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Maištas Vokiečių 
Kariumenėje.

• -v

DV1NSKO DIVIZIJA AT
SISAKĖ VAŽIUOT I 

VAKARUS. Į

50 kareivių sušaudyta, 1,000 
areštuota.

Washingtone gauta iš Ru
sijos bevieliu telegrafu ži
nių, kad Dvinske sukilo vie
na vokiečių divizija, kuriai 
buvo įsakyta važiuoti į Va
karų frontą. Bet sukilimas 
matomai likos tuojaus nu
slopintas. nes sakoma, kad 
•0 kareivių likos sušaudyta, 
o 1,000 areštuota. Išreiški-< 
mui šitai divizijai užuojau
tos, kiti kareiviai apielinkėj 
darę demonstracijų.

Ta pati žinia sako, kad 56 
vokiečių regimentas, siun- 
eiams iš Rytų Į Vakarų 
frontą, įtaisęs demonstraci- : 
ją prieš karės tęsimą.

Toliaus šita žinia nurodo, 
kad rusai nusiuntė Berly
nan visą eilę protestų prieš 
vokiečių valdininkų elgimą
si Rusijoj. Rusai sako, kad 
ginkluoti vokiečių prekybos 
laivai bombardavo rusų mie
stus prie Juodųjų jūrių ir 
kad vokiečių submarinas 
paskandino vieną rusų laivą! 
su pasažieriais. Vienas pro
testas sako, kad vokiečių 
submarinas buvo užpuolęs 
ant Juodųjų jūrių net Rau-1 
donojo Kryžiaus laivą. Bo
to da rusai protestuoja prieš 
Vokiečius už konfiskavimą 
Rusijos turtų Finliandijoj.

GEGUŽĖS ŠVENTĖJ KAI
ZERĮ REPREZENTAVO 

GILTINĖ.
Londonas. Vienas kores

pondentas iŠ Petrogrado da
bar praneša, kad apvaikščio
dami Pirmą Gegužės šventę, 
Petrogrado bolševikai įtai
sė alegorišką proletariato 
pirmyneigos vaizdą.

Gatvėmis buvo vežamas 
raganiškas kaizerio paveik-j 
slas giltinės pavidale. Ant 
grobio (skeleto) galvos buvo 
uždėtas vokiškas šalmas, o 
prie šonkaulių prikabintas 
geležinis kryžius. Kaulinė
se jo rankose buvo įdėtas

: dalgis, kuriuo jisai kirto 
raudonas revoliucinės Rusi
jos gėles.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
29, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

Austrai jau virsta 1 
kanabalais. i

Išalkę darbininkai Vienoje 
suvalgė du karės belaisviu.

”Aš esu įsitikinęs, kad ba
das — baisus, viduramžių 
badas — padės sąjunginin
kams sumušti Vokietiją ir 
Austriją,” 1' ' _
”Daily Mail” koresponden-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
29, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

AMERIKONAI ATMUŠĖ 
TRIS DIDELIUS UŽ

PUOLIMUS.
Pikardijoj vokiečiai buvo 

padarę ant amerikonų tris 
didelius užpuolimus ir visi 
tris buvo atremti su dide
liais nuostoliais priešui. Prie 
to da amerikonai paėmė 
keliatą belaisvių.

Pirm užpuolimo, vokiečiai 
smarkiai amerikonų pozici- 

» iš artileri
jos. Apskaitoma, kad jie iš-

telegrafuoja • bombardavo
-nrne nnnrinn_ *1 .

•v r, . • . ,- iuo. rt.au. 11c 10-tas iš Prancūzuos, netolu^ a‘<e j0j0oo šeriniu, tu 
Šveicarijos pasienio |tarpe /augybę gazinia bom:

i AP}6 . YU^rlr°£' bu- Tuomet ju pėstininkai
skurdą tarp kitų dalykų liu- , atak,..įj„

20.000 ARKLIŲ PAJIEGOS 
SUBMARINAI.

Laikraščio „Chronicle” 
laivyno korespondentas sa
ko, kad Švedijos laikraščiai, 
pasiremdami vokiečių tech
nikos žurnalais, rašo, jog 
vokiečiai turi dabar didžiau

siu Submarinų, kurie esą 
i 450 pėdų ilgio, 36 pėdų plo
čio ir turi 20,000 arklių pa
jiegos. Iškilę ant viršaus 
jie galį plaukti 28 mazgus į 
valandą, o pasinėrę darą po 
15 mazgų. Jie nešą su sa
vim po 75 torpedas, 150 mi
nų, 6 kanuoles ir galį pasi
nerti į 5 minutas.

dija baisus atsitikimas Aus- 
trijojos sostinėj Vienoj, kur 
gazaunės darbininkai užmu
šė du karės belaisviu ir su
valgė jų kunus. Leidžiamas 
Vienoje socialistų laikraštis 
"Arbeiter Zeitung” pareika
lavęs šitą atsitikimą ištirti, 
tai visas tas numeris buvęs 
konfiskuotas. Parliamente 
šitas klausimas taipgi buvęs 
pakeltas, bet spauda jį už- 
glosčiusi.

Žmogus, kuris paduoda 
šitą žinią, sako, kad badas ir 
skurdas Austrijoj dabar e- 
sąs toks baisus, kad žmonės 
gatvėmis vaikščiodami krin
ta.

O iki piutės yra dar tris 
mėnesiai: birželis, liepos ir 
piutis.

VOKIEČIAI SU BALTAJA
GVARDIJA IŠSKERDĖ 

1,752 ŽMONIŲ.
Pabėgęs iš Finiiandijos i 

Švediją socialistas sako, 
kad prie Baltosios Gvardi
jos ir vokiečių viešpatavimo 
Finliandijoj iki 1 gegužės 
tapo išžudyta jau 1,752 žmo
nių.

Sulyg to pabėgėlio prane
šimo, 516 žmonių buvo iš
skersta Tammerforse, 148 
Turnejoj, 380 Varkome ir 
380 Vazoj. Gi paimti belais
viai buvo taip žiauriai vo
kiečių ir Baltosios Gvardi
jos vaišinami, kad veik visi 
jie išmirė badu.

VOKIEČIAI PALIUOSA- 
VO ROMANOVUS.

Londone gauta žinių, kad 
Romanovų dinastijos na
riai, kurie dabar randasi Ki
jeve, tuojaus išvažiuosią Į 
užsieni. Vokiečiai juos iš- 
liuosavo ir viskuo aprūpino, 
kad jie galėtų laimingai sa
vo kaili išnešti, 
gaikštis Mikalojus 
siąs Juodkalnijon, 
motina

Didis kuni- 
važiuo- 
o caro 

Kopenhagon.

SUGRĮŽO Iš VOKIETIJOS 
1.500 RUSŲ BELAISVIŲ.

Washingtonan atėjo ži
nių, kad 1,500 rusų karės 
belaisvių pereitoj savaitėj 
sugrįžo jau Petrogradan. 
Jie išrodą taip kaip iš grabo 
atsikėlę žmonės. Žinia sako, 
kad tai esą tiesiog „vaikščio
jantis lavonai.”

Nedavalgymas ir žiaurus 
apsiėjimas belaisvių lage
riuose iki tiek tuos žmones 
sunaikino, kad iš jų liko iš
badėję ir apdrįskę ligoniai.

IŠDAUŽĖ KARALIAUS 
TRAUKINIO LANGUS.
Zurich. — Iš ištikimų šal

tinių čia gauta žinių, kad 
kuomet Austrijos karaliaus 
traukinis grižo iš Konstan
tinopolio per Bulgariją, tai 
bulgaru kareiviai pradėjo 
mėtyt i jį akmenais ir iš
daužė langus.

FINŲ VALDŽIA REZIG
NAVO.

Kopenhagoje gauta iš 
Helsingforso žinių, kad vi
sa finų ministerija rezigna
vo, kuomet Finiiandijos dik
tatorium vokiečiai paskyrę 
Svenhulvedą.

VOKIEČIAI PASKANDI
NO 78 ISPANŲ LAIVŲ.
Madridas. — Laikraštis 

”Epoca’’ paskelbė surašą is
panų laivų kuriuos vokie
čiai paskandino. Surašąs pz 
rodo, kad nuo karės va
džios ispanai neteko <iu 78 
prekybos laivų

LOUISIANA ATMETĖ 
BLAIVYBĘ.

Louisianos valstijos legis- 
latura atmetė kongreso pa
darytą prie konstitucijos 
pridėčka. kad visose Suvie
nytose Valstijose butų pa
naikinti svaiginantieji gėri
mai. Tai yra pirmutinė val
stija, kuri pasipriešino vi
suotinai blaivybei. Vienuo
lika valstijų kongreso suma
nymui pritarė.

SOCIALISTAI PLENUO- 
JA PAŽABOT KAIZERIO 

GALYBĘ.
Peržiūrėtas ir pataisytas 

Vokietijos socialistų parti
jos programas reikalauja 
didelių reformų. Štai jos:

1 — Atimti kaizeriui teisę 
skelbti karę’arba daryti tai
ką.

2 — Įvedimas visuotino 
balsavimo.

3 — Įkūrimas parliamen- 
tinės valdžios.

4 — Teisė daryti sutartis 
turi prigulėti Reichstagui.

5 — Panaikinimas slapto
sios diplomatijos.

6 — Įsteigimas tribunolo 
tarptautiniam nusiginklavi
mui apsvarstyti.

NORĖJO PAPIRKTI LIU
DININKĄ PRIEŠ 

MOONEY.
San Francisco. — Tūlas 

Nicholas Treanor paliudijo 
čionai Jungtinių V alstijų 
teisme, kad jam buvo siūlo
ma $17,000, kad prisiektų 
kreivai prieš Tarną Mooney, 
kuomet jis buvo teisiamas 
dėl buvusios ekspliozijos 
prisirengimo parodoj 
metais.

”Man davė $17,060,

1916

”Man davė $17,060, kad 
aš prisiekčiau kreivai prieš 
Mooney gyvastį,” jisai sa
ko, ”bet aš atsisakiau už pi
nigus liudyt.”

Jisai įvardijo vieną pro
kuroro padėjėjų.

SUGAVO ŠNIPĄ UNIJOJ.
Darbininkiški laikraščiai 

praneša, kad Oaklande, Cal., 
elektros darbininkų unijoj 
likosi sugautas lielo detek- 
tivų biuro šnipas, tūlas Jo- 
seph J. Josvpn. .Jis buvo pri
sirašęs prie unijos kaipo 
darbi i ui kas.

metėsi atakomis.
Vokiečiai atakavo pasida

liję į tris burius. Viduriu 
ėjo 50 vyrų su viršum, iš j 
dešinės pusės lt>0, o iš kairės 
120. Buvo atkakli rankų 
kova ir priešai likos atrem
ti. Jie buvo pasigavę vieną 
amerikoną į nelaisvę, bet ki
ti amerikonai pasivijo ir atė
mė jį.

Prie atrėmimo priešinin
ko daug prisidėjo ameriko
nų artilerija.

VOKIEČIAI VĖL PRADĖ
JO DIDELĮ SAVO OFEN

ZYVĄ.
Didis Vokietijos ofensv- 

vas Vakarų fronte vėl prasi
dėjo. Vokiečių armijos, ku
rios po didelių savo nuosto
lių, kokių joms per kovo ir 
balandžio mėnesius francu- 
zai su anglais buvo pridarę, 
likos perorganizuotos ir po 
neilgo artilerijos prirengi
mo uždavė sąjungininkams! 
du smugiu. Vieną užpuoli
mą teutonai dabar padarė

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 

. 1918, as reąuired by the Act of
October 6, 1917.
GIRIOJ BUVO PASISLĖ
PĘS NUO KARIUMENĖS.

