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UKRAINA NEPASIDUODA 
KAIZERIO IMPERIALIZMUI

Vokiečiai labai susirūpinę 
dėl Ukrainos. Jie padarė su 
ja atskirą taiką, bet tos tai
kos žmonės nepripažįsta. 
Jie išsiderėjo daug javų, bet 
javai randasi ūkininkų ran
kose ir ūkininkai vokiečiams 
jų neparduoda.

Buržuazinė Ukrainos val
džia, kuri padarė su vokie
čiais taiką ir vokiečių gink
lais buvo palaikoma, negalė
jo išpildyt taikos sutartį. Da 
daugiau. Vokiečių komen
dantas gen. Eichorn pradė
jo kaltint, kad tos valdžios 
nariai padarę suokalbį iš
skersti vokiečių oficierius. 
Dėl šito menamojo suokal
bio buvo areštuoti trįs U- 
krainos ministeriai.

Aiškiausia Ukrainos žmo
nių neapykanta prieš vokie
čius apsireiškė tuomet, kuo
met teutonai pradėjo rinkti, 
jąvus (Austrija ir šiandien 
negali gaut iš Ukrainos ;dųo 
nos). Buvo tūkstančiai to
kių atsitikimų, kur nedideli 
revoliucionierių būreliai už
puldinėjo ant traukinių su 
maistu, kuris buvo; siunčia
mas Vokietijon, ir grąžino 
jį atgal. Darydami nuolati
nius užpuolimus ir areštuo
dami turčius už rėmimą vo
kiečių, revoliucionieriai taip 
įgąsdino vokiečius, kad tie 
buvo priversti važinėtis di
deliais būriais.

Balandžio 26 vokiečių ge
nerolas Eichorn išleido ap
linkraštį, uždrausdamas vi
sus susirinkimus ir grasin
damas prasikaltėliams vo
kiečių karės teismu. To jau 
buvo perdaug net paklusnia
jai Ukrainos Radai, su ku
ria vokiečiai visai nebuvo 
pasitarę. Balandžio 28 d., 
kuomet Rados posėdyje kilo 
dėl šito aplinkraščio didelis 
triukšmas, vokiečiai apsupo 
Rados rūmą ir neleido nie
kam iš posėdžio išeiti.

Berlyno socialistų ”Vor- 
waerts” įdėjo oficialį Rados 
pranešimą apie šitą atsitiki
mą Kijeve. Pranešimas sa
ko, kad vokiečių kareiviai 
įsiveržė Rados posėdin apie 
4-tą valandą po pietų. Jie 
apsupo atstovus ir sušuko: 
„Rankas augštyn!’’ Rados 
prezidentas, kuris norėjo už
protestuoti, buvo parmuštas 
ant žemės: biauriai vokie
čiai apsiėjo ir su kitais Ra
dos nariais. Juos krėtė ketu
rias valandas ir paėmė vi
sus dokumentus. Sakoma, 
kad dėl šito užpuolimo u- 
krainiečiai įteikę vokieeiij 
ambasadoriui baronui 
Mumm von Schwartzenstein 
protestą, kurį jisai prižadė
jęs pašiurti Berlynan. Jis 
pasakęs, kad apie Ukrainos 
valdžios narių 'areštavimą 
jis nieko nežinojęs.

Išvaikius vokiečiams Ra- 
dą, atžagareivis dvarininkas 
Kovalenko, buvusis pirmo- ; 
sios durnos atstovas, tuojaus 
sušaukė Kijevan konserva- 
thiškus turtingus ukinin- < 
kus. Šita konferencija pa- ; 
skelbė, kad ji užimanti Ra- ' 
dos vietą ir jos posėdžiai . 
busią pastovus. Visus kai- i

KORNILOVAS VĖL 
UŽMUŠTAS.

Iš Maskvos pereitoj pėt- 
nvčioj atėjo šitokia žinia: 
Generolas Kornilovas, bu
vęs vyriausis rusų armijos 
vadas, likos užmuštas mū
šyje su Sovieto kariumene 
ties Ekaterinodaru. Jo 10,- 
000 kareivių armija tapo su
mušta ir traukiasi atgal.

Apie Komilovo užmuši
mą buvo pranešta jau daug 
kartų. Balandžio 24 žinia 
iš Londono skelbė, kad Kor- 
nilovo kariumenė buvo su
mušta ties Ekaterinodaru 
17 balandžio. Ta pati žinia 
sakė, kad Kornilovas tame 
mūšyje buvęs sužeistas ir 
vėliau miręs. Paskui, 5 ge
gužės iš Pekino atėjo žinia 
kad Charbino laikraščiai 
paskelbę, jog Kornilovas e- 
sąs užmuštas. Ir dabartinis 
pranešimas apie Ekaterino- 
daro mūšį yra veikiausia 
pakartojimas tos žinios, ku
ri buvo paskelbta Londone 
24 balandžio.

VOKIEČIAI DEGINA RU
SIJOJ KAIMUS.

Šveicarijoj gauta iš Rusi
jos žinių, kad vokiečių rai
teliai sudegino kazokų kai
mą Bobrovoje ir išskerdė vi
sus gyventojus, nežiūrėda
mi nei amžiaus, nei lyties. 
Kiti kaimai taipgi likos su
deginti, kuomet kazokai at
sisakė duoti vokiečių raite
liams nakvynę arba nenorė
jo priimti popierinių jų pini
ga

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
22, 1918, as reauired by the Act of
October 6, 1917.

MIRTINA KOVA SIAU
ČIA DĖL BAKU.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Baku mieste, prie Kas
pijos jūrių, tarp bolševikų ir 
muzulmanų eina mirtina 
kova. Suiyg gautų Mas
kvoj žinių, 2,000 žmonių li
kos užmušta ir 3,000 sužeis
ta. Daugelyje vietų miestas 
upės ir turi nemaža svarbos 
kaipo uostas.

I

riuosius elementus ji praša
lino, o vokiečiai tuojaus juos 
areštavo.

Tai tokia naujoji Ukrai
nos valdžia. Yra tai aiškiau- 
sis reakcionierių kūnas. Tai
gi reikia tikėtis, kad papras
ti ūkininkai jai daugiau bus 
priešingi, negu buvusiai 
Radai, o jau miestų darbi-Į
ninku klesa būtinai prieš ją VOKIEČIAI PAĖMĖ ABO. 
kovos.

Visi šitie atsitikimai pa
rodo, kad Ukrainos gyvento
jų didžiuma yra vokiečiams 
labai priešinga ir todėl rei
kia tikėtis, kad išganymo ji 
jieškos ne savoj buržuazijoj, 
bet Rusijoj. Vokiečiai užėmė 
širšių lizdą ir kuo daugiau 
jie ims, tuo didesnis bus re
voliucijos ir nepasitenkini
mo plotas kariniuose Vokie
tijos rubežiuose; kuo dau
giau jie vartos kariumenės, 
tuo daugiau žmonės pradės 
jų neapkęsti ir tuo daugiau 
bus užtikrintas Ukrainos ir 
Rusijos demokratijų susi
vienijimas.

Londone gauta 8 gegu
žės žinių, kad dėl išvaikymo 
Rados ir įsteigimo reakcio
nierių valdžios Ukrainoj 
prasidėjo tikra anarchija, 
kuri plėtojasi po visą kraš
tą. Daugelyj vietų buvę j‘au 
riaušių, o pačiam Kijeve 
prasidėjęs tikras sukilimas 
ir daug žmonių esą užmušta. 
Buvęs jau padarytas pasi
kėsinimas ant naujo Ukrai
nos primjero gyvasties, ku
ris išlikęs tečiaus gyvas, tik 
lengvai sužeistas.

is Maskvos pranešama, 
kad vokiečiai užgriebė Fin
liandijos miestą Abo ir visus 
buvusius tenai rusus paėmė 
nelaisvėn.

Abo yra uosto miestas ir 
iki 1819 metų buvo Finlian
dijos sostine. Pirma tenai 
buvo ir universitetas, kuris 
1827 metuose likos perkeltas 
į Helsingforsą. j Miestas 
stovi prie intakos Aurajoki 
upės, kuri plaukia nemaža 
svarbos kaipo uostas.

Ukrainoj Raudonosios 
Gvardijos nebeliko.

’i
Teutonų generolas sako da

bar naikinsiąs bolševikų 
kariumenę ant rubežiaus.
Maskva.— Čia gauta ži

nių, kad pereitoj subatoj 
Finliandijoj buvo užmušta 
4,000 vokiečių ir Baltosios 
Gvardijos kareivių netoli 
Klahtis, 60 mylių į šiaurry
čius nuo Helsingforso. Vo
kiečiai bombarduodami 
miestą užmušę daug civilių 
žmonių.

Ukrainoj Raudonos Gvar
dijos jau nebeliko ir vokie
čių kariumenės vadas tenai 
dabar ketina išnaikinti bol
ševikų kariumenę ant U- 
krainos rubežiaus.

Taip pasakė vokiečių ar
mijos vadas atsakydamas į 
rusų reikalavimą, kad vo
kiečiai pertrauktų karę ant 
Ukrainos rubežiaus. Ir jis 
da priduriė, kad to reikalau
janti Lietuvos Brastos su
tartis.

Karę gi prieš rusų laivyną 
ant Juodųjų jūrių vokiečiai 
apsiima pertraukti tiktai 
tuomet, jeigu visi laivai su- 
gržįžš į Sevastopolį, kuris 
dabar randasi vokiečių ran
kose, pasakė vokiečių gene
rolas. Tuomet teutonai ati
darytų Novorosijsko uostą 
laisvai navigacijai. Vokie
čių komendantas reikalauja 
šito dėlto, kad, kaip jis sako, 
kad Juodųjų Jūrių laivynas 
kelis kartus buvo jau prisi
dėjęs prie karės prieš vokie
čius Ukrainoj.

Valstybės departamentas 
Washingtone paskelbė an
dai pasikalbėjimą tarp Ru
sijos ir Vokietijos dėl vokie
čių tikslų Kryme. Tuose 
pasikalbėjimuose vokiečiai 
aiškina, kad jie buvę priver
sti eiti ant Sevastopolio dėl
to, kad Juodųjų Jūrių lai
vynas, kuris stovėjo Sevas
topolio uoste, bombarduoda
vo vokiečių užimtus miestus 
prie Juodųjų Jūrių. Vokie
čiai Sevastcpolį užėmė, te
čiaus rusų laivynas spėjo iš' 
tenai pasitraukti. iA

True translation filed with the post- Į True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May: master at Boston, Mass., on May 
22, 1918, as reauired by the Act of ; 22, 1918, as reauired by the Act of 
October 6, 1917. * -----

Vokietija kaltinama
už skerdynes.

Rusų užsienio ministerija 
protestuoja jirieš turkų 

barbariškumą.
Londonas, 20 gegužės.— 

šiandien čionai paaiškėjo, 
kad 12 balandžio rusų už
sienio ministeris nusiuntė 
Vokietijos ministerijai ši
tokią telegramą:

„Eidami per Kaukazą tur
kai tūkstančiais skerdžia 
ramius gyventojus, neišski
riant nei moterų, nei mažų 
vaikų.

„Sutartis, po kurią mes 
buvom priversti pasirašyti 
Lietuvos Brastoj, užtikrino, 
kad Ardahano, Karšo ir Ba- 
tumo gyventojai turės pilną 
laisvę ir teisę tvarkyti savo 
gyvenimą taip kaip jiems 
patinka. Atsitikimai gi 
tuose kraštuose parodo, kad 
tenai vis dar laikomasi tos 
žudymo politiko-s, kuri bu
vo varoma per dešimtį pa
starųjų metų.

„Atsakomybė už tuos žvė
riškumus užimtuose Turki
jos kraštuose puola ant Vo
kietijos valdžios, kurios 
tiesioginė pagalba leidžia 
Turkijai vykinti tuose kraš
tuose savo valią.

„Prieš tokį Ardahano, 
Karšo ir Batumo gyventojų 
teisių mindžiojimą Liaudies 
Komisaras griežtai protes
tuoja. Komisaras reikalau
ja, kad Vokietija tuojaus į- 
simaišytų į Kaukazą ir su
stabdytų skerdvmą ir naiki
nimą ramių gyventojų, ku
ris dabar varomas Ardaha- 
ne.”

HINDENBURGAS ESĄS 
UŽMUŠTAS.

Londonas.
Francuzijoj vokiečiai sako

Visi suimti

kad feldmaršalas Hinden- j subatoj. Viena ekspliozija 
burgąs esąs užmuštas. „Dai-Įsekė po kitos. 
ly Express” sako, kad apie' 
tai pranešą savo laiškuose 
anglų oficieriai. Įdomus da
lykas, kad tuo pačiu laiku 
pradėta kalbėti, kad į vaka
rų frontą atvažiuojąs gene
rolas Mackensenas.

”Express” mano, kad ši
tas paskalas apie Hinden- 
burgą busiąs prasimanytas 
dėl nepasisekimo vokiečių 
ofensyvo.

VOKIEČIAI REIKALAU
JA DAUGPATYSTĖS, 

KAI) DAPILDŽIUS ŽMO
NIŲ TRUKUMĄ.

Daugpatystę Vokietijoj 
pradeda remti jau ir moks
lininkai. Gautas Londone 
Berlyno politiškai-antropo- 
logiškas magazinas agituo
jąs už įvedimą poligamijos 
šitokiais žodžiais:

„Klausimas apie leidimą 
vokiečiams vesti jkj kelias 
pačias turi būt svarstomas 
labai rimtai, nes tai yra vie
nintelis vaistas nuo stokos 
tėvų.

j „Tai yra patriotiška idė
ja. Vokietija daug neteko 
geriausio savo kraujo.

„Reikia surasti švarią 
daugpatystės formą, nes tai 

i yra vienintelis būdas nupuo
lusiam gimimu skaičiui pa
kelti.”

October 6, 1917.*
| SAKO, ŽMONĖS KĮLA 

PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
Londone gauta iš Mask

vos žinia sako, kad Leninas 
išleid'ęs šitokį pranešimą:

„Kontr-revoliucija Rusi
joj pradeda kelti savo galvą, 
atkreipdama nepatenkintas 
ir badaujančias minias prieš 
Sovietų valdžią.”

Šitokį užreiškimą Leninas 
padaręs savo atsišaukime, 
kurį jis išsiuntinėjęs po visą 
šalį prašydamas badaujan
čiam Retrogradui pašalpos.

AREŠTAVO 500 SINN 
FEINERIŲ.

♦
Anglijos valdžia pavarto

jo geležinę ranką, kad už
gniaužus pasipriešinimą Ai
rijoj. Visi revoliucinės Sinn 
Fein organizacijos vadai li
kos areštuoti. Valdžios žin
gsnis buvo taip greitas, kad 
niekas to nesitikėjo ir veik 
visi areštuoti likos susodinti 
ant laivų ir išvežti Anglijon.

Tinklas buvo pertrauktas 
vieną naktį per visą Airiją, 
taip kad revoliucionieriai 
neturėjo progos nei pasi
priešinti. Didžiuma jų buvo 
areštuota lovose ir tik ke
liose vietose buvo susirėmi
mų ir revolveriai vartojami.

Suimta nemažiau kaip 500 
Sinn Fein organizacijos na
rių ir jos vadų.

Baisi ekspliozija 
sprogdinią dirbtuvėje.
Oakdale miestelyje, 16 

mylių nuo Pittsburgho, Aet- 
na Chemical Co. sprongsta- 
mų medegų dirbtuvėj perei
toj sąvaitėj ištiko baisi eks
pliozija, kurioj 56 žmonės li
kos užmušti, 99 sužeisti ir 31 
da neranda.

Katastrofa ištiko pereitoj

Pirmutinis 
sprogimas buvęs nestiprus. 
Tečiaus žmonės jį išgirdę ir 
žinodami ką tai reiškia, me
tėsi bėgti. Bet nespėjo visi 
išbėgti, kaip pasigirdo ap
kurtinantis sprogimas ir vi
sa dirbtuvė išlėkė į padan
ges. Kai-kurie žmonės ir 
dirbtuvės medega likos iš
mėtyti už mylios. Kada pri
buvo pagalba ir pradėjo 
rinkti sužeistuosius, ištiko 
dar viena ekspliozija. Nor- 
sės nešė vieną sužeistą ant 
naščių. Ekspliozija užmušė 
tą žmogų ir nutraukė nor- 
sei vieną koją. Ištolo baisu 
buvo prieiti. Paskutinė eks
pliozija buvo 6:30 vai. vaka
re. Triobos buvo jau su
griautos, tai ji nušlavė visus 
griuvėsius.

Apskaitoma, kad išviso 
sprogo apie 350,000 svarų 
trinitrotoliulio, tai yra 
yra smarkiausia sprogstan
ti medega, kokia tik moks
lui yra žinoma.

IŠTEISINO KETURIS SO
CIALISTUS.

Topekoj, Kan., likos ištei
sinti keturi socialistai, l)-rė 
Eva Harding, George Ekei- 
ghe, Ike Gilberg ir Ernest 
Newman. Jie buvo kaltina
mi konspiracijoj prieš draf- 
tą.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on May 
22, 1918, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

KAIZERIS RENGIASI IMT 
LIETUVOS VYRUS Į KARIUMENĘ.

KAZOKAI SU KINIE
ČIAIS EINA ANT 

ČITOS.
Petrogradas.— Blogos ži

nios ateina iš Mandžiurijos, 
kur Užbaikalės kazokai po 
generolo Semionovo vado
vyste kariauja prieš bolševi
kus. Sakoma, kad prie ka
zokų prisidėję kiniečiai ir 
dabar jie einą ant Čitos mie
sto.

Čitos Sovietas organizuo
ja spėkas, kad Semionovą 
sulaikius.

VOKIEČIAI ARTINASI 
PRIE PETROGRADO.
Kad vokiečiai mano imti 

Petrogradą, tai pasirodo iš 
jų veikimo Finliandijos už
lajoj. Jie užėmė tenai Bjor- 
ko salą, kuri randasi tik 30 
mylių nuo rusų sostinės.

Prezidentas paskyrė 
registracijos dieną.

Visi vyrai, pasiekę 21 metus 
amžiaus, turi registruotis 

5 d. birželio.
Washir<gton.— Kongre

sas išleido įstatymą, kad vi
si vyrai, kuriems nuo perei
tų metų registracijos suka
ko 21 metai amžiaus, turi 
būt šaukiami kariumenėn. 
Prezidentas Wilsonas pa
skyrė naujai registracijai 5 
birželio dieną.

Visi vyrai, vistiek ar jie 
turi pilietiškas popieras ar 
ne, turi tą dieną nueiti į vie
tos boaraą ir užsiregistruo
ti. l)el pasiliuosavimo nuo 
kariumenės visi užsiregis
travę gali naudotis tomis 
taisyklėmis, kokios jau yra 
tam tikslui padarytos.

