Buriu- leivio" skaitytojas turėtų jį kiau5irnaįs stengiaus ištrau- -*s Pavojus ir kitoms šalims, 

----- r~- kuodaugiausia in- nes nuo rubežių bolše- 
i formacijų. jvuanas išsiplėtotų po visą

"Visas pasaulis, o ypatin-‘E**?P?- .
gai Amerika," aš jam pašte-1 Šitas pavojus tečiaus gali 
bėjau, "netiki, kad jus galė
tumėt sušaukti Steigiamąjį 
Seimą ir įvesti Vokietijoj 
tikrą demokratiją. Mes ma
tom, kad jūsų valdžia remia
si Darbininkų ir Kareivių 
Tarybomis, kurios atstovau
ja tiktai dalį gyventojų. Mes 
žinom, kokį*tai pavojų reiš-; 
kia demokratijai, nes ma-'

l

KOVA UZ
I DARBININKŲ

SPAUDĄ lenkia. Jis rėžia teisybę vi
siems į akis! Jis 
nieko.

sun- protaujančiam žmogui ”Ke- kodej mes da nejįiim nusta- peracijos apimti žmonės gali

prisieina vesti už įsteigimą protauti nemoka, tai "Kolei- 
savo spaudos. Be ;

azinėj spaudoj visi atsitiki- kuodaugiausia platint Jei 
mai visuomet yra perstatų- tu, skaitytojau, turi draugą, 
mi taip, kaip į juos žiuri kuriam norėtum suteikti ge- 
samdvtojų klesa, todėl tik- rą dovaną Kalėdoms, užra- 
ros teisybės darbininkai nie- syk jam "Keleivį." 
kados negabi iš jos patiri’”, o Jei žinai žmogų, kuris pats 
nežinant teisybės jiems sun- nori užsirašyt laikraštį, jA- 
ku suprasti ir savo reika-1 tark jam užsiprenumerv.ot 
lūs. | "Keleivį.”

Vokietijoj darbininkai ko-! Platink "Keleivį" visur ir 
vojo per ilgus metus ir pade- prie kiekvienos progos: dir- 
jo šimtus tūkstančių dolerių, btuvėj, mitinguose, draugiš-l 
pakol įsteigė ištisą eilę savo kuose susirinkimuose ir kur 
dienraščiu ir šiaip jau galin- tik galima.
ga socialistų spaudą, kuri Platink ir kitus darbinin-

m « .A A « — * K-' « • V B V •

I

vystei.
I "Jei Vokietija virstų bol-

DELEI PLECHANOVO 
PAMINKLO.

į Tūlas laikas atgal "Kelei- 
’vvje" buvo perspausdinta iš 
"Rankpelnio" žinia, kad Ru-

> sijos bolševikai nutarė pa- 
' statyti žymesniems Socializ- 
įmo mokytojams paminklus, 
i ir kad prie tokių užsitarna
vusių socialistų priskaitytas 
Piechanovas. Prie tos ži- 

' nios "Keleivio" redakcija 
Į buvo pridėjus šitokią paska
lbą:

’Kągi daliar pasakys tie j 
musų draugai, kurie iki šiol 
prie kiekvienos progos drabs
tė Pieehanovo vardą purvais?” 

šita pastaba labai nepati
ko "Laisvės" bendradarbiui, 
kuris pasislėpęs po slapy
vardžio kauke dabar rašo:

"O šventoji dvasios ubagys 
tė. 'Keleivis’ padarė čia išve
dimą prieš bolševikus, o kiek
vienas liogiskas žmogus, ku
ris moka skaityt, turėjo pada
ryt argumentą už bolševikus.”

Vadinasi, šitas žmogus 
nori pasakyti, kad "Kelei
vis" nemoka skaityt, o jeigu 
moka, tai jis neliogiškas, 
nes kitaip jis negalėtų pada
ryti išvedimo "prieš bolševi-. 
Rus.’’

Mes nesakysime, kad 
"Laisvės" rašytojas nemo-:darbininkų spaudai sąlygų, 
ka skaityt, nes tuomet jis kaip Amerikoj. Niekur pa- 
nebutų žinojęs, kas "Relei-! šaulyje nėra tokios didelės 
vyje" buvo rašyta. Bet mes konkurencijos iš kapitalistų 
jam pasakysime, kad jis'spaudos pusės, kaip čia. Nie- 
nernoka suprasti, ką jis skai-; kur laikraščiai nepriklauso 
to. Nes augsčiau paduotas tiek nuo skelbimų malonės,

gą socialistų spaudą, kuri Platink ir kitus darbinin- 
dabar gali vesti milžinišką kiškus laikrąjščius.
propagandą., Į Kuo daugiau bus musų

Pasiklauskit senų Danijos spauda išsiplatinus, tuo di- 
socialistų, o jie jums papa- desnė bus musų įtekmė dar- 
sakos, kaip sunkiai jiems ninku miniose, tuo stipresnė 
reikėjo kovoti ir kaip daug bus musų pozicija, tuo leng- 
aukauti, pakol jų organas viau bus mums kovoti 
”Social Demokraten” išau- juodaia armija ir kitais dar- 
go į didelį ir įtekmingą dien- bininkų priešais.
raštį, kuriam dabar jau jo-! Taigi, draugai, į darbą! J 
kis pavojus negresia. Šian-; darbą tuojaus! Dabar pa- 
dien jis yra jau didžiausis ir togiausis laikas. Ateina žie- 
stipriausis laikraštis danų ma, prasideda skaitymo va- 
kalboje. karai. Ir dabar da gerai

Franeuzų socialistų orga- eina darbai, laikraštį užra- 
nas ’L’Humanite," kurį iki šyt nesunku. Tik neverskit 
karės pradžios redagavo tos pareigos nuo savęs ant 
Jean Jaures, irgi turėjo la- kitų. Tą pareigą turi jausti 
bai sunkią pradžią ir nuola
tos šaukdavosi aukų.

Anglijos socialistai ilgai voti su tamsybe, kiekvienas 
darbavosi kad įsteigus "The ■ turi būt apšvietos platmto-

• v
su

kiekvienas. Kiekvienas su
sipratęs darbininkas turi ko- . • • 1 1 • T •

Baily Citizen.” Kad palai
kius šitą darbininkišką dien
raštį, organizuoti Anglijos 
maineriai nutarė duoti jam 
per penkeris metus po $150,- 
000 pašalpos, o Darbo Parti
jos suvažiavimas nutarė įs
teigti tam tikslui dar 450,000 
dolerių fondą.

Australijos darbininkai 
taip-pat sunkiai dirbo, kad į- 
sitaisius sau dienraštį. Kad 
pastačius laikraštį iš pra
džios ant tvirtų kojų, jie nu
tarė surinkti $500,000 pirma 
negu dienraštis pradės eiti.

Bet niekur civilizuotam 
pasaulyje nėra taip sunkių

ju.
Taigi, drauge skaityto

jau, parodyk, ką tu gali!

MIREFRANCUZŲ 
RAŠYTOJAS.

s,” į karės ministerius. "Keleivio" išvedimas buvo kaip šioje šalyje. Ir niekur 
5. D-ras Jokantas, kleri- ne prieš boisevikus, bet už jie nėra taip parsidavę kapi- 1 • • A* • • 4. • k lv M 1_ • a - m ' x 1 • A • * rkalas, į švietimo ministerius.
6. Inž. S. Liandsbergis, 

”bepartyvis,” į komunikaci
jos ministerius.

bolševikus, kurie nutarė Ple- talui, niekur jie taip netar- 
chanovą pagerbti. Musų iš-, nauja stambiam bizniui, ne
vedimas buvo padarytas ai-!kur jie nėra taip priešingi 
škiai prieš tuos žmones, ku- darbininkų klesos reika-

Šiomis dienomis mirė nuo 
plaučių uždegimo pagarsė
jęs franeuzų rašytojas Ed- 
mund Rostand. Jis rašyda
vo eiles ir dramas. Paskuti
nis jo vekalas buvo "Chan- 
tacler” ("Gaidys)," kuris 
užinteresavo visą civilizuo
tą pasaulį. Tame veikale 
aktoriai lošia persirengę į 
vištas, antis, kates, šunis ir 
tt Ant teatro scenos pub
lika mato tiesiog tvartą. 
Veikalo tikslas — yra išaiš
kinti gyvulių gyvenimą: 
kaip jie jaučiasi, ką jie mano 
vieni apie kitus, kaip jie su
pranta aplinkinį pasaulį ir 
tt. Vso to veikalo "didvy
riu” yra gaidys, kuriam ro
dosi, kad jeigu jis iš ryto ne
giedotų, tai nei saulė neuž
tekėtų, nei dienos nebūtų.

’Šitas pavojus tečiaus gali 
būt prasaiintas, jei mes tu
rėsime ko valgyt Jei Ame
rika nori padėti Vokietijai 
atsistoti stipriais demokra
tijos pamatais, apsaugoda
ma mus nuo karaliaus ar 
proletariato autokratizmo, 
tai jus nieko nelaukdami tu- 

. rit duot mums maisto.
-- __  ■ "Tamsta sakai, kad Ame-

tėm.'fcdp'Da^in’inkųlr Žfa-' r?Jcos linkui Vokie-
reivių Tarybos Rusijoj “ ......... ...
vaikė Steigiamąjį f 
Taigi mes norime tikro pri

„j iš-' tijos yra: ’Nebus Steigiamo^ 
Seimą. Seimo, nebus maisto? O 

• ! aš galiu atsakyt tik tiek: 
'Nebus maisto, nebus ir Stei-rodymo, kad dabartinė Vo- . . . ,

kietijos valdžia tikrai galės giamojo Seimo,
w t • • •• ? • —i — . . Į ■ ■ . ■ ■

I pastabėlės ]
sušaukti Steigiamąjį Sei
mą."

Scheidemannas ant to at
sakė:

"Musų dabartinė valdžia 
yra jau paskelbus ir atkar
tojus savo pasiryžimą šauk
ti Steigiamąjį Seimą taip 
greitai, kaip tik bus galima. 
Aš galiu suprasti, kodėl pa
saulis abejpja apie musų 
galėjimą įvykinti šitą pieną 
gvveniman: bet ištiesų tai 
tik visos šalieš nelaimė, to
kia kaip badas, galėtų prie 
to nedaleisti. Devyniasde- 
šimts Vokietijos gyventojų 
nuošimčių reikalauja Stei
giamojo Seimo. -

"Vien tik maža dalelė nori 
klesinės valdžios, arba įve
dimo tokio rėžimo kaip Ru
sijoj. Jeigu sąlygos Vokie
tijoj bus normalės, šita ne
didelė žmonių grupė nega
lės netik kontroliuoti, bet 
negalės nei sutrukdyti Stei
giamojo Seimo.

"Vienintele jų viltis su
trukdyti demokratinį Vokie
tijos sutvarkymą remiasi 
ant galimo bado. Jei Vokie
tijai prisieis badauti, tai su 
politinėmis pasekmėmis nie
kas negalės susirokuoti.

"Badas ištiesų išrodo ne
išvengiamas, bet aš manau, 
kad jūsų šalis supranta, jog 
norint išvengti žmonių nusi
minimo, kuris veda prie bol
ševizmo, Vokietijai būtinai 
reikia pagelbėti maistu. Jei 
Vokietijoj bus ko pavalgyt, 
tai bolševizmo nebus, bet 
jeigu plačios žmonių minios 
atsidurs į badą, tai despera
cijoj jos galės nueiti labai 
toli.

Vienas Amerikos stambių
jų kapitaiistų/’National As- 
sociation” narys, p. Bar, kad 
įvykinus tarp kapitalo ir 
darbo "brolybę," iškilmingai 
užreiškė: "8 valandų darbo 
diena turi būti beatidėlioji- 
mo įvykinta, o mokestis už 
darbą darbininkams apka
pota." — Stačias ir aiškus 
užreiškimas, aiškinimai ne
reikalingi.

Šitokiam p. Baro užreiški- 
mui net kapitalo su darbu 
brolybės apaštalas p. Gom- 
pers ve kaip atsako:

"Pilnai imdamas atsako
mybę už kiekvieną savo čia 
ištartą žodį, šiuomi perspė
ju, kad Amerikos darbo 
žmonės neatsisakys nuo už
kariautos savo pozicijos nei 
p. Barui su jo sandraugais, 
nei visiems Suvienytų Vals
tijų burbonams to reikalau
jant.

"Atėjo laikai, kuomet 
darbininkas visur pradeda 
suprast savo padėjimą. Dar
bininkai supranta, kad jie 
priruošė naujas tiesas ir su 
tomis tiesomis naujas gali
mybes. Jie daugiau negu 
kas-nors aukavo save ir jie 
pasirengę sotintis užstojan- 
čia geresne diena, delei ku
rios visas pasaulis konvulsi
jose virpėjo.

"Ponas Baras ir jam pa
našus turi kartą ir ant visa
dos dabar suprasti, kad ga
las absoliutizmui industri
joj atėjo taip, kaip jis atėjo 

Jei bado nelaimė šią žie- tautų valdyme.”



KELEIVIS. S

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BALTIMORĘ, MD. 

Įspūdžiai.
Važinėdamas iš vietos į 

vietą po šią "laisvės šalį," 
netikėtinai pakliuvau ir į 
šitą Merylando didmiestį. 
Geležinkelio stotyj kreipiau
si informacijos biuran, pa- 
siklausdamas kokioj, miesto 
dalyje lietuvių gyvenama. 
Informacijas teikianti mo
teriškė, klauysdama mano 
klausimo, pradėjo kraipyt 
galvą ir atsakė, kad šitokių 
— Litliuanians — 
šiame mieste visai

žmonių 
nėra... 

Pasiėmęs miesto "Directio- 
nary" tuoj radau 3 lietuvių 
viešas įstaigas, būtent: "Li
thuanian Atletfe Club," "15- 
thuanian Liberal Club" ir 
"Lithuanian Democratic 
Club." Parodęs tatai infor
macijų davėjai, toji pripaži
no, kad tokių žmonių čia jau 
daug gyvena.

Vakare užeinu į surastą 
Lietuvių Atletų kliubą. Kliu- 
bo užveizda išgirdęs mano 
klausimą, kokios partijos ši
tas kliubas įsteigtas, neužsi- 
tikinčiai pažiurėjo į mane ir 
ciniškai prabilo: "Turbut 
esate eicilikutis. ’slekeris,’ 
kad parijų jieškote." Pa
matęs, kad pakliuvau ne pas 
saviškius, nukreipiau kalbos 
toną kiton pusėn. "Atletų” 
džėnitorius apsiramino ir 
pradėjo man teikti įvairių 
informacijų. Pasakė, kad 
čia buvusi lietuvių soeialis- 
tų 14-ta kuopa, bet ji jau ne
gyvuoja, nes lietuviai neuž
siima politikos studijavimu.

Sulaukęs nedėldienio va
karo nueinu Lietuvių Libe
ralų kliuban, tikėdamasis 
ten rasti savo pažįstamų. 
Įnėjęs kliubo svetainėn visų 
pirma pamatau ant sienos 
iškabą: "First 
Repub. Club.” 
liberalu kliubo, 
republikonų — _ 
sau. Keistas Įspūdis. Čia 
mane svetingai pasitinka. 
Vos patyrę, kad esmi atvy
kęs iš kitur, pakviečia prisi
rašyti prie kliubo. Pasiaiš
kinau, kad atvykau ne apsi
gyvenimui, vien aplanky
mui.

"Hm..."—suniurnėjo kiiu- 
bo užveizda.—"Gali pabūt 
valandą, tik alaus čia negau- 
Si.

Pasiaiškinau, kad atvy
kau kliuban ne alaus gerti, 
vien su vilčia, kad ką-nors 
rasiu iš savo senų pažįsta
mų žemaičių. Man perstato 
kelis vyrukus, led pastovin
čius ant kojų. Nusigėrę, 
apsispiaūdę, susivėlę sutvė
rimėliai ! Negeriau išrodo 
ir visi kiti tie ponai "repub- 
likonai." Perstatyti man 
vyrukai, matoma, žemai
čiai nuo Salantų. Su girtais 
protingos kalbos negalint 
pradėti, paklausiau, ką jie 
mano apie Lietuvos ateitį. 
Suprantama, kad ir tas 
klausimas buvo bereikalin
gas, nes gavau tokį atsaky
mą, kuris gali būt lygus gir
to maldai ar kunigo pasnin
kui. Pasiklausiau, kur lie
tuviai socialistai savo susi- 
įTnkimus laiko. Tuo tarpai 
vienas atsako į pirmą klau
simą šitaip: "Apie Lietuvos 
klausimą nėra ko rūpintis, 
nes Šliupas viską padarys, o 
mes tik turim rinkt pinigus 
ir išsigert už jo sveikatą." Į 
antrą mano klausimą nieko 
man neatsakė. Galų-gale pa
tyriau, kad gis namas nupir
ktas tautininkų ir socialis
tai esą pirkę šėrą, savo su
sirinkimus laiką dukart į 
mėnesį šiame pat name.

’Tai tamsta socialistas!’’ 
Įsikiša tūlas individiumas, 
įsiklausęs į mano klausinėji
mą.

"Taip!” — atsakiau.
"Tai neškis iš čia grei

čiau lauk, nes žydbemiams 
čia vietos nėra."

Sulaukęs antro nedėldie- 
nio nueinu bažnyčion pasi
melstų prie "Švento Alfon
so." Kunigas pusiau mišių 
atsisukęs užpakaliu į aukurą 
(altorių) pradeda skelbt sa
vo biznį.

"Vyčių susirinkimas bus 
tuoj po sumai, taipgi ir kiti 
mitingai" — sako kunigas. 
— "Duokite kuodaugiausiai, 
kiek-kas galite ’War Work 
Camp2gne.’ "

Išgarsinęs biznį pradeda 
skaityt evangeliją apie "gar
styčių grūdą." Žinoma 
man ir daugeliui "Keleivio’’ 
skaitytojų ta pasaka apie 
grūdą. Daugelio kunipi tos 
pasakos reiškimo aiškini
mus esmi girdėjęs, bet tokio 
viduramžio fanatiko, kaip 
Baltimorės dvasiškas uba
gas betgi nebuvau matęs nei 
girdėjęs. Sulyg šito neapy
kantos sėjiko nuomonės, 
kiekvienas, kuris neina baž
nyčion, yra visubiauriausiu 
sutvėrimu, kokie turi būt iš
naikinti.

Na, jeigu musų klerikalų 
svajonės išsipildytų ir Lie-

Lithuanian 
/ieškojau 
randu gi 
pamaniau

LAtVRENCE, MASS.
Prakalbos.

. „__  atstato savo ragus,! Lapkričio 17 d. čionai bu-
m įsileido ir pareikalavo nors'vo LDLD. vietinės kuopos 
po dolerį nuo kiekvieno. Vy- parengtos prakalbos. Kai
čiai atsisakė ir po dolerį bėjo d. V. Ainbrozaitis iš So. 
duoti. Kunigas pareikalavo Bostono. Pirmoj daly j savo 
pavardžių, bet ir tu negavo. I1

V • j • • 1 t •■“'Ti

Šitokiu "pamokslu'’ pasi
piktino aet ir musą vyčiai.' 
Tėvelis matydamas, kad 
"ožiai" ;

čiai atsisakė
3 Sz * ■* ---- -

Šitaip nenusisekus dvasiš
ko ubago bizniui bažny
čioj, jis su dviem savo špi- 
tolninkais pasileido Ubagau
ti po stubas.