Netoli Houlton, Me., likos 
suimtas tūlas Rov McNinch, 
kuris apie 6 mėnesiai atgal 
pabėgo iš kariumenės ir iki 
šiol gyveno girioj pasislė
pęs. Jis buvo susiradęs sau 
girioj lindynę, kur eidamas 
gulti duris užbarikaduoda
vo, prie šono pasidėdavo di
delį revolveri ir sakėsi, kad 
gyveno jo niekas nepaim- 

' siąs. Bet buvęs šerifas 
Lawlis nuvažiavo naktį su 

(trim vyrais, išmušė duris ir 
suėmė pabėgėlį lovoj.

Sakoma, kad maistą jam 
pristatydavęs tūlas Morell, 
girios darbininkas, kuris 
taipgi likos areštuotas. Jis 
kaltinamas už nesiregistra- 

j vimą ir teikimą pagalbos pa- 
i bėgusiam kareiviui.

Į

29.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on May 
29, 1918, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Lietuvių kariumene pasi* 
rengus prieš vokiečius.

I

PASKANDINO LAIVĄ SU 
KAREIVIAIS.

Gegužės 24 d. netoli Ang
lijos likos paskandintas lai
vas "Moldavia” su Amerikos 
kariumene. Visi kareiviai li
kos išgelbėti, tik 56-šių da 
nesuranda; tie turbut bus 
žuvę.

mą teutonai dabar padarė 
nuo Vormezeele iki Locre, 
Y pro pietvakariuose, o an
trą 35 mylių fronte nuo Pi- 
non iki Rheims/į šiaurę nuo 
Soissons.

Flandruose germanai ne
laimėjo nieko, bet toliaus i 
pietus, kaip Berlynas sako, 
jų kariumenė paėmusi visą 
Chemin-des-Dames kalnyną 
ir dabar mušis einąs ant Ai- 
sne upės.

BOLŠEVIKŲ PASIUNTI
NIAI ŠVEICARIJOJ.
Ženeva.— Šveicarijos val

džia priėmė bolševikų misiją 
su Beržiniu priešaky, bet su 
ta išlyga, kad ji nedarytų 
betvarkės.

Žinia pažymi, kad Berzin 
yra lietuvis, tečiaus jo pa
vardė liudija, kad jis turi 
būt latvis.

10,000 LAIVŲ DARBININ
KŲ KANADOJ ŽADA 

STREIKUOTI.
Vancouver. — Geležies 

darbininkų taryba vienbal
siai nutarė apskelbti laivų 
dirbtuvėse Britanijos Ko
lumbijoj 10,000 darbininkų 
streiką.

PAVOGĖ $125,000 VER
TĖS DEIMANTŲ.

Lowell, Mass. — Pereitoj 
savaitėj vienam restorane 
čia likos pavogtas deimantų 
kompanijos agentui baksas 
su $125,000 vertės deimantų. 
Agentas nusigandęs sujudi
no visą Ix)\veilio policiją ir 
detektivus, 1 ei vagies iki 
šiol da nesugavo.

Išvalė 26 jų partijos butus.
Maskva. — Pereitos pėt- 

nyčios naktį bolševikų val
džia Maskvoj padarė ant a- 
narchistų abl£;ą. Tarp 3 ir 
5 valandos bolševikų kariu
menė ant syk apsupo 26 a- 
narchistų butus ir pareika
lavo, kad į 5 minutas jie ati
duotų visus savo ginklus. 
Daugelyje vietų anarchistai 
pasidavė tuojaus. Kitur jie 
atkakliai priešinosi. Sako
ma, kad kur anarchistai 
greitai nepasidavė, tenai 
Sovieto kariumenė pradėjo 
šaudyt į jų butus iš 4-coiinių 
kanuolių.

Gatvėmis jodinėjo stiprus 
raitelių patroliai ir tvarka 
buvo palaikoma Sovieto ka- 
kariumenės. Vienam dide
liam name, kurio frontas li
kos suardytas iš kanuolių, 
anarchistai pasislėpė skiepe 
ir ilgai iš tenai šaudė. Bol
ševikų kariumenė pradėjo 
mėtyt Į skiepą dūmines bom
bas ir tik durnais pasisekė 
juos iš tenai iškrapštyti. A- 

. pie 300 anarchistų buvo a- 
reštuota, kelioka užmušta ir 
sužeista. Tarp Sovieto ka- 

: riumenės tik du kareiviai li
kos užmušti ir keli sužeisti.

Namai, iš kurių prisiėjo 
imti anarchistus spėka, li
kos labai apdaužyti, pavei
kslai sutrupinti, sienos ku- 
lipkomis suvarstytos, ra
kandai sulaužyti. Kai kur 
atrasta pilni kambariai chu
liganų pri vogtų brangių 
daigtų. Chuliganai taipgi 
prigulėjo prie anarchistų.

Nesą jokios abejonės, kad 
anarchistais naudojosi 
kontr-revoliucionieriai. Ka
rtu su anarchistais areštuo
ta kelioliką oficierių. Tarp 
jų esą ir vokiečių agentų. 
Tarp paimtų ginklų vienas 
buvo vėliausios konstrukci- 

Ijos vokiečių kulkasvaidis.

RAUDONOJI GVARDIJA 
NORI VAŽIUOT RUSIJON
200,000 Rusijos išeivių Chi- 
cagoj prašo Wilsono leidimo 

kariaut Rytų fronte.
Chicago. — Rusijos išei

viai pirmeiviai Chicagoje 
kreipėsi į prezidentą Wilso- 
ną su prašymu, kad leistų 
jų sudarytai Raudonajai 
Gvardijai važiuoti Rusijon 
kariauti prješ vokiečius. 
Prie Raudonos Gvardijos 
priguli jau daugiau kaip 
kaip 20,000 žmonių.

Prašymas buvo išsiųstas 
telegrama ir remiasi ant 
paties prezidento žodžių, 
kuriais jis kelis kartus yra 
išreiškęs Rusijos revoliuci
jai užuojautą.

Telegrama skamba taip:
”Ponas Prezidente! Aky- 

vaizdoje to fakto, kad sun
kiausioj rusųdarbininkų 
respublikos gimimo valan
doj tamsta be jokio svyra
vimo pakėlei galingą savo 
balsą jos parėmimui; ir aky- 
vaizdoje to fakto, kad savo 
kalboj New Yorke tamsta 
vėlą išreiškei prielankų savo 
pasižadėjimą stovėti už Ru
sijos Tarybų Respubliką 
kaip lygiai ir už Franciją 
šituo sunkiausiuoju momen
tu, kuomet galingi interesai 
stengiasi parduoti Rusiją 
Vokietijai, tai mes, Chica
gos rusų Raudonoji Gvardi
ja, tikimės, jog tamsta pri
tarsi mums, kad kovoj už 
laisvę su Vokietijos milita- 
rizmu reikia Rusijai pagel
bėti, ir todėl leisi mums į- 
steigti su Sovietų valdžia 
Maskvoje pastovų susinėsi
mą, pavelysi mums rinkti 
tarp savo žmonių Amerikoj 
liuosnorius ir duosi jiems 
nemokamą kelionę į Rusiją, 
kad mes galėtume prisidėti 
tenai prie paliuosavimo pa
saulio nuo militarizmo šmė
klos. Jūsų atsakymas bus 
ženklas prielankumo mums 
ir tai idėjai, kurią mes at- 
stovaujam.”

Po telegrama pasirašė:
J. Semas’nko ir I. Gradon.

GAUJA NULINčIAVO 
JUODVEIDĮ IR JO 

PAČIĄ.
Valdosta, Ga.— Minia pa

korė čia juodveidį Hayes 
Turnerį ir jo pačią Mariją, 
kuriedu buvo kaltinami už
mušime tūlo Smitho. Diena 
prieš tai čia buvo nulinčiuo- 
ti da du juodveidžiai.

D-RAS ŠLIUPAS SU
GRĮŽO.

Sako, lietuvių generolas 
Kamaitis su 100,000 

kareivių gatavas 
eit ant kaizerio.

New York. — Lietuvos 
žmonės, nežiūrint kelių me
tų karės vargo, tvirtai esą 
pasiryžę turėti neprigul- 
mingą savo valstybę ir gy
venti laisvai nuo Vokietijos 
jungo. Jie tik laukią, kad 
Suvienytos Valstijos ir kiti 
sąjungininkai pripažintų 
Lietuvos valdžią.

Taip papasakojo d-ras Jo
nas Šliupas, kuris tik ką su
grįžo iš Europos, kur jis bu
vo nuvažiavęs kaipo atsto
vas tautininkų Gelbėjimo 
Fondo.

Jis sako, kad Lietuva labai 
esanti priešinga vokie
čiams; žmonės taipgi neno
rį grįžti prie Rusijos ir la
bai esą ^priešingi Lenkijai. 
Netoli Lietuvos rubežiaus 
stovinti po gen. Kamaičio 
vadovyste daugiau kaip 
100,000 lietuvių armija, su
dalyta iš pakrikusios rusų 
kariumenės, ir tik laukianti 
progos, kad išvijus iš Lietu
vos kaizerio junkerius ir į- 
steigus pastovią Lietuvos 
valdžią.

Kai kurie pataria, sako 
Šliupas, kad iš Lietuvos, 
Latvijos, Ukrainos, Finlian- 
dijos ir Lenkijos, kurios 
pirma buvo po Rusijos val
džia, dabar butų sudaryta 
konf ederaci ja (sąjunga), ku

ri turėtų eiti išvieno su Skan 
dinavijos valstybėmis, idant 
galėjus atsispirti ateityje 
prieš Vokietijos užpuolimus. 
Šitas sumanymas buvęs 
svarstomas Stokholmo kon
ferencijoj, kurioj ir pats 
Šliupas dalyvavęs.

Kas dėl maisto Lietuvoje, 
sako Šliupas, tai didesniuo
se miestuose žmonės labai 
kenčią ir net mirštą nuo ba
do. Bet kaimuose nesą taip 
bloga. "Vokiečiai tečiaus 
rekvizuoja kiekvieną val
gomąjį daiktelį. Jei kas lie
ka nuo jų, tai tą parduoda 
lietuviams atgal, tik jau la
bai brangiai,” sako šliupas.

DRAUDŽIA PIRKTI TI- 
KIETUS Iš KALNO.

Išleidęs įsakymą pakelti 
kainas ant bagažo ir pasa- 
žierinių tikietų, McAdoo 
perspėja, kad iš kalno prisi
pirkti tikietų, kuomet kaina 
dar nepakilo, nebus galima, 
nes tikietai pirkti pirm 10 
birželio, paskui bus jau ne
geri. ______ > j

Amsterdame gauta žinių, 
kad anglų orlaiviai bombar
davo Belgijos miestą Liegę. 
Geležinkeliu stotis likos su
naikina, ir užmušta 26 žmo
nis.

SAKO. ANGLIS PA
BRANGS.

Massachusetts valstijos 
kuro administratorius Stor- 
row sako, kad ačiū pono 
McAdoo pakeltoms ant gele
žinkelio kainoms, anglis šį
met turės pabrangti žmo
nėms apie 50 centų ant tono.

LENKAI MUŠASI SU 
VOKIEČIAIS.

Maskvoj gauta žinių, kad 
antroji lenkų armija nepa
klausė vokiečių paliepimo 
nusiginkluoti į 24 valandas 
ir stojo su jais į mūšį netoli 
Kijevo. Kovoj dalyvavę 15,- 
000 vyrų ir nuostoliai buvę 
labai dideli.