Apskaitoma, kad šita re
gistracija duos apie 800,000 
naujų vyrų armijai. Paskui 
manoma daryti registraci
jas tankiau, gal būt ketu-“ 
ris syk ant metų.

Alaska, Hawaii ir Porto 
Rico šitoj proklamacijoj ne
paminėtos. Joms registra
cijos diena busianti paskir
ta vėliau.

PATEKO KELETAS PA
ŽANGIŲ LIETUVIŲ.
Į sekantį naujokų šauki

mą pateko k keliatas žymes
nių So. Bostono lietuvių. Jų 
tarpe yra ir J. Repsys, „Ke
leivio” spaustuvės vedėjas. 
Jie turės išvažiuoti į kempę 
apie pabaigą šio mėnesio.

Taipgi buvo pašauktas 
pas daktarą ant egzamina- 
cijos ir žinomas So. Bosto
no vyčių barabanščikas. Jis 
sakėsi daktarui esąs visai 
spaugas ir kariumenei ne
tinkąs. Ot tai tau ir patrio
tai! Jie mokėjo pažangiąją 
lietuvių visuomenę purvint 
Amerikonų akyse ir piepėt 
nebūtus daiktus ant socialis
tų, bet kada prisieina kovot 
už Amerikos garinę, tada vy
čių barabanscikai apjanka 
ir įgauna visų galų drebėji- esąs jau ių karalius paskir 
mus. tas. M

KARALIUS LIETUVAI 
ESĄS JAU PASKIRTAS.

Vokiečių valdžia vykina vi
sus Lietuvos atžagareivių 

prašymus.
Pereitoj sąvaitėj atėjo iš 

Amsterdamo šitokia žinia:
Kaizeris Vilhelmas pa

skelbė apie Lietuvą prokla
maciją, kurioj jis sako, kad 
esą jau nutarta, jog Lietuva 
padės nešti Vokietijos karės 
naštą.

Šitoj savo proklamacijoj 
jisai duoda Lietuvai „nepri- 
gulmybę,” tik ta „neprigul- 
minga” Lietuva turi būt pri
jungta prie Vokietijos, taip 
kaip reikalavo vyskupas 
Karevičius.

Tos proklamacijos turi
nys, kaip paduoda „Rheini- 
sche Westfaelische Zei- 
tung,” esąs toks:

„Mes, Vilhelmas, iš Dievo 
malonės Vokietijos impera
torius, Prūsijos karalius ir 
tt., šiuomi apreiškiame, jog, 
kadangi * Lietuvos Taryba, 
pripažinta kaiPo tikra Lie
tuvos žmonių atstovybė, pa
skelbė 12 gruodžio atsteigi- 
niį Lietuvos kaipo neprigul- 
mingos valstybės, sujungtos 
su Vokietijos imperija am
žina ir tvirta vienybe, o y- 
patingai susitarimais karės, 
muitų, susi nešimų ir pinigų 
reikalais, ir prašė iš Vokie
tijos pagalbos, ir

„Kadangi Pirmesnių poli
tinių savo ryšių Lietuva jau 
išsižadėjo, tai mes įsakome 
savo valstybės kancleriui, 
pasiremiant aukščiau minė
ta Lietuvos Tarybos dekla
racija, vokiečių imperijos 
vardu pripažinti Lietuvą 
kaipo laisvą ir nepriklauso
mą valstybę. Ir mes esame 
prisirengę suteikti Lietuvos 
valstybei Prašomą pagalbą 
ir padėti jai atsisteigti.

„Mes tariam, kad santar
vės, kurios bus padarytos, 
pasirūpins vokiečių imperi
jos interesais lygiai kaip ir 
Lietuvos, ir kad Lietuva 
bendrai neš karės naštą Vo
kietijos, kuri ją išliuosavo.” 
Ar eis lietuviai vokiečių ka

riumenėn?
Lietuva yra viena buvusių 

Rusijos pasienio kraštų, ku- . 
riuos Vokietija bandė pada
ryti iš vardo neprigulmingo- 
mis valstybėmis ir laikyt jas 
savo įtekmėj. Ekonomiškai 
Vokietija išnaudojo tuos 
kraštus visokiais budais, te
čiaus žmonių kariumenėn, 
išskirus tik vieną Lenkiją, 
iki šiol da nebandė imti. Ši
ta gi kaizerio proklamacija 
parodo, kad dabar jisai pa
siryžo imti jau ir žmons Lie
tuvoj.

Kaizeris bandė andai su
daryti tokiu pat budu lenkt 
armiją, bet lenkai sukilo i- 
"Lenkų Legijonas” buvo pa 
leistas.

Berlyno socialistų laikraš
tis „Vorwaerts” nesenai ra 
šė, kad Lietuvoj taipgi augi-, 
didelis pasipriešinimas Vo
kietijai.

Tuo tarpu per Kopenha
gą atėjo žinių, kad Lietuva.



APŽVALGA
LIETUVOS JUDRIAI 

PRADEDA NERIMAUT.
Kuomet klerikalai pradė

jo anuomet reikalauti atski- 
rimo Lietuvos nuo Rusijos, 
socialistai perspėjo lietuvių 
visuomenę, kad tie žmonės 
lošia kaizerio geimĮ. Mes sa
kėm, jog atskirti Lietuvą 
nuo Rusijos, tai reiškia ati
duoti ją vokiškiems plėši
kams.

Ir musų žodis išsipildė.
Pasiremdami klerikalų ir 

vyriauso jų lyderio vyskupo 
Karevičiaus reikalavimais, 
kaizerio razbain inkai pripa
žino Lietuvai "neprigulmy- 
bę” nuo Rusijos ir ima jau 
Lietuvos jaunus vyrus savo 
kariumenėn.

Klerikalai, žinoma, tikėjo
si, kad kaizeris jiems užtai 
"atnagradys." Jie tikėjosi 
gauti sidabrinių, taip kaip 
tas Judošius gavo 30 sidab
rinių už pardavimą Kris
taus.

Pamatęs niekšišką savo 
darbą, Judošius paskui pa
sikorė.

Pamatę juodą savo darbą, 
musų klerikalai irgi prade
da jau nerimauti. Jie jau
čia, kad Lietuvos pardavi
mas jiems reiškia taip-pat 
galą — galą klerikalizmui.

Lietuva po kaizerio jun
gu amžinai nebus. Kaizerio 
dienos jau suskaitytos. Re
voliucija, kuri paliuosavo 
Lietuvą iš po caro jungo, 
paliousuos ją ir iš po kaize
rio jungo; Anksčiau ar vė
liau Lietuva bus laisva. Ir 
tada Lietuvos liaudis savo 
laisvės pardavikams atsimo
kės.

Klerikalai tatai nujaučia 
ir pradeda jau raitytis. Jie 
šaukia jau "visuotinus” sei
mus ir lenda pas prezidentą, 
norėdami Įtikinti svietą, buk 
jie čia nekalti, buk jie vokie
čių politikai "priešingi.’’

Bet Lietuvos pardavimas 
perdaug yra aiškus, klerika
lų išdavystė perdaug yra di
delė, kad tokiais kamuflia
žais galima butų ją prideng
ti. Tokios baisios, tokios nie
kingos išdavystės Lietuvos 
istorija da nežinojo.
SAKO, SELMAS PATAR- 

NAVO VOKIETIJAI.
Tėvynės” bendradarbis 

Spartakas yra tos nuomo
nės, kad buvęs New Yorke 
klerikalų ir atžagareiviškų 
tautininkų seimas padėjo 
Vokietijai pavergti Lietu
vą. "Tėvynės” 20-tam nume
ry jis rašo:

"O ką Jums Seimas davė? 
Tik jus. Molio Motiejai, apsiro- 
kuokite, — suveskite, taip sa
kant, savo rokundu knygas, ir 
pamatysite. Pirma — paga
minote rezoliucijas, kurias Sei
mo prezidiumas tik-tik nepa
miršo laiku pasiusti kam rei
kia, nors telegrama popiežiui 
pasiųsta dar prieš nutarimą ją 
siųsti... Rezoliucijas paskelbus, 
Vokietija, susišnibždėjus str 
Tautos Taryba, ir pripažino 
Lietuvą 'neprigulminga Vokie
tijos militare kolonija P **
Čia Spartakas kalba, žino

ma, apie tas seimo rezoliuci
jas, kur buvo rekalaujama 
atskirimo Lietuvos nuo Ru
sijos.
N Ežį N GEOGRAFIJOS.

"Vienybė Lietuvninkų”, 
pastebėjusi laikraščiuose 
pranešimą, kad Liepejaus 
uostas dabar esąs valomas 
nuo minų ir neužilgo tarp 
Stokholmo ir Liepojaus pra
dėsią plaukiot laivai, sušun
ka:

"Taigi prasidės tiesus susi
nėsimas tarp Lietuvos ir Švedi
jos.”

"V. L.” redaktoriams pa
tartina pasimokyti geogra
fijos. Jie matomai nežino, 
kad Liepojus j^a Latvijoj, o 
ne Lietuvoj.

KODĖL Iš MEKSIKOS IŠ
SIKRAUSTĖ KUNIGAI.
"Naujienos" rašo:

” 'Draugą’ šiurpuliai paėmė, 
kada jis perskaitė 'Naujieno
se’ straipsnį 'Bažnyčios mir
tis,’ kuriame buvo nupasakota, 
kaip ir kodėl užsidarė bažny
čios Rusijoj, o taipgi Zapatos 
žemėj Meksikoj, nors ir rusai 
ir meksikiečiai buvo ir tebėra 
religiški žmonės. Apie Zapa- 
tos žemę tame straipsny j buvo 
nurodyta pastebėtinas daly
kas, kad ten katalikiškos baž
nyčios tapo paverstos į teat
rus ar mokyklas, uors toj že
mėj uiekad nebuvo jokios pro- 
testonų ar laisvamanių agitaci
jos. Žmonės ten kaip buvo 
taip ir paliko katalikais. O 
betgi savo katalikiškas bažny
čias jie pavertė į teatrus, mo 
kyklas ar į vietas vištų paro 
dems. Kodėl? Todėl, kad jų 
žemėj nebeliko kunigų. O ko
dėl ten kunigų nebeliko? Todėl, 
kad jiems ten nebebuvo iš ko 
daryti bizni: žmonės ten, mat 
panaikino pinigus ir viską gau
na uždyką.”
Kunigai šitą teisybę slėpė. 

Jie šaukė, buk Meksikos re
voliucionieriai išviję dvasiš- 
kiją laukan. Tub tarpu gi 
tikroji dvasiškųjų tėvelių iš
sikraustymo priežastis esan
ti doleris:

"Kada paskutinis doleris iš
riedėjo iš Zapatos žemės, tai 
ir paskutinis kunigas nusivijo 
paskui tą paskutinį dolerį.

"Zapatos žemėj nebeliko nei 
vieno kunigo, nes ten nebeliko 
nei vieno dolerio.”

Vadinasi, Kristaus pase
kėjai seka ne Kristų, o dole
ri
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TEISYBĖ BADO AKIS.
Vienas žmogus parašė an

dai Į "Naujienas” savo išpa
žintį, kaip jis būdamas kar
štu kataliku mėgdavo gerti, 
muštis, o ant galo pradėjo 
vogti ir papuolė kalėjiman. 
Bet sėdėdamas kalėjime ga
vo skaityt socialistų laik
raščių, pamėgo jų mokslą, 
virto socialistu ir dabar pa
sidarė doras žmogus.

Šitokia buvusio kataliko 
išpažintis skaudžiai dūrė 
klerikalams i akis. Neturė
dami ką ant to atsakyti, jie 
dabar pradėjo per savo or
ganus loti, jog Į socialistus 
eina tik "latrai” ir "girtuok
liai.”

Bet tai žioplas argumen
tas. Jisai visai neparodo, 
kad socialistai butų blogi 
žmonės. Kad žmogus buvo 
nedoras prigulėdamas prie 
vyčių, tai tas tik vyčius 
diskredituoja. Ir juo dides
niu "latru" ir "girtuokliu” 
klerikalų organai jį vadina, 
tuo daugiau jie save klampi
na. Jie parodo tuo budu, iš 
ko susideda jų abazas.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on May 
15, 191R. as required by the Act of 
October «, 1917.

ORGANIZUOJASI ŽYDŲ 
KAKIUMENĖ.

Kanados karinė valdžia 
pranešė žydų zionistų komi
tetui, kad jauni žydai, ku
rie sulyg naujo konskripci- 
jos įstatymo dabar yra ima
mi kariumenėn, gali pasi
rinkti sau frontą, ant kurio 
jie norėtų kariauti. Tūks
tantis Amerikos žydų jau 
įsirašė žydų batalionan, ku
ris dabar Kanadoj mokina
si, ir manoma, kad šitas Ka
nados valdžios pasiūlymas 
paragins da daugiau žydų 
rašytis ir iš bataliono grei
tai pasidarys jų visa divizi
ja. Dabar žydų batalionas 
susideda iš tokių žmonių, 
kurie buvo liuosi nuo Ame
rikos kariumenės.

Atžagareiviai sa kaize
riu smaugia Lietuvą
Lietuvos atžagareiviai 

talkoje su Vokietijos kaize
riu pasiryžo pavergti Lietu
vą. Jie susitarė įsteigti 
Lietuvoje monarchiją su 
kaizerio paskirtu karalium 
ir paversti Lietuvą Vokieti
jos provincija. Ir Vokietijos 
valdžia jau traktuoja Lietu
vą kaipo savo provinciją, 
nes rengiasi imti iš jos vyrų 
ir pinigų savo karės reika
lams.

Amerikos lietuviai darbi- 
ninkai turi kuoveikiausiai 
pakelti balsą prieš tai. Jie 
turi viešai užreikšti, kad jie 
neprtiaria kaizerio, Karevi
čių ir Bartuškų politikai. Jie 
turi paskelbti pasaulio de
mokratijoms, jogei jie yra 
priešingi tam, kad Lietuvos 
sūnų krauju ir Lietuvos 
turtu butų vykinama Vokie
tijos imperialistų planai. Jie 
turi griežčiausia užprotes
tuoti prieš brutalį užkariau
tosios šalies teisių mindžio
jimą.

Kol neatėjo visuotina tai
ka, kuri nustatys Europos 
valstybių rubežius, tol pa
saulis negali skrityti Lietu
vos kaizerio valstybės dalim. 
Todėl kiekvienas Vokietijos 
pasikėsinimas priversti Lie
tuvą nešti josios karės naš
tą yra priešingas tarptau
tinėms teisėms plėšiko dar
bas.

Ir mes esam Įsitikinę, kad 
tam darbui nieku budu ne
pritars Lietuvos liaudis. Te
gul Kauno vyskupas Kare
vičius ir Amerikos klerika
lų atstovas kun. Bartuška 
nors ir kažin kaip puldinėja 
apie Vokietijos autokratus. 
—mes žinom, kad Lietuvos 
darbo žmonės negeidžia kai-

zeriško jungo nei sau, nei 
Europai.

Ir mes. Amerikos lietuviai 
darbininkait einame išvien 
su Lietuvos liaudim, o ne su 
josios laisvės uardavikais. 
Tegul tad musų baisą išgirs
ta kitų tautų darbininkai.

Rengkime protesto mitin
gus ir pasmerkime kaizeriš- 
kai-klerikalio bloko užma
čias. Skelbkime savo rezo
liucijas svetimtaučių spau
doje.

Visa eilė lietuvių kolonijų 
jau subruzdo veikti. Wor- 
cestc-rio ir I^aivrence’o, 
Mass., Binghamtono, N. Y., 
ir Scrantono, Pa., susipratu
si eji darbininkai jau išnešė 
protesto rezoliucijas skait
linguose susirinkimuose. Tą 
pat rengiasi padaryt ir Wa- 
terburio lietuviai darbinin
kai, Chicagos, Brookiyno ir 
So. Bostono.

Tegul neatsilieka nuo jų 
ir kitos kolonijos. Savo pro
testui jos gali sunaudoti tos 
rezoliucijos tekstą, kurią 
priėmė I>awrence’o ir Wor- 
cesterio lietuviai. (Ji telpa 
kitoje vietoje, šiame "Kelei
vio" numeryje. — Red.)

Bet negana yra vien susi
rinkimų ir protestų. Reikia 
rengties ir prie nuolatinės 
organizuotos kovos su kai
zerio bernų pasikėsinimu 
ant Lietuvos laisvės. Lietu
viai darbininkai turi vienyt 
i daiktą savo organizacijas 
ir steigti visuose miestuose 
Darbininkų Tarybas. Tiktai 
tada, kada protaujantis dar
bininkai sujungs Į daiktą vi
sas savo jiegas, jie įstengs 
apsaugot musų žmonių mi
nias nuo klerikališkų išdavi
kų Įtekmės ir tiktai tuomet 
jie Įstengs suteikti tinkamos 
pagalbos pavergtiems Lietu
vos darbininkams.

PrGrigaitis,
A. L. D. T. Pirmininkas.

Lietuviai Darbininkai, Protestuokim!
įsikėsinimą ir šaukiamės vi- 
I šo pasaulio liaudžių užtari
mo ir pagalbos Lietuvos 
žmonėms.

Kartu mes atkreipiame 
lietuviu visuomenės domą Į 
tai, kad išvien su kaizeriu ir 
jo tarnais eina ir musų atža
gareiviai Lietuvoje ir Ame
rikoje. Jie padėjo Vokieti
jai pajungti Lietuvą.

Kunigų ir kitokių ponų 
: sušauktoji konferencija Vil
niuje jau rugsėjo mėnesyje 
pereitais metais išsireiškė 
už Lietuvos prijungimą prie 
Vokietijos. Jų vadovauja- 
•nasai Landratas "atskyrė” 
Lietuvą nuo Rusų, kad ati
davus ją Į kaizerio globą. 
Kauno vyskupas Karevičius 
paskui pasiūlė Vokietijos 

: valdonams padaryt iš Lietu
vos Krikščioniškai-Konser- 
vatyvę monarchiją po Vo
kietijos valdžia. Ir pagalios 
dabar oficialis Amerikos 
klerikalų atstovas Šveicari
joje, kun. Bartuška, pasira- 

;šė po dokumentu, kuriame 
reikalaujama Lietuvai "ka
raliaus iš svetimos šalies” 
(t. y. Vokietijos).

Mes, Amerikos lietuviai 
darbininkai, griežtai smer
kiame tuos kaizerio bernus 
ir pranešame, kad kovosime 
su jais iki paskutiniosios, 
idant apgynus Lietuvą nuo 
klerikališkai - kaizeriškos 
vergijos.

TIIE PROTEST RESOLU- 
TION.

Adopted by mass-meetings 
of Lithuanians, which were 
addrcssed by Pius Grigaitis 

at Worccster, Lawrence, 
Brighton and Scranton.

A terrible report reached 
us from Europe: The Ger- 
man government which 
swallowed up and enslaved 
Lithuania, has in addition 
to that decided to impose

PROTESTO
REZOLIVCIJA.