Patyręs, kad vienoj siū
boj yra miręs socialistas, 
kuris paliko 700 dolerių, jis 
susijieškojo tuos namus ir 
pradėjo reikalaut, kad 
duotų ant mišių už mirusio 
dusią. Paaiškinta jam, kad 

i velionis buvęs netikintis į 
i bažnyčios mokslą ir nerei- 
įkalauja jokių maldą už jo 
dūšią. 'Tai nieko." sako ku
nigas, "duokite tik pinigus, 
o Dievas jam atleis." Ve
lionio brulis paaiškino, kad 
miręs paliko testamentą, ku
riuo sudoroja, kad jo palik- 

. tus pinigus, kas liks nuo pa- 
svajones įssipiiuvui ir į^ie- . laidojimo, atiduoti motinai, 
tuva patektų jų naguosna—Įgyvenančiai Lietuvoj. Ku- 
o, kiek gi turėtume ir mes Į rigas baisiai perpyku už ši- 
lietuviškų Franciškų Ferre- Į tokį velionio darbą, pradėjo 
rų! ivisaip plūst mirusi žmogų.

Abelnai imant, Baltimo- • Šitokiu kunigo pasiel- 
rės lietuviai darbininkai: gimu pasipiktino net ir ka- 
stovi labai žemam klesinio Į talikai, kuriems galima buvo 
susipratimo laipsnyje. Gir- suprasti, jog palikimas už- 
tuokliavimas ir prietarai da dirbtų skatikų bėdinai se- 
laiko juos stipriai suėmę sa-Indei motinai yra pra- 
vo naguose.

LSS. 14 kuopa susideda iš 
kiltų žmonių, i__
draugų ir pasišventusių ko-( 
votojų. Tečiaus darbas, ku- i 
ris stovi prieš juos, begalo 
sunkus. Nesusipratimo mu
rai nepermušami. Klerika
lai nuolat skundžia socialis
tus, siundo ir sulyg savo 
dvasiško ubago Įsakymą nai-

t 
I

i
i

I kilnus ir doras sunaus dar- 
- - - ' bas, daug doresnis, negu kad

nuoširdžiu !)uc’! P3®*3 —
" kunigui su gaspadme — o 

motina apleidęs. Tečiaus 
kunigas už šitokį dorą sū
naus darbą keikia mirusi 
naus darbą keikia mirusį.

Šitokie kunigo pasielgi
amai, rasi, padaugins pro- 

_ taujančių žmonių skaitlių,
kiną kiekvieną darbininkų O jau tam ir laikas atėjo, 
troškimo pasiryžimą. Gir- Pasaulis atsistojo ant nau- 
tuokiiaujantįs musų tauti- 'jos gadynės slenksčio. Seno 
rinkai šitame tamsos ir ver-Įsvieto paikystės tuii likt už- 
gijos palaikymo darbe kle- pakalvje. Socializmas kaip 
rikalams uoliai padeda, ši- • nenuveikiama banga eina ir 
t.okiose* sunkiose padėjimo ’ plečiasi, keikti socialistus 
sąlygose būdami draugai so-i dvasios ubagams šiandien

• •• » • • • • T • . • ___cialistai čionai visgi nenulei
džia ranku: rengia prakal
bas, skleidžia socialistišką 
literatūrą ir darbuojasi kiek 
tik išgali, .kad skleidus dar
bininkų susipratimą, jų vie
nybę ir kad greičiau priarti
nus jų (darbininkų) vergi
jos puolimą.

Tai ve, kokių Įspūdžių ga
vau aplankęs Baltimorę.

Astrauskas.

jau pervėlu.
Vyčių brolis.

PITTSTON, PA. 
žuvo M. Jurgis Bieliauskas.

Lapkričio 9 d. šių metų 
anglių kasyklose likosi už
muštas 23 metų amžiaus 
darbininkas, a. a draugas 
Jurgis Bieliauskas, LSS. 252 
kuopos narys.

Velionis seniau gyvenda
mas Shenandoah'rvje, buvo 
nariu LSS. 28 kuopos, vė
liaus, persikėlęs Į Nantico- 

tenai nuo pat susitvė-

SO. BETHLEHEM, PA. 
Kunigo nachališkumas.
Yra mums visiems žino-icką, ___ _  r—_____

ma, kad kuomet būdavo Lie-! rimo 252 kuopos buvo tos 
tuvos kaiman užvažiuoja či- i kuopos nuolatiniu sekreto- 
gonai ir ūkininkės duris už- rium.
sidaro, kad išrengus tų no- žuvęs dėl kapitalistiško 
malonią svečių, tai tie gi be- godumo musu jaunas drau- 
namiai bastuoliai nei neina gas buvo veiklus kovotojas; 
nrie tokių nesvetingų namų, nepraleisdavo jis jokio pro- 
Tečiaus musų dvasiškas u- -grėsyvių lietuvių susirinki- 
bagas neturi nei čigoniško į mo ir laiks nuo laiko para- 
padorumo. Jis lenda sve- 
iimon stubon per uždarytas 
jam duris.

Progrėsyvius žmones ta-Į 
sai ubagas paprastai vadina ■ 
pagonais, šunimis ir tiems-__ _____
panašiais kunigiškos bume- vosi, kad tatai greičiau Įvy- 
lės epitetais. Kalėdodamas kinns.pats pasiryžęs būti jos 
gi lenda ir Į tų pravardžiuo-: lankytoju. Bet jo prakil-. 
jamų žmonių namus talpinius troškimus pakirto nela- 
nachališkai, kad sunku yraiboji mirtis. Lai būna jam 
ir mandagesniu budu jį ša-—------------------------
lin nuvyti.

Lapkričio 17 atvažiavo 
čionai tėvtlis su dviem špi- 
totoinkais iš kito miesto ka
lėdoti. Užsakydamas sa
vo mezliavą, tas "tėvelis" 
nurodė, kad iam pinigai la
bai reikalingi, nes turįs la
bai geią ir atsakančią gas- 
padinę, kuri esanti dagi ir 
vargonininkė, dėlto liepęs 
avinams ir avelėms vilnos 
nesigailėti, bet kloti po pen
kinę ir dešimtinę.

kuopos ir bendrai darbavo- žmogelis apie tautininkų di- 
si Lietuvos badaujančių plomatijos svarbumą-. Kiek 
žmonių šelpimui. Pinigai visos tos diplomatijos 
buvo siunčiami visom ana- ' ’ 
pus šelpimo reikalais užsii
mančiom draugijom, išsky
rus "Grūdą." Mat, ši dr-ja 
buvo skaitoma socialistiška. 
Jie kaip vieni, taip ir kiti net 
slaptą politiką varė, kad tik 
neleidus išsiųsti pinigų 
"Grudui.” Tautininkai su 
klerikalais valdė vietos L. Š. 
F. ir jų siunčiarilos aukos 
plaukė Yčo ir Olšausko kon- 
troliuojaman Centralinin 
komitetam Kaip "Grūdas" 
galėjo duot atskaitas iš Yčo 
ir Aišausko biznio? Varg
šas tas Bėdulis bėdavoja, 
turbut jausdamasis, kad an
ksčiau ar vėliaus reikės iš
duot atskaitas; tos baimės 
varginamas reikalauja at
skaitų iš tų, kam nėra nieko 
davęs.

Kaslink Bulotos važinėji
mo ir jo prakalbų La-.vrence, 
Bėdulis irgi nežinės tamsoj 
graibstosi sienų, k aktas gi 
sako, kad čia’ per Bulotos 
prakalbas surinktos aukos 
likosi pavestos vietos LŠF. 
ir paliktos ant vietos nesiun- 
čiant jų Į LŠF. centralinĮ iž
dą. Bulotai jokių išmokėji
mu už jo kelionę - ir darbą 
nebuvo. Jeigu Bėdulis tą 
faktą žino, o pasakoja visai 
ką kitą, tai jau aišku, kad jis 
besąžiningai šmeižia. Žino
ma. tas šmeižtas gal nebū
tų tiek žioplas, jeigu vietos 
LŠF. valdytų socialistai, Bu
lotos darbų rėmėjai, bet, 
kad. kaip minėjau, vietos L. 
Š. F. buvo tautininkų ir kle
rikalų rankose, tai tik žiop
lys gali pasakot tokių nesą
monių, kai}) kad Bėdulis.

: Be to Lawrence’o LŠF. 
'nieko bendra neturi su vi
suotinu LŠF. Jokių aukų 
ant vietos surinktų jis juk 

' nesiuntė LŠF. kasininkui 
Šidlauskui, bet kiek siuntė, 

i tai tiesiog Centralinin Lie
tuvos šelpimo komitetan, 

■ tai kam Bėduliui bėdavoti 
apie "Grūdo" bei LšF. at
skaitas? Ar negeriau parei- 

; kalant tų atskaitų iš Cent- 
; ralinio Komiteto, kuriam 
raukas siuntėt ir kuriomis 
rėmėte Yčą ir Alšauską su 
kompanija? O tie-gi ponai 
daug daugiau mums kašta
vo neeru Bulotos ir Žeimai- 
tės užlaikymas, apie ką Bė- 

i dūlis tiek daug dejuoja. Ga- 
i na pasižiūrėti Į tas lėšas, ko- 
įkias tautininkai išleido Šliu- 
[po kelionėms ir diplomati- 
jioms, kurios tečiaus Lietu
vai mažiausios naudos neda- 
!vė. kad sarmatytis kalbėt 

dvarponio Garliausko rolę apie lėšas Bulotos ir Žemai-
• i • .• t -r t • i. t - J 1  ___________ _______________ *

urs kalbos aiškino darbinin
kiškos literatūros reika
lingumą ir svarbą darbinin
ku gyvenime. Antru atveju 
aiškino socialistinės idėjos 
kilimą visame pasaulyje. 
Kalba buvo nuosekli ir pa
marginta humoru, padarė 
miblikoje labai gerą ispudį. 
LSS. Apsigynimo fondan su
rinkta aukų $9.43.

šis bei tas.
Lietuvių Tautiškoj bažny

čioj pradeda apsireikšti tas 
•pats fanatizmas, kokš mato
mas yra pas Romos vergus. 
Be to parapijoms pradeda 
taipgi nerimauti ir šiaušties 
prieš savo piemenį. Kaip ro
dos, tai ta nauja bažnyčia 
jokios naudos žmonėms ne
atneša. priešingai, grąžina 
atgal Romos vergijon tuos, 
kurie jau buvę pradėję be- 
protauti. Socialistus prade
da persekioti kaip vieni, taip 
ir kiti fanatikai.

LSS. 64 kuopos susirinki
me 17 lapkričio draugai 
LSS. apsigynimo fondan su- 
aukavo 27 dolerius. Taipgi 
išrinkta komisija aukoms 
rinkti.

Lapkričio 16 d. va K are, bu
vo LMPS. vietinės kuopos 
balius. Balius gražiai pavy
ko.

Lapkričio 24 d. vakare 
naujoj Lenkų salėj buvo L. 
S. S. 64 kuopos choro vaka
ras. Vakarą atidaryta Dar
bininkų Marselietės giesme, 
kurią choras sudainavo pub- i 
likai pakilus. Be to choras 
gerai sudainavo, keletą kitų 
dainų, taipgi buvo kvarteto,, 
dueto ir solistų dainos. Vi
sos gerai pavyko.

Lavrrence’o socialistų cho-į 
ras turi gerų balsų, kaip vy
riškų,taip ir moteriškų.Cho- 
ras skaitlingas ir gerai dai
nuoja, ačiū d. Žiūrono pasi
darbavimui, kuris atvykęs į 
Čia vakari jom praleisti cho
rą atgaivino ir pastatė ant 
tvirtų kojų. Dabar chorą 
veda vietos vargonininkas p. 
J. C. Nevedcmskas.

Be choro dainų buvo at
vaidinta dvi komedijos: 
"Knarkia paliepus” ir "Dai
na be galo." Pirmos kome
dijos vaidinime didelį įspū
dį darė kareivio Dratefkos 
rolėj talentingas scenos ar
tistas M. K. Bolvs, antroj gi

!
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puikiai atliko d. F. Usevi- 
čius, o žydo rolę artistiškai 
ir typiškai atliko Remeika.

Vienu žodžiu tariant, va
karas buvo įspūdingas ir 
gražus. Žmonių susirinko 
gana daug ir chorui vakaras 
pavyko visais atžvilgiais.

Bereikalingos tautiečių
• ašaros.
Vietos tautininkai įieško 

priekabiu prie socialistų, tik 
bėda, kad neturi tam faktų 
Negalėdami kame-nors ap
kaltinti socialistus, tai nors 
pradeda raudas raudoti.

"Sandaros" 45 numeryje 
tūlas M. bėdulis posmuoja 
apie U Š. Fondą ir buvusios 
Lietuvos šelpimo draugijos 
"Grūdo" atskaitą, tik vėl bė
da, kad faktų neturėdamas 
prasimano nebūtus daiktus 
ir savo nesąmones nesigėdi
ja spaudoje skelbti. Girdi, 
Lewrence’o draugijos yra 

u- prisidėjusios prie vietos L.
gyvų gėlių vainiką ir drau-š. F. ir pasiuntė aukų ”Gru-

vęs darbo apmokėjimui iš
dėtas. Bet Bėdulis, matyt, 
mažiausios gėdos neturi ir 
šneka, pats nežinodamas ką 
ir kodėl.

Taip, ponuliai, čiupterkit 
savo kenurę, o paskui saky
kit keno kepurė skylėta.

Aukuras.
šydavo Į laikraščius apie a- 
nielinkės darbininkų judė
jimą.

LSS. VII-tam rajonui ku
riant vakarine mokyklą ve
lionis su užsidegimu darba

amžina atmintis draugų šir
dyse.

Velionis paėjo iš Šliena
vos kaimo, Panemunės pa
rapijos, Suvalkų gubernijos. 
Amerikoj paliko broli Joną. 
Visos apielinkės LSS. kuo
pos nupirko velioniui gražų

gai palydėjo karstą geležke-Įdo" draugijai, bet atskaitoje 
lio stotin. iš kur traukiniu nėra.

Žinoma visiems, kad kilusišvežta velionio kūnas Į She-
nandoahrį ir ten palaidota Europoj karei prie įkurto 
Laisvamanių kapinėse. i

K. Arminas.
vietos LŠF. prisidėjo visos 
vietos lietuvių draugijos ir

ANSONIA, CONN.
Tautininkai da vis eina 

diplomatijų keliu. \
Lapkričiu 24 d. vietos tau

tininkai su p. Tareila prie
šakyje' sušaukė masinį mi
tingą su tiksiu rinkti aukas 
taikos kor.ferencijon siun
čiamo delegato lėšoms ap
mokėti.

Žinoma, garsinant šitokį 
mitingą jo tikslas buvo sle
piamas, tik kviesta visus lie
tuvius, neišskiriant jokios 
srovės žmonių, kad bendrai 
svarsčius Lietuvos likimą. 
Taigi susirinko irana daug 
publikos.

Tultun vaikinui susirinki
mą atidarius p. Taraila pra
dėjo "rėžt spyrių." Apie to
kio oratoriaus kaip taria
mas p. T. prakallią nėra rei
kalo nei minėti, pasakojo

DODSON, LA. 
Atsakymas Martynui 

Bryas’ui.
"Keleivio" 46 numeryje 

Martynas Bryns "kritikuo
damas" A. A. žemaičio pa
skelbtas žinias apie šios lie
tuvių kolonijos augimą, 
matomai vadovaujasi ne 
faktais, bet kerštavimu, dėl
to jis toli su teisybe apsilen
kia. *

Mes, žemiau pasirašiusie
ji, užreiškiame, kad A. A. 
Žemaitis pranešdamas "Ke
leivio" skaitytojams apie 
čianykščių lietuvių ūkininkų 
gyvenimą, rašė teisybę ir 
anaiptol nevilioja Į jokį bu
čių.

Jeigu p. M. Bryns’ui nie
kas neauga, tai tik jau ne 
žemės ar sąlygų kaltė, bet 
paties Brvnso nežinystė ir 
apsileidimas.-Jeigu pats vie
nas A. A. Žemaitis galėjo 
užsiauginti 5 belas vatos, 
(belos kaina 200 dolerių), 
ir 300 bušelių kurnu, nekal
bant apie kitus žemės vai
sius, tai juk nemenkas vieno 
žmogaus darbo vaisius. Va
dinasi, Brynsas galėjo taip- 
oat. jei ne didesni, darbo vai
sių gauti, jeigu tik butų dir
bęs. Ve,pavyzdžiui, A. Rugis 
užaugino 7 belas vatos, daug 
kitų maisto ir pašaro daly
kų, toip kad pralenkė ir A. ~ 
A. Žeimaitį. Rugis yra sau 
farmą pirkęs nuo agento ir 
savo pirkimu patenkintas. 
Taipgi ir mes, žemiau pa
sirašiusieji esame pilnai už
ganėdinti. Abelnai imant, 
šioj apielinkėje visos far- 
mos yra geros, žemė derlin
ga ir joks protingas žmogus 
nusipirkęs žemės netik nuo 
tos nebėga, bet ir nesigrau- 
dina. Dėlto nuoširdžiai 
kviečiame lietuvius pirkti ši
čia žemės ir apsigyventi 
tarp savųjų brolių ūkininkų, 
prisidėti prie bendro musų 
veikimo ir džiaugtis 
darbo vąisiais kaip 
džiaugiamės.

Draugas Strieliunas pirko 
čia žemės prieš 3 metus. Že
mė apaugusi mišku. Jis da
bar atvykęs Į čia, pabuvo 
kelias dienas nei nebandy
damas apsigyventi, pardavė 
savo žemę ir išvažiavo. 
Nieks jo pinigais nepasinau
dojo, kaip kad sako Marty
nas Brynsas.

Antras lietuvis iš Iowa 
valstijos,Jonas Narutavičia, 
dabar čia nusipirko farmą, 
atvažiavęs apsigyveno, pri
sidėjo prie musų bendro vei
kimo ir yra užganėdintas: 
Vadinasi, M. E. pats nežino, 
ką pasakoja.

Dodsono Lietuvių Ūkinin
kų kuopa:

A. A. žemaitis, pirm. 
P. Mackcvičia, rast.
N A. Rugis, kasier.

P. S. Esmi užganėdintas 
nupirktos sau čionai že

mės ir veliju kiekvienam lie
tuviui to paties. Namtavich. 

Ir aš esmi pasi pirkęs far
mą iš vietos agento. Esu už
ganėdintas. Costant Zaugh. 

Pirkau farmą per tarpi- 
ninkystę A. A. žemaičio nuo 
negro. Esmi pilnai užganė
dintas. Joe. Kupstas.