Iš Washingtono praneša
ma, kad ptr vieną 27 gegu
žės dieną Amerikos žmonės 
sudėjo Raudonam Kryžiui 
$ 144^000,000.
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True translation filed with the post
master at Boston, Mass., or. May 
29, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.
KUN. ALŠAUSKAS IRGI 

BUVO PAS KAIZERI.
"Tėvynė” (No. 21) paduo

da naujausių žinių iš Lietu 
vos, kur tarp kitko randame 
šitokį dalyką:

’’Kun. Olšauskas, kuris lan
kėsi Amerikoje, yra peršama.- 
į Vilniaus arcivyskupus, — jj 
remia ir vokiečiai, nes jis Ber 
lynan važinėjo drauge su Vys
kupu Karevičium pas kaizerį 
prašyti Lietuvai karaliaus...”
Toliaus šita žinia parodo 

kaip lietuvių klerikalai Švei
carijoj darbuojasi kai
zeriui. Kad jie išsiuntinėjo 
valstybėms savo memoria
lą, reikalaujantį Lietuvai 
vokiško karaliaus, po ku
riuo pasirašė ir Amerikos 
klerikalų atstovas kun. Bar- 
tuška, tai visi jau žino. Bet 
tilpusi "Tėvynėje" žinia sa
ko, kad apie šitą memorialą 
vokiečiai žinoję jau anks
čiau, negu jis buvo paskelb
tas; vokiečių spauda jau 
senai rašiusi, kad toks me
morialas busiąs išleistas.

Tas parodo, kad musų 
klerikalai veikia pagal išlcal 
no vokiečių užgirtų pienų.

TĖVYNĖ" SMERKIA 
"DIPLOMATUS.”

Galų-gale jau ir "Tėvynė" 
pamatė, kad lietuviškų "dip
lomatų” žygiai neina Lietu 
vai ant naudos. Da daugiai 
—ji sako, kad tie žygiai sta 
čiai "pragaištingi.” Kaipc 
pavyzdį ji nurodo "Augs 
čiausios Lietuvių tautos Ta
rybos Pastovios Delegaci
jos” išsiuntinėtą valstybėms 
"memorandumą,” kur visų 
lietuvių vardu reikalaujama 
Lietuvai karaliaus.

"Tėvynė’’ rašo:
"Antgalvyje memorandumo 

pasakyta, kad jis yra konfi 
dencialis, t y. neskelbtinas.

"Konfidencialumo šitame 
atsitikime negalime pripažinti 
nes memorandumas yra griež 
tai priešingas visu Lietuvių i 
dealui — neprigulmingai de 
mokratinei Lietuvos respubli 
kai...

"Svarbiausios memorandu
mo vietos, su kuriomis negali 
ma sutikti, yra sekančios:

”1. — Lietuva turi būti ap 
skelbta neprigulniinga menar 
chinė valstybė, su karaliumi 
kaipo valdovu.”

”2. — Vienintelė Lietuva 
valdžia tėra konstitacienak 
monarchija.

"Ar butų dar reikalas k:; 
nors sakyti? Nuo Vilniaus 
Seimo 1905 m. — toli gražu 
jau prieš Vilniaus Seimą - 
lietuviuose augo ir tvirtėji 
mintis apie demokratinę Lietu 
vos Respubliką. Tokią nepri 
gulmingos Lietuvos valdžio. 
formą turi visos Amerikos lie 
tuvių partijos
tum bomba nuo orlaivio, nu
puola musų kasžinkokios Aug 
ščiausios Lietuvių Tautos Ta 
rybos Pastoviosios Ddegaci 
jos memorandumas, peršą 
monarchiją su karalium! Kuo
met pasaulinės revoliucijos nū 
šluoja nuo sostų monarchus 
(Amerika, Francija, Portuga
lija, Chinija, Rusija), — tad 
atgimusiai Lietuvai persam? 
karalius!"
Memorandumas, apie ku

rį "Tėvynė” kalba, buvo iš
leptas Šveicarijos politikie 
rių, kurie vadina save ”Aug 
ščiausios Lietuvių Tauta 
Tarybos Pastovia Delegaci 
ja.” Tai yra ta pati šaika 
kuriai vadovauja Gabrys i) 
kurią užlaiko Amerikos kle
rikalų fondas. Tenai "vei
kia” ir kunigas Bartuška 
oficialis Amerikos klerika
lų delegatas, atstovaudamas 
"visus Amerikos lietuvius.’ 
Jis irgi po tuo dokumentu 
pasirašė.

ir štai, tary

Memorandumui anglų 
kalboje esą duotas šitoks 
antgalvis:

"Memorandum relating to 
the recowstraction of ludepen- 
dent Lithuania.

"Scheme for the 
of an Independent 
Prepared l»y the 
Delegation of the 
Sapreme National Couneil.
Išverst šitą memorandu

mą į įvairias kalbas, paskui 
atspausdint jį ir išsiuntinėt 
Įvairioms valstybėms, reikė
jo, žinoma, nemaža pinigo.

IŠ kurgi tie politikieriai 
gauna tokiems reikalams pi
nigų?

Iš Amerikos. Amerikos 
klerikalai iš surinktų nu- 
kentėjusiems nuo kalės lie
tuviams aukų atima 30 nuo
šimčių savo klerikališkos po
litikos reikalams.

Iš tų 30 nuošimčių jie už
laiko Šveicarijoj tą, atsipra
šant, ”Augščiausios Lietu
vių Tautos Tarybos Pasto
via Delegacija” ir Gabrio 
"biurą.”

Iš tų 30 nuošimčių jie 
siuntinėja ir užlaiko viso
kius Bielskius ir Bartuškas

Iš tų 30 nuošimčių jie lei
džia visokius "memorandu
mus” ir reikalauja Lietuvai 
"svetimo krauju” karaliaus.

Iš tų 30 nuošimčių jie kala 
Lietuviu naujus pančius.

Tai ve, prie ko veda slap
toji klerikalų diplomatija!

PATĮS PRIEŠ SAVE PRO
TESTUOJA.

So. Bostono "Darbininko” 
57-tam numery tūlas K. Čes- 
nulis rašo:

"Keletas sąvaičių jau pra
bėgo, kaip Lietuvių Informaci
jos Biuras Washingtone iš
siuntinėjo į visas kolonijas 
protesto blankas prieš Vokie
tijos žygius pajungti Lietuvą 
Manėme, kad ši darbą atlikti 
nereikės daugiau laiko, kaip 
vienas mėnuo. P.et štai jau 
tik savaitė iš skyriamo laiko 
beliko, o parašų mažai Į L. I. 
B. tesugrįžG.”

Reiškia, protestas nesise
ka.

Bet kaip jis čia seksis, kad 
jis keliamas prieš save?

Kaip kunigai gali prieš 
Vokietijos žygius jjajungt 

Lietuvą” protestuoti, kad jie 
satįs to pajungimo norėjo?

Vyriausis jų vadas Lietu
voje, Kauno vyskupas Kare
vičius, tyčia buvo nuvažia
vęs Berlynan ir prašė kaize- 
’io junkerių, kad jie padary

mų iš Lietuvos "krikščioniš- 
kai-konservatyvę monarchi- 
Įą po Vokietijos globa.” Ir 
prieš šitą prašymą pajungti 
Lietuvą musų klerikalai ne
tik neužprotestvo, bet jų or
ganas "Draugas” dagi pa
linkėjo Karevičiui "ilgo am
želio.” Kuomet socialistai 
pradėjo smerkti judošišką 
Karevičiaus žygį ir kuomet 
socialistų protestą pakarto
jo lengų spauda, taf’Drau- 
gas” apsiputojęs šoko Kare
vičių ginti. 105-tam savo nu
mery jis rašė:

"Štai Chicagos lenkų laik
raščiai mielai dėjo savo skiltis- 
na didžiausius lietuviškų soci
alistų šmeižtus prieš vyskupą 
Karevičių ir prieš katalikus.

"Tie patįs laikraščiai tokius 
pat šmeižtus atkartoja ir iš 
Europos lenkų laikraščių. At
rodo, kad musų socialistai su 
lenkais kaip ir vieno plauko 
Lietuvos klausime. Kaip vie
ni, taip ir kiti šmeižia vyskupą 
Karevičių, vadina jį šalies iš
daviką."
Čia jau aiškiai pasakyta, 

kad prieš juodą Karevičiaus 
darbą, prieš jo prašymą pri
jungti Lietuvą prie Vokieti
jos, protestuot negalima. 
Jei protestuosi, tai 
šmeižikas.

Kuomet Lietuvių Darbi-

restoration 
Lithuania. 

Permanent 
Lithuanian

**

busi

; ninku Taryba Chicagoj iš- 
‘ nešė protestą prieš plėšriąją 
kaizerio politiką ir jos talki
ninkus Karevičius, tai ma

niškiai klerikalai kone pašė
lo iš piktumo. "Draugas” į- 
pvkęs tuomet pasakė:

"...vokiečiu neaplenksi; jie 
artimiausi, jie stipriausi, švie
sus, tvarkingi."
Kaip matot, musų klerika

lai patįs prisipažino, kad vo
kiečiai jiems vra artimiausi 
prieteliai.

Lietuviški klerikalai A- 
merikoj netik žodžiu prisi
pažino prie pro-germaniz- 
mo, bet ir darbais parodė, 
kad jie yra tikri kaizerio 
f rentai. Jie visuomet rinko 
Amerikoj aukas Gabrio 
"biurui,” o tas ‘’biuras,” 
kaip D ras šliupas parodė, 
darbuojasi vokiečių naudai. 

Ant galo jie nusiuntė tenai 
ir oficialį savo atstovą kun. 
Bartušką. šitas jų atstovas 
turėjo su Lietuvos klerika
lais pasikalbėjimą ir pasira
šė po memorialu, reikalau
jančiu Lietuvai "svetimo 
kraujo karaliaus’’ (suprask, 
vokiško kraujo).

Kada visa klerikalų išda
vystė dabar išėjo aikštėn, 
jie atsidūrė kebliam padėji
me. Jie žino, kad už tokį 
niekingą darbą Amerikoj 
šiandien galima gauti netik
tai smalos ir plunksnų ant 
kupros, bet gali būt da ir 
blogiau. Taigi kad paslėpus 
tikrąjį savo veidą, jie prade
da... ”protestuoti” prieš Vo
kietijos žygį pajungti Lietu
vą^

Bet kad tas protestas yra 
veidmainingas, kad jis eina 
prieš jų pačių politiką, tai 
jau parodo net ir tas faktas, 
kad kunigai visai nenori rin
kti po juo parašų.

f

Prakeikimas No. 8 — Here-t True translation filed with the post- « 
Į master at Boston, Mass., on May 
29, 19)8, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Germanizuoja Rasįją. i
-

"Germanijos valdžia pla
nuodama didžiąją karę žiu
rėjo plačiai, toli ir‘perma
tančiai, kad nepraleidtts nie
ko, ką Vokietijos padidini
mui galima ginklo spėka

tiška yra mintis, buk teologija 
yra lygi kitiems mokslams. 
Prakeiktas tas, kuris tokios 
minties dasileidži*. Teologija 
yra vienutinis tikras ir augš- 
čiausias mokslas (žiur. enc. 
Singutsri q uodą m, 1854).
Prakeikimas už pasirinkimu 

tikėjimo.
"Prakeikimas No. 15. — He

rai iš ka yra mintis, kad žmogus 
yra laisvas pasirinkti kokią -paimti. Bet į tuos apskait-

He-

Panaikino privatinę 
nuosavybę ant moterų

kuri pagimdys dvinus, gaus 
200 rublių viršaus.

(12) Kaip vyrai taip ir 
moterįs privalo rūpintis sa
vo sveikata ir tankiai duotis 
išegzaminuoti daktarams 
sveikatos laboratorijose, ku
rios bus užlaikomos iš plė
tojimosi Jondo.

(13) Žmonės, prasižengę 
draustinų ligų plėtojimu, 

Į bus sunkiai baudžiami.
(14) Nesveikos moterįs 

tur kreiptis į anarchistų są
jungą algos.