Priimta per d. Grigaičio 
prakalbas VVoreesterio, 

Lawrcnce’o, Brightono, 
ir Scrantono lietuvių.
Baisi žinia atėjo iš Euro

pos: Vokietijos valdžia, už
grobusi ir pavergusi Lietu
vą, pasiryžo suverst ant jos 
savo "karinės -naštos" dali 
Ji jau rengiasi imti Lietuvos 
vyrus į savo kariumenę!

Ta valdžia, kurios armi
jos sutrempė Belgiją, Serbi
ją ir Rumuniją; ta valdžia, 
kuri prievarta Įbruko be
ginklei Rusijai pažeminan
čias "taikos" sąlygas; ta val
džia, kuri padėjo Finliandi- 
jos išnaudotojų klesoms su
triuškinti revoliucinio prole
tariato jiegas ir kuri baigia 
smaugti Ukrainą; ta val
džia, kuri kovoja prieš viso 
pasaulio demokratijas, sten
gdamosi parblokšti jas ir už
dėt ant jų savo jungą,—

Ji dabar nori savo plėši
kiškiems tikslams panaudot 
pavergtos Lietuvos sūnų 
kraują ir gyvastis.

Per trejetą metų savo šei
mininkavimo Lietuvoje kai- 
zeriškieji Vokietijos despo
tai naikino kiekvieną gyvy
bės kibirkštėlę nelaimingo
je šalyje. Po jų sunkia lete
na užtroško darbo žmonių 
judėjimas; nuo bado ir skur
do išmirė maži kūdikiai Lie
tuvoje; tūkstančiai suaugu
siųjų darbininkų tapo pa
versti baudžiauninkais ir iš
gabenti Vokietijos gilumon. 
O šiandien tie Lietuvos bu
deliai ketina sumesti Į ka
rės Molocho nasrus da ir 
paskutines Lietuvos jiegas.

Mes, Amerikos lietuviai 
darbininkai, karštai protes
tuojame prieš šitą nežmo
nišką Vokietijos despotų pa-

(upon it 
burdens.

a part of its war 
The German go- 

vemment is allready ma- 
king preparations to con- 
script the Lithuanian men- 
power and thereby inerease 
its own army!

The German government, 
vvhose armies have laid was- 
te Belgium, Serbia and Ru- 
mania; government, which 
by force imposed upon Ru- 
ssia which was disarmed 
and helpless, degrading 
"peace;” government, which 
assisted the exploiters of 
Finland to erush the revo- 
lutionary • proletariat of 
that land and which is com- 
pleting to deal mortal blov; 
to Ukrainia; government, 
whieh is warring against 
the democracies of the 
world, attempting to erush 
them and to establish its au- 
tocratic rule over them,—

This government now de- 
sires to sacrifice tire blood 
and Ii ves of the sotis of Lith
uania in furtherance of its 
detestable, plunderous ambi
tums.

For the three years of 
their regime in Lithuania, 
the hirelings of the kaiser 
have been doing everything 
i n their power to extinguish 
every spark of life in that 
unfortunate country. Under 
their iron heel the activities 
of the vvorking class have 
been suppressed; death 
from hunger and misery 
claimed as its toli uncounta- 
ble thousands of life of the 
little ones in the entire land; 
thousands of grownups ha
ve been reduced to slave ry 
and exported into Germany 
for involuntary servitude. 
And yet to-day the hangmen 
of Lithuania are threat- 
ening to feed the insatiable 
Moloch of the war with the 
remaining vietims of their 
regime.

We, the Lithuanian wor- 
kers in America, do herėby 
protest against this new at
tempt of the German des- 
pots against this helpless 
people, and we call upon the 
peoples of the world for in- 
tercession and assistance to 
the people of Lithuania.

At the šame tinie we call 
the attention of the Lithua
nian world to the fact, that 
our conservatives in Lithua
nia and here in America are 
cooperating in the destruc- 
tion of Lithuania vvith the 
kaiser and his followers. 
They actuafly hclped Ger
many to enslave Lithuania.

The clerics and the weal- 
thy landovvners of Lithua
nia called a conference in 
Vilnius (Vilna) iii Septem- 
ber, lašt year, and there 
they expressed themselves 
in favor of Lithuanias an- 
nexation to Germany. The 
present Lithuanian Landrat 
in which these elements pre- 
dominate have separated 
Lithuania from PvUssia with 
the sole purpose of driving 
Lithuania into the clutches 
of the kaiser, placing it un
der his proteetorate. The 
bishop of Kaunas (Kovno), 
Karevičius, offered to the 
rulers of Germany to create 
out of Lithuania a "Conscr- 
vative-Christian monarchy, 
under t be overlordship of 
Germany." And even now 
the official representative 
of the Lithuanian clericals 

jin the United Statės, presen- 
jtly residing in Switzerland, 
Rev. Ft. Bartuška, has sig- 
ned a declaration deman
ding for Lithuania "a king 
of foreign blood” (meaning 
a German prince as a ruler 
for Lithuania).

We, the Lithuanians in 
America, firmly condemn 
such steps of the hirelings 
of the kaiser and announce, 
that we shall fignt to the 
lašt with them and their 
kind, so as to save Lithua
nia from clerical-kaiser ser
vitude.
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Gelbėkim Lietuva!

—Alou, Maik, palauk!
—Kągi sakysi, tėve?
—Ar negalėtum tu man iš- 

virozyt, kaip as galėčiau iš
važiuot į Lietuvą?

—O tai kam?
—.Jau aš šitoj kontrėj bū

ti nenoriu!
—Turbut kokia šėlmystę, 

tėve, padarei ir nori pabėgti.
—Kad tu tuoj viską nori 

žinoti. Kaip aš tik noriu ką- 
nors duplimatiškai kalbėti, 
tai tu tuoj capt man už lie
žuvio ir trauki.

—Aš tau, tėve, liežuvio vi
sai netraukiu ir gali sau jį 
burnoje turėti, aš tik noriu 
žinot priežastį tavo keisto 
sumanymo.

—Tai, vaike, ne skėstas 
sumanymas, ale regli dupli- 
matiškas.

—Manau, kad tavęs, tėve, 
Bielskis Amerikos ambasa
dorium į ”konservatvviškai- 
krikščionišką Lietuvos mo
narchiją’* da nepaskyrė, tai 
kogi tau ten važiuoti?

—Vaike, čia gyvenimas 
eina ant bom, taigi ir noriu 
važiuot geresnio jieškot

—Juk tu, tėve, da nesenai 
man sakei, kad gyveni ant 
Dievo burdo, sakei, kad va
sarai atėjus ir visai be darbo 
ir pastogės gali gyventi, nes 
maistui žemės vaisių, o guo
liui žolės yra užtektinai.

—Jes, Maike, aš taip sa
kiau, turbut buvau tada iš
sigėręs, ale dabar esu trez- 
vas ir suprantu, kad buvau 
durnas šitaip manydamas. 
Vakar naktį aš nuėjau į par- 
kę ir atsiguliau sau po krū
mu, kad pramigti. Kaip tik 
sau nekaltai užmigau, tik 
štai ant syk surikau —Vaje- 
zau-marija!.. Vardan dievo- 
tėvo ir sunaus... Man pasiro 
dė, kad perkūnas trenkė 
į kojas.
pamačiau juodą, kaip man 
pasirodė, velnią.

—Matyt, tėve, buvai išsi
traukęs.

—Nausa, Maike. Tai bu
vo policmanas kai velnias su 
I .a rankoj. Tai jis man 
r< ė per padus ir liepė mu- 
vintis lauk.

—Vadinasi, ant dievo bur
do negali būti.

— Nausa.
—Dėlto nori važiuot į Lie

tuvą, kad ten galėtum gy
vent nenaudėlio gyvenimu?

—Vaike, tu išnevožini ma
ne. Aš ten galiu būti 
niausiu žmogum. •

—Gal kerdžium?
—Taip ir trauksiu 

marmuzą, jei da sykį 
tai)) abrozdysi.

—.Joks teisingas darbas, 
tėve, žmogaus nepažemina.

tt. Lietuvos Laisvės Fondo 
naudai.

6. Aukų rinkimu į Lietu
vos Laisvės Fondą užsiima 
visi A. L. D. Tarybos sky
riai ir visos draugijos, ku
rios nutaria tuo užsiimti ir 
pranešti apie tai A. L. D. 
Tarybos centro komitetui.

Spausdintus įgaliojimus, 
kvitas, štampas ir kitas po- 
pieras L. L. F. aukų rinki
mui A. L. D. T. vietiniai ko
mitetai ir draugijos gali 
gauti nuo A. L. D. T. centro 
komiteto.

7. A. L. D. Tarybos vieti
nis komitetas paskiria aukų 
ir mokesčių rinkėjus ir duo
da jiems įgaliojimus au
koms rinkti. Įgaliojimai tu
ri būti su vietinio komiteto 
pirmininko ir iždininko pa
rašais.

8. A. L. D. T. skyrių vieti
niai komitetai ir draugijos 
surinktas L. L. F. aukas ir 
atskaitas kas mėnuo pasiun
čia A. L. D. T. centro komi
tetui. Pinigai siunčiami iš
pirkus money orderį ant 
vardo K. Gugio, A. L. D. T. 
iždininko, 3233 S. Halsted 
st., Chicago, III.

Kl. Jurgelionis,
A. L. D. T. Laik. K-to 

Vice-Pirmininkas.

(?) tautos žmonių likimą, 
x?t suvažiavo sukelt vaidus 
ir varžyt žmonių nuomonę. 
Pamaldos ir pasiuntimas po
piežiui ištikimybės užtikri
nimo, tai buvo svarbiausi jų 
reikalavimai, kas ir pasiro
dė didžiausiom sorkėm, ko
kios kada pasaulyje yra bu
vę.

Bagočius: Tai kodėl gi
socialistai atsisakė dalyvau- 
,i? Jeigu jie patįs dar
bininkam tikrina,kad liuosy- 
bė yra išganaunama tik 
per kovą, tai juk tame sei
me buvo geriausia proga tai 
kovai.

Kodėl gi ponas Stilsonas 
nepribuvo ir atsistojęs ant 
Madison skvero nepasakė, 
kad nebūkit kvaili, nedarky- 
kit be reikalo popieros, nes 
rezoliucijos nieko negelbės? 
Lietuvių socialistai, darbi
ninkų vadovai, neleido dar
bininkams seime dalyvauti, 
tas parodo, kad juos paliko 
aukomis keliato tautininkų 
ir klerikalų. Jeigu lietuviai 
socialistai aiškina, kad ne
matė reikalo dalyvaut sei
me, tai kodėl visų šalių soci
alistai randa, kad reikalin
ga imt dalyvumą parliamen- 
tuose ir visokiose valdiškose 
įstaigose ir kodėl su buržua
zija gyvenam, jeigu neno
rim su ja dalyvauti viešuo
se susirinkimuose, ir nesu
tinkam drauge reikalaut 
laisvės tautai?

Stilsonas: Nurodo, kad 
socialistai suprato, jog nėra 
reikalo tautininkams, kleri
kalams ir biznieriams padė
ti pust tuščią burbulą.

Nurodo, kad su jais nie
kados negalima susitaikyt, 
nes jie tik taikosi savo val
džioms padėt darbininkus 
pažabot ir su jais važiuot 
patįs nematydami kelio.

Kad jie patįs netiki į tau
tos liuosybę, tai yra faktai: 
perskaito straipsnį iš 
"Draugo,” kuriame sako
ma: ”0 tokiem neprausta
burniam, kaip Šliupas, Moc
kus ir Bagočius, mes gavę 
neprigulmingą Lietuvą mo
kėsim užčiaupt burnas,” — 
tai viena. Antra, su kokiu 
tikslu Kauno vyskupas Ka
revičius važiavo į Berlyną 
pas kaizerio klapčius pasi
tart, tai jau visiems aiškiai 
žinoma, kad tas ponas reika
lavo monarchiškos Lietuvos 
nors ji butų ir po vokiečių 
junkerių globa. Tai iš kur
gi mato mano oponentas, 
kad darbininkai iikosi nu
skriausti arba palikti auko
mis keliatos buržujų?

Kas link dalyvavimo soci
alistų parlianientuose ir val
diškose įstaigose, tai kitas 
dalykas. Tenai yra leidžia
ma įstatymai. Tenai galima 
ginti darbininkų teises. Tai 
yra sociaiistų būtina parei
ga užimt kur tik galima vie
tas ir atstovaut darbininkų 
reikalus.

Kodėl mes su buržuazija 
gyvenam? Tai todėl, kad 
mes prieš ją kovojam.

Po debatų leista balsavi
mas, kuri pusė prirodė dau
giau teisybės. 1-mas. F. Ba
gočius,gavo balsų 286, 2-ras, 
J. V. Stilsonas, gavo 602 
balsus.

F. Bagočius paaiškino, 
kad tai nebuvo jo grynas 
įsitikinimas gint Lietuvių 
seimą, bet tiktai jį galutinai 
išdiskusuot. Ant galo pats 
Bagočius pripažino, kad tai 
išėjo didžiausios sorkės iŠ 
ouųfąTsdu jį so^jua; ounas 
delegatų.

Verta paminėt, kad Lais- 
,vės Kiiubo jauni vaikinai 1____i----- j; .?-----

ATSIŠAUKIMAS.
Lietuviai!

Ūmiausiu laiku mums rei
kia sudėti Lietuvos Laisvės 
Fondą, kurį įsteigė ir tuni 
sovo kontrolėj Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba.

Kada ant Lietuvos tapo 
užnerti nelaisvės pančiai, 
kada Lietuva yra atiduoda
ma vokiečių imperialistams 
amžinam išnaudojimui ir 
pavergimui, kada net iš pa
čių lietuvių randasi* tokių, 
kurie prašo "krikščioniškos- 
konservativiškos monarchi
jos” Lietuvai ir "svetimo 
kraujo karaliaus,” — r.e*. 
vienas lietuvis, kuriam rupi 
tikra Lietuvos ir žmonijos 
laisvė, neprivak) sėdėti su
dėjęs rankas, nei vienas lie
tuvis neprivalo užsiganėdin
ti tik kalbomis, neprivalo 
būti nei vieno lietuvio, kuris 
atsisakytų indėti savo duok
lę, nors ir mažą, Lietuvos 
Laisvės Fondan.

Šiandien turime veikti 
Lietuvos laisvės reikale y- 
pač mes, Amerikos lietuviai 
darbininkai. Nes Lietuvoj 
lietuvių darbininkų judėji
mas yra užsmaugtas, nes so
cialistų partija ten beveik 
nebegyvuoja, ir pasaulis ne
gali girdėti Lietuvos darbi
ninkų balso. Pasaulis tegir
di dabar tuos lietuvius, ku
rie buvo ir yra darbininkų 
gerovės ir laisvės priešais.

Musų pareiga yra kuo- 
greičiausia ateiti pagalbon 
Lietuvos darbininkams, ir 
visais mums galimais bu
dais gelbėti Lietuvos laisvę 
kuri yra parduodama.

Kada musų priešai leidžia 
tūkstančius Lietuvos skan
dinimui, mes turime sudėti 
tiek pat, jei ne daugiau, 
tūkstančių Lietuvos laisvės 
gelbėjimui.

Tuo tarpu Lietuvos Lais
vės Fonde mes turime tik 
keletą desėtkų dolerių. Taip 
negali būti. Ūmiu laiku mes 
privalome turėti keletą de
sėtkų tūkstančių dolerių.

Sukruskime! Darbininkų 
Tarybos skyriai, draugijos, 
ir visi laisvės rėmėjai ir rė
mėjos Lietuvos Laisvės 
Fondo auginimą šiuo laiku 
tegul padaro savo svarbiau 
siu reikalu.

Visų aukautojų ir aukų 
rinkėjų žiniai šiuo yra pa
duodamos sekančios Lietu
vos Laisvės Fondo taisyk
lės:

ninkams, klerikalams ir gir
tiems biznieriams jokios re
zoliucijos netiks, nes jų re
zoliucijos buvo išanksto pa
gamintos, ir seimas turėjo 
jas tik patvirtint, nežiūrint, 
ar jos tinkamos, ar ne.

Rodos, mano oponentas 
dalyvavęs seime, pats savo 
akia matė, kaip daug rezo
liucijų buvo priduota, o gal 
ir naudingų — bet seimo šu
lu percenzuruotos visos nu
ėjo į gurbą.

Toliaus nurodė Jankaus
ko sumanymą, kokiu budu 
reikalaut Lietuvai neprigul- 
mybės ir kaip atgaivinti ją.

Perskaitė straipsnį iš ”A- 
merikos Lietuvio” apie die- 
notvarkį, iš ko pasirodė, 
kad ir patįs tautininkai ne
pasitenkino tokia tvarka.

F. Bagočius: Matot, kaip 
mano oponentas praskynė 
sau kelią Seiman. Jeigu Stil
sonas ir jo draugai butų da
lyvavę, tai tikrai butų ten 
buvus kitokia tvarka, ir bu
tų davę proletariato balsui 
vietą; butų nurodę kokius 
mierius darbininkai stato ir 
tokiu budu būt galima vi
som srovėm liuesai daryt 
rezoliucijos, seimas būt kry- 
pęs darbininkų pusėn; būt 
likęs visuotinu, tada butų 
buvę kam taisyt ir rezoliuci
jos. Dabar-gi darbininkų 
vadovai pasirodė tiesiog 
zuikiais, nes kai]) matosi iš 
jų ginčų dėl seimo, jie bijojo 
kunigo, tautininko, buržua- 
zo ir girto biznieriaus. Soci
alistų gi pareiga—dalyvaut 
visur kaipo darbininkų va
dovams. Seimas leido ir 
darbininkams išsireikšt sa
vo nuomones ir gint dar
bininkų reikalus.

Stilsonas; Man rodos, 
kad jau aš „paminėjau, jog 
iš kalno bu^o permatoma, 
kad rengiamam seime nega- 
ėjo būt vietos darbinin
kams reikalaut liuosybės. 
nes jeigu bot reikalauta, tai 
kaip tik tokios, kokios Rusi
jos proletariatas pareikala
vo.

Na, o ką-gi mano brangus 
oponente, ant to atsakytų 
visų šalių autokratiška ir 
buržuaziška spauda? Ji 
žarijom spiaudo ant Rusijos 
prolctariškų teisių (?). Aiš
ku kaip diena, kaip ponai 
valdonai darbininkiškos 
liuosybės ne tik ką neapken
čia, bet dar stengiasi ją kaip 
galėdami nuslopinti. Ant 
galo kokios tai lietuvių bur
žuazija reikalauja Lietuvai 
ueprigulmybės? Ar gi svei
kai protaujantis darbinin
kai gali sutikt važiuot į jų 
nurengtus seimus, kelt su 
jais riksmą ir jieškot to, ko 

Į nėra ir negalima šiandien 
Iatsiekt? Nes nasirodė. kad

Parengti Laisvės Kliubo 
Įvykę 28 d. balandžio, 1918. 