LAMRENCE. MASS. 
Angių kalbos mokykla 

lietuviams.
Lapkričiu 26 d. čionai li

kosi atidaryta vakarinė mo
kykla Povilo Chalis svetai
nėj, kertėj Short ir Oak gat
vių, muzikantų kambaryje 
mokinimui lietuvių angliš
kos kalbos. Mokinimas bus 
visiškai be užmokesnio. Mo
kyklai mokytojus duoda ir 
vietą parūpina Y. M. C. A. 
Industrialis Departamentas. 

Lietuviams patartina nau
dotis iš šitos progos. Mokė
jimas anglų kalbos yra svar
bu kur nebebūtum. Pasinau- 

F. Egouuis. dokite.
—------------- <

reiš
kia, tai šiandien jau visiems 
aišku, kada jos stoja didžių
jų pasaulio nuctikių šviesoj. 
Vadinasi, Lietuvos laisvė 
priguli ne nuo diplomatų 
vakarienių, bet nuo organi
zuoto proletariate kovos — 
nuo socialistų.

Antras tautiniu !*ų-kleri- 
kalų šulas, žinomas čionai 
pikčiurna J. Baltrušaitis, 
bestrikinėdamas ant pagrin
dų pasisakė, kad jL esąs tik
ras lietuvis (galima pridur
ti, tolygus buvusiems tik- 
riemsiems rusams), skai
tąs angliškus 

i daug žinąs apie 
jdąs dešimtinę • ar.t stalo 
įkas ji "subytys...”

Tai visa ir svarbiausia 
prakalba.

Nenuostabu, kad publiko
je pakilo juokas, o oratorius, 
turbut nežinodamas ką turi 
sakyti, sako: "Matote, kaip 

!aš jus sugraudinau — gal 
i ne vienas iš jūsų čia verkia.” 
j Tai pasakęs, pasiėmė savo 
| dešimtinę nuo stalo ir Įsiki
šo kišeniun.

Ištikrųjų, rimtai iš šalies 
'žiūrint Į toki cirką, sykiu 
į juokas ir graudumas ima. 
i Vienas žmogelis šalę manęs 
įsėdėdamas pašiepiančiai pa- 
i stebėjo: "Jis ne i mano jaus- 
i mus, bet i kojas prikalbėjo." 
j Ir norėjo keltis, kad išėjus, 
'tik atsisėdojkuomet pakvies
ta iš socialistų pusės kalbė
toją ant estrados. Išėjo d. 
P. Austrą, šis nurodė, kad 

i šitokiais keliais einant prie 
(Lietuvos laisvės, kaip tauti- 
! rinkai bei klerikalai eina 
bereikalingai eikvojama lai
kas ir spėkos. Slaptųjų dip
lomatijų gadynė užsibaigė.

Kalbėjo dar ir antras s »- 
cialistas. Po to prakalbai p. 
Tareila daro pastabą: "Jei 
tokį vaiką motina žinotų, 
tai, brace, sakytų, negeras 
vaikas!"

Visas tas svarbus susirin
kimas tuo ir užsibaigė. Ii 
Baltrušaitis savo dešimtinės 
iš kišeniaus antru kartu ne- 
išėmė, kad ją publikai paro
džius. Vadinasi, tik berci- 
kalo lėš.os ir laikas eikvoja
ma, kuomet ištikrųjų prieš 
mumis stovi tiek daug svar
baus konkrečiu darbo.

Vyčių generolas.

I

I

I

daug žinąs apit

rusams),
iaikraščius, 
Lietuvą, de- 

ir

jo

SALĖM, MASS.
Tarno Mooney apgynimo 

delei.
Lietuvių Čionai gyvena ne

daug, dėlto nieke svarbesnio 
visuomenės labui Begalima 
ir veikti.

Draugui Ii. Kastantuiavi- 
čiui pasidarbavus čia likos 
sušauktas 26 lapkričio vietos 
lietuvių viešas susirinkinfes, 
kad užprotestavus prieš Ca- 
lifomijos teismą už kėsini
mąsi nužudyt darbininkų 
vadovą Tarną Mooney.

Kalbėjo d. Harry Vv’right 
apie Mooney teismą ir kapi
talistų užsispirimą užduot 
organizuotiems darbinin
kams smūgį per nužudymą 
Tarno Mooney.

Kaip minėjau, lietuvių čia 
nedaug tegyvena, todėl bu
vo pakviesti šilan susirinki
mam ir vietos lenkai, tuo bu- 
du publikos pasidarė nema
žas būrys. Po d. VVright’o 
prakalbai likosi priimta pro
testo rezoliucija ir pasiųsta 
prez. Wil9onui ir Caiifomi- 
jos gul>ernatoriui Stephen- 
sonui.

Aukų Tarno Mooney gyni
mui surinkta $7.64. Lietu
viai gi iš seniau turėję tam 
tikslui suaukautų $15.00. 
Apmokėjus prakalbų lėšas. 
Tarno Mooney gelbėjimo 
fondan pasiųsta apie 12 do
lerių.

iš
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KAIP JIE GYVENO 
ANT MENULIO.

(Rankraštis parašytas ant mėnulio ir
nušautas žemėn.) 

JERZY ŽLLAAVSKI.
(Tąsa.)

Štai kaip buvo su tuo rankraščiu ir šo
viniu* „Vieną dieną po pietų — sakė pa- 
gelbininkas — kuomet aš sėdėjau užimtas 
užrašinėjimu kasdieninių meteorclogiškų 
apsireiškimų, observatorijos tarnas man 
pranešė, kad tūlas žmogus nori su manim 
pasikalbėti. Buvo tai geras mano draugas, 
netolimo kaimo savininkas. Matydavau jį 
retai, nes nors ir netoli gyveno, bot miestan 
n? Crž iri a važiuodavo. Taigi sulaikiau jį 
ir, kuosreič.'aush apsiruošęs su darbu, įnė- 
jau kitan kambarin, kur jis manęs jau lau
kė. Pasisveikinęs tuojaus pasakė, jog at
neša man naujieną, kuri be abejonės mane 
nudžiugins, žinojo, kad nuo kolerių metų 
aš jau su užsidegimu esu užsiėmęs meteori
tų tirinėjimu, todėl atėjo jis man pranešt', 
jog pirm kelių dienų jo kaiman nupuolė,
kaip rodos, gena didelis meteoras. Akmens • 
nesuradęs, nes, matoma, giliai žemėn nulin
dęs; bet jei aš to noriu, jis esąs pasirengęs 
duoti man keliatą darbininkų, kad jį iška
sus. Suprantama, aš norėjau tą akmenį 
gauti ir, gavęs iš observatorijos porą dienų 
liuoso laiko, nuvažiavau pats ton vieton ak
mens jieškoti. Vienok nežiūrint ant sun
kaus musų darbo ir ant to, kad buvo tikri 
ženklai, akmens atrasti negalėjom. Išimta 
tiktai didelis gabalas aprūdijusios geležies 
pavidale kanuolės kulipkos, kurios buvimas 
tokioj vietoj mane didžiai nustebino. A_be- 
jodamas, kad bus galima kas nors surasti, 
aš jau patariau pertraukti darbą, kuomet 
mano draugas atkreipė mano atidžią į tą 
surūdijusią kanuolės kulipka. Ir ištiesų iš
rodė patraukiančiai. Paviršius išrodė ap
dengtas tokia pluta, kokia pasidaro ant ge
ležinių meteorų, įkaistant jiems laike puoli
mo per žemės atmosferą. Nejaugi tai ji 
turėtų būti tuo nupuolusiu meteoru?

> „Staiga toj akymirkoj blikstelėjo man pir
mutinė mintis. Prisiminė man anoji eks- 
)>edicija iš prieš 50 metų, kurios istoriją ži
nojau labai puikiai, Turiu da pridėti, jog 
aš, nežiūrint ant to bevilčio turinio keliau
ninkų telegramos, kokią paskutinį kartą že
mė buvo nuo jų gavusi, nekuomet nesutik
davau su nuomone apie galutiną jų žuvimą. 
Peranksti vienok buvo dabar apreikšti sa
vo daleidimus; taigi pasiėmiau tiktai ku- 
lipką ir su didžiausiu atsargumu parsive-

žiau namo, beveik užtikrintas dvasioj, jog 
atrasiu joje svarbių žinių apie tuos prapuo
lusius keliauninkus. Iš nedidelio jos sunku
mo išsyk supratau, jog vidurys jos išgręž
tas.

„Namie didžiausioj slaptybėj ėmiausi 
už darbo. Gerai žinojau, kad jeigu joje bu
vo kokios popieros, tai būtinai turėjo pavir
sti į anglį nuo kulipkos įkaitimo laike jos 
kelionės per atmosferą. Taigi atidaryti rei
kėjo taip, kad tų menamų liekanų nesunai
kinti, nes — maniau, gal šis-tas duosis iš- 

, skaityti.
„Darbas buvo nepaprastai sunkus, y- 

! įiač kad nieko nenorėjau imti sau į pagelbą. 
Mano daleidimai buvo labai netikri ir — 
prisipažįstu — net fanatiški, taigi nenorė
jau pirm laiko juos išgarsinti.

„Patėmijau, kad kulipkos viršūnė yra 
užšriubuota ir todėl reikėjo ją atšriubuoti. 
Taigi įdėjau ją į sunkų šrubštoką, kad ap
saugojus ją nuo sukratymų, galinčių už
kenkti jos įtalpai, ir ėmiausi už darbo. Po 
ilgų bandymų pagalios pasisekė man ją pa
judint. Atsimenu, tas pirmutinis sunkumo 
šriubo girgždėsis perėjo per mane džiaugs
mo ir kartu baimės šiurpuliais. Darbą tu
rėjau ant valandėlės pertraukti, nes rankos 
man drebėjo. Sugrįžau prie jo už valandė
lės da su tebeplakančia širdimi.

„Sriubas sukėsi po valiai, kaip staiga 
pasigirdo keistas švilpimas. Iš karto ne
galėjau suprasti jo priežasties. Beveik ne
jučiomis pasukau šriubą priešingon pusėn 
ir kulipka tuojaus nustojo švilpus; bet vos 
tik pasukau šriubą vėl atgal, tuoj pradėjo 
švilpti išnaujo, nors dabar jau silpniau. Pa
galbaus supratau,'ką tas reiškia. Kulipkos 
viduris buvo visai tuščias! šriubą kiek at- 
liuosavus pasidarė plyšis ir tuščion kulip- 
kon pradėjo veržtis oras. Tai ir padarė 
švilpimą.

„Šita aplinkybė mane užtikrino, kad jei
gu kulipkoj buvo kokios popieros, tai jos 
negalėjo visai sudegti, nes stoka tenai oro 
turėjo jas nuo to apsaugot, kuomet kulipka 
lėkdama per žemės atmosferą buvo raudo
nai įkaitus. Ir tuojaus persitikrinau, jog 
mano daleidimai teisingi Nuėmęs šriubą 
kulipkoj, kurios viduris buvo išklotas da 
siuogsniu deginto molio, radau pluoštą su- 
angliejusių, bet nesudegusių popierų. Bijo 
.jau net kvėpuoti, kad tiems dokumentams prisikabinę keliolika

’-o

neužkenkus. Išėmiau jas su didžiausiu at
sargumu ir... o! kaip nusiminiau.

True translation filsd wiln the post- 
master at Boston. 5iass., o>» December 
•!. 1918, as Fequired by the Act of
October 6. 1917.

DARBO NUORIMAS.

Katalikiškoji Lietuva
(Kunigo sapnas).

ŠVISKI GREITAI!

Visi sapnuoja, tik nevie- 
nokiai. Plikiai sapnuoja apie 
plaukus, buk jų plaukai at
auga. Kūdikiai irgi apie 
plaukus, buk jie nuplinka. 
Akli sapnuoja, buk jie mato; 
matantįs buk jie apanka. 
Liesi — buk jie nutunka; 
riebus — buk jie suliesėja. 
Senberniai sapnuoja apie 
jaunas merginas, o senmer
gės apie senbernius. Kunigai 
sapnuoja apie dešras, apie 
savo ir svetimas gaspadines 
ir kitokius riebumus.

Bet kunigas Miegauskas, 
turėjęs progos nemiegoda
mas gnibterėti savo Nastės 
gerovę, įsisapnavo visai ne
paprastai.

Štai •jis atsidūręs katali
kiškai laisvoj Lietuvoj.

Viskas valia katalikams ir 
dėl katalikui

Pilna katalikiška laisvė.
Pamatę kunigą Miegaus- 

ką, žmonės klaupia ištolo, 
o išarti tai jam skvernus bu
čiuoja.

Kunigas Miegauskas, kaip 
ir kožnas kitas kunigas, yra 
vožna asaba, didele asaba, 
galinga asaba, šventa asaba, 
jegamasčius ir jegmastėlis, 
ir taip liuosas kaip bulius.

Kur tik pažvelgsi — visur: 
kryžiai ir kryželiai. I

ją ragana esant. Taip, taip,1 
tikrą raganą, ar gal tikriau 
raganiukštę. Ba tokia jau
na ir jau ragana.”

Išgirdus apie jauną raga- 
niukštę, Miegauskui dzving- 
telėjo širdis.

„O ką ji darė, ką ji darė?” 
pradėjo skubotai ir pašnab
ždomis® klausinėti.

„Ji nėjo išpažinties, ne
klausė mišių, platino bedie
viškas knygas, ji, sako, su
viliojus kelis klierikus ar pa
darius juos velnio tarnais, ir 
jie paskui su ja, sako, lakioję 
ant Šatrijos kalno, apsižer
gę ant šluotų. Magdė iši

Šviski greitai skaisti diena, 
Tekėk saulele vilties, 
Pralinksminkie mus blakstieną, 
Uždegk troškimus širdies!
Tamsi naktis te pražūna 
Spinduliuos tavo šviesos!
Galas, galas jai te būna, 
Mes nenorim jau tamsos’... 
Šviskie greitai, šviskie miela, 
Švieskie spinduly šviesus, 
Neškie meilės skaisčią dieną, 
Darbo minia te pabus!

L. Studentas.

f
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ralčių priežiūra. kurią atiduoda smakui ant
Vėl rodės Bernardinai ir prarijimo, tfu, kad tave, ku- 

Domininkonai, ir vėl Kapu-ri yra baudžiama Rymo aug- 
Barzdu tikrai liudijus, kad cinai ir Benediktinai. Po jų ščiausio tribunolo už raga- 
ji mačiusi kaip ta raganiuk-! sekė Augustinai ir Promon- nystę ir bedievystę...

štė nuoga naktį skridus ant 
kaž-kokio daikto. Taip, taip, 
tėveli! Buvo ir sūdąs, tik
ras sodas. Ir svietkų buvo 
daugybės, vis nobažnos asa- 
bos, daugiausia brostvinin- 
kai ir brostvininkės iš viso
kiu kaimų. Ogi knygų, kny
geliu, tai tu visokiausių pas 
ta raganiukštę surado. Vis 
čertažninkystė, tėveli, vis 
čertažninkystė, raganystė, 
bedievystė, masonvstė... 
Taip, taip su velniais ji ko
šę virė ir vaikų neturėjo. Dėl 
to ant visos parapijos DievuKur tik pažvelgsi— visur:;. . . .— - - T- - ; . 'hs atasiunte neuradzoju ir

čios ir koplytėlės, o prie tu visokie prajo-
- - - ‘ .įe vai praae.io roavtis ant dan-

koplvčių ir koplytėlių nuo-i£?u^“_Tai vis dėl tos raga
is t sukasi tam tikros mecha-įni?*s.tes -ai?»
niškos prietaisus aukoms> atleisk man Viešpatie, uz to 
rinkti iš visu praeiviu. Xas į vardo ištarimą, ir tegul pa
tik nepaduos’aukos, tuoi iš.' garbintas tavo vardas ant 
sikiša pasiaptinga šmaikštei alPz'« ainzmują bus. Brūkis 
ir pokšt bezbažninkui per1 >Jir1nPn1' ^migeli, brūkis, 
pakaušį 1 brūkis, kad genaus pamaty-
' Laukai apaugę pik tada-‘V™’ Jau ateina proc^ija. 
znjjjc j.jai nuplės rubus, taip, taip,

Žmonės išbadėję, suvar-Į .
gę, purvini... Ach jie, 
viską pašventė Dievui ant 
garbės. Kaįp bobos, taip vy
rai, kiekvienas ant kaklų

- i" 
vairiausio didumo rąžančių, 

Ant su- škaplerių, juostelių ir kito-

kryžių ir kryželių.

_ , Mie- 
strotesianai su Gilbertais, gauskas žegnojos ... Augš- 

Paskui vėl ėjo auksas ir čiausis betgi atėjo jam pa- 
sidabras. Ėjo kryžiuoti or- gelbon. Miegauskas išgirdo 
denai plienu apkaustyti, ėjo ...............
Templeriai ir šv. Jono šmak- 
štalietai; ėjo Ransomai ir 
Trinitarai ir Petronolaskai.

Paskui vėl .ėio basi ir šliu- 
riuoti Franciškonai, Karme
litai su Karmelitonkomis, 
šv. Augustino viengungiai 
su Domininkonais, Domi- 
ninkonėsomis ir Servitais.

Procesija išsirangė juos
tomis ir juostelėmis pagal 
šventorių ir už šventoriaus, 
o Miegauskas vis dar nema
tė ios galo.
» Jis matė vis naujų mona
kų ordenų. Jis išvydo Hil- 
debrandų ir Silvestrinų, ir 
Celistinų ir Oliventąnų, ir 
Margaretanų, ir Konstanti- 
ninkų, ir Observantų, ir Mi
nimų, ir Hieronvmitų. 

Protarpiais ėjo jėzuitų. 
Pasirodė visa eilė Paulistų, 

Oblatų, Oratorianų, Orato- 
ristų, Lazaristų, Sulpicianų, 
Bumbilianų, Pumpilianų, 
Mauristų ir Maklakistų.

Dar vėl paskui ėio Trapis
tai, gyvenimo broliai, Mino- 
ristai, Skapistai, Krankulis- Kunigų kalbą pertraukė 
tai ir Teresistai arba šv. Te- giedojimas „Miserere.” 
resės ir šv. Jono Kryžiaus 
brolužiai. #

Vęl dar ėjo visokių seserų;. 
ėio kaltos ir iuodos, storos ir 
plonos. Ėjo Mariankos, 
Karmelitankos ir Klaresos. 
Paskui jų sekė Benediktan-

aj0!du kunigu tarp savęs kal
bant, ir jo mintįs pasitaisė.

„Taip, taip, čia musų pas
kutinė viltis,” kalbėjo vie
nas iš kunigų. „Matai, kad 
visose šalyse bedievybė <ir 
socializmas inu pilnai vei
kia. Visur ištremia kunig- 
”<< Tai iš vienos tai iš kitos 
šalies bandomis kunigai ir 
minykai plaukia į musų ka
talikiška Lietuvą. Jau tur
būt visi kunigai atsikraustė 
čia iš Belgijos. Neužilgo sa
ko turės čia važiuoti ir Is- • 
panijos kleras... Visus juos 
mums reikia užlaikyti..

„žinau, žinau... Jau apie 
nenkioh’ka seserų minyškų 
ir aš užlaikau...”