(15) šito nutarimo pildy
mas ir techniškos priemonės 
bus tiesioginėj Anarchistų 
Kliubo priežiūroj. Žmonės, 
kurie nenorės šito nutarimo 
pildyt, bus kaltinami už sa
botažą. apšaukti kontr- 
anarchistais, proletariato 
priešais ir be jokio atsižvel
gimo bus traukiami atsako
mybėn.

(Parašas) Anarchistų
Taryba.

20 Vasario, 1918.

l

liavimus ji negalėjo dėti vil
ties, kad jai lengvai pasiseks 
užgriebti didelius Rusijos 
plotus. Toks siekis jai bu
vo negalimybe pakol Durnos 
vadovaujama revoliucija ne- 
prašaiino carą ir pakol bol
ševikų revoliucija nesunai
kino Kerenskio valdžios, ku
ri stengėsi palaikyti rusuo
se vienybę ir spėką. O vis 
dėlto ta ilgai slėpta ir net 
nelauktina galimybė virto 
aktuale tikrenybe kartu su 
germanų kariškais laimėji
mais. Tos galimybės augi
mo netik nesistengta sutu
rėti, bet didinta ją besimėty- 
mais tai į dešinę, tai į kairę; 
besisavinimais autoriteto ir 
ant galo Lenino-Trockio pa
tarnavimais vokiečių ambi
cijai, kuri aiškiai matosi, 
kad jie merkia, kada protes
tuoja, ir galva linksi, kada 
grąsina.

"Pabaltijos kraštas visiš
kai jau germanų naguose. 
Kaipgi tuščias yra tas kan- 
cleriaus pripažinimas Lietu
vos ’laisva ir nepriklauso
ma,’ — pripažinimas, kurį 
ir pats kaizeris žodžiais pa
kartojo savo augščiausioj 
‘proklamacijoj, reikalaujan- 
čioj, kad Lietuva gelbėtų ka
rėje. Finliandiją jis smau
gia, slegia ir gniuždina kai 
{lakuojamąjį siuntinį. U- 
krainija, žinoma jau kaipo 
nepriklausoma respublika, 
likosi germanų bagnietais į- 
steigtos ir karės lauko teis
mais apginamos valdžios 
prispausta. Tuo tarpu bol
ševikų ambasadorius Berly 
ne užtikrina brangią Ger- 
maniją, kad jai nereikia rū
pintis kur gaut metalo lai
vams bei drobės, kad ji javų 
gausianti iš Siberijos, ir kad 
karės belaisviai bus taip 
greit sugrąžinti, kai vokie
čiai panorės. Da keisčiau, 
bet regis tai teisybė, kaip 
pranešama, kad Germanija 
pareikalavo iš Rusijos fi
nansinių koncesijų, atiduot 
jai Maskvą ir kitus didžiuo
sius Rusijos miestus; sulai
kyti visokį ginklavimąsi ir 
paleisti anksčiau suorgani
zuotą kariumenę. Kas liko 
Rusijoj sugermanizuota, tas 
bus jau dideliu aruodu vo
kiečiams ir gal būt dar gali
ma bus kariumenės tenai 
gauti.

"Ką su tais vokiečių už
griebimais Rusijoj darys są
jungininkai, kada ateis lai
kas detališkai nustatyti tai
kai sąlygas? Bet nekurie iš 
lietuvių buklių tėmytojų 
ant to pastebėjo, kad Ger
manija žino galutinį savo 
pralaimėjimo neišvengtinu- 
mą ir už savo nuostolius Va
karuose atsilygina sau už
griebimais Rytuose. Galė
jome tatai girdėti ir iš pa
čių vokiečių, siūlančių taiką 
po nepasisekimų Francuzų- 
Belgų fronte. Jiems apsi
moka atstatyti Vakaruose 
užimtas žemes, kada liuosai 
gali daryt užgriebimus Ry
tuose. Bet argi Rusija turi 
būt palikta draskoma ger
maniško vilko nasrams?”

”The Boston Herald”
r- - -------- - ------- - -

Tarp anarchistų yra dide
lių idiotų, ir niekas negali 
užtikrinti,kad jie tokio nuta
rimo negalėtų padaryti. Bet 
labiau galimas daiktas, kad 
visas šitas nutarimas yra ke 
no nors prasimanytas ir pa
leistas į svietą, kad pajuo
kus netik dabartinės Rusi
jos sąlygas, o ir visą revoliu
cinį judėjimą diskreditavus. 

Tiesa, kad dabartinės šei
mynos forma yra perdaug 
išgverus, kad po moterystės 
sakramentu iš vienos pusės 

i platinas aiški prostitucija, o 
iš kitos pusės ciidžiausis ne
sutikimas ir didžiausia ver
gija moteriškei. Todėl tan
kiai reikalaujama laisvosios 
meilės. Laisvos nuo viso
kios prievartos, nuo veid
mainystės ir pirklybos. šei
myniškas gyvenimas turi 
būt paremtas tikra meile ir 
sutikimu. Vyras su pačia 
turi būt lygtis ir turi vienas 
kitą pagerbti.

Tuo tarpu gi Saratovo 
anarchistų nutarimas — 
jeigu jis nėra kieno nors 
prasimanytas — įveda di
džiausią betvarkę. Jisai pa
naikina šeimyną, o jos “vie
ton stato visuotiną prosti
tuciją, kuri taip išbujojo ka
pitalistiškose valstybėse ir 
kurią socialistai visuomet 
kuoaštriausia pasmerkdavo.

Paliuosuodamas moteriš
kę iš "privatinės nuosavy
bės," šitas nutarimas ati
duoda ją į didžiausią nelais
vę, nes priverčia ją tarnauti 
kiekvienam vyrui, kuris tik 
turės nuo anarchistų "paliu
dymą." Tai yra tokia pat 
prostitucija, kaip ir šian
dien yra praktikuojama, tik 

~...... su tuo skirtumu, kad vietoj
Plėtojimosi gauti mokestį nuo kiekvieno

ne
turi

Amerikiečių spauda pra
neša, kad į San Francisco 
atvykęs iš Vladivostoko tū
las inžinierius, kuris atsive
žęs su savim kopiją Rostovo 
anarchistų tarybos (sovie
to) nutarimo, kuriuo panai
kinama privatinė nuosavy
bė ant moterų.

Štai tas nutarimas:
Šiuomi panaikinamas pri

vatinis laikymas moterų.
Motyvai.
Gražiausios moterįs iki 

šiol buvo pririštos moterys
tės ryšiais prie buržuazijos 
vyrų, kas labai trukdė žmo
nių rasės vystymąsi ir iš ko 
kildavo didelės neteisybės ir 
nelygybes, šitie rimti ar
gumentai privertė anarchis
tus išleisti sekamą nutari
mą:

(1) . Nuo 1 kovo, 1918 me
tų, panaikinama vyrų teisės 
turėti moterį tarp 17 • ir 32 
metų amžiaus. Moteriškės 
amžių parodo metrikos arba 
pasportas, o jeigu tokių ne
būtų, tai apie jos metus 
sprendžia komitetas sulyg 
jos išvaizdos ir liudininkų 
parodymų.

(2) Šitas paragrafas 
paliečia moterų, kurios 
daugiau kaip 5 vaikus.

(3) Vyras, kuris turėjo 
pačią iki šiol, turi ją tuojaus 
iš privatinės nuosavybės pa- 
liuosuoti, tečiaus gali prie 
jos kreiptis, kada nori. Jei
gu vyras šitam nutarimui 
bus priešingas, tai jis neteks 
nurodytų šitam nutarime 
teisių.

• (4) Sulyg šito nutarimo, 
visos moterįs paliuosuoja- 
mos iš privatinės nuosavy
bės ir lieka bendra nuosavy
be.'

(5) Tvarkys ir prižiūrės 
šituos dalykus Saratovo A- 
narchistų Kliubas. į tris die
nas paskelbimo šito nuta
rimo visos moterįs privalo 
užsiregistruoti, paduoti sa
vo pavardes ir tt.

(6) Pakol susidarys komi
tetas šitiems nutarimams 
pravesti, kontrolė prigulės 
piliečiams. Kiekvienas pu

lietis, pastebėjęs moterį, ku
ri neišpildė šito nutarimo, 
privalo pranešti anarchistų 
kliubui jos vardą ir pavar
dę, gyvenimo vietą ir tėvo 
vardą.

(7) a Kiekvienas žmogus, 
norėdamas prie šito pieno 
prisidėti, turi pristatyti nuo 
fabrikos unijos komiteto, 
arba nuo darbininkų, karei
vių bei kaimiečių tarybos 
paliudymą, kad jis priguli 
prie darbininkų klesos. >

b Kiekvienas darbininkas 
privalo mokėti iš savo už
darbio du nuošimčiu suda
rymui fondo, kuris vadinsis 
"Visuomenės -.
Fondas." Šita mokestis bus anarchistų komitetas 
nutraukiama fabrikų komi- n?°^^s cia įnotenskei mėne- 
tetų kas savaitė ir paveda- sj?? Visuomenės
ma laisvojo anarchistų kliu- Plėtojimosi rondo.
bo dispozicijai. Piliečiai gi, Jeigu istiesų toks nutarr 
kurie nepriguli prie darbi- ™as buvo išleistas, tai tų 
ninku klesos, gali naudotis žmonių proto stovis turi 
šitomis privilegijomis taip ^ut labai liguistas, 
kaip ir kiti, tiktai privalo = i

mokėti į minėtąjį fondą po į SUSTREIKAVO POPIE- 
100 rublių kas mėnuo. į ROS DARBININKAI.

(8) Visos šiuo nutarimu Holyoke, Mass.— Perei- 
apimtos moteris gaus iš plė- toj subatoj čia sustreikavo 
tojimosi fondo po 238 rub
lius į mėnesį.

(9) Visos nėščios moterįs 
paliuosuojamos nuo visuo
menės pareigų pildymo už 
trijų mėnesių prieš ir per du 
mėnesiu po gimdymo.

(10) Visi kūdikiai 
laukę vieno mėnesio 
būt atiduodami į visuome
nės prieglaudą, kur jie bus 
auklėjami ir mokinami iki 
17-kos metų amžiaus. Už
laikymo lėšos bus padengia
mos ’iš plėtojimosi fondo.

(11) Kiekviena motina,

nori religiją. Anathema tam. 
kurs tokios minties dasileidžia 
ar laisvai religiją pasirenka, 
(žiur. Enc. Maxima ęuidem. 
1862 m.).

"Prakeikimas No. 16. — He- 
retiška yra mintis, kad žmo
gus gali būti išganytas by ko
kioj religijoj. (Enc. Qui plu- 
nbus).

"Prakeikimas No. 18. — He- 
retiška yra mintis, kad protes 
tonų tikėjimas yra kita tikros 
krikščioniškos religijos forma. 
(Enc. Noscitis, 1849).

"Prakeikimais No. 19, 20, 21 
ir 22 yra pasmerkta ir prakeik
ta : socializmas. komunizmas, 
slaptus draugijos, bibMškos 
draugijos h* klerikališkai -lais
vos draugijos....

"Prakeikimas No. 23. — He- 
retiška: buk popiežiai kišėsi 
ne i savo reikalą, kada jie už
griebė kunigaikščių teises, ir 
buk popiežiai klydo tikyboj ir 
doroj. Anathema tam, kuris 
tokios minties dasileidžia. (En
ciklika Multipiices, 1851).

Prake&imas už atsknimą 
bažnyčios nuo valstybės.

"Prakeikimas No. 24.
mišką: buk bažnyčia nepriva
lo turėti svietiškos valdžios ir 
buk ji neturi teisės vartoti prie 
vartos. Prakeiktas yra tas. 
kuris tokios minties dasileid
žia. (žiur. Enc. Ad Aposloli- 
cae, Rugp. 22, 1851).