PHILADELPH1A, PA.
Pirmininku išrinktas J. 

Šukys, sekretoriais debato- 
rių išsireiškimams užraši
nėti išrinkta A. Burė ir K. 
Mačys. Laikas debatoriams 
nustatyta šiaip:

1-mu kartupo 25 min. 2-ru 
kartu po 10 min., o trečiu — 
po 5 minutes.

F. Bagočius: Kalba už rei 
kalingunią Seimo. Nurodo, 
kad ant paviršiaus žemės 
gyvena daug šimtų milionų 
žmonių, kurie yra pasidali
nę į tautas. Vienos tautos 
yra didelės, stiprios, galin
gos, kaip tai: Vokietija, An
glija, ir tt. Kitos gi tautos 
mažos ir silpnutės, bet jos 
pataiko savim valdytis. 
Daug mažų tautų—jų tarpe 
ir lietuvių — pavergtos ga
lingesnių, kurios silpnąsias 
spaudžia ir išnaudoja.

Europos karė iškėlė obal- 
sį pasiliuosavimo mažųjų 
tautų; tautos reikalauja 
liuosybės.

Apgailėtina, kad lietuviai 
ne vienaip supranta tautos 
gerovę. Kada kįla Lietuvos 
liuosavimo klausimas, tam 
svarbiam reikalui reikalin
gas sutartinas visų lietuvių 
darbas, reikalingas yra vi
suotinas. seimas, kad spręs
ti apie Lietuvos likimą, t. y. 
aprūpint tautos ateitį. So
cialistai nuo to sprendimo 
atsisakė, ar tai nesupratę 
seimo svarbos, ar nepagal
voję. Už tatai galima pa- 
dėkavot socialistų vado 
vams, taip pat ir mano apo- 
nentui Stilsonui, kad per jų 
pasidarbavimą Lietuvių 
proletariatas pasiliko užpa
kaly, ir proletariato balso 
nebuvo girdėt Lietuvai lais
vės reikalaujant, kas turėjo 
būti būtina pareiga visų 
srovių. O čia kaip tik prie
šingai lietuviai darbininkai 
ir nedalyvavo. Tuomi pada
rė didelę skriaudą.

J. V. Stilsonas: Jeigu tau
tos yra slegiamos, tai toli 
gražu, kad ką nors galėtų 
jų pasiliuosavimui padaryt’ 
panašus šernai, koks buvo 
New Yorke. Bet paliuosa- 
vimui tautų podraug ir dar
bininkų klesos yra didžiau
sia pareiga vienytis darbi
ninkams, lavintis supratime, 
kaip politiškam, taip ir eko
nomiškam, kad suprast, iš 
kur kįla tautų podraug ir 
darbininkų slėgimai. Tada 
galima bus reikalaut liuosy
bės, jei ne geruoju, tai tie
siog prašalinant karūnuo
tos galvos, kurios ir yra 
tautų slėgimo priežastis.' i

Socialistai tą iš kalno per-į atsiekt? Nes pasirodė, kad 
matė, kad jiems, t. y. tauti- • ir jie savo seime nenupiešė

Pažemina save tik valkata, 
nenaudėlis. Tu-gi. tėve, ki
tokiam darbui netinki, nes 
viena persenas, o antra...

—Perdurnas... ką?
—Jei pats prisipažįsti, tai 

gal ir teisybė. Naudos Lie
tuvai, kaipo atgyvenęs jau 
savo amžių, nepadarysi, tai 
ir kam tau bastytis? Geriau 
baigk savo dienas čionai.

—Nausa, vaike, aš dadaug 
naudos Lietuvai galiu atneš
ti. Neužmiršk, kad aš esu 
vyčiu generolas, o kaizeris 
jau šaukia ant vainos lietu
višką vaiską, tai aš galiu likt 
da ir antru Kinderbugu. O 
ką ant to sakai?

—Juokčiausi, jei butų juo
kas.

—Šių r, Maik, 
kas!

—Paikinusia 
tėve, kokia tik tau kada 
nor3 galvon atėjo.

—Tu, vaike, nežinai, ale 
aš jau žinau, bo aš ir ant 
turkų vainos buvau.

—Paklausyk, manęs, tėve, 
ir eik pas kokį nors farmerį 
vištų ganyti, o ne paikystes 
pasakot, nes kaip bematant 
atsidursi beprotnamy.

—Vištų veizdėti, vaike, tu 
eik pats. Vyčių jenerolui 
|tas nepritinka! Aš tau sa
kau, kad aš galiu būti da ir 
didelis žmogus, prieš, kurį 
drebės visi cicilistų šmotai! 
Kad tik aš žinočiau, kaip 
dabar galima sugrįžti į Lie
tuvą, kad sumarinas nepa- 
skandytų. Delio aš tavęs ir 
klausiu, o tu man niekus 
tauški.

—Lygiai, tėve, kaip ir tu! 
Tik tie tavo niekai daug 
tuštesni ir paikesni. Nežiū
rint visa to, aš suprantu, ka
me dalykas. Jis ve kame: 
jusų vyčių ir klerikalų atsto
vas kunigas Bartuška yra 
pasirašęs po tuo dokumentu, 
kuris priparodo, kaip kuni
gija ir vyčiai pardavė Lie
tuvą kaizeriui. Tas doku
mentas šiandien randasi ir 
mes socialistai pagalios nu
trauksime nuo klerikalų vei
do veidmainiavimo lyčiną, 
štai kodėl jum kinkos dreba ( 
ir dėlto tu rengiesi jau beg-' 
ti...

—Gudnait.

i
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Aš praplėšęs akis Į

vož-

per 
mane

čia ne juo-

nesąmonė,

Kryžeivio skraistę nuo jus 
nutraukę,

Atskleisim svietui jųsų 
slaptybę

Nuo jūsų veido nuėmę 
kaukę,

Greit pamatysim jus nekal
tybę...

Lietuvos Laisves Fondo

KELKITE, JUS NUSIMINĘ!
Kelkite jus nusiminę! Akis prasitrinkit! 
Paklausykit, pažiūrėkit, ką griausmai atlydi i 
Pilna baimės ir paikumo veidą išblaivinkit, 
'Žiauri žiema jau praėjo, pavasaris žydi...

Jau dausų židrioj bedugnėj saulė spinduliuoja! 
Ji ugninį pasmerkimą pilkai tamsai meta!
Ir kiltos rūstybės giesmę žaibų stygoms groja... 
Kelkite! Te ausys girdi ir akys te mato!

Kelkite jus verkiantieji, nulenkti prie žemes, 
Verčiami botago smūgiais uolas pečiais risti! 
Atsitieskit, pažiūrėkit, delei keno laimės 
Priversti savo kaukolėms platų kelią grįsti...

Pasižvelgkit tiesos veidan — tiesos jus krūtinėj... 
Pasižvelgkite į širdį, kuri plaka, jaučia... 
Augštyn galvas! Pažiūrėkit ar dangaus mėlynėj 
Rubežius kas-nors išbraižė ir juos peržengt draudžia?

J. B. S.

X M

1. Lietuvos T^aisvės Fon
das yra laikomas Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos Laikino Pildomojo Ko
miteto (centro) globoje, kol 
tęsės to komiteto įgalioji
mas.

2. Lietuvos Laisvės Fondo 
pinigai yra suvartojami ko
vai už Lietuvos laisvę, kaip 
tai nurodyta 
rezoliucijoje.

3. Pinigai 
Laisvės Fondo gali būti iš
mokami dviejų trečdalių A. 
L. D. Tarybos centro komi
teto narių nutarimu.

4. Lietuvos Laisvės Fon
das susideda iš aukų ir mo
kesčių, kurias lietuviai dar
bininkai liuosu noru sutiks 
užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos 
didžiumos savo narių nuta
rimu užsideda mokestis ant

____  ______ savo rengiamų balių ir kito-
| paaukavo diskusantam po kių pramogų ir ima ekstra 
bukietą gėlių už išvilkimą įžangos nuo lc. iki 3c. nuo 
seimo į aikštę. žmogaus, o taipgi rengia ba-

įsteigiamoje

iš Lietuvos•

: ' žmogaus, o taipgi rengia bą
li. Mačys, sekretorius, liūs, vakarus, prakalbas ir

Skaitytojų Mosimai j
Klausimas.

Gerbiamoji Redakcija:—
Malonėkite paaiškinti, kas 

toks yra ”Gpiumas” ir delko 
žmones taip labai nori jo nu
sipirkti, nesykį mokėdami 
didelius pinigus, o valdžia 
iraudžia tatai daryt?

"Keleivio” skait.

Atsakymas.
Opiumas yra iš baltų ne

išnokusių aguonų išsunktas 
skystymas, daugiausiai kul
tivuojamas Egipte, Turki
joj ir Britiškoj Indijoj. Mar- 
ketan pristatomas pavidale 
ridikėlio galvukės.

Opiumo chemiška sąstatą 
susideda: iš morfino 10.3 
proc. cedeino 0.25 proc., nar- 
kotino 6.8 proc., narceino 6.7 
proc., mekonino 0.8- proc., 
mekoninės rakšties 5.1 proc. 
riebalų 2.2 proc., kaučuko 6 
proc., sakų 3.6 proc., gumi
nių dalykų 25.2 proc., gurno 
1 proc., daržovių skysčių 
19.1 procentų ir 9.8 procen
tai vandens, šitokis sudėti
nis yra ypatingi nuodai.

Vartoja opiumą paprastai 
rūkymo formoj. Jis veikia 
ant žmogaus nervų migdi- 
nančiai; užmiegantis jau
čiasi smagiai, matydamas 
įvairius linksmus sapnus. 
Opiumas paraližuoja proto 
centras ir daugiau opiumo 
paėmęs gali numirt po dvie
jų valandų. Po biskį varto
jant opiumą nuodai destruk
tyviai veikia palengva; 
žmogus sunyksta, širdies 
plakimas vis eina silpnyn, 
protas paraiižuojasi ‘pama
žu ir tokia opiumo auka jau 
negali be tų nuodų išturėti 
nei vienos dienos. Mirtis ne- 
išvengtinai ateina.

Žmonės taip pageidauja 
tų nuodų todėl, kad kas pra
dėjo vartoti, be jų kankina
si ir dėlto moka brangiai, 
kad tik gavus. Pirkliattto- 
jai gi brangiai moka už o- 
piumą, nes brangiai parduo
da vartotojams mažose do- 
zose.

V iso pasaulio tautos drau
džia opiumą vartoti, nes tai 
yra saužudystė, kuri ne vien 
vartojančiam paraližuoja 
smegenis, bet jei vartojantįs 
būna tėvai, kūdikiai gema 
nenormaliu protu ir kitais 
defektais.



KELEIVIS”
GERIAUS1S DARBO 2MON1V 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ..................  |1.76
Pusei metų ..................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuoae:
Metanu ........................... >2.26
Pusei metų ..................... 1.25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadvay, So. Boston, Mana.

H

True translation filcd with the p->st- 
master at Boston, Mass., on May 
29, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

SUĖMĖ TRIS RUSŲ 
RAŠYTOJUS.

New Yorke likos areštuo
ti tris rusų rašytojai, kurie, 
kaip valdžia sako, ”po visą 
šąli vedę anarchistišką pro
pagandą, kad nuvertus Su
vienytų Valstijų valdžią.”

Suimti vadinasi Ivan Na- 
vikov, Leon Bobkin ir Alck- 
sander Burkach. Valdinin
kai sako, kad šitie žmonės 
su pagallia magazino ”Kolo- 
kol” platinę savo agitaciją 
po visą Ameriką. Policija 
suėmė to magazino 30,000 
egzempliorių, kurie buvo 
jau gatavi išsiuntinėjimui.

CARĄ TLOJ TEIS KARIŠ
KAS TEISMAS.

Amsterdam.— Berlyno 
”Lokal Anzeiger” praneša, 
kad birželio pabaigoj jau 
prasidės Maskvoj caro teis
mas. Jį teis kariškas teis
mas slapta.

Kelios dienos atgal buvęs 
Rusijos caras likos perkel
tas iš Tobolsko i Ekaterin- 
burgą, Uralo kalnuose. So
vietų valdžia paaiškino, kad 
jį reikėjo perkelti todėl, kad 
kaimiečiai pradėję tartis jau 
jį paliuosuoti. Carukas dėl 
menkos sveikatos pasiliko 
Tobolske.

i

REIKALINGA mergina arba našlė 
prie namų darbo. Darbo nedaug, mo
kestis gera. Kreipkitės šiuo adresu: 

E. Tamuleiz, (21)
BOX 39, Ilion, N. Y.

Mikola* Shiletkis Kauno gub., Zara
sų pav., Salaku parap., Leminčlio 
viensėdijos, pajieškau savo giminių 
draugų ir kaimynų, visi, kurie mane 
pažįstat, meldžiu greit atsišaukti 
šiuo adresu:

M. J. Shileikis,
255 Broadvay, So, Boston, Mass.

Pajieškau Marijonos ir Onos Lau- 
rinaičiukių ir kitų giminių ir pažįs
tamų. Marijona pirma gyveno Ba 
yonne. N. J. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav. Jurbarko valsčiaus, 
Skirsnemunės kaimo. Malonėkit atsi
šaukti, adresuodami šiaip: (22)

Mr. Jonas Laurinantis.
2204 Forbes str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 23 metų amžiaus, aš esu 
25 metų amžiaus, 5 pėdų ir 10 colių 
augščio, iš amato mechanikas. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo 
paveiksią, atsakymą ir platesnes ži
nias suteiksiu per laišką. Paveikslus 
grąžinsiu. (21)

Joseph Marks,
826 So. 18-th st,

St. Joseph, Mo.

"i S. L. A. 26 KUOPOS PRO
TESTAS PRIEŠ CENTRO 

VALDYBĄ.
S. L. A. 26 kuopa* iš Milli- 

nocket, Me., savo mėnesi
niame susirinkime, laikyta
me 5 gegužės, svarstė nau
ją Susivienijimo konstitu
ciją, kuri pasirodo ne daug 
kuo skiriasi nuo prūsiškos, 
junkeriškos konstitucijos. 
Kada pasaulis kovoja už de- 

(mokratiją ir nori iššluoti iš 
j pasaulio autokratiją ir des
potizmą, musų SLA. Pildo- 

imoji Taryba naikina visokį 
da iki šiol organizacijoje bu
vusį deniokratumą ir įveda 
tikrai autokratinį rėžimą.

Su organu tas pat yra. 
Musų kuopa 3 kartus siuntė 
organan savo nutarimus, 
bet organo vedėjai kuopų 
balsui organe vietos neturi; 
jie organą užpildo Šliupo ke
lionių įspūdžiais bei kitais 
savo politikos dalykais, o 
organizacijos narių ar kuo
pų nuomonės randa vietą tik 
redakcijos gurbe.

Visa tai imant atydon mi
nėtoji kuopa vienbalsiai pro
testuoja prieš atėmimą na
riams teisės patiems spręsti 

i apie organizacijos reikalus; 
■ naujoji konstitucija įveda 
musu organizacijoj auto
kratišką tvarką ir aprube- 
žiuoja narių teises iki visiš
ko tų teisių panaikinimo.

Taipgi protestuojame 
prieš SLA. Centro sekreto
rių ir redakciją už paverti
mą musų lėšomis užlaikomo 

i organo vienos srovės reika
lų reiškėju, vietoje, kad be
šališkai tarnauti organizaci
jos reikalams ir nemaišyti 
apdraudos organizactjon 
srovinės politikos.

Kadangi musų balsui nė
ra vilos musų organizacijos

• organe, priversti esame 
i kreiptis į visuomenei tar
naujantį laikraštĮ, tikėda
miesi, kad tas neatsisakys 
suteikt musų žodžui vietos.

Jonas Gcndvile, pirm., 
St. Grinius, sekrt.

SUSIVAŽIAVIMAS 
LSS. XI Rajono.

Birželio 9 d., nedėlioj į- 
vyks XI rajono susivažiavi
mas, Aurora svetainėje, 
1167 Chene st., Detroit, Mi- 
chigan. Posėdžiai prasidės 

i 9 vai. ryte. Toje pačioje sve
tainėje 8 birželio vakare, 

116 kp. parengia vakarą. 
I Delegatai malonėkite nesi- 
vėlint, nes atsilankiusieji iš. 
vakaro turės progą susipa- 

Į žinti.
• Kuopos malonės prisiųsti 
kuodaugiausiai delegatų, 
nes yra daug svarbių reika
lų svarstymui. Susivažia
vimui reikės rinkti veik visą 
valdybą, nes finansų sekre
torius jau atsisakė, taipgi 
pranešė ir iždininkas, kad ir

> jis atsisako. V. Vasys,

LlffS. II RAJONO KONFE- 
RENCUOS DELEGAČIŲ 

DONAI.
Konferencija prasidės ly

giai 11 valandą iš ryto, 26 
gegužės, po No. 376 Broad- 
way, So. Bostone, lietuvių 
socialistų salėje.

Delegatės, kurios atva
žiuos ant North Stationo, 
turi imti ”City Point” karą 
ir išlipt So. Bostone^* ant 
kampo Broadway ir E st. 
Ten pat jau ir salė.

Atvažiavus gi ant South 
Stationo reikia imti ”Sub- 
way” (požeminį traukinį), 
kuris randasi ten pat, prie 
South Stationo. Pirmutinė 
stotis nuo South Stationo 
bus So. Bostonas; čia reikia 
išlipt ant viršaus, paimt 
”Broadway” karą ir išlipt 
ant kampo E st., nes ten jau 
saė.

Org. Michelsonienė,

Pajieškau brolio Julijono Andruš- 
kevičiaus, prieš metus laiko jis gyve
no Bostone. Jo paties ar kas jį žino 
meldžiu atsiliepti.

Juozapas Andruškevicius,
83 Lafayetta str, Paterson, N. J.

Pajieškau Juozapo Daukšo, prieš ke 
lis metus jis gyveno Canton. III. Ka
dangi aš išeinu kariuiuenėn, tai no
rėčiau su juų susižinoti. Jis is Suba
čiaus kaimo, Kaunu gub. Meldžiu 
atsišaukti. (23)

Albinas Daukšas,
604 Oakland avė., I’eoria, III.

Pajieškau pusbroliu; Motiejaus 
Tribičio, Vincento Birbiios ir Alekso 
Rimkaus, visi Kauno gub., Raseinių 
pav.. Tribičius Girininkų sodžiaus, 
Birbilas Žvangų parap.. Gorainių so
džiaus, Rimkus Lasdauėnų sod. Mel
džiu atsišaukti. (22)

Juozapas Stančikas,
19 West 2-nd sti., St Charles, III.

Pajieškau Salomėjos Verkelaiėios- 
Rakickienės, jinai is Usnonių sod., 
Padbiržės parap., Kauno gub. Taipgi 
ir kitų savo pažįstamų meldžiu atsi
šauktu

Jonas Gintautas,
65 Brook st., Lawrence, Mass.