„Tai šventas darbas, šen* 
tas... Beje, gal girdėjai, kad 
Vilnių ie kryžiaus karė ant 
bedievių sekas visai puikiai. 
Suimta daugvbė bedieviškų 
vekėiu. tarp kurių yra Že
maitė. Bulota. Kapsukas ir 
Grigaitis. Taip. taip. Šven
to Kazimiero dienoi bus visi 
ar* laužo ^įdeginti.”

a
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; Jai nuplėš rubus, taip, taip,
. tain.”
. i Plepus senis pranyko mi-
1 nioj. Miegauskui pasidarė 

t baisiai žingeidu ir jis bruko
si pirmyn.

Sugaudė varpai.
Iš bažnyčios išėjo procesi

ja. Ėjo auksiniai baldaki
mai, po kuriais dūlino auksu 
ir sidabru pasirėdę biednio- 
kai Kristaus atstovai, vys
kupai, pralotai, juodieji ge
nerolai, baltieji generolai. 

! Paskui sekė Lojolitai,, kle-.kos, o taipgi Maišatinkos ir 
bonai, vikarai, neofitai, Ka-|šatmko«. Ėio taipgi Brigi- 
pucinai, P»emadinai, Domi-tyčių, Uršuliankų, Paculian- 
nikonai, šv. Antano Erost-jkn. Kazimieriečių ir Vincu- 
va... (kiečių.

Procesijai,rodės, nebus ga-j Paskui dar sekė visokių 
lo. Miegauskas vos tegalė- neįvardytų ir neįvardijamų 
jo suvokti, kokių rūšių bro- davatkų su vėliavomis, 
stvininkai ėjo begalinėje vėliavukėmis, 
procesijoje eilė po eilės. Vi- paveikslais ir altorėliais, 
sa Rymo katalikų bažnyčios Sustojo valandėlei gaudę 
puikybė su visų svieto kraš- varnai, 
tų ypatybėmis buvo čia at
stovaujama, čia šitoj proce- to esąs prie pat laužo, kur 
sijoj, kuri ėjo degintų Lietu- turėio atsilikti apiera var
vos bedievės, raganės ar ra- 
ganiukštės Aldonos...

To šv. Antano brostvos 
sakė jos senesnė šaka Anto- 
nistai, po jų sekė Pachonis- 
tai. tarp kurių buvo įsimaišę 
Valkatistai ir Koptikistai, o 
taipgi Kenobitikai. Iš ka-

Miegauskas dirstelėjo į 
! Aldona raganiukštę, ir pa
matė. kad laužas, ant kūno 
ii stovėio, nradėio palengva 
liposnotl Jis vėl įsmeigė a- 
kis i kankintinę... šiurpas 
nradėio eiti jo kunu. Jis pa
juto, kad alpsta ar smenga į 
žemę...

Urnai tik suklegėjo-sukle- 
gėjo minios...

Suirutė. Riksmas. Triuk
šmas. Bėgimas. Miegaus
kas su pasibaisėjimu pama
tė plevėsuojančią raudoną 
vėliavą virš minios galvų. 
Tarytum ugninėmis raidė
mis buvo išrašyti ant ios žo
džiai: „Laisva Lietuva.”

Štai puolė žmonės prie 
laužo.

Pasiliuosavo rankos raga- 
niukštės Aldonos. Pasikėlė 
gvoltas tarp kunigų, miny- 
kų ir minyškų. Apsivertė 
baldakimai, altoriai ir alto
rėliai. Davatkos ir minyš- 
kos susipainiojo sijonuose, 

: ir juostose, 
griuvo, puolė, ir parpuolu- 
sios kratė kojomis tarytum 
spardydamos. Laužas tapo 
išardytas akimirksnyje, ir 
laužo pagaliai švaistėsi ap
link kunigų ir minykų gal
vų.

Miegauskas išgąstyje 
pradėjo draskyti nuo savęs 
savo kunigiškus rubus, ir 
norėjo pasileisti bėgti kiek 
išgalėdamas. Bet jam ka- 
žinkas tarytum užsėdo ant 
sprando ir pradėjo smaugti. 
Jis parpuolė. Bandė paju
dinti rankas. Bet rankos jo 

; tarytum neklausė. Žemė po 
juo tarytum pradėjo tirpti, 
kol pagalios ir visai sutirpo. 
Miegauskas tada šmurkšt 
galva žemyn, žemyn, žemyn, 
žemyn, stačiai į peklos ugnį.

Ir pabudo.
Ach, kaip jis džiaugės, 

kad tai buvo tik sapnas.
(Tš „Kardo”). J. R—da.
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angliejusios popieros raidė? buvo beveik Šventų daiktų. 0 tie visi 
'šventi daiktai ir skudurai y- 
jra pilna klebono monopolė, 
(kaip kitą syk degtinė buvo 
Į caro monopolė.

Ir štai eina kunigas Mie
gauskas bažnytkiemiu.

Tas bažnytinėmis nena-- 
prastai išrodo: nei tai Ka- 
fernaumas. nei tai Jeruzoli- 
ma, nei tai šnypšliai, nei tai 
Nykliai. Gatvės iškaišytos 
šakomis, bažnytinėmis vėlia
vomis. karūnomis, karūnėlė
mis, liktoriais, barškalais ir 
cvingiliukais.

”Ja, ja,” sako kunigas Mie
gauskas. „Tai katalikiška, 
tai katalikiška, katalikiška, 
katalikiška, k-a-t-a-l-i-kiš- 
ka ....„

Bet štai pats kelio vidurys 
nuo klebonijos iki švento
riaus pasirodo nuklotas dvg- : 
liais, erškėčiais, vinimis ir 
kalavijais, tokiais kaip Ry
mo tribūnų. Renkasi žmo
nės. Prisirinko ju didelės!1 
daugybės, įvairių luomų, į- ( 
vairių išvaizdų. Vieni šyp
so, juokauja ir linksmai kle
ga. kiti nuliūdę, kiti pikti, 
pilni pagiežos.

Minioj matyt neramumas. 
Visi ko tai nepaprasto lau
kė.

Miegauskas eidamas ta
riasi tai esą kokie dideli at
laidai, lai kokios šventos ar 
šventųjų atlaidai.

„Kokia šiandien šventė?” 
užklausė kun. Miegauskas 
pirmo praeivio žmogelio.

'‘Šiandien nas mus didelė 
šventė, dvasiškas tėveli,” at
sakė skubotai, bučiuodamas 
skverną basas apiplyšęs 
žmogelis. „Tai tėvelis gal iš 
svetur esi, kad nežinai. Ma
tai ant šventoriaus didelį 
laužą? Tai Šiandien čia, ma- runuivraivių nitui u uiuen lies, is.au J18 nūn 1O11UUBUVV1' 
tai, degins didžiausią musų Fontevralčiukai ir Fontev-J tą karalaitę... tfiu, Dieve at-i 
parapijos griešninkę? Sako ralčiukės i>o močių Fontev- laiai^ tą gražią raganiukštę,

neįžiūrimos, o prie to da popiera buvo taip 
trupi, kad birėjo beveik rankon paėmus.

(Toliaus bus.)

<žingeidumo, bet, Benway, pramonininkų. Dabar atėjo 
tiki, jog reikalui esant, jie laikas, kuomet valdžia tai 
galės užimti kitą kokį darbą turi paimti į savo rankas, 
toje pai dirbtuvėje. Beto, jų i „Niekas nėra taip pražu- 
daugiau žinojimas padarys i tingas darbininkams, kaip 
juos naudingesniais darbo nuobodumas jų darbe. Jei 

i ir laikui bė- mes galėsime dirbtuvių dar
bininkams suteikti geresnę 
pažintį mašinų darbo, mes 
manome, jog mes darysime 

|ištikrųjų svarbų darbą. Nei 
vienam darbininkui neišeina 
ant gero težinoti tik vienin
telį kokį nors specialį darbo 
veikimą.

„Rekonstrukcijos gadynėj 
ypatingai tinka tuos užma
nymus invykinti. Aš manau, 
jog darbininkai abelnai jau
čia kokią tai nereikalingą 
baimę dei darbų po karės. 
Rekonstrukcija nebus taip, 
sunki, kaip jie mano.

„Musų vyrams bus darbų. 
Per didelis pabrangimas gy
venimo išlengva prieis prie 
galo, tečiaus vis eis labai, iš- 
lengvo ir aš nesibijau kokio 
nors staigaus pramonėje su
judimo.”

i_

•našumui ir laikui bė
gant jie.galės net patįs dau-'

(Released by the Committee
on Public Information). . _ _ _

Atimti nuobodumą iš dirb- ?mu uždirbti, negu kad bu 
yra pasi- «^mi paprastais darbiniu • v • i L'nij1 ov pučo ictuvės gyvenimo ; 

stengimas bostoniečio, ku
ris instojo į Apšvieloš ir Di- 
liucijos biurą pn'e Darbo 
departamento. S.A. Benvay, 
biuro direktoriaus assiten
tas tuo tikslu ir užima savo 
vietą ir jis mano padaryti 
industrialį gyvenimą netik, 
kad malonesiniu darbinin
kams, bet ir našesniu.

Benway yra tikrai įsitiki
nęs, jog nuolatinis vienodas 
darbas užmuša iniciatyvą ir 
suvaržo asmeniškumą ir jog 
žmogus, kuris visada stovi 
prie vieno darbo dirbtuvėje, 
dieną iš dienos prie to paties 
darbo, netik kad neindo- 
mauja juo, bet lieka užslo
pintu papratimo, kuris ge
riausiose išlygose tik tėra 
vos pakenčiamas. Beto dar 
yra pavojus tokiam darbi
ninkui išėjus iš savo pripras
tojo darbo, nes kitur tokio 
gaii nerasti.

Apšvietimo ir Dilucijos 
biuras mano tą padėjimą pa
taisyti, duodant progos dir
btuvių darbininkams netik 
kad išsimokinti gerai kokį 
nors industrijalį užsiėmimą, 
bet ir gauti progos gerokai 
apsipažinti su visa isdirbys- 
te. kurioje jie dirba. Ir 
taip, jie netik kad ingauna

kais ar pusamatninkiais.
Benway gimė Bostone, 

1878 m. ir ten užbaigė viešų
jų mokyklų kursą. Kiek 
pasimokinęs Tufto kolegijoj 
Jis ifžėmė mašinų užveizėto
jo vietą prie Charlestowno 
(Bostone) laibų dirbtuvėse; 
čia jis daugiausiai užsiėmė 
sumanymais ir apskaitliavi- 
mais. Jis per kiek laiko dir
bo Clyde laivų dirbtuvėje ir 
vėliau Įvairiose geresnėse 
mašinų dirbtuvėse šioje ša
lyje. Jis atkeliavo Washin- 
gtonan iš Charlestown lai
vu dirbtuvės, kurioje bebū
damas jis išsirūpino paskiri- 
mo $1,400,000, kurie bus su
naudojami naujoms mašin- 
šapėms, sutalpinti $600,000 
vertės mašinerijas, ir page
rinti sanitarį stovį.

”Mes stengsimės gauti 
darbdavių paramą šiame 
darbe,” sako Benway, apru- 
bežiuodamas siekius suma
nymų skyriaus. ”Mes sten
gsimės praplatinti paprastą
jį darbininko ir pusanmat-] 
ninkio regratį (horizontą)ir 
suteikti jiems geresnės pro
gos darbe ir aplinkybėse.

„Praeityje įvairių amatų 
darbininko išlavinimas dau
giausiai prigulėjo nuo pačių

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

NORVEGIJA NETEKO 
830 LAIVŲ.

Norvegijos oficialės skait
linės parodo, kad per šitą 
karę buvo paskandinta 831 
Norvegijos laivas, išviso a- 
pie 250,000 tonų įtalpos. Be
to da 33 laivai buvo vokiečių 
submarinų sugadinti. Kar
tu su šitais laivais žuvo 1,120 

i Norvegijos žmonių.

su
su šventųjų

Miegauskas urnai pasiju-

dan Kristaus ir ant didesnės
Dievo garbes.

Juodi monakai su gaubtu
vais užvedė ant laužo taria
ma raganiukštę Aldoną.

Miegauskas beveik nustojo 
dūsauti, taip jam buvo žin-I rąžančiuose

4
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. „ _ _ __ 'geidu ir stebėtina. Minia

žinkur čia atsirado ir Bazi-1 aplinkui didėjo ir tarytum 
lianų, ir Stykiitų, ir Pilla-' urzgė, 
ritu ir kitų rytinių monakų 
su savo stačiais kapišonais.
Po jų vėl sekė sriovės aukso" išrodė tarytum skulptūra, 
ir sidabro, kuriose judėjo ta- Ant jos ranku buvo užka- 
rytum indai, turvtuni turkai binti retežiai ir sunkiai svė- 
ąr syrai, ar babylonai... Mie- rėš žemyn. Daugiaus išro- 
gauskui nežinomi buvo jų dė ji kaip kokia pasakiška 
vardai. užburta ar neužburta kara-

Po to vėl sekė tamsios laite, negu ragana ar raga- 
spalvos. Pasirodė ilgos vii- niukštė, kaip buvo kaltina- 
kstės Benediktų ir Benedik-1 ma. Miegauskas žiurėjo į ją 
tinų, tų garsių senovės bra- išpieštom ir geidulingom a- 
vominku ir smaliugų liker- kim. Pakusa pradėjo jį gun- 
ninkų. Po jų sekė Cistercia- dyt. Jis persižegnojo, kad 
nai. Trapistai, Raskalistai, nuveikus blogas mintis. Bet 
Pukinistai, Aristai, Kaman- tos mintis visai nesiskubino 
duiai, Mamaldulai, Kartuzi- bėgti. Jis pradėjo žegno- 
anai, Valambrozianai, Fon- ties be paliovos. Bet vis 
tervaltai, o su jais ir Fon te v- mąstė apie mergaitės gražu- 
raltės, o po Fontevraltų ir mą. Pradėjo jam net rodv- 
Fontevraičių maži ir dideli ties, kad jis nori išliuosuoti

Štai Aldona tapo išrengta. 
Ant laužo pastatyta nuoga

*
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j Pajieškau brolio Juozapo Norkaus, 
I it Gilaičių sodžiaus, Platelių parap., 
| Ginteliškės valsčiaus, Telšių pav., 
1 Kauno gub., gyveno Hartford, Conn. 
i Jo paties atsišaukti ar kas ji « žino 
meldžiu pranešti.

Kazys Norkus, (49»
14 Dertlom a ” hartford, Conn.

Pajieškau brolio Stanislovo ’ ait- 
’ aus, is Rankoj i kaimo, Raseinių 
pav.. Kauno gub. Turiu svarių 
reikalą >>’ u.eldžiu jo paties atrišau- 
it. ar kas jį žino malonės pranešti, 
f'irdčjuu, ka-1 gy e?> \Vaukegan, Iii. 

Jonas V iii k.:< <191
138 Athens s-'r So. Biston. Mass

■ Pajieškau AJomo Šopio. Kauno gu
bernijos. Šiaulių pav., Viekšnų par., 
Daubiškių sodos. Pastaruoju laiku 
gyveno Chicagoje. Yia labai svarbus 
reikalas, nes mirė jo pusbrolis. Jo
nas šopys. Todėl ar jis pats, ar kas 
ji pažysta, tegul tuojaus atsišaukia 
šiuo adresu: " (51)

Stanislovas Barvitis,
51 Arthur str., Montello, Mass.

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

STEIGIAMOJO SEIMO

Pajieškau giminės Marijonos Ka
zakevičiūtės. :?u\a;kų gub.. Gudelių 
gmino, Skriaudžių parap., Grigaliūnų 
kaimo penki metai atgal gyveno Nia
gara Pails, N Y. T.vpgi ir kiti gi- 

....................... (51)
ai a Pails, N Y.
:,inės malonėkit atsišaukti.

Alena Alabuigiut."
532 So Paca str Baltimore, Md.

-Buržuazija stovi už seimą, 
kairieji socialistai jam 

priešingi.
Praėjusi panedėlį Berlyne 

buvo visų Vokietijos valsti
jų atstovų susirinkimas, ku-i 
ris parodė, kad išskyrus kai
riausi socialistų sparną 
(spartakų grupę), visos Vo
kietijos partijos reikalauja/ 
kad butų sušaukta Steigia
mas Seimas.

Pajieškau pusseserės Petronės 
I laugeliulės. iš Turgaiaukio, Kalva
rijos nav., Suvalkų gub. Turiu svar
bu reikalą ir meldžiu jos pačios at
sišaukti ar kas žino jos adresą su
teikt*. Juozas Daugėla,

16 Shelby str., Worcester, Mass.

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

Stanislovas -Sosnovskis,
58 Willow str., Massena, N. Y.

j

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

Antanas Ainbrazas.
76 Graham str., i

EXTRA.
Aš Franciškas Martenas, iš Vil

niaus gub.. Lydos pavieto, Kaniavos 
valsč.. Kalesninkų parapijos, Vidia- 
nų kaimo, pajieškau visų savo gimi
nių kaimynų ir pažįstamų draugų. 
Visi norinti mane aplankyti ypatiš
kai arba laišku malonėkit kreiptis 
šiuo adresu:

Frank Martun.
’ 373 Dapham str., Milwaukee, Wis.

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

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

Pajieškau švogerio Frano 
čiaus. pirma gyveno Racme, 
paties atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Pvt. Chas Masilanis 
Co. E. 51-st Pioneer Inf.

Am. Ex. F. via Xe»

(49)

Raževi- 
Wis. Jo 
malonės

York

Pajieškau brolio Antano Kantana- 
vičiaus, Suvalkų gub., Skriaudžių 
flarap. Kas apie jį žino malonėkit 
pranešti.

John Anton,
100 Jouclour str., Montreal, Can.

APSIVEDIMA1.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 25 iki 30 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Aš esu 29 metų. Meldžiu at
sišaukti, platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. Vyrą prašau nerašinėti.

F. Valentinas, (50) ;
BOX 23, “ ------

I Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų: Jonas Turauskis apie 22 metai 
Amerikoje, Vilemas Jankauskas, iš 
Lūkės, apie 18 metų Amerikoje, jo 
moteris paeina iš Pašlagirėfe, Gemlru- 
ta Jokubauskaitė. 1914 m. gyveno 

.Coal Main, W. Va. Taipgi Ignaco 
i Lileikio ir Kazimiero Bobrauskio, gy
veno Lawrenee, Mass. Jie pats lai 
atsišaukia arba kas apie juos žino 

i malonėkit pranešti.
Jonas Žagaras, (50)

P. O. BOX 161, Jerome, Pa.

I 1
Pajieškau apsivedimui merginos,

r.uo 20 iki 30 metų amžiaus, laisvos dienių Dainos,’ 
nuo visokių religinių prietarų, gali ” 
būt ir čia augusi. Aš esu 33 m. kuo
sas nuo kariumenės. Meldžiu atsi
šaukti, prisiunčiant savo paveikslą. 
Rašyt gali ir anglų kalba, gali ątsi- 
saukti ir augštesnio mokslo pasieku
si. Vyrų meldžiu nerašinėti.