(Prieš šito prakeikimo pa
rašymą popiežius Pius IX buvo 
praleimėjęs karėj e prieš Itali
jos revoliucionierius ir privers 
tas buvo bėgti iš Rymo į Gae- 
tą. Francuzų karalius fcopie 
žiu betgi vėi sugrąžino Ryman, 
kada sumušė Italijos revoliuci
onierius).

"Prakeikimas No. 26. — He- 
retiška: buk bažnyčia neturi 
teisės turėti nuosavybę (Enc. 
Nunęuam fore, 1856).

"Prakeikimas No. 27. — Hc- 
retiška: buk popiežius ir jo 
kunigai turi būti prašalinti 
nuo svietiškos valdžios. Ana 
thema tam, kuris tokios min
ties dasileidžia. (Enc. Masiniu 
ęuidem, 1862. — Bet tas pra
keikimas nieko negelbėjo, nes. 
Italijos katalikai 1870 metais 
atėmė nuo popiežiaus svietiš
ka valdžią ir iki šiol jam neati
davė ir nemano atiduoti).

Prakeiktos visuomenės 
mokyklos.

Prakeikimas No. 42. Here- 
tiška: kad civflė teisė gali bū
ti viršesnė už dvasišką.

"Prakeikimas No. 45. — He- 
retiška: kad viešosios mokyk
los tori būti valdomos civilės 
(svietiškos) valdžios. Anathe
ma tam, kuris tokios mintis 
dasfleidžia. (Enc. Quibus luc- 
tuosissiinus, 1851).

"Prakeikimas No. 47. — He- 
retiška: kad mokyklos tori Imt 
palioosuotos nuo bažnytinės 
priežiūros. Prakeiktas yra tas. 
kurs tokios minties dasileidžia.

"Prakeikimas No. 54. — He- 
retiska: kad karaliai ir kuni
gaikščiai yra viršesni už baž
nyčią sprendime jurisdikcijos 
klausimų. Prakeiktas yra tas, 
kurs tokios minties dasileidžia. 
(Multiplices inter. 1851).
Prakerta valstybė be bažnyčios

"Prakciimas No. 55. — Hc- 
rrtiska: buk bažnyčia tori būti 
atskirta nuo valstybes o vals
tybė mm bažnyčios... Anathe- 
ma tam, kurs tokios minties 
dasileidžia. (Enc. Acerbissi- 
mam. Sept. 27, 1852).

"Prakeikimas 67. — Pas
merktos ir prakeiktos vedusių
jų perskyros."
Taigi, kuomet kunigai 

tvjrtin.% kad katalikų baž
nyčia nėra priešinga pro
gresui, tai jie arba nepažįs
ta savo tikėjimo, arba veid
mainiauja.

I

PRAKE1KIMAI.
"Naujienose” tilpo įdomus 

straipsnis, "Tamsybės Gel
mė" arba "Popiežių ’viera’ 
ir prakeikimai žmonių pro
greso,” kur faktais parodo
ma, kad klerikalizmas, tai 
mirtinas mokslo ir pažan
gos priešas.

Straipsnis prasideda taip: 
"Visa klerikalų politika va 

dovavaujasi tuo, kas jiems yra 
padiktuota iš Rymo. Rymo dik
tavimu jie negali peržengt, 
nes tie diktavimai skaitosi ne
klaidingais, ir už jų peržengi
mą gręsia prakeikimas.

"Kaip saldžiai klerikalai ne
atsilieptų apie progresą, kaip 
jie neapsimestų liberalais, kaip 
jie nesistatytų mokslo šalinin
kais, galutinas jų tikslas vi
suomet pasilieka — progreso 
trukdymas, laisvės varžymas, 
minties temdinimas, mokslo 
iškraipymas ir naikinimas.

"Nes tokie yra neatmainomi 
įsakymai iš Rymo.”
Klerikalai tankiai užsigi

na. kad jie yra prisiekdinti 
progreso neprieteliai. Bet— 

"Jų veidmainystės išaiškini
mui niekas taip negali pagel
bėti. kaip jų pačių popiežių pa
liepimai ir prakeikimai, kurių 
jie turi šventai laikytis, kaipo 
ištikimi popiežiaus taniai, kai
po ištikimi kryžiokai.

Popiežių nustatyta ’viera.' 
"Rymo katalikų, arba kleri

kalų, politika rr atsinešimas 
prie dabartinio svieto yra nu
statyta popiežių 
(encyklikomis) 
mais.

"Svarbiausiais 
kos nustatytojais
šimtmečio pusėj buvo popie
žiai Pins Dorintasis ir Tins De
šimtasis."
Pius IX išleido net 80 pra

keikimų dabartiniam 
tui ir jo pažangai, 
svarbesni iš jų:

"Prakeikimai No. 1. 2, 3, 4, 
5, 6 ir 7 pasmerkia ir prakei
kia pasitikėjimą žmogaus pro
tu, moksliškus tyrinėjimus, na
tūralizmą, panteizmą ir racio
nalizmą. H eretiška yra mintis, 
kad žmogaus protas gali ką- 
nors ištirti, (žiūrėk ency klikas 
Mrima qnidem, 1862, ir Qui 
pluribus, 1864 m.).

aplinkraščiais 
su prakeiki-

9*1

j

I

Rymo politi- 
paskutinėj į

svie
stai
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American Writing Papei’ 
Co. dirbtuvėj darbininkai, 
kurie dirbdavo prie mašinų. 
Pasitraukus jiems nuo dar
bo. dirbtuvė turėjo užsida
ryti, nors kiti darbininkai 
nestreikuoja. Sustreikavu
sieji reikalauja $3.50 dienai; 
jie gaudavo po $2.90 į dieną.

LONDONE ORLAIVIAI 
UŽMUŠĖ 37 ŽMONES.
Pereitos nedėlios naktį 

vokiečių orlaiviai užpuolė 
ant Londono ir 37 žmones 
užmušė, o 155 sužeidė.
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Tas darnios neprašo

MONTELLO, MASS. 
Drg. Grigaičio prakalbos. 
Gegužės 15 d. buvo LSS.

17 kp. surengtos prakalbos. 
Kalbėjo drg. Pius Grigaitis, 
"Naujienų” redaktorius. 
Kalbėtojas aiškino Lietuvos 
likimą ir klerikalų pasidar
bavimą dėlei Lietuvos pra
žūties. Drg. Grigaitis aiš
kiai išdėstė kokią nešvarią 
politiką varė klerikalai dėl 
savo ir kaizerio naudos. 
Klerikalų tikslas — sako 
kalbėtojas — padaryti Lie
tuvą neva neprigulminga 
monarchija, su vokišku ka
ralium. žinoma, po Vokieti
jos globa, ir laikyti Lietuva 
kaizerio ir klerikalų verge. 
Publika, kurios buvo pilna 
svetainė, iš d. Grigaičio pra
kalba daug ko pasimokino.

LSS. 17 kp. išrinko 12 de
legatų Į sekančią Mass-rajo- 
no konferenciją. Nemanau, 
kad kas nors mus "subytis”, 
jei bent So. Bostoniečiai.

Geg. 19 d. Liuosybės cho
ras surengė draugišką vaka
rienę ir koncertą. Koncertą 
išpildė patys choro gabesni 
artistai ir visas choras pui
kiai sudainavo kelias dainas. 
Žmonių buvo pusėtinai ir 
koncertu buvo užganėdinti. 
Bet vakariene ne visi užsi
ganėdino, daug žmonių sako, 
kad jiems neužteko valgių, 
(gal labai išalkę buvo). Po 
vakarienės buvo linksmi žai
dimai. Koncertą vadovavo 
gerb. M. Petrauskas. Vaka
ras užsibaigė gražiai.

Geg. 29 d. tas pats Liuosy
bės choras rengia teatrą: 
"Milionai Vandenyje," sykiu 
bus, rodos, ir šokiai.

H. K. Mažiukas.

• v

į bar bando nors per savo or
ganą "Darbininką” begėdiš
kai ir lygiai žioplai girtis su
kritikavę Neviacką ir Gri
gaitį nuo pagrindų navarę. 
Skaitant šitokias nesąmo
nes, kad paprastas tamsus 
vytis mokslo vyrą sukritika
vo, protaujantis žmogus bū
tinai turi pamanyti, kad kle
rikalai ir jų redaktoriai iš- 
tikrųjų visai lygsvaros nete
kę, vieni tokias nesąmones 
pasakodami, kiti tas nesą
mones skelbdami, kaipo fak
tus. Faktas galėtų būti, jei
gu klerikalų klapčiukai ga
lėtų panaudoti kumščias; jie 
ištikro nuo pagrindų nuvytų 
ne vieną socialistų kalbė
toją, bet ką jau argumentais 
—tai geriau nejuokintumėt 
žmonių! Koks rimtų žmo
nių gali skaitytis su tokiais 
nepraustaburniais ?

Pavyzdžiui, "Darbininko" 
54-tam numery vienas tų 
pliuškių rašo: "padvė
sę, pasmirdę, pliurzei cici-i- 
kai"... Šitokiems gaivalams, 
šitokiais burnojimais, gal 
tinkama vieta po bažnyti
niame skepe, bet tik ne vie
šame susirinkime, ne pado
rioj publikoj. Taigi, vyčiai, 
pirma išmokit mandagumo, 
paskui mokykitės socialistų 
kalbėtojams klausimus duo- 
ti ir socialistus kritikuoti. I

Uranas.

BROOKLYN, N. Y.
LSS. 19 kuopos vakaras ir 

kiti margumynai.
Gegužės 11 d. čionai buvo 

LSS. 19 kuopos parengtas 
vakaras. Scenoje statė vei
kalus: "Legališki žmogžu
džiai’’ ir 
mas.”

RUMFORD, ME. . $29.61. Prakalbos paliko
Klerikališki išdavikai veikia, publikoje gerų įspūdžių.

LSS. 136 kuopa ir L. U. j ______Evmulkis.
Kliubas surengė čionai 11 iri STOUGHTON. MASS-.
12 dienoms gegužes prakai-' .. . , x . -*■-

- Darbininkų šventes apvaik- J0j F. G. šmeižia šitos kolo-• •

HARTFORD, CONN.
”Ateities” No. 17, tilpo ko

respondencija iš šio miesto, 
po korespondenciją pasira
šęs F. G. Toj korespondenci-

bas. Kalbėto jum turėjo būti 
d. J. Neviackas iš Worces- 
terio, bet jam bevažiuojant 
Rumfordan jis likosi areš
tuotas Portiande. Padarius 
pas jį kratą, jis likosi paleis
tas su ta išlyga, kad grįžt 
atgal namo ir nesakys pra
kalbų. Pasirodo, kad tas a- 
reštavimas yra pasekme mū
siškių klerikališkų aonosči- 
kų melagingo skundo, nes 
mat kalbėtojas klerikalams 
už jų judošystes savo pra
kalbose paprastai karšia 
kailį. Ar ilgai tie mūsiškiai 
Karevičiaus ir Bartuškos 
pasekėjai d ankštys save pir
meivių skundimais? Pirmei
viams laikas sukrusti ir iš- 
parod.vt ne slaptai, bet viešai 
mūsiškių klerikalų tarnavi
mą dviems ponams.