KETURI ORLAIVIAI ANT 
LONDONO BUVO NU

ŠAUTI ŽEMĖN.
Iš Londono oficialiai pra

nešama, kad laike vokiečiu 
užpuolimo ant Londono pe
reitoj savaitėj keturi oriai-j 
viai likos nušauti žemėn. ,

RUSAI APSIIMA NUGIN
KLUOTI LAIVYNĄ.

Maskva.— Užsienio mi- 
nisteris čičerinas mušė Ber
lynan telegramą, kad rusai 
sutinką nuginkluoti Juodų
jų jūrių laivyną, kad tik įti
kus Vokietijai.

ODESOJ KARIŠKAS 
PADĖJIMAS.

Londone gauta žinių, kad 
Odesoj austrų komendantas 
paskelbęs karišką stovį. Ki
jeve gauta žinių, kad Odesos 
gatvėse einą mūšiai. Aust
rų patroliai vaikščioja gat
vėmis dieną ir naktį. Žmo
nės bėgą iš miesto tūkstan
čiais.

LEVVISTONE SUĖMĖ 
VAGONĄ SVAIGAU.
Pereitoj nedėlioj Lewis- 

tone, Me., policija suėmė 
vagoną svaiginančių gėri
mų, tarp kurių buvo alaus,, 
degtinės, romo ir brandės, ■ 
išviso $14,000 vertės. Maine 
yra sausa valstija ir gėri
mus tenai gabenti draudžią- 
ma.
UNIJOS NUPIRKO BON

DSŲ Už $1,302,250.
Darbininkų unijos Massa

chusetts valstijoj nupirko 
už $4,302,250 bondsų. Vien 
Bostono unijos paėmė už 
$1,670,200 bondsų.

11,361 SLEKER1ŲMASS. 
VALSTIJOJ.

Sulyg gen. Crowder pra
nešimo, Massachusetts vals
tijoj esą 11,361 slekeriu.
PHILADELPHIA IŠMETĖ 

VOKIEČIŲ KALBĄ.
Philadelphijos mokyklų 

valdyba nubalsavo išmesti 
iš mokyklų vokiečių kalbą.

PAVOJAUS SIGNALAI.
Ar jus keliatės ryte pavar

gusiu taip kaip po dienos 
darbui? Jaučiate susierzi
nimą ir piktumą? Ar ken

kiate dėl nemigęs, stokos a- 
petito ir energijos, vargina
mas apnykimo ir išsisėmi
mo? Nieks neprivalo numo
ti ranka šitiems gamtos 
signalams. Jus turit tuojaus 
imties reikalingų žygių pa
vojui prašalinti, išvalant sa
vo skilvį ir atitaisant virški
nimo systemos no rmalį pa
dėjimą. Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Eli- 
xeris yra vaistu, kuris greit 
sugrąžina normalį stovį“. 
Tai pasekmingiausias vais
tas ir sykiu labai priimnus. 
ypatingai dabar Mojaus ir 
jųniaus mėnesiuose reika
lingas skilvio pagelbėtojas. 

(Kaina aptiekose $1.10. Tri
nerio Linimentas yra pasek
mingiausias . vaistas nuo 
reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, ištinimų, nie
žėjimų ir tt Kaina aptie
kose 35 ir 65c. Išsirašant— 
45 ir 75c. Joseph Triner 
Co., 1333 — 1343 So. Ash- 

iland Avenue, Chicago, III.

Pajieškojimai
Pajieškau draugo Antano, iš Ra

seinių miesto, gyveno So. Bostone. Jo 
palies atsišaukti ar kas jj žino malo
nės pranešti.

Jonas Moizer,
49 Fleming str., 

Hamtremek, Detroit, Mich.

Pajieškau Petro Diporto, gyveno 
Anglijoj, dabar, rodos, Amerikoj, 
taipgi švogerio Juozo Pūko, iš Straz
dų kaimo, Rudaminos parap. Suval
kų gub.

Juozas Anzialis,
1230d N 7-th st., St. Louis, Mo.

REIKALAUJU švaraus gyvenimui 
kambario šeimynoje, kur butų gami
namas ir valgis, turi būti netoli City 
Point. Meldžiu pranešti šiuo adresu: 

K Vali,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui subrendusios 

merginos arba našlės, ne senesnės 46 
metx amžiaus.nors ir butų su kūdikiu. 
Aš esu 47 metų. Norinčios turėti gerą 
gyvenimą, malonės atsišaukti, plates
nes žinias suteiksiu per laišką. * 

Petras Ivanauskas,
204 Tiilnian st., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 28 iki 32 metų amžiaus, laisų pa
žiūrų, sutinkančius imti civilišką šliu
bą. As esu 33 metų. Su pirmu laišku 
mledžiu prisiųsti savo paveiksią, at
sakymą duosiu kiekvienai. (23»

A. R.,
R. F. D. No. BOX 96, Irvin, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
senesnės 35 metų amžiaus, laivų pa
žiūrų, butų geistina pasiturinti, rimta 
ir suprantanti gyvenimą. Dėl ypatiš- 
ko pasimatymo geistina butų, kad at
sišauktų iš artimos apielinkės. Plates
nes informacijas suteiksiu per laišką.

C. Kurtis, (22)
Gen. Delivery, Harrison, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu 27 
metų, turiu gerą užsiėmimą. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą, atsakymą duosiu ir platesnes 
žinias kiekvienai. (23)

Jonas Stapalionis,
965 Lovely st, Portland, Oregon.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 30 iki 40 metų am
žiau, mylinčios ramų draugišką gyve
nimą. Aš esu 40 metų amžiaus. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųst savo 
paveikslą, atsakymą duosiu kiekvie
nai ir paveikslus grąžinsiu.

C. K. Mairon, (21)
50 Longwood avė., Roxbury, Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALAUJU P AG ELBININK Ų.
Prie organizavimo žmonių, kad 

pirkti visokius daiktus tiesiog nuo 
Gamintojų.

Norintieji pradėt mokintis be boso 
dirbt rašykite man. (28)

W. B. DEBES,
29 E. Market st., \VJilkes Barre. Pa.

PARDAVIMAI.
GAUS $5.00 DOVANŲ kas praneš 

tikrą adresą Adolfo Szultz. Jis išva
žiavo iš Cambridge, Mass., gyveno 
Campello, Mass. Jis yra tamsių plau
kų, rudų akių, smulkaus dailaus vei
do, 33 metų amžiaus. Kalba angliš
kai, lietuviškai ir lenkiškai. Paeina 
iš Nacališkių dvaro, Pabaisko para
pijos, Vilkmergės pav., Kauno gub.

P. Bartkevičia, (21)
877 Cambridge st.,

Cambridge, Mass.

PARSIDUODA geras namas ir 
šmotas žemės. Namas dviejų lubų, 
vieta graži, parsiduoda delei savinin
ko persikėlimo kiton vieton gyventi. 
Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų. 
Kreipkitės pas.

Petras Sargelis, (21)
'48 William avė., Bristol, Conn.

Pajieškau pusseserės Alenos Nau- 
jalienės, iš Liudvinavo miestelio, Su
valkų gub. Gyveno Shenandoah, Pa. 
Jos pačios ar kas ja žino, meldžiu 
atsiliepti.

Magdalena Kučinskaitė, (21)
206 Athens str., S. Boston, Mass.

Pajieškau Jurgio Varnio, iš Uk
mergės pav., Amerikoj gyveno apie 
10 metų. Pittsburgh buvo pas mane 
ant burdo; 29 balandžio išbėgo. Jis 
yra storas, riebus, sveria 190 svarų, 
turi suvirs 5 pėdas augščio, raudonas, 
biski žilas, viršugalvis plikas; eina 
pasisv.vruodamas. Kas jį suras įi
ma n praneš, gaus 50 dol. Jis — bar- 
berys, dirba barberšapėj. viską nuo 
manęs pavogė. Aš biedna moteris naš
lė. Mano adresas:

Mrs Lucė Balčiuvienė, (21) 
2212 Watson str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pusseserių: Uršulės ir 
Agotos Macijauskaičių ir Petronės 
Baršketutės, visos Kauno gub., Ra
seinių pav., pirmosios Pagramiečių 
miestelio, Baršketutė Žvengiųparap. 
Ditkimės miestelio, rodosi gyvera 
Brooklyne meldžiu atsišaukti. (22) 

Petras Stankus,
19 West 2-nd str., St. Charles, III.

Pajieškau sunaus Juliaus Sc'nieiberio 
Pereitais metais jis gyveno Harslhor- 
ne, Okla. Jo paties atsišaukti ar kas 
jį žino malonės pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas. (22)

Kari Schreiber.
% P. Sprains, 

Winifred, Montana.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 30 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Aš esu 27 metų. Mylinčios 
grąžų gyvenimą malonės atsišaukti, 
platesnes žinias ir atsakymą suteik
siu per laišką, (21)

B. S. B.
4634 So. Paulina str., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 30 iki 40 metų am
žiaus, aš esu 38 metų. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą, pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

J. S. D. (21)
31 2q Richmond st.. 

Philadelphia, Pa.

REIKALINGAS Gaspadorius į Lie
tuvių kooperaciją. Turi būti gerai 
apsipažinęs su to biznio vedimu ir ži
noti bučerystės darbą. Atsišaukite 
tuojaus.

J Margaitis,
147 Mechanic str., Gardiipr, Mass.

PARSIDUODA namas trims fami- 
lijoms gyventi, 12 ruimų su gasais ir 
toiletais. Kaina $1,000, įmokėt reik 
tik $200. Kreipkitės pas: (21)

J. Mamuckaitis,
71 BAXTER str.,

So. Boston, Mass.

REIKALINGA moteris apžiūrėji
mui vienos ypatos ir ruimų. Gali būti 
pilna šeimininke. Skiriamas pragy
venimas. Darbo nedaug. Gali užsiim
ti ir savo darbu. Gerai moteriai vie
ta ant visados. Platesnių žinių kreip- 
kiės. A. L.,

1550 Devenport avė. N. E, 
Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA namas ir biznis. 
Namas ant 6 familijų su visais įtai
symais. Biznis išdirbtas per 8 metus. 
Namą galiu parduot ir be biznio. 
Parsiduoda labai pigiai iš priežasties 
savininko ligos. (21)

79 Vine str., Montello, Mass.

Aš Anelė Atsutė pajieškau savo 
pusseserių: Teklės, Damės ir Karusčs 
Atsučių. Paeina iš Vilniaus gub., 
Trakų pav., Jezno miestelio. Prašau 
atsišaukti arba kas kitAs malonėkit 
pranešti šiuo adresu: (21)

Anelė Atsutė,
2128 Watson str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolių Kazimiero ir Fra- 
no Yuknų. iš Purplių sodos, Laižuvos 
parapijos, Šiaulių pav., Kauno gub. 
Taipgi pusbrolių Antano ir Igno Ži
liu iš Stumrų sodos, meldžiu visų at
sišaukti. (21)

Adomas Yukna,
424 Squadron avė., S. S. C.

Blind Slough, Ore.

Pajipškau Ignaco Gineitis (James) 
Kauno gub., Telšių pav. Sėdos parap., 
Papliunkšės kaimo, gyveno New Ha 
ven’e. Labai yra svarbus reikalas, 
kurį reikia tuojaus atlikti. Taigi jis 
pats ar kas kitas malonėkit pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas. (23)

J. T. K..
443 Grand ave^- New Haven, Conn.

Pajieškau dėdžių Antano ir Petro 
Gudų ir Savero Andziulio, Kauro 
gub., Raudondvario parap. Malonė
kit atsišaukti, nes turiu svarbių reika
lų. Ona Andziulytė

41 Codman Park, Roxbury, Mass.

(21)

Pajieškau draugų: Augusto Gau
bė. Alekso Rutenbergo ir Petro Alan- 
derio, visi Margeninkų sodos. Lauk
žemio parap., Telšių pav., Kauno 
gub. Meldžiu visų atsišaukti. (211 

Franas Narmontas,
53 Hudson avė., Brooklyr., N. Y.

Pajieškau pusbrolių: Franciškaus, 
Jurgio ir Stepono Patamsių, gyveno 
Chicagoj. Taipgi draugų: Kazimiero 
Adomonies ir Kazimiero Jurkonies, 
visi iš Andrioniškio miesto, Anykš
čių parap. Visų meldžiu atsišaukti.

Jonas Patamsis, (21)
7 Cady str., Loveli, Mass.

Pajieškau pusbrolio Igno Mažeikos 
ir švogerkos Onos Al brikaitės, gyve
no Clevelande. Ignas iš Paskuvėnų 
sodos, Luokės valsčiaus, Šiaulių pav. 
Kauno gub. Jų pačių atsišaukti ar 
kas juos žino malonės pranešti.

Kazimieras Paulauskas. (22) 
32 Factory st, Nashua, N. H.

Pajieškau pusseserės Anelės Dru- 
kas, iš Vabalininkų parap., Vilkmer
gės pav., Kauno gub.. gyvena, rodos. 
Bostone. Jos pačios ar kas ją žino mei 
džiu atsiliepti. (22)

Jakimas Drukas,
100 Factory st., Ansonia, Conn.

., Pajieškau bro.io Juozo Bendoriaus, 
iš šarkajedų sodžiaus, Kudiėnų vols- 
čiaus, Seinų pav., Suvalkų gub., gy
veno kadaise Pilsbug. Pa,' Jo paties 
ar kas jį žino malonėkit atsiliepti.

Vilimas Bpndorius, (25)
112 River str., Haverhill, Mass.

•i ieškau GERO KAMBARIO GY
VENIMUI, norėčiau gaut pas laisvus 
ir blaivus žmones. Kurie turėtų toki 
kambarį malonėkit pranešti šiuo ad
resu:

A. Krampauc.
255 Broadvay. So. Boston. Mass.

Pajieškau Antano Ariošiuno drau
gų. kurie sykiu su juom dirbo lentų 
pjovykloj Tellurede, C >lo^ kur 17 d. 
balandžio š. m. Antanas Ariošiunas 
likos užmuštas. Atsitikimą mačiusi 
malonės atsišaukti, gaus atlyginimą.

Jurgis Ariošiunas, ’ (21)
3314 S. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 20 iki 33 
metų, aš esu blaivas, turiu gerų dar
bą. Platesnių žinių meldžiu kreiptis 
per laišką. Atsakymą duosiu kiekvie
nai. A. Galinskis, (22)

50 Ellsvorth sL, Worcprsler, Mass.

Domicėlė Paškevičiūte. S’/2 Chest- 
nut st., I.awrcnce, Mass., kuri jieško- 
jo Andriaus, Jono ir Onos Paškevi
čių (žiūrėk "Keleivio” No. 15) tegul 
rašo Andriui Paškevičiui šiuo adresu- 
2814 Snyder avė., Philadelphia. Pa. 
Jai rašomi laiškai sugrįžta atgal.

Pajieškau švogerio Kazimiero Ja- 
so, iš Barzdžių miestelio, Telšių pav., 
Kauno gub. Jo paties atsišaukti ar 
kas jį žino meldžiu pranešti.

Juozopas Ged ra,
i Post Offiee, O’Fallon, III;

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, mylinčios vesti paderu gra
žu gyvenimą. Aš esu 32 metų am
žiaus. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą, paveikslus grą
žinsiu, platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. (21)

Kazimieras Pališkis,
P. O. BOX 161,

Sydney Minės N. S., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, padoraus 
gyvenimo ir malonaus budo. Dėl pla
tesnių žinių meldžiu kreiptis šiuo ad
resu: F. S. (21)

BOK 95, Crane, W. Va.

REIKALINGAS .lietuvis duonke
pis, kuris gali kepti juodą irbaltą duo
ną ir visus kitus bekernės kepinius. 
Amata žinantis gauna gerą algą. 
Kreipkitės pas: (23)

Charles Ismonas.
55 Limerick st., Gardner, Mass.

REIKALINGI DARBININKAI.
Darbo parupinimo biuras Montel- 

loj reikalauja daug darbininkų. Mo
kama po $18 savaitėj. Kreipkitės pas: 

Justin Mickevičia, (21) 
146 Ames str., Montello, Mass.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

Restoracijose, Hoteliuose ir Dirbtu
vėse, užtektinai darbo kiekvieną die
ną ir visados gera mokestis. Kreip
kitės pas: (27)

GORALSKYS EMPL. OFF1CE, 
52 Salėm st, Boston, Mass.

Kiekvieną liuosą valandą 
praleskit kuosmagiausiai!

Puikiausios Lietuviškos liaudies dainos, įdai
nuotos geriausiais daininkais, lai skamba Jusų na
muose. Visas daineles, kurias girdėjot Lietuvoj, 
šiandien Jums padainuos gerbiamas Mikas Pet
rauskas, Marė Čižauskienė ir kiti žinomi daininin
kai, jeigu turėsit pas save sekančius COLUMBI- 
JOS rekordus.

Užeikit pas artpmiausį COLUMBIOS Rekordų 
pardavėją ir pareikalaukit kad Jums pagrajintų 
šiuos Rekordus:

10-inch 75c.
Įdainavo Mikas Petrauskas, su akompaniamentu orkestros.

E3349. (PRIRODINO SENT ŽMONĖS MAN JAUNĄ MERGELĘ. 
(KUR TAS ŠALTINĖLIS.

£3350. (NAUJOJI GADYNĖ. E3348. (VALIA, VALUŽĖ.
(DAINIUS. ' (SUKTINIS.

Įdainavo Marė čižauskienė, su akompan. orkestros. sl 
E3291. (PLAUKIA SAU LAIVELIS.

(LOPŠINĖ.
Karalienės Aniolų Parapijos Choras, iš Brooklyno.> J

E3289. (KUR BĖGA ŠEŠUPĖ.
(KARVELĖLI MĖLYNASIS.

E3317. (BATŲ ČYSTYTOJAS. MARŠAS. ŠVILPIMAS SOLO.
(SALDUS BUČKIS. VALCAS. ŠVILPIMAS SOLO.

Reikalaukit pas COLUMBIJOS rekordų pardavėją 
naujo COLUMBIJOS Lietuviškų Rekordų Kataliogo, — 
gausit DOVANAI. •

Coluinl)iaGfai)!ioplKioe(h
Pirkdami Rekordus visados reikalaukit

"COLUMBIJOS REKORDŲ.”
ir paminėkit numerius.

J ieškok šio Vaizbaženklio 
kuris randasi ant visų 

Columbia Rekordų.

Namas! Namas!
Parsiduoda puikus, dviejų aug- 

štų namas, su čeverykų taisymo 
dirbtuve, mašinomis ir visomis j- 
taisoniis. Kaina ne brangi, išly
gos prieinamos. Vieta gera, biz
nis senai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — savininku senatvė. 
Kreipkitės pas: (21)

A. GiLDERlS,
2636 E. Lehigh Avė., 

Philadelphia, Pa.