Povilas Skaoas
Gen. Delivery Sta. C. Toledo, Ohio.

PRANEŠIMAI

REIKALINGAS Partneri* prie 
svarbaus pelningo intereso. Aš esu 
išradęs mašiną duonai piaustyt. Ma
šina begalo pageidaujama hoteliuo-e 
ir visose valgyklose, kur tik reik daug 
duonos riekti. U. S. Patent Offiee 
Washingtcne pripažino mano išradi
mą ypatingu iki šiol da nubuvusiu. 
Mano gyvenimo sąlygos neleidžia man 
vienam šitą išradymą paleisti gyve- 
niman, todėl pajieškau partnerio su 
nedidele pinigų suma. Meldžiu susi 
žinoti su manim sekančiu antrašu:

Jonas M. Stasevičius, (50)
252 Bach str., La Porte, ind.

Kempton W Va.
KAS TURITE ŠIAS KNYGAS: 

"Aušrinės Keliais”, "Baras,” ”Varg- 
,” "Žibutė, "Garsiųjų 

Socialistų Albumą," malonėkite pra
nešti, aš atsilyginsiu aroa knygomis 

į ar pinigais.
K. Barauskas

P O BOX 97 Nashua, N H.

Pajieška-u brolio Franciškaus Ba
cevičiaus, jis išvažiavo iš Naugatuck. 
Conn. 6 d. lapkričioir ir sakės va
riuos į Lynn, Mass. pas savo brolį. 
•Jeigu kas apie jj žinotų, malonėkit 
tuojaus pranešti, šiuo adresu: 

Feliksas Bacevičia.
57 Linden str., W. Lynn, Mass.

zas, Pajieškau pusbrolio Frano Dubic-
Detroit. Mich. ko, iš Norkūnų kaimo, pusseserės Be- 
------------------- nės Ramašauskiutės-.Janeliunienės iš

Pajieškau tikro brolio Juozapo! Domeikiemio kaimo. Ji antru kartu 
Morkaus, Gelavėnų sodos. Platelių i ipsivedus. Visi iš Trakų pav., Vil-
parap- Genteliškių valsč. Teisių pav., j niaus gub. Meldžiu atsišaukti 
Kauno gub.; pirmiau gyveno Hart- * * ' " *
ford, Conn. Kas apie jį žino malone-1 
kit pranešti, nes yra svarbus reika
las, arba pats lai atsišaukia. (50)

'Kazimieras Norkus, ! __
14 Bertlon avė., Hartford, Conn Aiaulių pav.. 

Schenenctadv. 
ar kas žino meldžiu pranešti.

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

Elzbieta Raniaškiulė (51)
443 Keap str Brooklyn N Y

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mylinčios 
gražų šeimynišką gyvenimą, ne ski
riant pažiūrų. Aš esu 25 metų. Mel
džiu atsišaukti su pirmu laišku pri- 

” ’ . Atsakymą

Bet kuomet buržuazija ir 
didžiumos socialistai reika
lauja kuogreičiausia šaukti 
seimą, tai nepriklausomieji' 
socialistai sako, kad daug 
svarbesnis dalykas yra vy- 
kinimas socialistiškų refor
mų, kurias reikia įkūnyti 
pirma seimo. Nepriklauso
mieji socialistai nori, k- 
tos reformos butų pastaty
tos taip tvirtai, kad susirin
kęs Steigiamas Seimas jau 
nebegalėtų jų panaikinti.

Nepriklausomųjų socia
listų reikalavimą, kad Stei
giamas Seimas butų atidė
tas ant toliaus, karštai re
mia ir spartakai (kairiau
sieji socialistai), kurie to
kio seimo šaukimui visai yra 
priešingi.

• • Kaip nepriklausomieji so
cialistai žiuri į seimą, tai jų 
atstovas Hugo Haase paaiš
kino pereitą panedėlį savo 
prakalboj. Jisai užreiškė, 
kad seimą reikia sušaukti, 
tečiaus pirmučiausis cialv 
kas, kurio proletariatas rei
kalauja, tai esąs ne seimas, 
bet susti,,rinio’as tų pozici
jų, kurias darbininkai per 
revoliuciją laimėj©. Tos po
zicijos turi būt fortifikuo- 
tos, sakė jisai, pakol darbi
ninkai dar turi jiegų tatai 
padaryti.

Draugas Haase nurodo, 
kad greitai šaukti Steigia
mąjį Seimą negalima du ir 
dėlto, kad grįžtantieji iš ka
rės lauko kareiviai nieko a- 
pie politiką nežino; jiems tu- 
S'i būt duota laiko suprasti 
dalykų stovį. Jis pasakė, kad 
Seimas neprivalo būt šau
kiamas pakol nesugrįžš iš 
užsienių visi karės belais
viai, nes ir jie turi dalyvau
ti rinkimuose, šaukiant gi 
seimą vasario mėnesyje, jie 
negalėtų dalyvauti.

i

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Juozapo Staškau. 

ir Aleksandro Odino. abudu Kauno 
gub., Telšių pav.. Ilakių parap. Vi za n - 
tų sodos. Meldžiu pačių atsišaukti ar
ba kas apie juos žino malonėkit pra
nešti, nes turiu didelei svarbų reika
lą. Ikonas Staškus. (49)

58 Lincoln str., Brighton, Mass.

Pajieškau sesers Agnieškos Urbai- 
čiukės-Rau!ienės, is Sliekų sodžiaus, 
Šeduvos parap.. Panevėžio pav„ Kau
no gub., gyveno Philadelphijoj. Tu
riu svarbu reikalą ir meldžiu jos pa
čios atsišaukti ar kas ž»no pranešti 

Katarina Urbaičiukės.
1605 Alcanaune str., Camden. N. J.

Pajieškau pusbrolių: Antano ir Ka 
zimiero Namicukų is Antkainio kai
mo, Kauno pav. .Jų pačiu atsišauk
ti ar kas juos žino meldžiu pranešti.

Ona Mickuniutė,
8 Courrier str., Lavrence. Mass

Pajieškau brolių Vinco ir Mateušo 
Gavėnų, Suvalkų gub., Mariampolės 
pav„ Raišupiu Kaimo. Malonėkit at
sišaukti. • (50)

Mikolas Gavėnas.
BOX 161, North Bloomfield, Conn.

Pajieškau pusseserės Amiliios Ker- 
šau*kaitės, seniau gyveno Bj.stone, 
paeina iš Akmenės kaimo, Kauno gub 
Jos pačios atsišaukti ar kas žino 
lonės pranešti.

Pvt. Chas Masilanis,
Co. E. 51-st Pioneer Inf.

Am E. F., via Ne\v York

ma-

Pajieškau savo vyro Aleksandro 
Kurselio, Kauno gub., Naumiesčio pa-1 
rapijos, Šeliunų sodos. Paliko mane 
trįs metai atgal ir pirmiausia iške- , 
liavo į Cnicagą. Kas praneš jo adre
są gaus $10.00 dovanų. (49) Į

Petronėlė Kuršelienė.
BOX 195, Ičoseiand, I.. I. N Y

Pajieš>-?u draugo Antano Rupšio, 
iš Augiškių sodos, Viekšnių parap., 

Kauno gub., gyveno 
Jo paties atsišaukti. 

(50)

siunčiant savo paveikslą, 
duosiu kiekvienai.

A. K. Ma-tus,
349 10-th str..

UŽSIMOKA PIRKTI KARAIS.
Mes matydami, kad farmeriai par

duoda kiaules po $16, $17, $18, 100
svarų, tad mes pradėjom rūpintis pi
nigų ir mislinam parsitraukti karus 
kiaulių savo nariams. Kurie norėtu
mėt prisidėti, kreipkitės šiuo adresu. 
(1 dol. įstojimas) (51)

lnternational P. C. S. B. Ass’n
2-5 Bennett Bldg., Wilkes Barre, Pa.

DOVANA PRIEŠ KALĖDAS
Kas prisius $18.0t» ant GRAMAFO- 

NO, kurio tikra verte $25.00, kiek
vienas gaus dovanų: 1 Drukuojamą 
mašinėlę, 2 knygas vertės vieno do
lerio ir laikraštį "Keleivį.” Prisiųskit 
sykiu pinigus, o minėtus daiktus ap- 
turėsit per ekspresą. Kreipkitės su 
bent kokiu reikalu įdėkit markę dėl 
atsakymo. Adresuoki t taip: (49;

JOHN YERUŠEVIčlUS,
BOX 68, f.AV/RENCE, MASS.

(49) 
Moline, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ir nešies, nuo 20 iki 30 metų am
žiaus, mylinčios laisvą, blaivų gyve
nimą. Aš esu 34 metų. Meldžiu at
sišaukti. atsakymą duosiu kiekvie
nai. (49)

Pajieškau Stanislovo -Jenusio. apie 
3 metai jis gvveno Utica, N. Y. ir 
Jono Lukšo, Panevėžio pav., Klova- 
nių naraD., Meilūnų sodos. Malonės 
atsišaukti arba kas apie juos žinot 
teiksitės pranešti.

Petras Tamohonis
4110 So. Richmond str.,

Chicago, III.

Pajieškau broiio Juozapo Suskevi- 
čiaus, Suvalkų gub., Viikaviš.do pav. 
Turiu labai svarbų reikalą. Kas ap:e 
jį žino niafonėkit pranešti. (50)

M. V. Suscavige, 
Helensbųrgh Sydney, P. O. Newnes, 

N. S. WMes, Austrai įa.

Aš Cecilija Rupkaitč iš Viekšnių 
miestelio, pajieškau Mortos Geleži- 
naitės, Martos Lengminaitės, Antano 
Rrukaus ir kitu savo pažįstamų. Vi
sų meldžiu atsišaukti. (50)

Cecilė Ruokaitė,
116 Bo«ven str.. So. Boston, Mass.

J. Petkus,
45 Devenpoct str., Stanford, Conn.

TERRE H AUTE. IND.
Šiuomi pranešame visiems Sietyno 

Draugystės nariams, kad metinis su
sirinkimas bus 4 gruodžio. Todėl 
meldžiame visus narius į minėtą su
sirinkimą atsilankyti, nes 'bus labai 
svarbus susirinkimas ir todėl visi 
nariai turi dalivauti. (49 i

Susirinkimai prasideda 7 vai. vaka
re.

V. URBONAS, sekr.

PARSIDUODA FARMA.
25 akrai žemės; 9 akrai dirba

mos ir kitkas, geras miškas; stuba su 
8 kambariais, bane ir šantė veži
mams, didelė vištinyčia ir mašina 
perinimui viščiukų; šieną plaunama 
mašina, vežimai, šlajos, pakinkymai, 
plūgai ir kiti Įrankiai. Farma pui
kioj vietoj, arti ežero, arti Broc\to- 
no, Stoughtono ir Avon. Parsiduoda 
dėl priežasties ant lengvų išrnokesčių.

JONAS ASTU PENAS, (49) 
Centrai str., R. F. D. Avon, Mass.

Pajieškau savo moters Agotos Sa
baliauskienės. kuri mane apleido 14 
metu argai, prasišalindama su Juo
zu Mockevičium, pasiėmė 3 metų vai
ką. Ji pati ar kas kitas žinodami, 
kur ii randasi malonėkit pranešti 
greitai. turiu labai svarbų reikalą. 

Simonas Sabaliauskas.
914 N. 15-th str., E. St. Louis, III.

Pajieškau draugu ir pazįjtatnu, aš 
esu iš Bludžių ka*rno. Panevėžio pa- 
viet.. Kauno gub. Vusų mano pažįsta
mų meldžiu atsišaukti.

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

Pajieškau T. Ratkevičiaus, iš Ger- 
kiškiu sodos, Patbiržių parap., Pa
nevėžio pav., Kauno gub. Jo paties 
atsišaukti ar kas ž’iio meldžiu praneš
ti. Barbora JantiševięieiiĮį,
8 Courrier str., Lawrence’.’M. - t : . . r - • .... --

Pajieškau sesers Domicėlės Gal- 
1 antaitės — Simanavičienės, iš Mol- 
dienų sodžiaus. Šiauiiu pav. Taipgi 
švogerkos Elzbietos Balčiūnaitės iš 
Kiburtiškių, Raudėnų parap., Kauno 
gub. Jų pačių ar kas žino meldžiu at
siliepti. (51)

Mikolas Galkantas
BOX 1114 Raymond. Wac’.i

Pajieškau brolio Kazimiero ir tė
vo Adomo K'vėnų. iš " 
Hijos. Panevėžio nav., 
DHei svarbaus reikalo 
čių atsišaukti ar kas 
pranešti.

Juozapas Kivėnas
R. 3, BOX 47,

Lepsiu viensė-
Kauno gub. 

meldžiu ju pa
žino malonės

(50) 
Centralia, Iii.

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

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

REIKALĄ VIMAL
REIKALINGAS GERAS KRIAU

ČIUS.
Gali kriaučiaus šapą nupirkti arba 

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

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

i

Kad būt gražiu
Vortok tą mostį, ji padarys veidą 

TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTA. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. 
Padaro minkštą ir balta odą. Kaina 
dėžutės 75c. ir $1.00. Pinigus galite 
siųst popierinį dolerį arba stampo
mis. (50)

DISTRIBUTOR \VILBERT CO. 
P. O. BOX 772. U ATERBURY, CT.

i Pajieškau Jono Grego ir 
Sasnausko, delei svarbaus 
meldžiu jų pačiu atsišaukti 
iucs žino malonės pranešti.

Karolius Sasnauskas
507 King str., Settle, Wasli.

Vadavo 
reikalo 

ar kas 
(50) Didele Lietuvio Krautuve

Pajieškau sunaus Vinco Maraškos, 
iš Baltinų kaimo, Šiaulėnų valsčiaus, 

gyveno 
2 metų 
Jo pa

metė žiu 
(51)

Šiaulių oav., Kauno gub., 
Vest Virginijoj. b?t jau nuo 
anie jį iokios žinios neturiu, 
ties atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Antanas Maraska.
Sydney Mine? Cape Briton 

N. S. Canada.

Pajieškau Miko Kakčio, iš Lepiš- 
l ių kaimo, Šiaulėnų valsčiaus, šiau
šiu p?v„ Kauno gub. De! svarbaus 
reikalo meidžiu jo paties atsisaukt*, 
ar kas iį žino malonės pranešti.

P. Baktis,
139 North 3-rd str., Brooklyn, N Y

i Pajieškau draugo -Juozapo Miliūno, 
iš Leliūnų parap., \ Ukmergės pav., 
Kauno gub., gyveno Hartford. Wis.

Jo paties atsišaukti ar kas jį 
I viro meldžiu nranešti, nes turiu la
bai svarbų reikalą.

Antanas Dychus 
Quartero No. SI, Fort H. G.

U rigfct, N Y.
I Pajieškau pusbrolio Mateušo Giriu- 
no. Kauno gub.. Novoaleksandrovsko 
pavieto, Rokiškio parapijos, Rudelių 
sodos. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
ji žinot malonėkit Dranešti. (50) 

Juozapas Mainelis,
P O BOX 218, Oelvein. Iowa.

LIETUVIŠKI REKORDAI

R.OSIJA

BALTICO
KvR.LAMO>^A

<g>vyi®-

VOKIETIJA

Lenkija

Nauji Lietuviški Rekordai-Tik Išėjo
10-inch 85c.

E-2356 (LIETUVA TĖVYNE MUSU. MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS. 
(TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA. MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS.

Laisva Lietuva.
Nuo dabar, mes turėsim laisvę ir neprigulmybę, kurios mes troškome jau senai. Ar 
galite Jus persistatyt, koks tenai linksmumas. Kodėl neapvaikščiot čionai su ta pa
čia patriotišku jausmų muzika, liaudies dainomis ir linksmais šokiais, kad prisi
minti savo tėviškės?

Kiti Nauji Columbia Lietuviški Rekordai, kuriuos Jus turėtumėt išgirsti.
v 10-inch 85c.

E-124G (Giesmė i Panelę švenčiausia. E-3842 (Sveika Marija. Marė Karužiutė.
( M. Bradunienė, soprano. ( soprano.
(Avė Maria. Violoncelo solo. (Avė Maria. (Lotiniškai)

( O. Roller, soprano.
MIKAS PETRAUSKAS-TENORAS.

E .'>349 (Prirodino seni žmonįs. 
(Kur tas šaltinėlis.

E-2357 (Birutė.
(Kur banguoja Nemunėlis.

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

I •

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

Pirkite Su v. Vai. 
Taupymo markes.

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

I
Į
■

I■
I

Užlaikau didelį pasirinkimą LAIKRODĖLIŲ, ŽIEDŲ, BRANZALETŲ 
ir^ KITOKIU AUKSINIŲ DAIKTŲ. Kainos ant tavory pas mane ąčra 

pabrangintos, nes tavoras nupirktas tada, kada buvo pigys laikai.
VISUS GERBIAMUS VIENGENČIUS UŽPRAŠOME PIRKO KALĖDŲ DOVANAS PAS LIETUVI, 

O UžTIKRINAM, KAD GAUSITE TEISINGA TAVORĄ Už SAVO PINIGUS.

GRAFONOLA-A
Columbia Graionola augšiau paro

dyta ant paveikslėlio yra pigiausia 
prekėje Columbijas išdirbtų instru
mentu. Turi aiškų ir švelnų balsą ir 
grajina 10 ir 12 colinius rekordus.

PREKĖ $20.00.
GRAFONOLA-C.

Idant apkainuoti šią Columbia Gra- 
fonolą. reikia girdėti jos puikų, gry
ną, smagų ir tyrą balsą, o tik tąsyk 
kožnas 
liausis 
prekę.

sutiks ant to, kad yra tai ge- 
instrumentas už taip pigią

PREKĖ $47.50.

AUKSINIAI 
ŽIEDAI.

puikiais akmenais, 
geriauses rusies, labai 
didei is pasirinkimas.

LA1KKRODELIŲ 
SKYRIUS.

ir vyriškų 
rūšies ir 

kainų.

GRAFONOLA-G.
Šitas Grafonolas yra daugiausiai 

reikalaujamas kaipo instrumentas 
muzikos kožnam bute Amerikoniškos 
giminės. Užlaiko savyje tvirtą ir 
gryną balsą, išduodantį tikrą artist) 
baisą, tokį koks buvo jam dainuojant 
arba kalbant. Jos vidurinė mašine
rija yra tvirta ir pagerinta pagal nau
jausio išdirbinio.

. PREKĖ $95.00.
K1TŲ GRAMOFONŲ KAINOS NUO $10.00 IKI $250 «0.

Geriausi Lietuviški 
Rekordai.

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

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUS
KAS, TENORAS.

3348— Suktinis. Valia, Valužė 
(iš Operos "šienapiutė")

3796—Bernužėli Nesvoliok. Ei
siu mainai ‘pasakysiu.

3349— Prirodino Seni Žmonės. 
Kur Tas šaltinėlis.

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

to. Mano Skarbas. 
cas.

E. 3797—Jau kad Aš 
nedelėlę.

E. 3840—Ant Kalno 
bavo, šią 

’ Naktelę.
E. 3841—Atėjo žiemelė. Vai, 

Aš Išjojau.
E. 2356-Lietuva. Tėvynė musų. 