Prakalbų rengėjai patyrę, 
kad kalbėtojas negali atvyk
ti, nutarė susirinkimą su
naudoti diskusijoms ir pasi
kalbėjimams. Tečiaus sve
tainės savininkai, nežiūrint, 
kad svetainė buvo išduota 
lų-akalbų rengėjams, paskel
bė, kad bus šokiai. Norėta 
bent pasilikti literatūros 
platinimui, bet ir tas nebuvo 
galima, nes šokių sumanyto 
jai pareikalavo, kad visi 
pirktusi šokių tikietą, o ku
rie nenori, kad iš svetainės 
išeitų. Norėta palikti sve
tainėje žmogų, kuris visiems 
susirinkusiems vėliaus pra
neštų, delko prakalbos ne
įvyko, bet ir to neleista bu-

Penktas prisaky- v.° padaryti, mat šokiai ir vi
si tur užsimokėti už šokių

sciojimas. j nijos lietuvaičių vardą, iš-
Gegužės 4 d. čionai buvo• vadindamas jas "riavatko- 

lietuvių suvienytų draugijų'mis," "nesusipratusiomis." 
bendrai surengtas darbinin-Į Pataria joms ramiau užsi- 
kų šventės Pirmosios Gegu-1 laikyti susirinkimuose, ne- 
žės apvaikščiojimas. Tuo, kelti triukšmų ir tt.
tikslu buvo surengtas kon-l Turiu pasakyti, kad čia 
eertas, kurio programą išpil i ne visos davatkos, čia ran
de iš Norwoodo atvykę I dasi merginų, kurios nieko 
draugai. Sulošta veikalėlis, | bendro su davatkomis ir vy- 
pasakyta kelios deklamaci- j čiais neturi. O kas link triuk
uos ir prakalbą pasakė d. A- jšmų ir nesusipratimų, tai 
nelė Kairutė, iki ašarų suju- j čionai nieko panašaus neat-
gindama publiką. Taipgi 

savo deklamacija Irena Ju- 
renytė, 4 metų amžiaus mer
gaitė, irgi padarė dideli įs
pūdi. Vienu žodžiu, publika 
buvo pilnai užganėdinta.

❖ * *
Šv. Antano draugystė sa

vo baliaus, atsibuvusio 13 d. 
balandžio, visą pelną pasky
rė auginimui našlaitės Liud- 
visės Vazaitės. Gražus ir 
pagirtinas darbas.

Juozapas Zovė.: tuvaičių vardo.

sitiko, išskiriant tą sykį, ka
da vienas vietos vyčių kuo
pos narys,tas pats korespon
dentas F. G., užsipuolė su to
kiu nemandagumu ant gra
žiai žaidžiančių merginų bū
relio ir ėmė drapstyti 
visokiais nemandagiais žo
džiais. Taigi patarčiau F. 
G. mandagiai elgties su jau
nuomene, nekelti nesusipra
timų ir savo nešvariais dar- 

I heliais nevainikuoti visų lie-
A.P.T.

CAMBRIDGE, MASS. 
Klerikalai galutinai atsisvei

kina su lygsvara.
LSS. 71 kuopa, paminėji

mui K. Markso jubilėjaus, 
buvo surengusi prakalbas, 
kalbėjo draugas J. Neviac- 
kas. Kas girdėjo jo prakal
bą,tas žino, kad kalbėjo rim
tai, mandagiai ir kad kalba 
publikai patiko. Tą liudija 
garsus delnų plojimas.

Atvykus draugui P. Gri
gaičiui į Bostoną. minėta 
kuopa pasistengė ir jam 
prakalbas surengti, nors ant 
greitųjų.

.Prakalba buvo gili ir nuo
dugni, publika buvo gana 
užsiinteresavusi jo kalba, ką 
liudija ramus užsilaikymas 
ir gausus delnų plojimai.

Tas aiškiai parodo, kad vi
suomenės simpatija linksta 
socialistų link.

Vietiniai klerikalai, tei
singai sakant, klerikalų au
kos 
tydami, kad žmonės vis dau
giau ir daugiau pradeda pa 
žinti, kas yra teisinga, o kas 
melaginga. Taip ir čia mu
sų klerikalų klapčiukai pasi
ryžo "sukritikuoti” socialis
tų kalbėtoją, bet tik publika 
prijuokino. Grigaičiui bandė 
statyti "klausimų,” tik deja, 
jokiu budu nemoka sufor
muluoti paprasčiausio klau
simėlio. žinodami tai, jie 
pasistoję primiausiai publi
ką mokina, kad iš jų nesi
juoktų, kada paduos užklau
simą. Aišku, kad tie vyčių 
lyderiai žino, jog jie tik ne
sąmonę gali pasakyti, iš ko 
publikai bus juoko, dėlto ne
sijuokti. O vienok kada pra
deda kamuotis, idant klausi
mą paduoti, publika negal 
išsiturėti nesijuokus ir so
cialistų "kritikas” susimai
šo: vietoj klausimo, pradeda 
kalbėtoją mokinti... Kadangi 
vyčių lyderiai neišgalėdami 
klausimo pastatyti, turėjo 
arba, sėstis arlia pradėjo 
be jokios tvarkos sukauti ir 
koliotis, pirmininkas uždarė 
susirinkimą. Šitaip savo o- 
fensyvą vyčiai "laimėję”,da-

Z 4-

neriasi iš kailio, ma-

Atvaidinimo žvilgsniu va- tikietą. šokiai gi taip nusi- 
karas ne visai pavyko, kai- se^č, kad šv. Roko dr-jai da- 
kuriems aktoriams žymiai ve net 40 centų pelno Prie 
truko gyvumo. C ’ - -

Gegužės 14 d. sustreikavo. Jas narys. Dabar reikalau- 
marškinių fabrikos darbi- jama,^ kad_prakalbų rengė- 
ninkai. Reikalauja pakeli-j jai užmokėtų $5.00 nežiu 
mo mokesties ir pripažins-, rint, kad jie svetaine neši
mo unijos. Toj išdirbystėj 
dirba beveik vienos mergi
nos ir moterįs, tarp tų dau 
lietuvaičių. Sustreikavus 
darbininkėms tūlos lietuvai
tės pasiliko streiklaužiauti. 
Papei ktinas toksai pasiei-1 
girnas.

LSS. kuopos prisirašė 1 nau-

naudojo.
Antrą vakarą, t. y. 12 ge

gužės šv. Roko dr-ja turėjo 
"visuotiną” susirinkimą. 
Mat buvo gauta iš Washing- 
tono nuo lietuviško "amba- 

____ r___  sadoriaus" tam tikros blan- 
““—,____________ 1_____ kos, ant kurių liepiama pa-

Gegužės 18 d. buvo LSS. sirašyti ir tai busianti peti- 
19 kuopos parengtas viešas rija, reikalaujanti iš Suvie- 
vakarėlis su Įvairių pamar-Įn.Ytų Valstijų valdžios Lia- 
ginimų programų. Vakarė- j turai laisvės. į tą '’visuoti- 
lis visais atžvilgiais nusise- ną” susirinkimą susirinko a- 
kė ir kuopai davė da pelno, pie 30 ypatų. Po ilgų svars- 

„ -- inJ U tymų’ tui žmonės, ne-
Geguzes 19 d. buvo LMPS. mokėdami suprasti, kaip ku- 

1 kuopos parengtas pikni-.nigija šibais savo skvmais 
kas. Diena buvo labai graži į dabar stengiasi pridengti 
ir piknikas buvo šiemet da;tikrą savo kaizeriui tania- o nogimo _•_ _ •>

tymų, tui žmonės, ne

savo skvmais

pirmas, bet nežinia delko 
publikos atsilankė nedaug. 
Piknikas buvo rengiamas 
su Įvairių pamarginimų pro
gramų. Reikia pastebėti 
tūliems musų draugams, 
kad apsiėmę dalyvauti pro- 
gramo išpildyme, savo žodi 
dalaikytų. Apvylimas turi 
abiem pusėm negeras pasek
mes.

Gegužės 9 d. čionai nusi
žudė tūlas jaunas rusas, 
kad išvengus kariumenės, Į 
kurią buvo pašauktas.

Visiems žinomas vyčių je- 
nerolas Julius Kaupas iš 
Brooklyno pabėgo, nes mat 
tam vyčiui prisiėjo stoti i 
kareivių eiles. Tai mat ko
kie iš tų musų didvyrių nar- 
sunai. (Jisai dabar dirba 
Washingtone prie vertimu. 
Red.)

Gegužės 15 d. čionai apsi
vedė tūlas 85 metų kavalie
rius su 18 metų panele. Tur
būt mažai saldžių valandėlių 
turės jis savo gyvenime su 
jauna pačiuke.

Seiniškis.
Vienas skaitytojas klau

sia mus, koks yra skirtumas 
tarp atžagareivio ir klerika
lo. Atleiskite, mes to neži
nome.

vimo politiką, ant tų blankų 
pasirašė.

Tai šitaip mūsiškiai kleri
kalai veidmainiauja ir savo 
tikrąjį veidą dangsto kau
kėmis. Pirmeiviams lietu 
viams laikas, didelis laikaf 
tą kaukę nuo jų nutraukti. 
LDLD. kuopos surengtos

prakalbos.
Gegužės 18 ir 19 dd. čia 

buvo LDLD. vietinės kuopos 
surengtos prakalbos. Kai 
bėtoja buvo p-lė Z. M. Pui- 
šiutė iš Bostono. Pirmu va
karu kalbėjo apie LDLD 
naudingumą, ragindama 
darbininkus rašytis Į tą or
ganizaciją ir patiems leisti 
tokius raštus, kokie darbi- 
■inkams yra reikalingi. Per
traukoje p-lė Mikšėnas su 
dainavo dainelę "Ar ten ge
gutės balselis."

Antrą dieną kalbėjo apie 
klesų kovą, jos neišvengtinu- 
ma ir pasekmes. Antru at
veju kalbėjo apie reikalingu
mą moterims organizuotis 
Pasekmės buvo geros, nes 
tuoj susitvėrė LMPS. kuopa 
iš 17 narių. "Moterų Ral 
są” užsiprenumeravo 11 pre
numeratorių. Aukų per 
abu susirinkimu surinkta

C

Išdirbėjai Auginusios 
Rųšies t'ig.ireių Pasauly,

Jie eina iš augšto— 
štai kodėl jie tur skonį.

S. MANCHESTER, CONN. 
Mirė d. A. Zokaitis.

Gegužės 7 d. ryte mirė d. 
A. Zokaitis. A. Zokaitis vie
tos lietuviam plačiai buvo 
žinomas, Manchestery iš gy
veno virš 16 metų, buvo 
agentu visų pirmeiviškų lai
kraščių, nenuilstančiai dar
bavosi žmonijos progresui. 
A. Zokaitis visuomet buvo 
kunigijos ir prietarų priešu.

Gegužės 10 d. 2 vai. po pie
tų drg. A. Zokaitis likosi pa
laidotas miesto kapinėse be 
bažnytinių ceremonijų. Lai
dotuvės buvo įspūdingos. Da 
lyvavo skaitlingas būrys 
žmonių. LSS. 214 kuopos 
visi draugai ir draugės lai
dotuvėse dalyvavo. Lydėto
jai turėjo prisisegę juodą— 
raudoną kukardą, kas darė 
ypatingą įspūdį. LSS. 214 kp. 
kreipėsi į "Keleivio" ir "Lai
svės" redakcijas su prašy
mu, kad atvažiuotų kalbėto
jas, pasakyti prakalbą ant 
kapo. Bet gavus atsakymus, 
kad negali pribūti, lietuviš
kai trumpą prakalbė’ę pasa
kė M. Mankelevičius, angliš
kai W. H. Schieldge.

A. Zokaitis paliko žmoną, 
2 sunu ir dukterį dideliame 
nubudime.

Lai būna jam lengva že
melė. A. Birieta.