ARKLYS PARSIDUODA
Geras arklys ir ekspresinis veži

mas parsiduoda už prieinamą kainą. 
Kreipkitės pas:

P. Morkeiis,
41 Williams avė., Hyde I’ark, Mass.
PARSIDUODA KEPTUVĖ lietu

viais apgyvento) vietoj, biznis išdirb
tas per 1& metų. Priežastis pardavi- 
mo — savininkas spnas, neišgali ves
ti biznio. ‘ Platesnių žinių. klauskite 
per laišką arba ypatiškai.

CHAS. AUKŠTUOLIS Į
23 Bellevue are-, Brockton, Maga.

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

Chicago, III.
?4iesto offisas:
1553 W. Madison Street,
Suite 600—612 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

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

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany I

PASIKALBĖJIMAS
Velnio SĮOieflį.

ai no

5546.11

Knyga yra 
svarbi iš ke
lių atžvil
gių jos turi
nio: šv. pa
veikslų. ir 
švnetraščie 
dieviškso 

kalbos.
4

PAVEUSLAL

1. Dievas, 
sutvėrė A- 
doma iš mė

lio. i puodams jam dvasią per nosį.
2. Adomas, su Jevą. Rojaus darže.
3. Velnias pasivertė i aniolą: Gabri

elius su Arhaniolų po jo sparnais.
4. Adamas, Jieva, žaltys ir dievo 

Balsas.
5. Šv. Petras, ir Gaidys.
6. Mergina ir Smakas septin gaivia
7. Adomas aria žemę.
8. Jėzus, išvijęs velnius iš žmogaus, 

užleido juos ant kiaulių.
9. Lozorių, aniolai. nešasi | dangų.
10. Kainas, užmuša savo broli AbUa.
11. Velnias, su aniolų. varžosi M 

Maižesaus kūną.
12. Didžuvė išvėmė pran. Janošių.
13. Velnias, užneše Jėzų, ant bažny

čios bokšto.
14. Dievas, išmeta Velnius iš dangaus
ANTRA KNYGA 1*0 ANTGALVIŲ:

Biblija Riešučio Kevale.
Su dešimt paveikslų. Švento Rašto 

Patriįarhų. minėtinai paveikslai: Ado
mo. Nojaus, Abraomo, Loto, Jokūbo, 
Maižešiaus. Jozuvo. Dovydo. Saliamo
no. Elijošiaus. ir kitų. Prie kiekvieno 
paveikslo bus ir Biografija, svarbiau
sių gyvenimo darbų ir už reiškimų.

Kiekviena knyga 5x8 32 pusi , kaina 25c 
< Arba penki egzempiiorai už .... $r 00.

Dėl stokos kapitalo tramdosi jų spaudo. 
Norinti turėt sias knygas, pasiskubin
kite su prenumeratoms iškalno. Pagal 
norą jūsų, vardai bus pakvituojami aat 
paskutinio puslapio knygoje.

Pinigus siuskite per "Monev Order "

RUTKAUS SPAUSTUVE
2613 W. F art Sc.

P. O. Box 1233 Detroit, Miet.



«
VYčię BARABANŠčIKAI 

NENORI EIT KARIUNENEN.
I

KELEIVIS.

v*

Kodėl jinai jį pažįsta.
‘Vieną gražų nedėldie- 

nį pas Mrs Y iš Chicagos 
apsilankė iš kaimo turtinga 
jos sena pažįstamoji. Se
noms draugėms išvažiavus 
automobiliu pasivažinėti, 
pravažiuojant pro vieną 
bažnyčią Misis Y nunėrė 
galvą ir atsisuko i priešin
gą nuo bažnyčios pusę. Tuo 
jos manierų nustebinta jos 
draugė užklausia: ’Kas tau, 
brangioji, nuo ko slepiesi?’ 
Chicagietė atsako: ’A’n, ma
tai, nenoriu, kad mano ger
biamas pastorius mane pa
matytų besivažinėjant, vie
toj kad būti jo bažnyčioj!’— 
’Kodėl ji vadini mano?’— 
klausia draugė.—’Jis man 
paprastai šliubus duoda!...’ 
atsako chicagietė.”

«

So. Bostono brostvininkų 
organo redaktoriai ir admi
nistratoriai, žinomi čia kai
po ”vvčių barabanščikai,” 
likos pašaukti anądien į 
draft boardą ant egzamina- 
cijos. Ir, kad jus žinotume:, 
lietuviško vaisko načalstva 
pasirodė svetimtaučių akįse 
tikrais slekeriais.

Administratorius, kuriam 
Dievas nedavė išaugti į tik
rą vyrą, pradėjo teisinti 
prieš boardą, kad jis esąs 
per mažutis ir negalėsiąs 
šautuvo suvaldyt. Bet jam 
buvo paaiškinta, kad jis ga
lės kareiviams bulves skųst.

Redaktorė'lis-gi, užsidėjęs 
tamsaus stiklo akinius, pra
dėjo teisintis, kad jis esą 
visai spangas ir negalis nie
ko matyt. Boardo viršinin
kas paklausė:

—O ar tu pataikysi-parei
ti namo, jeigu mes tave pa
leisime?

—Pataikysiu — sake 
brostvininkų organo redak
torėms.

—Well, jeigu pataikys: 
namo pareiti, tai pataikys 
ir kariumenėj vaikščiot 
Priimtas!— pasakė boardas 

Vyčių barabanščikai pada
vė apeliaciją. Nenori eit ka 
riumenėn ir gana.

Viską girdėjęs.

,>■'

Geriausią Kriaušius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

p*s

rtf’A’.y'.

į

k
t

l

►kv

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

"KELEIVIS”
255 Broadvay,

South Boston, Mass. j

Kada persiSaldai
įtrink kaklų, krutinę ir apačias kojų 

l>-ro KlciMer'io 

PAIN-ERPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“IKARA”

3Jc. ir CSe. buteliuk** vicoae aptiekuM arba 
stačiai uuu

F. AD. RtCHTER & CO.
74-80 WaahiagloQ Stroct, Now York. N. V

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT "KELEIVĮ.”
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Teisme.
:— Koks tavo už-Teisėjas: 

siėmimas?
Valkata:— Paprastas 

sibastymas iš vietos Į vietą.
Teisėjas:— Gerai, pasilsė

si čionai pas mus per 30 die
nu.

be-

Moteris protingesnė už 
vyrą.

—Moteris protingesnė už 
vyrą ir tai galiu tuoj fak
tais prirodyt Matai tąjį 
.plikakaušį Petrą?

—Matau, tai kas?
—Daug yra tokių nuplikė- 

lių vyrų, jie beveik visi eik
voja pinigus vaistams plau
kams atauginti, o moteris 
galvai nuplikus nusiper
ka plaukus ant syk visus.

Katalikiškas patarimas.
—Pasakyk, Antanai, ką tu 

darytum, būdamas mano 
vietoj?... Dalykas ve kame: 
man labai patinka man. 
gaspadinė, o ir ji mane laiki
na, tik va mudu bijomės te 
bestijos gaspadoriaus.

—Vadinasi, ką aš dary
čiau, būdamas tavo vietoj ?...

—Taip, ką tu ‘darytum, 
kad turėjus laimę ir negavus 
Į kaili.

—Kvailas esi. Aš tuojau' 
praneščiau, kad jis Besire
gistravęs, ir pavojus praša
lintas.

N esusipratimas.
—Musų šoferis nori 

manim apsivesti, tetuk 
nedrąsiai pradėjo duktė pa
sakot savo turtingam tėvui.

—Ka? apsivesti,
vim?... Norėčiau turėti jo 
drąsą!

—0, aš džiaugiuosi,

šu

SU

ta

te
tuk ! Aš taip bijau, kad tu ji 
nepavarytum.

Iš amerikoniškos poezijos.
Kai graži gamta—sušuko 

jinai.
Ištikro graži—atsakė jisai. 
Bet ir dailė graži taippat 
Tarė pamąstęs, nes mat, 
Pamatė ant jos veidelio 
Storąjį sluogsnii pudro mil

telių.

Motina fitozofė.
Atvykęs iš Chicagos 

Bostonan "p. Z aplankyti sa 
vo brolėną, rado namie tik 
vieną jo jauną žmoną, giliai 
Įsiskaičiusią Stuart Milto 
raštuose, šalia jos ant šiau
rinės meškos (kailio) besi- 
raičiodamas visa savo gerk
le rėkė pamestas kūdikis. 
’Del Dievo meilės’ tarė suer
zintas dėdė iš Chicagos— 
’kaip galima leisti kūdikiu 
taip rėkti, visai nekreipiant 
į tai jokios domos?..’ Bosto- 
nietė pakeldama nuo knygos 
akis link dėdės ramiai atsa
ko: ’O tai dėdė, turbut. da 
nėši skaitęs vaikų auklėji
mui vadovėlio, kuris sako, 
moksliškai prirodant, kad 
riksmas mažiems vaikams 
labai reikalingas jų sveika
tos žvilgsniu, nes praplatina 
plaučius ir sutvirtina visą 
nervinę svstemą. Tai gi ne
galima kūdikiams atimti 
progos išsirėkti.”

I

Laikrodis, kuris parodo laiką 
tamsoje.

JUS galite nusipirkt tą laikrodį tik už $2.25 pas Jūsų miesto 
pardavėjus.

Tai yra Ingersoll Radiolite, naujausis išradimas garsingojo 
Namo Ingersoll, kuris išdirbo 50 milionų laikrodžių per pasta
ruosius >25 metus.

Radiolite dienos laike išrodo kaip kiekvienas geras laikro
dis, bet nakty yra stebuklingas. Abidvi rodyklės ir numeriai ži
ba kaip žvaigždės, ir galima matyt laikę nors ir kažin kaip butų 
tamsu. Substancija, kuri turi tikrą Radiuni, nušviečia nume
rius ir tas žėrėjimas yra gvarantuojamas per ilgus metus iki 
tas laikrodis laikys.

Jeigu Jus dirbate nakties laiku dirbtuvėje, mainose, arba 
ant farmų, Jus atrasite kad tai geriausiai užganėdinantis laik
rodis, kokį tik galima gaut. Jums nereikia užsižiebt degtuką 
arba jieškot lempos, norint sužinot laiką.

Paprašyk pardavėjo, kad jis paskolintu Jums per vieną nak
tį ir jeigu jis nėra tol s kaip kad mes sakome, ant rytojaus Jus 
galėsit atsiimt pinigus.

Robt. H. Ingersoll & Bro., 315 Fourth Avė., Neu'York 
Chicago Boston San Francisco Montreal

Du kūnai ir ne viena dusia.
—0 brangioji, man begalo 

inksma. Manau, kad dabar 
zisas gydytojiškas svietas 
įpie mane tik ir kalbės!

—Kas-gi atsitiko?
—Begalo geistinas atsiti-

z> Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

&

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Crons Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq., 

BOSTON, MASS.

Nusipirk mos ties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

j Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
’ ištepk veidą mosčia per kelis vaka- 
: rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
' baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša- 

i liną visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir ?1. Pinigus galit 

Į siųst ir stampoms.
J. RIMKUS

į P. O. Box 36. .Hoibrook. Masa. 
i 10 DALYKŲ KIŠENINIO PEILIO 

KOMBINACIJA $1.50
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Girnas, mieloji! Padariau ii- | * " f į
gomui vieną pavojingiausių

Akušerka
Pabaigusi kursą Womcns Mcdical 

Coflege. BaKimore, Md.
Pasckrr.’r.rai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą i įvairiose moterų ligose.

F. Stropiene. 6 Loring st

B. S. Stone, Oph.D. į
Akių į 

Specijalistas. (• 
f 
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10 m. So. Bostone.
399 Broadway,sjtzti jcsroaG n ay, u,

■ SO. BOSTON, MASS.

t

Mes užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų! 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi! j 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri; t 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų į > 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo-j į 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni. < 5
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER 8 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI - ■ 
TAIPGI IŠVALOM IR 1SPROSINAM h 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Daroaa geras ir užtikrintas. Kaina ;; 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška i|
222 W. BR0ADWAY, Į
SO. BOSTON, MASS. !

Telefonas: So. Boston—21011

t ’
fIIį
*

I ii
KARE IR LIGOS!

operacijų ir jis sveiksta. O- i _ 
aeracija, reiškia, nusisekė’ 
puikiai! *

—Ak. koks iš tavęs gabus! h 
daktaras, — pastebėjo ponia h 
daktarięnė pagirtinai. — H 
Gaila, kad tavęs nepažino- 1 
jau pirma, gal butum išgy 1 
dęs mano mylimąjį vaikiną’l 
ir jis dabar negulėtų kapuo- i 
se. H k 
NUOVARGIS IR ABNY- I’

RIMAS. 1

I

F

Jonas A. Katkus j;
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ H 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame 

rikoje leidžiamus laikraščius, < [ 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti, š i 

Krautuvė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes at, Pittsbargh, Pa. i

j.
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Dr. David W.Rosen 1
> Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,

1 Rusiškai ir Vokiškai.
$ GYDO VISOKIAS LIGAI.
!« Valandos:

Nuo 8 iki 18 ryta. Na 
— 1 iki 8 dieną. nuo T

B 8 vakare,
fl m HANOVfiR STUMT, 
» BOSTON. MAS8.

(

(
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ŠE TAU BONKĄ KAULAI!
Sloan'o LinemenUis užsitarnavęs 

sau vietą, kaipo pasitikėtinas šei
myniškas vaistas, tūkstančiuose me
dicinos šėpų. Pasitikėjimas juomi 
remiasi ant jo pasekmingumo praša- 
linimc skausmo nuo reumatizmo, 
neuralgijos, strėnų gėlimo, sustingi
mo raumenų, užsidrėskimo, nikstelė- 
jimo ir tt. švaresnis ir patogesnis 
vartojimui, negu plesteris bei mostis. 
Greit pagelbsti ir nereikalauja intri- 
nimo.

Jinai:— Man rodosi, kad 
mano gyvenimas vra vienu 
neatsiektinu troškimu. x

Jisai:— Kodėl gi nena- 
duodi i laikraščius apskelbi
mo. kad pajieškai sau dar
bo?

Užkietėjusiais viduriais 
žmonės paprastai visuomet 
jaučiasi pavargusiais, nors 
tam pavargimui išaiškinti 
jie neranda priežasties. 
Priežastis tečiaus labai aiški 
ir paprasta. Toksinai atsira
dę žarnose, pagamina gal
vos skaudėjimą, apnykimą, 
pavargimą ir veda prie nu
siminimo. Kaip greit vidu
riam liekasi sugrąžintas 
normalis stovis, taip greit 
tas pavargimas ir apnyki- 
mas pranyksta. Visam tam 
atsakančiausiu vaistu yra 
Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Eliseris. suside
dąs iš karčių žolynų, šaknų 
ir žievių, turinčių gydomą
sias ypatybes, išvalo skilvi 
r atbudavoja normali virš
kinančių organų veikimą. 
Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Elixeris yra vais- 
u, kuris neturi sau lygaus. 
<aina aptiekose $1.10. Nuo 
reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo ištinimų ir tt. 
vartokit Trinerio Linimcn- 
tą. Kaina 35 ir 65 centai ap
tiekose, išsirašant — 45 ir 
75c. Joseph Triner Co. 1333 
— 1313 So. Ashland Avė., 
Chicago, Illinois.

I
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APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus sn di 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap- 
tiekoriua.

EDVARD DALY, Saukas
IS Breahar, So. Boston.

• Galite reikalauti ir per laiš
kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

mmoei8**joiūioCTo^^

galit 
(?)

iš ryto

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

bežiūrint Bolė iš rankų pražūna ir 
niekas negal suprasti kur ji dingo.

Paskui pats priėjęs prie žmogaus iš
trauki tą bolę iš jo nosies. Prisiųski- 
te 25c. gausite ta bolę ir katalio- 
K4- (51)

The Magic Shop.
BOX 309. Holhrook. Mana.

Antai 
akmens 

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

gelžkelio važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarant uotas ant 20 me
tų. Y’patingas pasiūlysimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 

: kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, TLL

(

Į
Į(

ii

AR NORI.

Aš, Alena Kostovska, paarti- 
visai publikai akyse

H
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KAD MERGINOS 

MYLĖTŲ?
Jeigu taip, tai nusipirk

KREST KBNDŽIŲ.
Z < 

o ji niekad nepamirš jos. nes j 
kendžių gardumas priverčia ją, 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir ; 
visados Lowney's Crent Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, | 
tai prisiųsk mums dolerį, o i 
gausi vieną svarą geriausių ' 
Amerikoj išdirbtų kendžių. ( 

Geriausias agentas Bostone, j 

K ŠIDLAUSKAS

8OUTB BOSTON. MASS
BM BROADVAT,

Kas mane išgelbėjo nuo varginan- 
' čių ligų ? Salutaras Bitteris.
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su- 

įteikdavo daug man nesmagumo—at- 
I siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
'gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 

įdirbti, pasidarė smagu viskas. Per
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega- 

' liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kainall.00. 
Galima gauti geresniuose šaitanuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: ___ _

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
tolėa nuo visokią blogumą.

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

Chicago, III. 
apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt Ir pasilikt.

Aš

KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

s
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Užgesę Žiburiai
___; (Gyvenimo vaizdelis.)

P. Krakaitis.

(Tąsa). , prie jo, bet susilaikė, aiškiu -
Už valandėlės visi sėdėjo dama sau, kad gali apsirikti 

gerdami arbatą ir šneku
čiuodamiesi apie asmeniš
kus ir visuomeniškus nuoti- 
kius.

Po valandai Andrius su 
Beliajevu gyvai žingsniavo 
viena miesto gatvių.

—Kur gyveni? — 
sė Beliajevas.

—Puškino gatvėj, nume
ris 325.

Pasilikusi kambaryje pa
ti viena Nastė nuvalė nuo 
stalo virdulį ir kitus arbati
nius daiktus, atsisėdo ir gi
liai užsimąstė. Valanda pra
bėgo nejučiomis ir ji iš savo 
svajonės nubudo tik tada, 
kada saulės spindulys įsiver
žęs per langą, apšvietė mažą 
Veneros stovylaitę. Nastė 
pašoko ir užgesino žiburį, 
kuris da žibėjo, nors diena 
buvo jau išaušus ir saulė te
kėjo.

Atsidarius langą ji pa
žiurėjo laukan. Gatvėj pilna 
į šen ir ten einančių žmo
nių. Tame krutančiame 
skruzdyne matėsi pilnas 
margumynas amžiaus. Iš
vaizdos ir apsitaisymo. Vie
ni puikiais rūbais važiuoti, 
kiti lopintomis alkūnėmis 
pėsti; vieni jauni, rangus, 
kiti seni, drebanti — bet vi
si eina, skubina...

Nastė irgi netrukus išėjo 
savo dienos darban — mo
kyklon.

Po lekcijų ji išėjo botani
kos daržan, kur pasirinkus 
nuošalią nuo žmonių vaikš
čiojimų vietelę arti upės, at
sisėdo pati viena.