Tykiai Nemunėlis teka.
E. 2358—Darbininkų Marselietė.

Sukeikime kovą.
E. 2392—Sveiki Broliai Daininkai. 

Ko Liūdit Sveteliai.
E. 2393—Saulelė Raudona. Jojau 

Dieną.
E. 2391—Už šilingėli. Šių Nak- 

cialy, (Dzūkiška dama).

E.

E.

E.

Val-

Augau,

Karklai 
Naktelę

Šią

siu- 
per

kad

I

i
i

Moteriškų branza- 
lietinių laikrodėlių 

ir visokių kitų, yra 
labai didelis pasirin 
kimas.
Taipgi 
visokios 
Įvairių

Gramafonas padarv*as sulyg naujausios 
nietodos, išdouda aiškų balsą, grajina gar
siai visokius rekordus. Isgrajina 2 rekordu 
vienu užsukimu, padarytas iabai drūtai. 
Specialiai nužeminta kaina su duheltavais 
rekordais ir 300adatų, S18J10 su prisiuntimu

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

tuva.
E 3842—Sveika Marija, ir Avė Ma

rija.
E 1247—O kur buvai, dieduk mano, 

{dainavo Bradunienė ir 
Vaškevičius. Ungarų šo
kis. Orkestrą.

E

E

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS ČIŽAUSKAI.
3196—Trįs berneliai. Vakarinė 

daina.
3214—Skambančios Stygos. Tu 

mano motinėle.
E 3191-^-Ant marių krantelio. Sau

lelė tekėjo.
3245—Gimtinė šalis. Sunku gy

venti.
3192—Giedu dainelę. Gegužinės 

daina.
3291—Plaukia sau laivelis. Lop

šinė.

E

E

E

(DAINAVO ST. ŠIMKAUS CHOR \S.
3905—Ant Tėvelio Dvaro, ir 

Nesigraudink. Mergele.
E. 3906—Bijūnėlis Žalias, ir Va

žiavau Dieną.

E.

į

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, ’ BARITONAS.
E 2223—Pamylėjau vakar (Liau

dies daina). Draugė. 
Poika-ma/.urka.

E 2224—Mano laivas, daina. J 
sveikatą, maršas, Or
kestru.

ARMONIKA SOLO IR DUETAI.
E
E

E

E

E
E
E
E

E
E

E

E

2651— Vilniaus maršas. Audra,
mazurka.

2652— Raseinių [>olka. Kazokas, 
valcas.

3315— Stumbriškių polka. Jur
giuko kazokas.

3316— Polka nuo Rudos. Maž-
rvsišlta polka.

2580— šalies grožybė, Valcas
Žuvininkų valcas.

2581— Gražioji polka. Pavasa
rio rytas polka.

2582— Kalnų augštumas. valcas.
Kariškas maršas.

2706--Žemaičių polka. Gudri 
mazurka.

2397—Kiampakojis. Kokietka,
polka.

3798—Kur vėjai pučia. Esu gar
bingas vyras.

2705—Visur linksma, šok j ratą. 
4021—Victoria. Mazurka ir Val

cas. Lilibio, jgrajino 
klarnetų Benas.

3998—Kadrilius 5 dalių, jgraji- 
no Rusų Benas.

2360—Varpelis-Vakas ir Mano 
mielas. Polka. Dr. V. 
Kudirka.

Kataliogaa Knygų. Rekordų. Gramafonų. Auksinių daiktų visiems ant pareikalavimo, 
pasiunčiame djikai. visokius tavoms prisiunčiamo į kitus miestus už prisiunlimą nieko nerokuojame.3343c^*TI“ST’ F-BOWaKAS 3343 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL



Kalendorius Kosulys ir Prisiųsk 20c. dabar.

dykai!

Redakcijos Atsakymai

Saulės užtemimas.
DUOKIT PASIŪT MUMS.

NORITE BŪT GRAŽUS?

IŠKIRPK ši KUPONĄ.

KAMERA!

DARBO ŽMONĖS PLATINKtT "KELEIVI

rugojo io 
stovėda-

Gatvė
Miestas

60 DIENŲ IšBAN 
DYMUI DYKAI.

Medinė galva.
Bėdina moteriškė pas 

jo savo draugei, kad:

kj, muce, — 
man anų die

Kad turėtumėt skaustų veidą ir jaunystės kerą 
Prieš einant guit vartoki!

sakė
- aš žinau daugiaus 
negu tu esi girdė- 

kad aš 
esmi prie kiaulių užaugęs!

STEBĖTINA
NAUJIENĄ

Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite 
dusulį, reumatizmą, neuralgiją, pa rali žiu, 
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugybę ki
tą >igą, arba skausmą bile kur. Prisiąski- 
te 20c. dėl vyriško diržo arba Mc. dėl mo
teriško diržo, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kaštus. Į keliatą valandą mano 
stebuklingas diržas rasis jusą paėte. Už
mokėkite rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiuidte kožną dieną pagal nu
rodymą per du mėnesius, tada bėgyje <50 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžin
kite diržą atgal o aš sugrąžinsiu jusą $'!j9s 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
resuokite:

152 W. 14-th et., New Yerk, N. T.

ir pavardę šiandien ą PLAiPAO 
a., o jie Jums prisius Plapao ir

JAUNYSTĖS BALSAMĄ
(Halsam of Yvuth)

1JSS. Nariui. — 
jūsų paaiškinimą, 
matinis rankraštis, 
anonimiškas (be 
jau numestas. Ga 
nepadavėt savo v 
karto.

D. BuchuL — Ačiū už pa
rašymą, bet apie tai gavome 
nuo musų nuolatinio kores
pondento.

KUPONAS
Please send me the moving pie

tų re camera togethcr with all 
the implemente and 10 films with 
500 p ic turės. On delivery I will 
pay $4.50 and in rase of dissatis- 
faction you will refund my mo- 
ney.
Vardas ...........................................

222 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21C1B

Extn!
Vartok musą Šte
iną Krutančią p«-

Jame telpa visos reikalingos kalendorinės infor
macijos, mėnulio atmainos, oro polipejinui, įdo
mių straipsnių ir juoką moteHu. Be to visas 
turinys yra pamokiaančiu ir daru tą knygelę pa- 
gvitkuj&nui kiekvienuose namuose.

NESIŲSKIT MUMS PINIGŲ.
KRUTOMŲ PAVEI

KSLŲ

(•ravimas taip lengvas, taip paprasta 
Nereikalingą elektrą, gufima ■aadoti i 
i. Paveikiai g .1
tada ryt savo draugams. Tūkstančiai 
mmendueja tatai. Vis viena, vasara

VINCAS DAUNORA
Aptiekoriua,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. T

Tikram katalikui. — Tam
stos raštelio sunaudoti ne
galime. Kaipo žinia jis ne
vari vertės, nes nepasakyta 
nei kur, nei kada tas atsiti
ko; gi juokų skvriun netin
ka, nes nėra jame nieko juo
kinęs.

išvaizdos ir būna tvirtesni.
KILS VYRAMS SIUTUS IB UVĖR
US PASIUVAU PIGIAI IR GERAI.

1PGI IAVALOM IR ĮAPROSINAM 
VYRU IR MOTERŲ RUBUS 

Darba* gera* ir užtikrinta*. Kaina 
prieinama.

Tikra* Ju*ą broli* Betarta

Ant Januška

TfflrvniaMMnoMBMnKOArrrrTrrv" r rr-Trr r.r‘?rTrrr~

Siutus, Overkotas j 
137 ir kitokius Rubus

Šita čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai j šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiusk $1.76 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stanpomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašią dalyką ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLE1GH & CO.. Dept. 9M, 
CHICAGO, ILL.

Už Suv. ValsL rubežią kaina $2., pi
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

Plaase send m» one jar of TERVENA VALSAM OF YOUTH.” I enclo- 
se 25 cents and baiance avilį pay on deiinery. ,>

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $1.75.

TIKTAI $4.50 KAMERA IR F1LMOS.
Su šia Kamera jus galite rodyt krutumus paveikslus 

savo locnuose namuose. Tas nereikalinga, kad jus bū
tumėte ekspertu, kad operuoti ją, nes ir vaikas gali su 
j* dirbti. Kameros lempa taip pritaisyta, kad šviesa 
yra stipresnė negu elektriką. Ji neužima daug vietos ir 
galima padėti beveik bile kur. Lempos prilaikomos — 
kad jus galite rodyti didelius ir mažus paveikslus. Visi 
icikaiingi daiktai ir lempa tairąri 10 filmų su 500 pavei
kslų duodami dykai.

Filmos duodamos prie kameros yra tos pačios kurios 
rodomos krutamųjų paveiksią vietose. Ir jąs galite ma
tyti tuos pačius aktorius ir scenerijų jūsų pačią namuose. 
Mes atkartojame, kad ši kamera yra parodymui tą pa
čių krutomųjų paveikslų. Su kiekviena kamera duoda
ma spausdinti nurodymai.

Si Kamera parduodama po $10.00 ir daugiau; nuo mus 
jąs gausite ją už $4.50 ir priedu jus gausite 10 filmas su 
5O0 paveik siu DYKAI. Mes duodame filmas skirtingu 

į paveikslų, tokias kaip meiliškas, liūdnas, juokingas, iš ka- 
l rėš ir daug įvairios rūšies. Reikale jeigu jąs panorėtu- 
ą daugiau filmų, jus visuomet gausit jas nuo musu,

I Kuris pastebėtinai veikia išvalyme odos iš visokių iš ’ 
bėrimu. papuėką ir lašą. Moteriškės vartų ja očios "A EK- ; 
VENA BALSAM OF YOVTH" sako, kad tai skaistumo : 

' paslaptis.

Mes patariame Jums jį Kaipo pasekmingiąusį vaistą I 
nuvalymui iusą veido iš visokių išbėrimų ir užlaikymui ‘ 
skaistumo ir jaunumo veide. Tai visiškai nekenksmingas ■ 
ir nepadaugina piaukų aut veido augimų. •

Svarbus apsakymas.
Liudininkui buvo leista sa

votiškai apsakyti nelaimę, 
kurį- atsitiko jo draugui ant 
geležinkelio. Jis taip pasa
kojo:

Tikra kiaulė.
Du vyru susiginčijo už 

kiaules. Vienas'manėsi la
bai daug žinąs, bet antras 
dar daugiaus.

—Tu man negali nieko pa
sakyti apie kiaules, 
antras;■ 
apie jas. 
jęs. Tu turi žinoti

Detroito skaitytojui. — 
Sakot, kad jūsų dvasiškas 
tėvelis turi daug "trobelių 
kad jo gaspadinei garnys 
atnešė "bėdą” ir dusių gany- 
laias turėjo nupirkti jai už 
$10,000 namą, kad ji tylėtų; 
bet uabar jis jiagavo prie jos 
vargininką ir to namo nebe
duoda. todėl gaspadinė pa
traukė dvasišką tė<elj teis
man ir reikalo.uja kūdikio 
užlaikymui $10,000. Visa tai 
gali būt tiesa, tečiaus jūsų 
korespondencijos negalime 
dėti tam kaip ji parašyta. 
Laikraštis turi būt švares
nis negu kunigo gy venimas. 
Antras dalykas, iš jūsų ko- 
resuondencijos suprantam, 
kad teismas da nepasibai
gęs ir nežinia, katras tenai 
judviejų bus kaltesnis, ku
nigas ar vargonininkas. To-’ 
dėl dabokite, kada bos teis
mas. Jo nuosprendis be a- 
beionės bus aprašytas anglų 
laikraščiuose; todėl iškirp
kite tas žinias ii- prisiuskitč 
mums.

koto:
-Wla, Alkus ir aš ėjome 

geležinkeliu ir aš išgirdau 
švilpiant, tada nuėjau nuo 
geležinkelio ir traukinys 
prastaugė pro šoną; kada aš 
ru grįžau ant geležinkelio, 
jau Alkaus nebuvo; todėl aš 
ėjau toliaus ir pamačiau vie
ną Alkaus koją, paskui pa
mačiau vieną Alkaus ranką, 
paskui kita ranką ir paskui 
pamačiau Alkaus gaivą, ta
da aš sakau: "Dieve bran
gus ! Kas nors su Aikum tu
rėjo atsitikti P

' Pirk šiam Bargans Štare
WOLF COHEN & CO.

2073 — tVASHINGTON ST„ — 207.3 
F ros; a visam gyvenimui pasimokinti. 
t 30 nuošimčiu^ pi- 

mes atpirkome 
GAISRO bei 
BANNRUTO ta
voms, lodei ga

joms pigiau, ne
gu kokia nors ki
ta krautuvė. Jus 
galite gauti tik- 

me store. Išpar
davimas praside
da šiandien ir tę- 
iis per 15 dienų.

ŠITIE T A VO
RAI YRA VER- 

TEo.sI 4-5 KaRTUS DAUGIAU NE- 
,f JI KAINOS. ŠTAI YRA TIK
TAI TEISINGA JU VERTĖ: 

Vyrams Rankoms daryti Overko- 
‘a: ir Siutai. Vert; nuo $15 iki $45, 
'al'.ar pardundami po: $4.95. $8.50,
-".75, $10.95. $12.00. $45.09. $18.00.

■ Kelinės vyriškos $•’>. ir $•>. dabar nuo 
>5 iki $2.98. Vyriški ”Goodwelt” $7 
•everykai dabar $1.59 ir $2.98. Vy- 
•iški ir moteriški $20 Kainkotai da- 
>ar po $2.95. Robertai 49c. Vaikams 
•uiai ir overkotai po $1.79 iki $4.98. 

Vyriškos $5 kietos ir minkštos skry-
• velės po G9c. iki $2.39. Kepurės po 

48c., pirštinės 15c. iki 98c. ' Overė- 
' liai po 59 ir 79c. Vyriški $5 flane-
• liniai marškiniai po 79c. ir $1.98 Svr-
; toriai $5 ir 10 dol. vertes — po 98c.
’ :r 63.9k. Vyriški apatiniai drebu

liai atskiri p<> 39 ir 79c. Vaikų $3 59 
"everykai po $1.19. Visų rusiu šie
niniai analiniai drabužiai, pirštinės, 
;epur<75, sveteliai, reinkotai, įlarbi- 
vai ir šventai dienai čeverykai, viso- 

. kie roberiai, $<>.<«> taaės (Ings) ir va- 
vzts — po 79c, $2.98, $10 ir $20.
Kufarai įtrunks) po $1.9* ir $7.95.

. (r daug da kitako. AtsUankykit pas 
mus pasižiūrėti pirma, negu nueisit

• kur kitur pirkti. Musu yx* vienatį-, 
■ nė didžiausia pigumo sąkrova.

Keletas žingsnių toliaus, bet tas
1 ipsimoka.

WOLF. COHEN & CO^
. ?O73 _ WASHIN(.TON ST., — 2973 

»3 minutės ėjimo nuo Dudley L. 
stationo kaimp. Sterling str. Atidary- 

' ta nuo 8 ryto iki 12 naktį.

! -SUMAŽINK BRANGŲ 
pragyvenimą:

Nebūk be cukraus. Mes prisiusimi 
tris svarus chemiško cukraus, su ku 
riuom pasaldysite daugiau kavo 

įsaip kad su 75 svarais papiasto cuk 
j raus, kurį perkate krautuvėse. Chr 
į tniškas cukrus yra 25 kartūs salde? 
i nis kaip Kad bent koks nors cukru 
i pasaulyje, jis yra išdirbtas chetniš 
i kai iš tikro maisto su paslapt-'ng 
į procesu. Prisius* vieną popierii 
•<k>ien už tris svarus. Atnunk, ka
itrį s svarai yra lygus 75 svarams f-- 
' prasto cukraus, cas r.ėra apgavyšL. 
I-ieigu neužsigunėdinsile mes grąžir 
Į sim pinigus. ( ? •

JOHN n. RICKV1CH.
P. O. BON 401, Auburn, Wah

Pekla.
Miestelėnas atėjo pas pa-| 

žistainą noną ir nusiminusiu 
balsu kalbėjo:

"Jusu mielaširdvstė! Aš w •< I
buvau pas majorą reikalau
ti dešimties auksinių, bet jis 
man liepė eiti Į peklą, tai aš 
ir atėjau stačiai pas jūsų 
myiistą!"
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Pastarųjų dtfiejų sąvaičių 
• bėgiu atsitiko, kad kaiku- 

• *- * - 4 _ . X T 1 . • • •

vięnifint likime laiškai vėl ębpg uetovių darnnisių
Senato finasinis"' komite- SDVAŽUVffN KUDSMU

> užgyrė beturiu Socialistų Jau- riuose Suvienytų Valstijų ir 
sumanymą, kad laiškų siun-'nuomenės Lygos 1 kuopa 
tinėjimo pabranginimas bu- ----- :—
tų nuimtas. Pridėta taipgi kime, laikytame lapkričo 16 
pataisymas, kad laikraščių Aušros svetainėje, ap 
siuntinėjimo mokestį sulyg svarsčius Lietuvių darbinin- 
taip» vadinamų "zonų" irgi kų suvažiavimo reikalą pri- 
panaikinti; vietoj to, pada- ėjo prie išvedimo, * kad 
ryti pusantro cento uz sva- sumanymas šaukti Ameri- 
rą laikraščių siunčiamų to- kos lietuvių darbininkų su- 

važavimą yra labai svarbus.
Mesj lietuviai darbininkai,.

I
' t

True translation filed with the post- M ashipgtone UŽgyrČ,
r<.aster at Boston, Mass., on December ' < 
4, 19i8, us reąuired by tne Act of
October 6, 1917.

ČEKŲ ARMUAI RUSIJOJ 
GRĘSIA PAVOJUS.

Bolševikų spėkos auga ir iki 
pavasario jie turėsią apie 

4,000,000 kareivių.
Čeko-slovakų armijos ly

deriai Rusijoj laukia sąjun
gininkų pagalbos. Jų gene
rolai Syrovy ir Ditriech sa
kosi gavę nuo prezidento 
Masaryko telegramą, kad 
jie laikytųsi, o pagalbą są
jungininkai prisiusią. Ge
nerolas Syrovy, vyriausis 
čeko-slovakų kariumenės 
vadas, pasakė:

"Kad nors viena sąjungi
ninkų divizija pribūtų, li
tai ūpas pasitaisytu, nes da
bar bolševikai sake, kad su 
čekais jie apsipratę ir visai 
ju nepaiso. Jeigu norima 
šitą frontą išlaikyti iki pa
vasario, tai reikalinga daug 
didesnė armija."

Omsko valdžios pei vers
mas padaręs labai blogą įs
pūdį ant čekų, sako gen. Sy
rovy. Girdi, "valdžios per
maina užmušė musų karei- 
vius. Jie sako, kad per ke
turis metus jie kariavę už 
demokratiją, bet dabar, 
kuomet Omską valdo dikta
torius, jie kariaują jau ne
be už demokratiją. Pasibai
gus mūšiams vakaruose mu
sų kariumenė nori jau grįž
ti namo ir kovoti su vokie
čiais ir madžiarais savo ša
lyje, o ne Rusijoj.