EASTON, PA.
Laikas musų "ambasado

riui” eiti anglių kasti.
Gegužės 19 d. čionai buvo 

vietos Lietuvių šv. Mykolo 
Arkaniolo parapijos paren
gtos prakalbos. Kalbėto- 
įum buvo klerikalų lietuviš
kas "ambasadorius" Biels
kis iš VVashingtono. šitas 
Karevičių ir Bartuškų part
neris pasakojo apie Lietuvos 
neprigulmybę ir reikalingu
mą pinigų tai neprigulmybei 
išgauti. Šitiems ponams iš 
klerikališko abazo turbūt 
neviskas tvarkoj, kitaip juk 
rodosi neišdrįstų Lietuvos 
laisvę kaizeriui pažadėję pa
sakoti, kad reikia kovoti už 
Lietuvos neprigulmybę L...

Tasai melagis pasakojo ir 
keikė Rusijos socialistus 
buk jie Lietuvą kaizeriui 
pardavę, tik nepasakė, kai 
Rusijos socialistams, reika
laujantiems vokiečių išsi
kraustymo iš Lietuvos, bur
ną uždarė ne kas kitas, kaip 
tik Lietuvos atžagareiviai 
kurių tarpe figūruoja ir A- 
merikos lietuvių klerikalų 
atstovo kun. Bartuškos var
das. Ne socialistai padarė 
tą memorandumą, kame pa 
vedama Lietuva amžinon 
kaizerio ir junkerių globon 
ir prašoma Lietuvai katali
kiško atžagareiviško kara
liaus, bet tatai padarė musu 
klerikalai ir atžagareiviai 
tautininkai. Akyvaizdoje 
tų faktų kalbėti tokius me
lus, kaip kad Bielskis čia da
rė, tai reikia būti didžiausiu 
melagium.

Be to pas tokius gaivalus, 
kaip Bielskis, da ir ignoran- 
cijos nestoka. Jis LSS cen 
trą randa Chicagoj, o ne 
Philadelphijoj.

Žmonių buvo susirinkę a- 
pie šimtas ypatų, bet kada 
pradėjo rinkti aukas, tai ir 
tų pusė išėjo. Aš sakyčiau 
kad tie, kurie aukauja pini
gus tokių nenaudėlių-dyka- 
duonių užlaikymui, geriau 
padarytų, jei pareikalautų, 
kad tie tinginiai butų prista
tyti prie teisingo darbo, kas
tų anglis ar kita reikalingą 
visuomenei darbą dirbtų.

V. S.

SATURDAY 1

Kas nnns rašoma.
Gary Indiana. Gegužės 5 

dieną buvo LSS. 120 kuopos 
(iš Valparaiso) parengtas 
vakaras. Vaidinta veikalas 
"Erškėčių Takai.” Vaidino 
moksleiviai. Lošimas buvo 
Įspūdingas. Prie progos 
moksleivis d. A. Bimba pa
sakė prakalbą apie K. Mark
so nuveiktus žmonijai dar
bus. Po teatro buvo šokiai. 
Publika vakaru pilnai užsi
ganėdino, tik gaila, kad dau
gelis paklausė dvasiško pie- 
menio, kuris griežtai para
pijonams uždraudė į socia
listų vakarą atsilankyti.

Buvęs.

DELEI AIŠKUMO.
"Keleivio" 19 num. antra

me puslapy tilpo straipsnys, 
kame paliečiama ir Nonvo >- 
do socialistų diskusijos su 
katalikais. Vietomis pasa
kyta neteisybė, matomai 
straipsnio autorius rėmėsi 
neteisingomis informacijo
mis apie tas diskusijas, dėlto 
ir pasakė, kad "jeigu socia
listai butų buvę daugiau ap
sišvietę,” tai ten pat ant vie
tos butų galėję pri rodyt fak
tus apie Koperniko, Galilė
jaus, Bruno, Husso, Orleano 
mergelės, Serveto ir kitų žy
mių mokslininkų nukentėji- 
mą bei mirtį, ką jiems krikš
čioniškoji bažnyčia skyrė už 
jų nuveiktus žmonijai dar
bus. Visa tai ir su lokiu ap
sišvietimu, kokį Nonvoodo 
socialistai turi, butume ant 
vietos klerikalams prirodę, 
jeigu tose minimose diskusi
jose butų buvus kitokia tvar
ka. Gi prie buvusios tvar
kos ir bukliausias istorijos 
žinovas nebūtų galėjęs to 
padaryti. Minimo straips
nio rašytojas matomai neži
nojo diskusijų tvarkos, ap
kaltint socialistus uz jų ne- 
apsišvietimą.

Taipgi netiesa, kad sociali
stai tose diskusijose yra 
tvirtinę, buk Kopernikas bu
vo krikščioniškos dvasiški- 
jos nukankintas. Aš tai bu
vau tuo socialistu, kuris tik 
priminiau klerikalų apgynė
jams bažnyčios persekioji
mus už mokslą tokių mokslo 
vyrų, kaip Kopernikas, Ga
lilėjus, Husas ir k. Tada 
vargonininkas sušuko duo
siąs $100, jei socialistai pri
rūdys, jog Kopernikas, Gali
lėjus, Husas ir kiti mokslo 
vyrai buvo katalikų bažny
čios nukankinti ir nužudyti. 
Dabar, kad socialistai pa
kvietė jį i debatus, jis ausis 
suglaudęs tuno kaip zuikis 
po akmeniu pasislėpęs ir į 
pakvietimą jokio atsakymo 
neduoda. Vadinasi, sociali
stai užtektinai turi apsišvie
timo, kad galėtų faktais pri- 
rodyt klerikalams jų melus, 
tik socialistams nebuvo duo
ta proga, o kad tą progą jie 
nori padaryti, klerikalai sle
piasi ir bijosi viešai stoti 
prieš publiką ir priimti soci
alistų prirodymus.

Vis viena ar jie stos į ren-, 
giamus debatus ar nestos, 
mes viešai prirodysime, kad 
ne toj pusėj buvo teisybė už 
kurią minimose diskusijose 
katalikai balsavę. Jie balsa
vo ne už diskusijų vienos ar 
kitos pusės argumentus, 
o vien tik už savo srovę, 
dėlto žinantis tokį dalykų 
stovį negalėtų sakyti, kad 
socialistams da permažai bu
vo apsišvietimo, kad nepa
taikė diskusijose katalikų 
nuveikti. AiškuJcad "Kelei
vio" redakcija turėjo turėti 
klaidingas informacijas apie 
tas diskusijas.

P. P. Kručas.
Nuo Redakcijos: Gali būt, 

kad diskusijose nebuvo 
tvarkos; bet tas visgi nereiš
kia, kad socialistams nerei
kia jau mokintis.



i Iš kur atsirado Lietuviai ! 
t________ _____________ ______ -_______ :___ i KO LIŪDI BEŽEU?

(Istoriškas bruožas iš 
Lietuvos senovės.)

Seniau, dar vidurini 
žiu, o taipgi ir 
naujosios gadynes 
jai apie lietuvius vieni 
naip pasakodavo, kili 
Buvo tokių, kui ic 
kad lietuviai paeiną i 
novės graikų, kitiem; 
si, kad nuo romėnu, 
tiems, kai nuo išn 
tautų: skitų, gotu, 
keltu. Netruko ir tok

am- 
pirmesnieji 

rašyto- 
i vie- 
kitaip. 
manė.

įUO si— 
rodė- 

da ki
kučių 

alanų, 
liĮ, Kll- 
US pa
iki- up-einant iš žydą 

tuviai netikėta 
visame pasaulyje bikovoū 
mi su at: iuJusiais i> Eui 
įjos kryžiečiais ir į. t ūgca. 
didelę, stiprią vulsb 
visiems per tipo 
Koks rašytojo... i. T 
tuvuką žodį. ; unašų 
nors aitos raitos 
žodį, ir radęs pas i 
paplotį, jau ir sa 
kad lietuviai ra 
graikų, arba iš i .i 
ba iš kitos kokiu • n 
tos. Paskesnio. •:< e 1. 
netaip da serą', m’ 
liovės tyrlnėiujai, i 
buvo pradėję šaky 
lietuviai netari i s; 
tauta, o nasldariusi 
nio įvairių kitu 
nių. Mat, toliau ; r. 
tyrinėjant! susekt u 
nas by koks paprotį 
arba daiktas yra pa 
vius panašus, arba t-.Ą 
kaip pas vokiečius, M 
kaip pas rusus, dar kitas 
kaip pas lenkus, l.... 1. 
gaunius ir tt. Tokieru 
nėtojams ir rodėsi, kau L- 
tuviai ir yra pasidarę iš tų 
tautų mišinio.

Betyrinėjant dar t diau 
pasaulio, ypač lu 
veriančių tautų, i i •Tą 
il. okslo vyrai susekė, kad i- 

tos senesniųjų raš\ u j j
ta ne-

e
? 1

nagars

kad
čj *■/ 
•- y •-

> ilci
1-

i)

I

cig ti 
ra tauta,

i
t

į Valstybinis Socializmas |
Vienas žymus veikėjas butų atsilaikyti tautų grum- 

kalbėdamas andai tarp kita tynėj; atsivaizdinus sau tų 
ko pasakė: ’iJums eina apie padarytų reformų priežas- 
socializmą? T-L'---- " —*■ xJ—"**
jau turime...

Toksai užreiškimas toli 
gražu nesutinka su teisybe. 
Tiesa, dažnai kalbama apie 
kolektyvizmo plėtojimąsi, 
nurodoma valstybinio socia
lizmo galimumas, aiškina
ma, kad vokiečiai jau turi 
"socializmo tvarką”... ir tt.

Visos tos pasakos tečiaus 
skelbiamos tų, kurie nuo se
nai pripratę niekinti socia
lizmą, o negalėdami jo blo
gybių ar nedateklių priro- 
dyt, dabar norėtų casinau- 
doti proga ir prisekti jam 
bent prūsiškąjį barbarizmą. 

Visa tai, kas yra pas vo- 
j kiečius įvykdinta, gali būti 
valstybiniu socializmu, b:t 
niekad nėra ir būti negali 

i socializmu tikroje to mokslo 
} prasmėje.
I Teisingai pasakyta, kad 
į visos reformos, kokias bur
žuazija daro, yra nieks ki
ta?, kaip tik paba’.tinimas 

!pančių ant valdomosios kle
sos ranką ir kojų; nors tie 
pančiai ir gražesni, bet pa
svėrus juos kartu su senais 

■ nęnušveistais pančiais, ran
dame, kad kaip vieni, taip ir 

]kiti lygiai sveria. - 
i * Tuo tai pasiremdami radi-, 
’kališki socialistai labai daž-| . _ -i.................... doma atsKirų vienučių, o nenai smarkiai ginčijasi su so- •• i i _ - x • -4 ■ visuomenes — jau taipgi nu-.eial-demoKratais, pritariam — J - - -

Baltijos pajūriu, pereida
mas Nemuną, siekė iki Dau
guvos ir dar už jos. Nuo ju- 

' ros į pietus ir į rytus einant, 
;jis buvo toli, toli nusikišęs, 
iki upių Bugo, Pripentįęs. 

i Ugros. Kraštas tas, £aip 
matome, buvo labai fAatųs. 
daug platesnis, negu Jį^tir 
viai su latrinis dabar kan u- 
žima. Pačių aisčių iirieš 
tūkstantį metų buvo daug 
daugiau, negu, dabai kad y- 
ra, lietuvius su latviais kar 
tu suėmus. Iš 
tautų beliko tik 
viai ir latviai;
XI amžiuje, jų 
-giau; tuokart 
priklausė šios tauto?

■ iai persiskyrę į dvi dali 
augštaičius ir i 

jotvingiai

v

Ko liūdi berželi, ko liūdi?
Ko verki, nuleidęs šakas?...
Kam svyra žalieji lapeliai? 
Kam varvina šaltas rasas?

Ar auštantis rytas nelinksmin, 
Ąr gaila naktinės tamsos?
Ko verkė, beržai baltasis, 
Ar ilgias lapenai šviesos?