Buvo gražus vasaros va
karas, vienas tų vakarų, ku
rie lieja sielon užmaršą gy
venimo kovos, saldų ramu
mą ir ilgesius.

Pamačiusi numestą jau 
perskaitytą "Sovremenna- 
ho Slova” numerį, pakėlė 
laikraštį nuo žemės ir visų 
pirma jos akis susitiko N. 
Tolešovo straipsnį antgal- 
viu "Vaikai.” Tai buvo apy
sakos tąsa. Nastė skaitė:

"Mano draugai — sušu
ko jinai nuleisdama iškeltą
jį stiklelį. — Man svaigsta 
galva. Aš negaliu daugiau 
begerti. Akyse miglos.

"Atleiskite
Milleris. — Ar akyse mig
los, ar miglos akyse?

"Viena ir kita teisinga — 
nusijuokė Oiga. — Juk būna 
taip, kad miglose esame, ii 
taip, kad mumyse migros 
esti.

"Tiesa, 
no Milleris. 
Kartą buvo net ir taip, kad 
nieko nebuvo...

"Tai jau savo senumu pa
senę dalykai — užkirto kas 
toks. — Geriau tu, vokietuk. 
pasakytum ką nors naujo.

Visi nutylo.
"Gerbiamieji. Viskas 

ri savo pradžią ir savo 
baigą, tik niekas negali 
sakyti, kur pradžia to galo, 
kuriuomi pasibaigia pra
džia. Musų linksmumas da 
tik pradžioje, o jau matau 
bonkutės dugną! Ir abel- 
nai visas musų gyvenimas j^^Sršimo visų^ųT^ 
■ ‘1 I O > •) V 1 1)111 I # 1 — 1 • • v . •kų, kurių delei pasisventi- 

mas naikino jo sveikatą.
(Toliaus bus.)

užklau-

pastebėjo

tiesa — užtvirti- 
Buna visaip.

tu- 
pa- 
pa-

į ir padaryt sau nesmagumo 
jei svetimas žmogus mestų 
ant jos savo pasipiktinime 
žvilgsnį. Tuo tarpu, vyriš
kis atsilošė, pasiraivė, ma
tomai, kad ištaisius musku
lus, ir paskui apkabinęs sau 
sprandą supintais delnais, 
atvirto ant suolelio, žiurėda 
mas padangėn, kaž-ką mąs
tė, lyg svajojo.

Nastė linksmai šyjisoda- 
mos, pasikėlė nuo suolelio ir 
tylomis iš užpakalio priėjus 
prie jo, nuskinta spigiiuota 
šakele pavilbino jam kaklą.

Beliajevas pasipurtė, 
smarkiai mosuodamas ran
ka apie ausį. Nastės smagus 
juokas greit išaiškino jam, 
kad čia ne su vabalu yra 
reikalas, tai ir jis linksmai 
nusijuokęs, pašoko nuo suo
lelio, lyg tuo savo manierų 
duodamas vietą Nastei sės
tis, ir sušuko:

—O ką, matai, kai pamėg
si gyvenimą!... Nusibodę 
jau tarp tų keturių sienų 
mąstyti. Čia tiek grožės ii 
naujų dalyki) galima paste
bėti... Meldžiu sėstis.

—Iš kurgi patyrei, kad aš 
gyvenimo nemyliu? Priešin
gai, jo da nepažįstų.

Beliajevas nieko neatsa
kė. Po valandėlės tylėjimo 
Nastė norėdama užvesti 
kalbą apie ką nors lengves
nio ir malonesnio, negu gy
venimas, prabilo:

—Žiūrėk, koks puikus re
ginys !...

—Nieko sau...
—Tu nesijauti šiandien 

geram upe?...
—Krutinėję kažin-kas ne

gerai...
—Buvai pas gydytoją?
—Nebuvau. E, ką čia pas 

gydytoją — tai jau sena pa
saka. Nė tai dusulys, nė tai 
kokia sloga.. Šią sąvaitę...

Nedabaigęs sakinio jit 
pradėjo sunkiu sausu kosu- 
iu kosėti. Nastė baimingu 
žvilgsniu žiurėjo į jį, be- 
šluostanti nuo kaktos pra
kaitą. Kosulio atakai pasi
baigus, jinai pastebėjo:

—Bet Beliajevai, tu ne- 
; juokauk, tik tuojaus eik pas 
i gydytoją. Tas kosulys — tai 
gana nemalonus ženklai. 
Siva kartu. Čia netoli, ži- 
lau, gyvena gydytojas Ry- 
enka.

Beliajevas paėmė nuo že
mės savo skrybėlę ir pasikė- 
ė.

—Nesirūpink, tamista — 
tarė jis žiūrinčiai jam vei
dan Nastei.
io pavojaus nėra.

—Man rodosi atbulai.. Pa 
dlsis, atsakantis valgis ii 
rytmečių tyras oras gali 
prašalint pavojų, bet negali
ma vilkinti. Eiva.

Beliajevas paklausė ir nu- 
jo.

Gydytojas pasakė tą patį, 
ką Nastė. Patarimas Belia- 
jevui tečiaus neišrodė taip 
jau lengvu išpildymui, kaip 
gydytojui rodėsi. Tam rei
kia liuoso laiko, ištekliaus

I
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Da taip dide-

pilnas prieštaravimų. Vie-' 
nūs karštis uždega nuo šal
tojo šampano; kitiems nosys 
parausta nuo baltakės...”

Sakinys pagimdė Nastėje 
juoką, jinai atitraukė akis 
nuo laikraščio, nusišypsojo 
ir suglamžius laikraštį nu
metė šalin. Apsižvalgė. Ko
kios trisdešimčio žingsnių 
atstumoj ji pamatė sėdintį 
po krumu ant suolelio jau
ną vyriškį. Prisižiūrėjus 
atidžiau, jinai iš stovylos ir 
rūbų nuspėjo, kad tai turi 
būti Beliajevas. Vyriškis 
buvo nuleidęs galvą ir veido 
negalima buvo matyti. Nas
tė norėjo pasikelti ir eiti

Redakcijos atsakymai.
St Grinius, (Millinocket, 

Me.) Jūsų rašinio negalime 
i šitą numerj įdėt, įdėsime 
sekantis.

Antanui Avzeniui. Jūsų 
žinutės nedėsime, nes tai 
mažmožė ir dagi gal būt ne
teisybė.
. A. Taraskai.— Jūsų pole
miką įdėsime į sekantį nu
merį.

Atviras prisipažinimas.
—Kai matau, vaikeli, tau 

patinka eiti mokyklon.
—Labai, labai patinka.

Gegužinis “Kardas”
True translation filed with the post-: 
master at Boston, Mass, on May i 
15, 1918, as reųuired by the Act of j
October 6, 1917.

NURODYMAI KAIP APSI
EITI BE KVIEČIU.

(Valdžios pranešimas).

THl
UNITED STATĖS 

FOOD ADMINISTRA' 
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EAT MORE CORN
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SPAUSTUVE
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maistui; draudžiama

tik- 
pa- 
turi

Užvaduojanti kvieti-
Kiekvienas (urėtų pasinaudot, 
žale stovinti iliustracija, parodo 

Fonografa "GABOLA,” naujas šioj 
šalyje išradimas. Ant tos mašinos 
galima grajint visokius Rekordus: 
Victor, Columbia ir Edison. Tik pa- 
mislykit, Jus galite ant to Fonogra
fo grajint gražius visokius Rekordus 
ir tokia mašina kaip ta, turėtų rastis 
kiekvienuose namuose, dėlto, kad ji 
šalę palinksminimo Jūsų šeimynos 
bus namuose pagražinimas. Toji ma
šina yra viena iš garsingiausių pada
ryta žymių specialistų. Kada tasai 
Fonografas grajina. kitame kamba
ryje nė vienas negalėtų atskirti, ar 
tai yra orkestros ar fonografo mu
zika — taipgi negalima atskirti, ar 
dainuoja artistas, ar fonografas gra
jina. Muzikos ir dainų autoritetai 
sako, kad nėra geresnio Fonografo, 
kaip CAROLA. Tonas malonus, pil
nas meliodijos, lygiai kaip smuiko

skambėjimas. Minėtas Fonografas padarytas laba i gražiai ir taip 
drūtai kad jis laikys Jums per visą amžių. Kadangi viskas brangu, 
tad sunku padaryt namą smagiu.todel kad r.e kiekvienas galės nusi
pirkt. Tik dabar męs apturėjome siuntinį iš faktorės 2,000 CAROLA 
Fonografų ir męs parduodame tiktai per šį mėnesį faktorės kaina, 
po $14.95. Tai yra proga, kurią turėtų kiekvienas, kuris tik gali pa
sinaudot, dėlto, kad kitos tokios progos nebus. Užganėdinimui musų 
klejantų, męs duosime visiškai dykai, tik laike 30 dienų, 6 vėliausių 
pasirinkimų (75c. rekordus) ir 500 adatų. Atminkit, kad šitas pa
siūlymas tik per 30 dienų. Todėl rašykit šiandien įdėdami vieną do
lerį, o kitką užmokėsit kaip prisiųsim. Rašykite tuojau s šiuo adresu: 

l’NION PRACTICAL CO. (Not Ine.) Dept. 110.
1814 VEST DIVISION ST., CHICAGO, ILL.

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

su klerikalais Knygos “Keleivio" spaudos.
Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau

dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo ”forni- 
žius” turėjo bėgti iš svetainės.

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

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

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

"KELEIVIS”
255 BROADIVAY, SO. BOSTON, 

MASS.
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L Visuotinas atsišaukimas į 
šeimininkes, kad nevartotų 

kvietinių miltų.
Visos šeimininkės, kurios 

gali tatai padaryti, prašo
mos, kad nevartotų kvieti
nių produktų nuo dabar iki 
ateinančios pjutės.

Šitas padavadijimas pa? 
iečia netik vien baltus mil- 
:us, bet taip gi visas kvieti
nių miltų rūšis ir iš jų daro
mus įvairius pyragaičius, 
nakaronus, špagetus, ir vi
sokius kitus valgomus pro
duktus, kuriuose yra kvieti
nių miltų.

Šeimininkės, kurios pa
nos kepa sau duoną, nuo 
labar neprivalo pirkti duo
ną pas duonkepius, tik kepti 
tokius kepinius, kuriuose 
tėra kvietinių miltų. Duon
kepių duona privalo pasi- 
ikti tiems, kurie negali na
mie sau duonom išsikepti.

Pradėjus nuo 14 d. balan- 
Ižio Duonkepių duona (Vic- 
torv bread.) turi savyje T- 
nuošimtį baltų miltų, o 2- 
įuošimtį užvaduojančio su 
lėtinio.
1 Taisyklės.

Jeigu balti miltai perka
mi per tuos, kurie negali ar
ba nenori šito prašymo iš
pildyt, tiems yra padarytos 
sekančios taisyklės:

(a) Šeimininkės prašo
mos pirkti miltų ant syk ne 
daugiau kaip vieną šešiolik
tą bačkos dalį; draudžiama 
oirkti ant syk daugiau, kaip 
vieną aštuntą bačkos dalį.

(b) Prašoma baltus miltus 
pirkti lygioje kiekybėj su 
miltus užvaduojančiais prie- 
niaršais. Grabam arba tyri 
rniiltai perkant prašoma imti 
aįit kiekvieno miltų svaro po 
š£ši'As dešinitdalis svaro už
vaduojančio sudėtinio.

Užvaduojantis sudėtinis 
tik iš sekančių dalykų:

Cornmeal, Corn flour, 
Corn grits (kruopų). valgo
mojo komų krakmolo (Edi- 
hle cornstarch) Hominy. 
Rvžiu, Rvžiu miltu, Aviži- 
nės kruštienės (Oatmeal), 
Rolled oats, Avižinių miltų, 
šutintų avižų (Steamed 
oats), Barley miltų, Buck- 
wheat miltų ir bulvinių mil
tų, 
nius miltus priemaišai pri
valo būti perkami ir varto-
• •• — . — — “ ~ “jami 
eikvoti nereikalingai.
Atsargos Taisyklės esančios 

galcje.
1. Miltai: Neleistina turė

ti namie pripirktų miltų il
gesniam kai ant 30 dienų 
laiko.

2. Kiti daiktai: Neleistina 
prisipirkt kitų maisto daik
tų ilgesniam kaip 60 dienų 
laikui. Tas padavadijimas 
tečiaus nepaliečia konser
vuotus (kenuose) maisto 
daiktus bei produktus, paga
mintus nuosavuose daržuo-4 
se ar ant farmos.

Jau gatavas. Puikus, pil
nas Paveikslų. Tuojaus už
sisakykite. Pavienis nume
ris 16c. Agentams imant 20 
ar daugiau po 5c. - ?

"Kardas” metams — SI.00. i Taipgi* patinka ir iš'mokyk- 
”KARDAS” 251 Brodway, los na3no eiti, tik baisiai ne- 

So. Boston, Mass. natinka mokykloj sėdėti.

i ui i ii w
Ii 4 U -1M • MIUJKUBES

iBDSa»ESBSit »*-<» b Ltlsi? JfclParsiduoda visose aptiekose 
tiekorius neturėtų, reikalaukite, 
statys, rašykite mums tiesiog, o 
laikytą kainą.

W. F. SEWERA CO, CEDAR RAPIDS, IOWA.
su utį

Tai nėra laikrodis, 
bet yra kamera.

KAMERA
Tai yra tikrai vė- 
liausis išradimas 

pasaulyje!
Jis yra labai paprastas 

NURODYMAI KAIP PADA
RYT PAVEIKSLUS DYKAI

Yra tiktai tris kartus didesnė,
kaip laikrodis ir išrodo lygiai

, kaip laikrodis ir galima ją nešiot 
kamzelkos kišeniuje.

YRA TAIP PAPRASTA, KAI) NET VAIKAS GALI SU JA 
traukti paveikslą. .

Visai nereikalinga turėt patyrimo nutraukt su ja paveikslą, 
tai reikia nukreipt kamerą ant norinčio nufotografuot daikto, 
Spaust šone esančią adatą ir paveikslas gatavas. Toji kamera
25 filmas, reiškia, galima nutraukt rišo 25 paveikslus. Nutraukus 
paveikslą, apversk tik raktą ir filmą yra užtaisyta sekančiam pa
veikslui. . _

NURODYMAI KAIP PADARYT PAVEIKSLUS DYKAI.
Su kiekviena kamera męs pridedame pili.us nurodymus, kaip 

užtaisyt ir kaip nutraukt paveikslus. Tie nurodymai yra labai aiškus, 
perskaičius juos atydžiai, Jus galėsit padaryt paveikslą taip kaip fo
tografas.

TIK PAMISLYKIT KIEK ŠTUKŲ JUS TURĖSIT
Nuvažiavę ant pikniko su tokia kamera. Tenai yra tiek daug 

visokių atsitikimų nutraukt paveikslą, kad galimas daiktas, kad vie
nas iš tokių paveikslų gali būt tau brangesnis negu kiek tu užmo
kėsi už tą kamerą. Tas kameras vartoja profesionališki reporteriai, 
slaptosios tarnystės žmonės ir fotografai. Kaina tos stebėtinos ka
meros su vienu setu filmų (25 paveikslais) kainuoja tiktai $4.50. Pri- 
siųskit. mums 25c. sidabrinį arba markėmis — kitką užmokėsit kaip 
gausit kamerą. Parašykit aiškiai savo vardą ir adresą.

WATCH CAMĖRA CO., (not inc.) Dept. 2.
.3518 North Paulina Str, CHICAGO, ILL.

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą
Amerikoniškos vestuvės, komedija 2-se aktuose .... 10c. 
Alkoholis ir Kūdikiai. Labai naudinga knyga ............10c
Amžinos dainos. Parašė Jovaras ............................. 15c
Anarchizmas pagal Proudhono Mokslą ..................... 15c
Amerikos "Macochas,” su paveikslais ......................... 10c
Byla Detroit’o Katalikų su Socijalistais. Su paveik

slais. Kiekvienam darbininkui reikėtų ją perskaityti. 25c 
Dievo žmogus. Naudinga ir užimanti apysaka .... 
Delko žmogui reikia gert ir valgyt.............................
Davatkų Gadzinkos, padidinta ir pagerinta 6-ta laida 
Džian Bambos Spyčiai ir kitos fonės .....................
Du Broliu. 4-rių veiksmų drama iš liet, ateiv. Anrer. 
Eilės ir Straipsniai. Su gražiais paveikslais .........
Jaunystės karštis ir Susižiedavimas pagal sutarties 
Kunigų Celibatas ...........................................................
Kodėl aš netikiu į Dievą? Parašė Iksas.................
Kur musų bočiai gyveno? Istoriška žmon. praeitis 
Kaip tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu .....................
Kurgi tas viskas nyksta? Parašė Z. Aleksa.............
Kaip senovės žmonės persistatydavo sau žemę.........
Lengvas būdas išmokti angliškai .............................
Legališki žmogžudžiai, komedija 3-se aktuose .........
Lytiškos ligos. Pamokinimas apsisaugot blogų ligų 
Monologai ir Deklamacijos. Gražiausi monologai. 
Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyvenimo....................
Materijalistiškasis Istorijos Supratimas .....................
Kokius Dievus garbino žmones senovėje? Pats vardas 

pasako knygos turinį. Ypatingai dabartinės krikščio
nystės gadynėje kiekvienas tikintis-ir netikintis turėtų 
perskaityti, nes.tada galės aiškiausiai suprast Dievo 
būtinumą. Kaina..................................................
Ta pati gražiais apdarais ....................................

Naujausios ir visokios dainos...............................
Nihilistai. Tragedija 3-se aktuose....................
O. S. S. arba Šliubinė iškilmė. Vieno akto farsas 
Popas ir velnias ir kiti gražus papasakojimai . 
Paparčio žiedas ir kitos gražios apysakos........
Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoj ........................
Revoliucijos giesmės su notomis, 2, 3 ir 4 balsams .. 
Sielos Balsai. Naujausios eilės ........................... .
Ta pati su gražiais apdarais .................................... $1.00
Salomėja. Herodienės duktė. Drama viename akte 25c 
Stabmeldiška Lietuva.................................................... 10c
šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juškevičiaus dainose 35c 
Socializmas ir Religija........................................................
Socializmo Teorija. Kiekvienas, kuris nori suprast atei

ties draugijinį surėdimą turėtų perskaityti. Ypatingai 
socialistams patartina atydžiai ją perskaityt ....

Žmogaus Išsivystymas. Knyga su paveikslais 
Ta pati knyga su gražiais ir tvirtais apdarais 
Žemė ir žmogus. Knyga su paveikslais............
Žingsnis prie šviesos. Vieno veiksmo vaizdelis . 
Žmonių Skerdykla ................................................

Norintieji užsirašyt "KELEIVI” arba siunčiant 
laišką, užrašykite šitokį adresą:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

“KELEIVIO

EXTRA NAUJIENA!

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio ti><ieto.

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

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

“KELEIVIS”
255 Broadw»y, So. Bestu Nis.