"Bolševikai," jis
"persilaužė per musu lini

ją dviejose vietose, ties Ufa 
ir Birsku, bet mes tikimės 
dar atsilaikyti.

"Bolševikai apskelbė 
suotiną mobilizaciją ir 
rinio meno mokinimą, 
manau, kad iki ateinančios 
vasaros jie sudarys armija 
tarpe 3,000.000 ir 4.000,009 
kareivių. Jie yra puikiai 
organizuoti, gerai aprėdyti 
ir juos mokina vokiečiai ir 
vengrai oficieriai. Prie jų 
armijos prisideda tūkstan
čiai vokiečių ir austrų dei 
geros mokesties ir pelno iš 
plėšimų.

"As manau, kad taip daly
kams stovint, mes turėsime 
vien tiktai gintis, nežiūrint, 
kad musų kareiviai ir gautų 
ginklų ir amunicijos, nes 
frontas labai ilgas, daugiau 
kaip 1,000 varstu. Bolševi
kų banga plečiasi greitai ir 
ji plėsis toliaus, jeigu są
jungininkai nepribus čionai 
bolševizmą sutriuškinti. Iki 
šiol vien tiktai Anglija žada 
kovoti prieš bolševiku?: bet 
prezidentas Masarvk mums 
telegrafavo kariauti toliaus, 
sakydamas, kad sąjunginin
kai mums padėsią. Aš ma
nau, kad galų-gele jie ateis 
mums į pagalbą."

savo mėnesiniame susirm-

sako,

vi- 
ka- 
Aš

liau kaip 200 mylių.
Sulyg komiteto amend- 

mento, laikraščių mokės-,negalime rankas sudėję ra- 
ties permaina turi įneiti ga-įmiai sėdėti, kuomet musų 
iėn tuojaus, kaip tik šitas t priešai veikia, kad užbėgus 
sumanymas bus priimtas, o;darbininkams už akių ir ap- 
laiškų nupiginimas prasidė- J------  -— T— J-’-—
siąs tik nuo 1 liepos atei
nančiais metais.

kaizeris Težadėjo 
visko.

Vilimas Hohenzollernas kad paskui jais išnaudoti 
išsižadėjo visų savo teisių-tuos pačius darbininkus. 

Lietuvių buržujai visur 
ir visuomet kalba visų Ame
rikos lietuvių vardu, nors 
visi lietuviai niekados nėra 
juos įgalioję tai daryti.

Matydami, kokias kilpas 
rengia musų buržujai Lietu
vos darhninkams, mes, Liet 
Soc. Jaun. Lygos 1-ma kuo 
pa, pilnai pritariame ”Nau- 
iienų" sumanymui: šaukti 
Amerikos lietuvių darbinin
kų suvažiavimą, kad atrė- 
mus atžagareivių pastan
gas ir parodžius, kad darbi
ninkai su jais neina ir kad 
jie neturi teisės kalbėti visu 
Amerikos lietuvių vardu.

Be to, LSJ. Lygos 1-m? 
kuopa pageidauja, kad Lie 
tuvių Socialistų Sąjungos 
Pildomasis Komitetas ne
žiūrėtų per pirštus į šį su
manymą, bet kuogreičiausia 
susižinotų su kitomis darbi
ninkiškomis organzacijo- 
mis, kad dirbtu pieną lietu
vių darbininkų suvažiavi
mui ir sušauktu jį taip greit 
kaio tralima. Mes manome 
kad LSS. turi būti kelrodžiu 
taa pilkai darbininkų miniai 
o ne šalintis nuo jos.

Seku. K. Vaišvilas, 
Org. J. J. Čeponis, 
Ižd. J. S. Jokubonis

ateityje prie Prūsijos ir Vo
kietijos sostų ir visus senus 
valdininkus paliuosavo nuo 
duotos jam prisiegos.

Šitą išsižadėjimą kaizeris 
parašė pereitoj pėtnyčioj 
Amerongene, Olandijoj.

DIDELI GAISRAI MAINE 
VALSTIJOJ.

Pereitoj nedėlioj išdegė 
veik visas Manset. miestelis 
Maine valstijoj. Ugnis nu
siavė visą žvejų industriją 
palei jūres. Nuostolių bu
sią Į $100,000. *

Kitas gaisras ištiko Ban- 
goro mieste. Ant Main st. 
supleškėjo didžiausis muro 
namas. Nuostoliai sieksią 
taip pat $100,000.

ORGANIZUOJASI PRIEs 
SOCIALISTUS.

Chicagos kapitalistai pra
dėjo kalbėti, kad republiko- 
nų ir demokratų partijos 
turi organizuotis prieš so
cialistus ir ginti stambaus^ 
bznio reikalus. Suvieniji? 
mu buržuazinių partijų dau
giausia rūpinasi "gazų" bo
sas ir biskvitų karalius R. 
Sullivan, kuris šiomis dieno
mis buvo New Yorke ir lan
kėsi ant Wall streeto. Jisai 
pasakė: "Bolševikai pas
ius kila ir mes turim prieš 
juos organizuotis.” Mano
ma, kad kapitalistų Chica- 
goje partijos susivienys pa- 
vasarvje, prieš miesto valdi-, 
ninku, rinkimus.

NUO 1 LIEPOS AMERIKA 
BUS "SAUSA.” 

Prezidentas užtvirtino pro- 
hibicijos bilių.

Pereitoj sąvaitėj preziden
tas Wilsonas užtvirtino bi
lių, sulyg kurio nuo 1 liepos 
visose Suvienytose Valstijo
se svaiginantis gėrimai bus 
uždrausti iki bus paleista vi
sa kariumenė namo.

šitas bilius tečiaus už
draudžia tiktai vyno dary
mą. nes alaus darymas turė
jo liautis nuo 1 gruodžio jau 
nagai pirmesnės prezidento 
proklamacijos. Degtinę da
ryti buvo uždrausta tuojaus, 
kaip tik Amerika stojo ka- 
rėn, taip kad dabar tiktai 
vynas nebuvo uždrausta da
ryti. Bet sulyg šito biliaus, 
nuo 1 gegužės ateinančių 
metų ir vyno nevalia bus da
ryti.

Po 30 birželio ateinančių 
metų Suvienytose Valstijo
se nevalia bus pardavinėti 
jokių svaiginančių gėrimų,

durnus juos. Jau ir dabai, 
lietuviu buržuazai tūri pri
organizavę visokiu jų reika
lams .ginti įstaigų, į kurias 
renka darbininkų kruvinu, 
prakaitu uždirbtus centus

Canados miestuose bei mies
teliuose užsisakytojai nega
vo Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Elixeno pas 
savus aptiekorius. Nepa
prastas reikalavimas buvo 
oriežasčia to negavimo, ne- 
;a suodėli aptiekoriai iš
pardavė ir negalėjo greit 
gauti dapgiau. Musu labora
torija, tiesa, padvigubino 
vaistų išdirbystę, bet nežiū
rint to, pareikalavimas siau
čiant influenzai buvo dides
nis, negu galima buvo suspė
ti pagaminti, dėlto nevisli 
aptiekorių užsakymai buvo 
išpildyti. Kiekvienas priva
lo tų vaistų turėti pas save 
atsargoje, kad prireikus ne
reikėtų susirūpinti ir klai
džioti. Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Eiixe- 
ris išvalo vidurius, palengvi
na virškinimą ir sutvirtina 
visą kūno sistemą, kad ap
gynus nuo kenksmingų bak
terijų. Visose aptiekose 
kaina $1.10. Trinerio Lini- 
mentas pasekmingiausias 
reumatizmui, neauralgijai, 
strėnų diegimui ir tt. Kaina 
— 35 ir 65. Išsirašant — 45 
r 75c. Joseph Triner Co., 
1333 _ 1343 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

TRINERIO LAIMĖJIMO 
KALENDORIUS 1919.
Trinerio Sieninis Kalen

dorius 1919 metams ”Vkto- 
?y Caleiidar” bus atmintin
as musų vyrų anapus lai
mėjimo paveikslas. Dievai- 
ė Uolumui* laiko laurų vai

niką ant galvos kareivių ir 
jurininkų, užpakalyje jos 
matosi Amerikos kariškas 
laivas žaliose juros bangose, 
pirsui gf dangaus mėlynėj 
••laivis, Gerlandoj paveik

slai Washingtono, Lincolno 
r Wilsono, žemf i gi paveik

slas Trinerio įstaigos,

AntU-k 
akmens

GelžkeU* laikro
di* sriubelių ’iž- 
sukamas, vyrio
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeitavaia vir
šui*. Labu tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmanims, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinotL Gvarantuota* ant 3* ■to
tą. Ypatinga* pasiutyjima*. Me* 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 n* 
cento. Atsiminkite jąs užmokėtu
me* už tok; pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. ‘ (?)

SXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL|

SKAUSMAS!
Bndamau sveika, darbe rasi smagvjną, 
nepaisaut kaip sunkus tas darbas butu.

Kiukvieno priederme yra saugui tave na<> liga. Turint šalti ir nebandant 
ji pmūnlml. gali iivivymvl i pavojinga U-a. M.i>kiau>i» mk'terejbuae 
gaU veUaaa būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus pnUureius.

P AIN - EXPELLER
tal-nštėkriuaet* namine gyduole, kari turi raatis kiekvieno na- 
Ūkuose. Išgydymui šalčiu krutinėję, skausmu ir nuga
roje. ramatizmg ir neuralgija, trnmuai sukaut vi—kias skaus
mu* raUBioajreo ar ssuariuuM, Paiu-Espeller ira geriau* s.
Neapsigauk pirkdamas pigias vaistus di<lelexe honkoae. 
Reikatauk geriaurtn. Kuomet pirksi Pain-Rstadler. i-rsi- 
t^trink ar yra IKAKA. vaislmienkiis ant taksiuko VISU 
KITOKIU NUIMK. 15 .-autai ir K> rentai už lamkntg. 
(tissimo, visose aptiekus* ar tiesiog ix laitorai- rijos.

F. AD. RICHTER & CO,
74—80 Washiojtoo SU

New Vark.

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVI."

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Gaivą, Raodeoa Kraaja, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
Vyrlilnuua ir

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, tradnumo 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 oel

Moteriškumą.
givianančiu šiltam ir • drėgnam klimate, kuriam 
Malarija 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 j visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduoau- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims. /

•v« /"I____ . _Muso Absoliutiška Gvarancija.
Me* tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant/ Nuga- 

Tone, ar mes sogražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios 
dešimty* (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.09) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti fmsėkmiu, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisane 
Jums pinigus. Matote, j'og negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasėkmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtum* 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tte žmones saka apie Nnga-Toaa.
NAT1ONAL LABORATORY. Chicago. IIL Elvood Clty. Pa
Gtrtoissne ji :*~

Gavau jum laišką Ir Nuga-Tone piliutes ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas )M* 
Taliu* Meldžiu prisiųsti dvi bonkutčs Nuga-Tone piHutiu. Aš daviau kaaieta pikuliu «W» 
protelių dėl pabandyma ir jam labai patiki. Aš steliuju vieną bonkutė dfl jio. Prisiuaėfa *2. 
Siuntu vaistus k* GASPAR Bj.RSEK>

NATIONAL LABORATORY. Chicago. įlįs. Shenandoah.
Godotini Tamistai:— * . ’

Aš esu Ubai užganėdintas nuo jūsų Nuga-Tone. Esu labai sveikas po jųjų vartojimo.
JOE DOMBROWSKL 3.33 W. Coal St.

True translation filed with the post 
naster ftt Boston, 3iass., on Decen.'be 
l. > 918, ,as reąuired by the Act o 
)ctcber 6, 1917.

KAIP VOKIEčLAI SUKI 
LO METZO TVIRTOVĖJ.
Metzo tvirtovę revoliucija 

pasiekė 10 lapkričio. Socia
listams vadovaujant tuojau? 
buvo sudaryta Kareivių ii 
Darbininkų Taryba.

Gubernatorius von Lequis 
norėjo pasipriešinti ir pa
šaukė ant Place Dės Armes 
eskadroną kavalerijos su 
kulkasvaidžiais. Jis liepė 
raiteliams užpulti revoliuci
onierius, bet rateliai pradė- 
io su jais broliuotis. Tuomet 
gubernatorius Įsakė visai 
valdžiai pasiduoti revoiiuci 
onieriams.

kur 
dirbama garsingas Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixeris ir kiti vaistai. 
Prisiųsk 10c. krasos apmo
kėjimui ir gausi tą puikų ka- 
’endorių. (51)

Joseph Triner Co., 
1333 — 1433 So. Ashland 

Avenue, Chicago, III.

Dr. A. Montvid j
Lietuvi* Chirurgas ir Gydytojas. į;

Chicago, III.
Miesto offisas:
1553 W. Madison Street, h,
Suite 600—612 «•
Valandos; 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

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

Nedėldieniais priima tik iškalno U! 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 554 6.

ii, Alena Kestovska, pasire- 
dn visai publikai akyse.

Nuga-Tone yra sudėti J Steltakite vaistas ant tuo ltopom.
u.6 I NATIONAL LABORATORY. 123 W. Madison St., Chicago, IN. 

, . .J • Gerbiamieji: Prisiunčiu $.......... ir meldžiu prisiųsti manpmmno skoni; rame dėl : Nug»-Tone.
vartojimo; neatitrauka j 
nuo darbo ar linksmumo. : Vardas ir pavardė.........
Bandykite. Jus reko- : F. D
rr.enduosite tuos vaistus j 8 “
visiems sava preteiems. ; Miestas Valstija

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

didelis, kad kiekvienas privalo jį turėti. Pasiunčiame jį noriai be užmokesties iš kalno. Persitikrinsi pats, uą* 
jis taip parankus, laiką teisingai laikantis ir gražus, kad be abejonės pasilaikysi jį sau. Negalvok ilgai. JuB" 
kirpk šitą apgarsinimą ir prisiųsk mums. Kam mokėti augštas kainas už laikrodėlį, kada gali pas n»us 
fabrikos kaina. Kaikurie pardavėjai ima po 18 ar 20 dolerių už laikrodžius, kurie negali lygintis su 
podėliu. Nevilkink tad, bet iškirpk apgarsinimą šiandien, nes tas nupiginimas tik 30 dienų tęsis.

Conyright 1918 by -E. T.

us - šituo laik-

KUNIGAIKŠČIAI PAR
DUODA SAVO TUR

TUS.
Vokietijos ir Austrijos ka

rališkų šeimynų kunigaiš- 
Čiai, kaip lygiai ir kiti tur
čiai, verčia savo akcijas ant 
biržos rinkų ir parduoda jas 
už tokią kainą, kokią gauna, 
bijodamiesi, kad revoliucio
nieriai nepadarytų su jų 
turtais taip pat, kaip Rusi
joj* ,w-.. - __

Vokietijos ir ?cjstrijos pi -pakol prezidentas nepa- 
nięal biržose luotai pu žy skelbs, kad kariumenės dė
miai nupuolė. Už 100 vokiš- mobilizacija visai jau pataU 
k’i markių Šveicarijoj moi a- gta. Importuoti svaigi® 
ma tiktai 60 frankų, o už 100 iš užsienio per tą laiką Mip- 
austriškij kronų — vos ilk ' ’ ----
29 Lankai. Tai yra žen.’au 
sios kainos nuo karės pra
džios.

Ir pakol vokiečių ir aust
rų turčiai savo šėrus parda
vinės, patcl Šveicarijos ban- 
kieriai ketina markių ir 
kronų vertę mažint, kad pi
giau tuos turtus supirkus ir 
daugiau pasipelnius.

męs

gi draudžiama.

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
FINLIANDIJĄ.

Generolas von der Golž, 
buvęs vokiečių kariumenės 
vadas Finliandijoj, dabar 
pranešė Finliandijos val
džiai, kad jis su savo kariu
menė jau apleidžia Finlian-

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
AUSTRIJOS SOSTINĖJ.
Vienoje minia žmonių si 

socialistais anądien apgulė 
oarliamento rumus, norėda
ma įneiti salėn, kur valsty
bės taryba* laikė posėdį. Pa
kol įvykinta tvarką, apie 20 
įmonių besigrudant buvo 
sužeista.

Ant pariiamento rūmų li
kos iškelta nauja valstybė, 
vėliava, susidedanti iš rau
donos, baltos ir raudonos 
juostų. Bet kažin kas tuo- 
iaus baltą .juostą prašalino 
ir minia karštai sveikino 
raudoną vėliavą.

Socialistų Partija užėmė 
"Neue Freie Presse” laik
raščio redakciją ir išleido 
speciali laikraščio numerį, 
ragindami steigti socialistiš- 
ką respubliką, taip kaip Vo
kietijoj.

Gruodžio 2 d. vokiečiai a- 
tidavė sąjungininkams da £ 
submarinus, kas iš viso pa
daro jau 122.

ir! i
Kas man* išgelbėjo nuo varginaa- 

•ją ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
įer praeito* 4 metus buvau vos tik 
?yva. Ai kentėjau nuo nevirinimo 
vilvo ir di*p*n*ijos. Maiši tegalėdn- 
zau valgyti ir suvalgytas maistas su
rikdavo daug man nesmagumo—at- 
iliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
."urgimas vidurių. Diegliai suimda- 
’O po kratine, šonuos* ir strėauose. 
iiekur ai negavau pagelbos dėl savo 
ivrikatoa. Bob kada ai pradėjau rri- 
alautd Salutaras Bittens ir Saluta- 
as, Regulatria, dėl moterų, pradė- 
aa gerai jauties, gerai valgyti ir 
'ūkti, pasidarė smagu viskas. Per 
• mėnesiu* ai savo paveiksią nebega
us naijat ir palikau laiminga naudo
tame Salutaras Bttteria. Kaina $1.25. 
Galim* gauti geresnėse aptickose, o 

negalima gauti, kreipkis pas:
SALUTARAS CHEMICAL INST 

telėe msa visokią blogumą.
J. BALTRŪNAS. Prof.

■797 S. «M*ted St.. Tri. Canal 6417 
CHeago, UL

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

sinis -Gold Filled.” Viduriai perai sutaisyti ir turi 21 akmeni. Jis yra vidutinio didumo, nedaug štamai* 
už sidabrinį dolerį. Laiką teisingai laiko. Nesivėlina, nė skubina. Turi specialius reguliatorius,, kurie Mike 
jo bėgį vienodume. Lakštai labai gražiai graviruoti, drūti ir gvarantuoti ant 20 metų, _taip lygiai ir viduriai 
tiek pat metams gvarantooti. Nereikalaujame girti, t ik pasakome teisybę. Tie laikrodėliai žinomi po 
meriką, Kanadą ir Europą. Beveik risi žino, kad tai ■ ■ ' - — - -
geriausi pagalios gali pats persitikrinti. Hile ko pasi
klausk. kiek toks 21 akmenų viduriais laikrodėlis gali 
kaštuoti, o persitikrinsi, kad ne mažiau kaip 25 dol. 
Nors jis tiek vertas bet mes tiek nereikalaujame. Tū
las biznierius, reikalaudamas pinigų, atpardavė mums 
daug tų laikrodėlių žemiau fabrikinis kainos, todėl ir 
mes galime per tūlą laiką pardavinėti juos taip pigiai 
kaip niekad pirma. Taigi laikredėij 25 dol. vertės 
gali dabar pas mus gauti už $13.9*. Priedo gi duoda
me da 19 kitą daiktą, kurie tau visuomet gali būti rei
kalingi, kaip ve: Nauja patentuota britva dviem ge- 
lažtėm; Diržas britvai galąsti; Maži** plaukams kirp
ti: Fontanjnė plunksna; Raktams retežėlis; Kakla
raiščiui špilka; Pypkė; Komeinuptas veidrodėlis su 
muilinyčia barzdai skųstis; Sukos; Metalinė dėžutė ci- 
garetams; Mašnelė pinigams, kurios niekas neatidarys 
nežinodamas spinelės sekrete; Kapšiukas tabakui;

KUPONAS GERAS TIKTAI PER 
30 DIENŲ.