I
I
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8 KELEIVIS.

Vietinės Žinios
Rubsiuvių suvažiavimas.
Bostone atsibuna Inter- 

national Ladies Garment 
Workers uniono metinė kon
vencija. Susivažiavo iš įvai
rių Amerikos ir Kanados 
valstijų virš 300 delegatų, 
atstovaujančių virš 90,000 
moteriškų rūbų siuvėjų.

Pereitų panedėlį atida
rant Convention Hali svetai
nėje suvažiavimo posėdžius 
delegatai pasakė keletą pra
kalbų. Kalbėtojai pabriežė, 
kad visų tos organizacijos 
narių akys šiandien labiau
siai atkreiptos yra i Rusiją. 
Posėdžius atidarė Bostono 
majoro Peters’o pasveikini
mu Bostono Centrai Labor 
Union prezidentas Stevens. 
Susivažiavimo posėdžiai tę
sis apie dvi sąvaiti.

Katalikiškos linksmybės pa
prastai baigiasi ašaromis.
Pas parapijoną C. buvo 

andai krikštynos. Katalikiš
kos krikštynos, žinoma, be 
svaigalų negali apsieit,tai ir 
privirta visokios "saldžio
sios,” mat, reikalinga gerti, 
kad ir naujai gimęs "butų 
laimingas” taip, kaip laimin
gu jaučiasi pasigėręs musų 
katalikas. Taigi gerta ir 
duinuota, pakol tos linksmy
bės nepavirto verksmais ir 
dantų griežimais. Pirmiau
sia R. Šaltis pasigėręs taip 
nelaimingai krito, kad rei
kėjo gabenti ligonbutin, kur 
į trečią dieną pasimirė. Jis 
atsimušė sau jaknas. Ka
dangi moteriai su trimis kū
dikiais paliko išviso tik 19 
dolerių turto, tai prisiėjo 
tarp pažįstamų kolektuoti, 
kad jo kūną palaidojus. Ve
lionis prie jokios draugijos 
neprigulėjo. Koks likimas 
nelaimingos našlės ir nekal
tų kūdikių, pagalvojus ne
sunku suprasti. Vis tai pa
sekmės girtuokliavimo, mu
sų katalikų tamsumo ir prie
tarų, kuriuose juos laiko 
klerikalai.

.L F. Svcdasinis.

Darbininkai laimėjo.
Gegužės 15 d. Everette 

Market Forg. Co. fabrikus 
darbininkai — mašinistai ir 
šaltkalviai — padavė fabri- 
kos valdybai savo reikalavi
mą sutrumpinimo darbo va
landų ir pakėlimo mokesties 
10%. Abu tie reikalavimai 
likosi išpildyti. Vietoj 55 
darbo valandų sąvaitėje da
bar pripažinta 50 valandų ir 
mokestis padidinta dešimtu 
nuošimčiu. J. T. šlaivis.

Veikalas Caras Sibire bus 
atvaidintas šią subatą.
Ateinančios subatos vaka

re Lietuvių salėj, So. Bosto
ne, bus gražus Birutės Kan
klių choro parengtas kon
certas. Scenoje statoma 
veikalas ”Caras Sibire.” 
Labai įdomu matyt, ką tas 
galingasis caras, prieš kurį 
taip drebėdavo milionai žmo
nių, dabar veikia išsiųstas 
ant ”poselenios” Į Sibirą. Be 
to Birutės Kanklių ir Lais
vės chorai sudainuos daug 
puikių naujų dainų. Taipgi 
bus ir solistų, o svarbiausia 
tai tas, kad tame koncerte 
grajins Vilniaus lietuviškų 
kukorkų orkestrą nepapras
tais insrumentais, kokių iki 
šiol da nėra vartoję garsiau
si muzikantai. Verta visa 
tai matyt ir turėti smagią 
valandėlę laiko.

Paaukavo $60,000 Raudona
jam Kryžiui.

Dvi Bostono firmos šio
mis dienomis paūkavo Rau
donajam Kryžiui 60 tūks
tančių dolerių. Eliot Wads- 
worth firma paaukavo $10,- 
000, o Gillette Safety Razor 
Co. — $50,000.

Klerikalų ir pirmeivių 
prakalbos.

Gegužės 12 d., Brightono 
Lietuvių Kooperacijos irve- 
tainėje buvo šv. Vincento 
Draugystės parengtos pra
kalbos. Kalbėjo Kneižis, 
"Darbininko” administrato
rius.— Jis pasakojo apie ka
talikų "galybės augimą” ir 
juodino pirmeivius ir socia
listus. Vyriausiais jo kal
bos punktais buvo kaltini
mas socialistų, kad jie savo 
daile estradą pavertė į ne
švariausią vietą; publika 
neprivalo lankytis į socialis
tų parengtus vakarus, nes 
socialistai tik ištvirkimą 
platina; kad socialistai pa
prastus piemenis paskiria į 
kunigus, b nedoriausius ir 
kvailiausius gaivalus vysku
pais padaro ir tt. Kuobiau- 
riausiai išplūdo laikraščius 
"Keleivį,” "Naujienas” ir 
kitus, o patarė skaityt "Žvir 
blį,” o tas jiems "pričirkš” 
Jonių.

Antras klerikalas, Ajauis- 
kas, užtvirtino Kneižio 
pliauškimus ir drausdamas 
žmonėm skaityt socialistų 
laikraščius ir saugotis žydo 
Trockio draugų, pasakė ši
tokį atsitikimą: Lietuvoje 
(kaip senai tai buvo, nepa
sakė) viena mergina buvusi 
didžiausia bedievė (jos var
dą ir rietą gyvenimo mato
mai ir Ajauskas nežino, tai 
ir nesakė), susirgo ir dak
taras negalėdamas išgydyt, 
liepė parvežti kunigą. Kuni
gui atvažiavus, mergina ne
galėjusi spavėdotis. (Ajaus
kas turbut sykiu su tuo ku
nigu tą merginą spaviedojo, 
nes papasakojo jos griekus 
ir baisų sielvartą, kad Die
vas negalįs jai tų griekų at
leisti.) Kunigas merginai 
pasakęs, kad jei ji norinti 
pasitaisyti, Dievas jai pail
gins gyvenimą vienais me
tais. Na, taip ir buvo: mer
gina pasveikus ir iš didžiau
sios paleistuvės pasiliko do
riausia davatka ir po metų 
gyvenimo numirė jau beveik 
šventa...

Paduodu čia jo pasaką, 
kad parodžius protaujan
čiam skaitytojui, kokiomis 
nesąmonėmis ir prasimany
mais klerikalai klaidina 
žmones ir tuo pačiu laiku be 
gėdos šneka, buk socialistai 
ir jų laikraščiai vien tik 
šmeižimais ir melais žmones 
maitina.

Pasibaigus klerikalų pra
kalboms, po neilgai pertrau
kai prasidėjo LMPS. kuopos 
parengtas vakaras. Kalbė
jo Smelstorius, nurodyda
mas kodėl socialistai ir 
jiems prijaučianti žmonės 
klerikalų yra niekinami.

Kneižio melus apie socia
listų dailę kaip tik priparo- 
dė tai pačiai publikai LMPS. 
kuopos koncertas. Atvai
dinta veikalėlis "Žingsnis 
prie šviesos,” Laisvės choro 
dainos ir ypač Vinkšnaičių 
Julytės deklamacijos iki 
augščiausio laipsnio publi
kos entuziazmą pakėlė. 
Kneižis brightoniečius drau
dė, tečiaus jam pačiam būt 
buvę begalo smagu ir nau
dinga socialistų dailės pasi
žiūrėti, pasiklausyti ir įsiti
kinti, kad pas klerikalus to
kių gražių vakarėlių nerasi.

Kaslink to, kad socialistai 
piemenis paskiria į kunigus, 
reikia pasakyti, jog Knei
žis begėdis ar nežinėlis. So
cialistai niekur parapijų nė
ra tvėrę, nei vieno savo kle
bono neturi, taigi ir vysku
pai socialistams nereikalin
gi. Kunigai ir vyskupai rei
kalingi tik prietaringiems 
žmonėms, tikintiems į die
vus ir velnius, taigi tokiems, 
kaip pats Kneižis. Kad 
Kneižis skaitytų socialistų 
laikraščius ir butų nors kiek 
apsišvietęs, tai jis taip ne
pliaukštų.

Ajausko gi "nesuteptą do
rą” vaizdžiai paskui atvaiz
dino Lakačauskas.

Reporteris.

TEATRAS ir KONCERTAS.
Rengia Birutės Kanklių Choras

Subatoje, 25 Gegužes-May, 1918m.
Peistatys vieno veiks, 

mo iingeidžiausį veikalą

Caras
Juokingiausis ir indo- 

miausis veikalas. Tokių 
veikalų lietuvių scenoje 
da nėra buvę.

Prasidės iuo 8 vakare
Pu perstatymo bus

Puikus Koncertas
Kuriame dalyvaus žy

mus dainininkai.

LIETUVIU SALEI, kampas E ir Silver St., So. Boston.
Visus šiuomi kviečia dalyvauti, BIRUTES KANKLIŲ CHORAS.

CAMBRIDGE, MASS. 
Protestas prieš kaizerį.
Nedėlioj, 26 gegužės 10 

vai. iš ryto, svetainėje 7 Bur- 
leigh st. bus LSS 71 kuopos 
susirinkimas, visi nariai 
malonėkit atsilankyti, nes 
yra daug reikalų aptarimui.

2:30 po pietų toje pačioje 
svetainėje bus protesto pra
kalbos, kalbės žymus kalbė
tojai. Kiekvienas, kuris 
jaučiasi žmogum ir atjau
čia skausmus savo brolių 
pasilikusių Lietuvoje, būti
nai ateikite į prakalbas, ku
riose išnešime protestą prieš 
kaizerio tyraniją, kuri pasi
ryžo pasmaugti paskutinę 
musu Broliu gyvybę.

KOMITETAS.

Gegužinis “Kardas”
Jau gatavas. Puikus, pil

nas Paveikslų. Tuojaus už
sisakykite. Pavienis nume
ris 10c. Agentams imant 20 
ar daugiau po 5c. Į

"Kardas” metams —$l.Q0. 
"KARDAS” 251 Brodvay,

So. Boston, Mašs.

SMULKIŲ PA8IGAR8INIMŲ 
KAINA "KELEIVYJE.”

Norint kų norą pirkt, parduot, pa- 
jieškot prasišalinusių ypatų. pujM- 
kol giminių, draugų, arka kų nors 
šiaip pagarsint, už tokius pagarsi
nimus skaitoma po 2c. nž žodį.

Jeigu tokius pasigarsinimus nori
ma patalpyt kelis kartus, tad nž se
kančius .sykius, .skaitoma .tiktai 
po 1 hc. už žodį, už kiekvienų sykį.

Už visus tokius paskelbimus ir 
apsivedimų pajieškojimus turi ap
mokėt ir "Keleivio” skaitytojai.

Pajieškojimus giminių arba drau
gų, ’’Keleivio” skaitytojams, vienų 
kartą per metus patalpiname dykai, 
tik tokie pajieškojimai neturi būt 
ilgesni kaip 30 žodžių priskaitant ir 
adresą. Bet jei skaitytojas nor pa- 
talpint pajieškojimą daugiau kaip 
vieną sykį, tad turi primokėt po lc. 
už žodį, už kiekvieną sykį.

Geriausiai yra garsintis "Kelei
vyje”, nes "Keleivis” plačiausiai 
skaitomas lietuvių laikraštis, o pa
garsinimų kaina labai pigi.

Siunčiant mokestį už pagarsini
mus ar už kitką, popierinius pinigus 
galima prisiųst prastame laiške, tik 
reik užrašyt aiškiai adresų to kas 
siunčia ir Redakcijos. Su bile rei
kalu kreipianties į "Keleivį” para
šykite adresą taip::

"KELEIVIS*
255 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
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Pirmutinis Bostone Lietuvis
kuris turi

Shitq, Overkotq ir Riinkotę Krautuvę.
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 

auksuotų daiktų, visokios rųsies laikrodžių.
Priimam užsakymus ir pristatom į namus ant pa

reikalavimo.
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo

kėjimų, tik $1.00 į sąvaitę.
Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.

P. KETVIRTIS
233 Broadway, So. Boston, Mass.(

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinki t gyvenimu. Prisirengkita dabar 
prieš ligaa, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbų taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu, 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. No- 
kentėk da vieną dienų. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens miš
rų. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Taipgi reikalaujame 4c. už ekstra rašymą.
Fishleigh 4 Ca, B. 71 Athenaeum BMg, Chicago, I1L

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVĮ.” 
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų reikalus.

LAWRENCE, MASS.

Atidarymas Kempės.
Prasidėjus pavasariui LDK. Bendro 

vč, atidaro savo vasarnamį su linksmu 
programų ateinančioj subatoj
25 GEGUŽĖS-MAY, 1918,

Maple Park, Mcthuen, Mass.
Šokiai prasidės 2 vaL po pietų.
Žinote.visi socialistų paikų, tai pui

kiausia vieta pasilinksminimui, o šį 
kartą bus puikiausis išvažiavimas. 
Todėl kas gyvas ura į tas linksmybes, 
įžanga tik 25c. kviečia visos 

KOMITETAS.

| APTIEKA
! Teisingiausia ir Geriausia
1 Sutaisom Receptus su di-
f džiausią atyda, nežiūrint ar iš •
! Lietuvos atvežti ar amerikoniš- ; Į 
į ki. Gyduolių galite gauti, ko- i 

kias tik pasaulyje vartoja, taip- ■
į gi visados randasi lietuvis ap- 
I tiekorius. i f

EDVARD DALY, Savininkas
' 18 Broadway, So. Boston.
į Galite reikalauti ir per laiš- t 
i kus, o mes per ekspresą gyduo- j ! 
t les atsiųsime. ;

MAGIŠKOS STOKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt ROLĘ, 

bežiūrint Bolė iš rankų pražūna ir 
niekas negal suprasti kur ji dingo.

Paskui pats priėjęs prie žmogaus iš
trauki tą bolę iš jo nosies. Prisiųski- 
te 25c. gausite ta bolę ir katalio- 
CT- (51)

The Magic Shop.
BOX 309, Holbrook, Mass.

o)
2)

2)

2)

Akušerka
' Pabaigusi kaną WoaNaa Medical 

CoSege. Baltkaore. Md.
Pasekmingai atlieka tavo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodąs ir 
pagelbą invairioee moterų liana*.

F. Stropiene,6
SO. BOSTON. N*88-

'b

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.J c

Jusu Sveikata ■• 
reikalauja švaraus užsilaikymo ir 1 1 
tvirto prisilaikymo hygienos tai- < I 
syklių. Tokiu budu galima ^šsi- ( ( 
saugoti nuo daugelio ligų, kurios 
it galingi priešai tykioja iš visų I I 
pusių. Buk prisirengęs! Užsi- ( , 
laikyk hygieniškai švariai. At
minine. kad švarumas seka die- I I 
vobaimingumą. Laikyk po ranka (

ra’s
AntisepsoL (

PIRKITE SERUS. j
“VILTIS” Publishing Company

SHENANDOAH, PA.
Laikraštis ‘Darbininkų Viltis,” įsteigtas 1903 metuose, iš privačiu 
rankų pereina į nuosavybę bendrovės. “Viltis Publishing Co..” kuri 
yra padavus aplikaciją ėarteriui. Minėtoji bendrovė leis laikraštį ne- 
prigulmingoje, pažangioje dvasioje. Insikorporuoja ant $10,000.00. In
korporavimo viršininkai yra: Prezidentas — P. W. Birštonas, buvęs 
skvajeris ir ’ Susv. L. A.” pirmininkas; kasierius — Julius Luščins- 
kas, iždininkas bankos “Miners Banking Trust Company:” Sekreto- 
r:us V. J- šliakvs, 'Darbininkų Vilties“ įsteigėjas ir redaktorius.
Norėdami turėti draugų ir talkininkų po visą Ameriką, šiuomi ap
skelbiame plačiai visuomenei ir subskripciią minėtosios bendrovės 
Šerų. Šerai yra po $25. Norintys pirkti šėrą arba kelis Šerus, tegul 
pinigus siunčia draugijos iždininkui: Mr. Julius Lushinsky. Treas.. 
MINERS BANE.ING TRUST Co., Shenandoah, Pa. ir draugo tegul 
duoda žinią sekretoriui: Mr. V. J. Szliakys, 40 So. Bovers str., She
nandoah. Pa. Kas pirma norėtu platesnių žinių laiškų, tegu kreipia
si šiuo adre.-u: (24)

"VILTIS” PUBLISHING COMPANY, 
Shenandoah, Pa.

)
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Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

■>
Geriausia 
Lietuviška Apdekin So. Bostone

1 irapielnltčj

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

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

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

25e
50c
25c
50c
20c 
2t>c

1.00
1.00 
50c

Tikra Lietuviška Trajanka 85c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo "kornų” 15, 29 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

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

paslaptingų ir kitokių ligą.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus raistus, kreipkitės pas 

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS226 Broadwav, Kampas c a. So. Bestu \ Riss.

>
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W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS, IOWA

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

Tatai yra puikus hygieniškas ir 
antiseptiškas plovimas, kurs kas- ' 
dieną vartojamas burnos išplovi- ( į 
mui arba gargaliavimui, nosies ir 
ausies įšmirkštimams; jis taipgi 1 
vartojamas plovimui skaudulių ir ( 
susižeidimų ir apmalšinimui odos 
niežtančių išbėrimų. ’

Kaštuoja 55c visur aptiekose. <

)

■
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS: Nuo » iki 12 dienų.
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDALIOMIS 
iki 1 v. po pietų. 

Ofisas "Keleivio” name. 
Broadvay, tarpe C ir D Sts.
80. BOSTON, MASS.

ŽMOGAUS ISSIVYSTYMAS
KAIP IR Ii KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONES, NEKURIE SAKO, 
BET Iš KUR ATSIRADO BEZDžIONt?

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina ši U knyga. Joja telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priijo prie 
žmogaus.

KAINA Me.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAM He.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS... 
PARAšfi Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, musų protėviai vogdavo sau

žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsL
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smalkiai 
išgvildena nonų praeitį U užrašą užsilikusių 
pačiu žmones.

KAINA Me.
AUDIMO APDARAIS Me.

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

"KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

jtOOOlOlOlOK* 
smeieoaeoetf

neHeoeneie* 
aeieieteieieiei’

Papuošta daugeliu Bpalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 1M įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia rilių įmyga lietuvių kalboje 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
KAINA TIK 75 CENTAL

Ta pati kayga drūtais audimo apdhrais — |1M

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienu nusipirkta tą knygą paaidžiauga. Pinigu goriau

sia i siųst Money Orderin,*popieriniu» galima siųst tiesiau pa
krutant kenverte, užrašine aiškiai adresas savo ir *KaWvfr’ Ir 
priMpyt aš 2c. marką,

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.