UnioR Novelty Co. Dept. 05.
071 No. Cau pmter *tr, Chfeac*. IIL

Tamistos:—
Meldžiu prisiųsti man jūsų nupigin

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

Adresas
Laikrodžiui retežėlis; Cirarnyčia; Sudėtinas įrankis - - __ . . -
atidarinėjimui dėžių, bonką, traukimui ir įkėlimui vi-nių, taipgi išgalandimuį peilių; Žiedas; Suattin*jriew- 
sa raktams susinerti, bonkoms atsikimšti, šriubams įsukti, cigarų galams nukirsti ir gazui atidaryti^ Svaria** 
portfelius popieriniams pinigams bei dokumentams, vienoj pnsėj kalendorius, kitoj rietą tavo vardai ir *dr* 
sui, vieta fotografijoms ir pacto markėms; Laisvės stovyla. Tuos visus daiktus gausi_užsisakąs minėtą^laik- 
rodėlj. Nesiųsk pinigų, tik kuponą. Gavęs laikrodėlį ir daiktus užmokėsi $l!L95c. Jei nebūtum užgaalAnta* 
grąžink mums, o mes pinigus sugrąžinsime. Tai musų rizikas.

UNION NOVELTY COMPANT Dept. 65, 671 N*. CARPENTER ST, CHICAGO, ILL.
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v True translation filed with the port* 
master at Boston, Mass., on December 
4, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.Vietines Žinios
30)000 BOSTONO DARBINĮ 

Pavogė surinktas aukas. STREIKUOTI
Atsirado ir So. Bostone _______

■tokių nesusipratusių lietu-' c. L. u. ATSISAKĖ PA- 
rių, kurie pradėjo rinkti REMTI Š1TA žiNGSNJ. 
klenkalų organizuojamai1 __2_
kontr-revoliucijai aukų. organizacijos rengia

Šv. Petro ir Povvlo Draugi- - - - —
ja paaukavo tam tikslui net 
$500. Negana to, ji da pa
skyrė komitetą parinkti au
kų po namus. Tas komite
tas surinko kitus $500. Bet 
kaip negarbingam tikslui pi
nigai buvo surinkti, taip ne- mo Mooney, tečiaus pereito 
garbingu keliu jie ir nuėjo, nedėldienio savo susirinki- 
Pereitą panedėlį jie tapo pa
vogti. Tas atsitiko ve kaip. 
S. Mockus, komiteto narys, 
pas kurį pinigai buvo padė
ti, pereitoj nedėlioj su savo 
draugu suskaitė juos, dailiai 
surišo ir Įdėjo į baksą. Ant 
rytojaus Mockus su savo 
žmona išėjo darban. Namie 
paliko viena jo uošvė. Atė-f atstovai, 
jo du vyru, parodė kokį tai 
popiergalį ir sako: "Štai 
rasytė. Mes atėjom iš drau
gystės tų pinigų pasiimti.” 
Moteriškė ėmė ir padavė pi
nigus.

Dabar So. Bostone did- 
. žiausis triukšmas. Surinkti 

iš tamsių žmonelių pinigai 
pavogti. Komitetas laksto 
ir jieško, kas galėjo būti 
tiedu vyrai ir ką jie žinojo, 
kad Mockaus bakse randasi 
pinigai.

. I

didelę demonstraciją gelbė
jimui T. Mooney.

Nors Bostono Centrai La- 
bor Unija atsisakė pritarti 
generalio streiko akcijai, 
nutartai delei gelbėjimo Ta-

Tru* tranalation filed with th* post- t 
master at Boston. Mass., on December 
4, 1918, as reųuired by the Act of
October 6. 1917.

7,000 kareivių paleista iš 
Devens kempės.

Karės departamentui lie
piant liekasi paleisca iš De
vens kempės septyni tūks
tančiai paimtų kariumenėn 
vyrų. F .........................

Bravorai užsidarė. ’ LSS. MASSACHUSETTS 
o u , RAJONO DOMAI.

i-subarą viduniak-Į ^pie 4 mėnesiai atgal 
ciu likosi uždaryti visoj sa- į jęUOpa įuvo nuta-

rus sušaukti Massachusetts 
Rajono narių pasikalbėjimą.

I 
!

lyj bravorai. Nuo šiol iki 
i tos drausmės atšaukimo, . ■ , . » įtarių pašinai uruliui,daugiau nebus daroma alus įUOpoms šitam su-
ir kiti svaiginantys genmai. manymui pritanis, pasikal-. , • > • laaGAll V ašlUtA Miliai KO,Bostono brayominkai pa-,nuarta Jaukti 15 
skelbe, kad pridarytų gera; gruodžio> U;30 val. g n.to>

Stovinti brigada Ue- lų sandėliuose yra tiek, kad Bostįno Socialistų Sa^ 
kasi sumažinta iki trijų ba- jų užteks apie 4—5 mene-'jėn^ gjg Broadway.
talionų iš baltveidžių ir vie
no bataliono iš juodveidžių. 
Kiekvienas batalinas suside-; 
da iš 1,000 vyrų.

PUIKUS TEATRAS
“PILENIEČIAI”

BUS DUDLEY OPERA HOUSE,
113—117 Dudley str., Boston, Mass.

STATO G ABU A,

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

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitea: —
Gerai žinote, kad "Cabija” yra atsižymėjusi savo veikime lietuvių 

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

Tikietus galima gauti pas gabijiečius, K. Yurgeliuno krautuvėje, 
377 Broadway ir "Sandaros” ofise, 366 Broadway.

"GABIJA”

Tema 
bus paskelbta vėliau.

MASS-MITINGAS 
Grand Opera House 

Teatre.
Kertėj Washington ir Do- 

ver sts. Nedėlioj, 8 gruodžio, 
3 vai po pietų bus prakal
bos. "M

Kalbės John Reed, nese
nai atvažiavęs iš Rusijos, ir 
Ludvig Lore, vokiečių dien
raščio redaktorus.
Vienas jų kalbės apie Rusi
jos revoliuciją, antras apie 
Vokietijos perversmą.

Įžanga visiems dykai.
Visus kviečia
Bostono Socialistų Partija

siams.
Apie 20 bravorų,laipsniš

kai atleidinės darbininkus. 
Bostono bravaruose dirbo 
apie 3,000 darbininkų. Visų 
jų ansyk nepaleidžiama, 
nes nors daugiau gėralų ne
bus daroma, bet pridarytus 
iš bravorų da reikia išga
benti į sandėlius, dėlto 
daugeliui darbininkų darbo 
d a gal teužteks porai mėne
sių.

I i
• v

Darbininkai apvaikščiojo 
50-tas sukaktuves.

Senos darbininkų organi
zacijos, žinomos po vardu 
"United Workmen’’ Bostono 
skyrius, turintis apie 2,000 
narių, užpereftą nedėldienį 
Convention Hali svetainėje 
apvaikščiojo 50 metų savo 
organizacijos sukaktuves. "

Prakalbas pasakė majoras 
Peters, gub. padėjėjas Coo- 
'idge, teisėjas Michael J. 
Murray ir kiti buržuazijos 
atstovai, pripasakodami 
komplimentų "darbininkų 
organizacijai.”

Pirmutinis tos organizaci
jos skyrius susitvėrė Mead- 
ville. Pa. spalių :. 27 d. 1868 
metais. Massachusetts sky
rius susitvėrė. U19 metų vė
liaus. Šis skyrių* savo gy
vavimo laiku savo nariams 
pašaipos yra išmokėjęs 23 
milionus dolerių.

me vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią iš Ca- 
lifomijos valdžios pripažini
mo nuteistajam naujo teis
mo arba visiško paliuosavi- 
mo.

Galbėjimo Mooney reikalą 
pajudino žydų organizaci

jos United Hebrew Trades 
Delei generalio 

streiko karštai diskusuota 
apie tris valandas. Bosto
no cigaminkų unijos asto- 
vai reikalavo, kad C. L. U. 
patvrtintų Seattles C. L. li
nijos atsišaukimą į darbi
ninkus, kad jie delei išreiš
kimo savo protesto 
valdžią už neleidimą išnau- 
jo perkratyti Mooney bylą 
išeitų 9 d. gruodžio į gene- 
ralį streiką. Tečiaus prie 
nutarimo šiuo reikalu ne- 
nrieita. Priimta tik minė
ta rezoliucija._________

United Hebrew Trades or
ganizacijos atstovas Max 
Hamlin ir Cigarninkų uni
jos atstovas Henry Abraha
mas užreiškė, kad toms 
dviems organizacijoms pri
klausantis 30,000 darbinin
kų 9 gruodžio išeisią į strei
ką, nepaisant centro nepri
tarimo.

pnes

LDLD. 2 kuopos susirinki
mas.

Ateinančioj nedėlioj, 
gruodžio, socialistų salėje, 
376 Broadway, bus Lietuvių 
Darbinmkų Lteraturos 
Draugijos 2-rcs kuopos mi
tingas. Nariai privalo su
sirinkti, kad atsiimti naujas 
knygas: be to da yra svar
bių reikalų, kuriuos reikia 
aptarti.

Titus Greriškis, pirm.

8

Prakalbos.
Ateinačioj nedėlioj Lietu

vių Salėje bus Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų Draugijos 
prakalbos. Kalbės "Keiei- 
vio” redaktorius, S. Michel- 
sonas. Pradžia 2 vai. po pie
tų.

LSS. 60 kuopos vakaras.
Lapkričio 30 d. vakare 

Dudley Opera House teatre, 
LSS. 60 kuopa vaidino vei
kalą "Litvomanai”.

Kaipo drama, scenai vei
kalas gana nuobodus. Ilgi 
monologai reikalauja tikrų
jų artistų-vaidintojų, kad 
užinteresavus paprastą tė- 
mytoją.

Nežiūrint veikalo sunku
mo. jis likosi atvaidintas — 
kiek galima iš amatorių rei
kalauti — gana gerai.

Publikos buvo apsčiai ir 
kuopai vakaras pavyko.

10,000 Bostono ir apielinkės 
airių reikalauia laisvės 

Airijai.
Pereitą nedėldienį nežiū

rint labai žiauraus ir šalto 
vėjo, Common sode susirin
ko apie 10,000 airių, kad 
klausytis savo kalbėtojų a- 
pie Airijos klausimą.

Susirinkimas po kelių va 
landų klausimo vienbalsiai 
užgyrė rezoliuciją reikalau
jančią Airijai neprigulmv- 
bės ir prašančia prez. Wil- 
sono, kad jis taikos konfe
rencijoj airių troškimą pa
remtų.

Rezoliucija telegrafu per
siųsta Washingtonan.

Raudona Vėliava Bostone 
draudžiama.

Raudona vėliava susirin
kimuose Bostone ir jo prie
miesčiuose draudžiama ir 
gali būt priežasčia areštavi
mų. Suvienytų Valstijų 
gvardija ir 36 Infanterijos 
batalionas paruošti slopini
mui kiekvienos betvarkės. 
Slapti valdžios agentai lan
kysis į visus susirinkimus, 
rengiamus nedėldieniais ir 
jei kas-nors revoliucinio 
orieš Suvenytas Valstijas,ar 
prezidentą butų kalbama, 
susirinkimai bus išvaikomi.

Castle skveras pragaišo.
Abelnai žinomas Bostone 

Castle Sduare piečius pra
gaišo nuo Bostono žemlapio. 
Po j vietoj dabar randasi 
Arlington skveras.

Vietos vardą pakeitė 
miesto taryba, o majoras 
Peters tarybos nuosprendį 
<avo parašu užtvirtino. To
kio vardo pakeitimo reika- 
’avo tą miesto dalį, apgyve
nantis biznieriai.

ii

BALIUS! BALIUS!

*

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

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

LIETUVIŲ SALĖJE E IR SILVER STS.
SO. BOSTONE.

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

įžanga: Moterims 30c. Vyrams centų. Karės taksų nebus, 
į Kviečia visus KOMITETAS.

— ■, , J . .

Sviedė automobilių per 
langą.

Kertėj Summer ir Wa- 
shington gatvių susidūrus 
Tarno Plakias automobiliui 
su Frank Grow automobi
liu pereito nedėldienio va
kare susitrenkimas buvo 
taip smarkus, kad Plakias’o 
automobilius ilėkė per langą 
Gilchristo sąkrovon. Dide
lis langas, žinoma, subirėjo, 
bet Plakias išliko sveikas, 
tik smarkiai buvo sukrėstas. 
Taipgi ir Grow’as išvengė 
susižeidimo.

Karas užbėgo ant automobi- 
liaus, du žmonės likos su

žeisti.
Pereitą nedėldienį C. S. 

Staples’ui iš Allstono, ir C 
F. Stevartui iš, St. Jons- 
burg, Vt., važiuojant sker
sai gatvekarių gelžkelį at
bėgantis tuo laiku karas už
bėgo ant automobiliaus ir 
taip smarkiai trenkė, kad 
abu minėtu vyru išskrydo iš 
automobiliaus ir nupuldami 
sunkiai susižeidė. Abudu 
patalpinta Cambridge’aus 
ligonbutyje.

Perspėja prieš naujus mo
narchus.

John C. Powsy, Cambrid- 
ge universtiteto (Anglijoj) 
profesorius, kuris šiuo laiku 
važinėja po Suvienytas Val
stijas su prakalba, aiškin
damas karės padarytą įtek
mę į demokratybės idealus, 
pereito nedėldienio vakare 
kalbėjo Ford Hali svetainė- 
:c, Bostone.

Tarp kita ko jis aštriai pa
smerkė viešą opiniją, kuri, 
kaip jis nurodo, Anglijoj li
kosi visiškai karės sudarky
ta, ir kuri jo nuomone visuo
met veikia kaipo žmonijos 
progreso stabdyto ja.

Kalbėdamas apie ruošia
mą tautų lygą, jis pasakė:

”Mes turime šitą reikalą 
nuspręsti visais jo atžvil
giais ir daboti, kad tie, ku
rie nori kontroliuoti tą lygų, 
nepataptu naujais monar
chais.”

v •

Sustreikavo uolatašiai.
Quincev’ės granito skaldy

tojai ir tašyto i ai pareikala
vo iš Quincv Granite Mft. 
\ssociacijos pakėlimo dar
bininkams mokesties. Kom
panija atsisakė reikalavimą 
išpildyt, todėl darbininkai 
sustreikavo. Sustreikavu
sieji pareikalavę tik tokios 
pat algos, kokia yra moka
ma kitur už skaldymą ir tą
symą granito.

: 
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Vyriški Dailus Žieminiai

Overkotai

$25—
Dideli, Šilti Ulsteriai— 
Parankios Ulsterietės— 
Trenčių mados su diržais— 
Prie Liemens pritaikyti— 
Liuosi Raglan kotai— 
Aksominiais kalnieriais kotai— 
Su kailiniais kalnieriais kotai—

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

k AMERKONIšKI PŪIMADSI OVERKOTAI 

$40 iki $65.oo.
I

Męs duodam , 
ir Legal 
Štampas.

T -- 1 l
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VYRIŠKI MARŠKINIAI 
$2.50 iž $1.15

PINIGAI JŪSŲ BUS SUGRAŽINTI JEI NORĖSIT.” 
-Your Mmi«j Back If Yea Want R*WOLF’S

“MY CLOTHIEIt”
Hanaver and Portiand Sta.

TIK ŽINGSNIS nuo \VASHINGTON ST.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVĮ.”

So. Boston, Mu».

GERIAUSIS LIETUVIS S1AUC1US.
A. ABAZORIUS,

391 E. St„
(Šalia Lietuvių Salės).

Taisau visokius čeverykus ir čeba- 
tus. Storis atdaras nuo 1 iki 9 vai. 
vakaro kasdiena. Darbą padarau ge
rai, stipriai ir pigiai. Robo kurkos i»b 
5Oc. (52)

BENJAMIN MENOELSOHN
ADVOKATAS

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

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

Worcester, Mass. ------------ ---- < . I . - >.

Dr. L. J. Podderl
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

09 CHAMBER ST, BOSTON 
Telephone: Haymarket 3390.

t DAKTARAS

IA.L KAPOČIUS
? ? LIETUVYS DENTISTAS.
IVALANDOS: Nuo 9 iki 12

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS 

iki 1 v. po pietų.

Ofisas "Keleivio” nam*. 
Broaduay, tarp* C ir D 

SO. BOSTON, MA88.
251

Telephone: 
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyru ir moterŲ ligas.
,VALANDOS: 

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

netoli nuo Hanover at, 
BOSTON, MASS.

Geriausis Kriaušius Bostone
Jeigu norit* tinkama* ir atsakan

čia* drapanai, tai nžaiaakyldt* 
lietuviui kriautiui:

'J

P. and A. Phone, 
MeKees Ročka 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

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

GROSERNS IR BUCERNS. 
Bunn už Perkaibėtoją visokiuose 
reikaluose arba teismuose. Su- ( 
teikiu visokias informacijas už-, 
dyką. LAUNDRY.

J9NAS A. KATKUS, 
222 Sagaaaere SL, Pittaburgh, Pa. '

!WMW*|UT03»IO»OKX4r4eOOOOOOtO»0^
Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba

GYDO

Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai.

CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:

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

S21

10 m. So. Bostone.

399 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Telephone: Bark Bay 4200 

DAKTARAS 

Fr. Matulaitis 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

B. S. Stone, Oph-D.
Akių 

Specijalistas.
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J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sų. kampas Croaa Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Caatl* S^, 

BOSTON. MASS.

I

▼alandoo:
Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai vakar*.

419 BOYLSTON STR.

BOSTON, MASS.

Suite 419, 420 ir 421.
Netoli didžiojo miesto knygyno,

*A^*^o^o^*wo^o^o^*^ow*^o^*wowo^*^^*w*w*^^*^*w*^*^*^X^W^*wo^*^*wo^ow**********A*

fe Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
j- Jeigu norite teisingų vtiistų žemoms kainoms, tai visada eikit* į 

j ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- | 
U šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-s 
(i matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo Vilimui, nuo uždegimo plau- Į 
U čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- j 
(> gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- I 
? t terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnau- 1 
U sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- į 
i i dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad i 
(( ateikite j APTIEKĄ po numeriu (l)j

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.I