Neverk, svirunėli jaunutis;
Jau greitai saulytė tekės.
Bus linksma, gražu ir malonu, 
Iš džiaugsmo lapeliai mirgės.

Klausykis, gegutė kukuoja— 
Atskrydus ir tau užkukuos.
Pakils toks mažutis vėjalis 
Ir tavo šakytes linguos.

—Aš beržas vis verksiu, liudėriu, 
Dėlto, kad aš verkti turiu.
Aš prastas, sviruoklis, verkėjas, 
Su paukščiais giedot negaliu.

Nors aušta ir saulė jau teka, 
Bet liūdno manęs neramins. 
Diena nors ir butų gražiausia 
Verkėjo šakų negaivins.

Likimas nuo miško atskyrė, 
Pertai turiu kęsti sunkiau. • 
Čia saulė džiovina dirvonus; 
Aš vystu kasdieną didžiau.

Gegutė nenor man kukuoti, 
Nemėgsta sviruoklių šakų, 
Kada pasitaikys atskrysti, 
Kukuos ji ant medžių kitų.

Čia vėjai po tyrlaukius laksto, 
Man drasko žalius lapelius.
Aš liūdnas... Kad miškas vilioja 
Gražiausius visus paukštelius.

Ten gieda ir čiulba linksmiausiai, 
O man tiktai krankia varnai, 
Ir šakos man lūžta nuo vėjų 
Ir griaužia lapus kirminai.

Aš verksiu, budėsiu ris vienas, 
^.Koį plieno kirvis nepakirs,

Kol gyvasčio jausmą turėsiu,
Kol kūnas nubalęs nemirs!

Ilgu man gyventi ant svieto. 
KaJįkas nors pakirstų greičiau!
Neliktų ilgėjimo kęsti...
Numirus jau butų geriau.

Jovaras.

— Juk mes jį » tis; matant jų tendenciją ir 
neišvengtinumą, drąsiai ga
lima pasidžiaugti, kad pro
letariato skelbiamos doktri
nos gyvenimo bėgio patvir
tinamos ir sąlygų spėka re
alizuojamos.

Ko socialistai reikalavo ir 
reikalauja, tatai valdančios 
kiesos valstybės gelbėjimui 
priverstos nors ir dalimis 
vykinti. Viršiausias socia
listų reikalavimas yra tas, 
kad visa pramonija pereitų 
iš atskirų asmenų rankų į 
visuomenės rankas.

Nustatymas kainų, vals
tybinis kontroliavimas mai
sto, susinėsimų ir transpor- 
tacijos kelių paliekant pro
dukcijos įrankius privatinė
se rankose; valdžios kon
trolė ant kaikurių industri
jos šakų, atiduodant užsa
kymus išpildyt privatinėms 
firmoms 
cialistų negali patenkinti, 
nes toks dalykų stovis anaip 
tol nepanaikina darbininkų 
alginės vergijos, išnaudo* 

;jimo ir daugybės kitų blo
gumų, tečiaus ir tame mato
me kad pirmutinės tvirčiau- 
sios kliūtys ant kelio prie tik 

iro socializmo jau sulaužy
tos; kad prietaras, jog pra
monija būtinai turi būti val-

visų aisčių 
dvi: lietu- 
o senovėje 
buvo dau- 
prie ai ;čių 

liet į-
i 

žemaičius, 
prusai, jotvingiai, žemga
liai, lietgaiiai arba latviai, 
galindai.

Lietuviai kaip dabar, taip 
ir tuokart gyveno abišaliai 
Nemuno, dabartinėje Vil
niaus, Kauno, Suvalkų, daly
se Gardino, Minsko ir Viteb
sko gubernijų. į vakaiu 
nuo jų buvo prusai, Bu-kij -s 
; ajuriu nuo Nemuno iki Vi - 
lai; į pietus — jotvingiai 
pietinėje ir vakarinėje Gar
dino gubernijos dalyse, da
bartinėje Siedleco guberni
joje ir dalyje Suvalkų, ku 
dabar Augustavo apskriti:: 
iki Bugo upei į rytus — ga
lindai, kur dabar Kalugos 
gubernija yra; taip-pat i 
rytus ir i šiaure nuo lietuvių 
gyveno žemgaliai ir lietga
iiai, kur dabar yra Kuršo 
gub., Livžemė ir Vitebsko 
gub. Prusai, jotvingiai ir ga
lindai žuvo visai bekovoda
mi su vokiečiais, lenkais ir 
rusais. Iš lietgalių ir dalies 
žemgalių pasidarė dabarti
niai latviai.

Patįs lietuviai buvo stam
bus vyrai, augšto ūgio, pe
čiukai: grakštus kaip lie
pos, stiprus kaip aržuolai, 
raudonais skruostais, žyd
raakiai, geltonplaukiai. Ša
lip viso to lietuviai buvo lė
tus, turėjo gilų, aiškų protą, 
mylėjo ir mėgo gamtą, ku
rią taip gražiai apdainuoja 
savo dainose, tarsi ji gyva 
autų, tarsi kartu su lietuviu 
liūstu, kartu džiaugtųsi; bu- 
v -» dori, skaistus, geros šir
dies; su kitais apsiedavo la
bai švelniai, buvo malonus ir 
svet ‘ - - -
tikus.
►j r 
ir, u: l\i 
nesigailėdami

■dėti.

viena iš visų seniausių Eu
ropos tautų, parodo lietuvių 
kalba. Mokslo vyrai, suly
gindami vieną kalbą su kita, 
rado, kad lietuvių kalba yra 
• i. :. miau&ia kalba Euro
poj.kad ji yra įiek-pat sena, 
gal da ii senesnė, negu seno
vės graliai, lotynų, sensiavių 
kalbos: kad ji yra lygi se- 
riaiusiai sanskirtų kalbai, 
kuria yra parašytos švento
sios indų knygos, ir arti- 
■ .liausi:' uim; ’’>'ų arijinių 
'-.TV- motinai, arijų kalbai.

lietuviai \ra taip se- 
jeigu lietuvių girn

ių t'šy s, yra buvusi
;d noroms-nenorams 
galvoje kiau-imas, 

išsikėlė is 
_jie, perėję Į 

n.e KiciOtą, d..- 
adinzma ? Aiš- 

1 i tą klausimą 
Apie 

’ier.ę ir apie laiką, 
1 atėjo i šį kraštą, 
įokio rašto, jokio 

ženklo. Yra tečiaus 
tai turėjo atsi- 
dideliai senai 

bent per d\ i tuks- 
prleš Kristui 

Gilioje senovėje 
buvo Mikėnų 

vadstybė. Musą 
atkasinėdami Mi- 

>rtą užėjo Mikėnų 
lapus, kuliuose ra- 
;bę gintaro. Tokio 
kaip ten kad rasta, 
są pasauli kitur nė 
rasi, kaip tik Ealti- 

e apie Palangą ir 
’ įtvti, kad į Mi-

tinė, j\ 
Azija, 
gimsta 
kada gi lietuviai 
Azijos ir kada jie, per 
LAi'opą, ūžė

va v; 
ačiai 

negalima 
kelionę ir 

tuomet jie 
ieva likę ,

— i i i
IY lY<x ^1

.n aiaeiiai, 
iž-daug 
iii metų 
risiant.
■n; !.-■ ■»<■, |-----J - J'- 
estas ir 
uyneje 
nų mie 
ralių k 
daug; 

įtaru,
1 . z,.' ' • -

V į v 

kame ne 
i - pajūryj

kėnus ii parvežė iš čia. Nuo 
neatmenamų gi laikų tik be
turiu tautos tesiųsdavo tokį 
gintarą į svetimus kraštus.
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k. oos apie iietuviifc y 
teisingos. Musų iąi 
mokyti vyrai-istcri .ai 
mažne vienu, bahu > 
kad lietuviai netik n 
nė nuo graikų, nė nu 
menų, gotų, skitų, tiv ' 
ba kitos kokios tarno 
jie yra nei maž ne m 
iš kitų tautų, bet visai 
tiška, savistovi tau. a, 
graikams, ru-iiėnau..-. 
tams, jeigu dar ne sc 
už anuos. Dabar nu k- 
pie Europoje gyveimn • 
daug Azijoje esančių t 
pradžią taip sako:

Senai, senui, ne iv a 
kaip tris tūkstantis i 
prieš Kristui gimstaii.. 
vusi viena tauta, viena 
ba kalbėjusi ir turėjusi 
nokius papročius ir vie 
būdą. Vieni sako, ji g
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Vieni sa 
nusi čia-pat Europoj 
—Azijoje. Pamiro ku 
Vadinusis ta ta 
gus amžius i*. . 
noje vietoje ir žilic 
besidauginant,' 
d.-.;•• ankšta. La 
nuo tos tautos 
atsiskirti dalis p 
čias gimines ir ji-uš 
naujos vietos, kilo 
nesu Taip, kiek ai 
vus, nuo arijų ats:? 
dų, midų, n rsų tiu 
protėviai, jie rado s 
mas rietas liudijo•< 
je, Midijoje ir pi 
venti Azijoje, kan 
bar tebėra. Euro- 
protėviai įiarkdiav 
rius Europos kraštus 
radę sau naują buvę: 
sos tos tautos, kurios 
paėjusios nuo ariju, 
yra vadinamos arijų, 
ariiinėiftis tautomis, 
mokytų vyrų sako, 
visu tautu patįs pirn 
arijų atsiskirę lietuviai 
patįs pirmieji parėję 
ropą; daug vėliau 
juos parsikraustė čia 
graikai, romėnai, germanai 
ir slavai. Kad lietuviai yra
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parvežė daug gintaro 
o iškilmėms papuošt*.
’ vardu senovės lietu- 
uvo, nežinia. Antra- 

e amžiuje gvvenusis Ro- 
•os rašytojas Tacitus tau- 
u, gyvenančias į rytus nuo 
išloš upės, Baltijos pajū
ris. vadina aisčiais. Ir Ta
us sako, kad iš visų tautą 
vieni aisčiai težiną ginta- 

• ir randą jį negiliose juros 
'Tose, arba visai ant kran 

šeštojo amžiaus rašyto- 
,s Jordanas sako aisčius 
, veriant i rytus nuo Vislos, 

>jauš už vidivarų tautos; 
učiai turį užėmę ilgiausi 
'rmauų jurus pakrantį:
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i ęsą žmones visai taikus 
Devintame amžiuje Einhar- 
dtus ir 
vi 
vi

Vulfstanas minėtose 
tautas 
XI ir 

H amžių rašy tojai jau pra- 
la minėti atskirų į rytus 

Baltijos paju- 
Taip iš 
senovės

ose gyvenančias 
vadina aisčiais;

• čl * 
da minėti
io Vislus,
ais tautų vardus

gilioskia iš
os prusai su savo atski- 
s giminėmis, lietuviai, 
ai ir kiti. Kad aisč’ai 
kur kitur išsikėlę ir 

kad tik XI amžiuje tebūtų a- 
u ję i tą kraštą prusai, lietu
viai, latviai, net nieks to ne- 

■ ko. Tat prusai, lietuviai, 
tt\ i: i ir yra tie įiatis ais— 
iai. Aisčių vardas yra ber
tas toms visoms giminiš- 
oms tautoms, kaip šit len- 

s, rusus, ukrainiečius, 
eiga rus, serbus — visus 
ienų, slavėmį vardu vadina-
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Tat aisčiai, vadinas ir lie
tuviai, nuo neatmenamų lai- 
’ ii g', vena tose pačiose vie
tose, kame ir dabar juos ran
dame. Buvo tai trijų didelių 
upių kraštas: Vislos, Ne
muno ir Dauguvos; praside
damas nuo Vislos, jis tęsėsi

ti mylėjo: pavojui atsi- 
;, buvo drąsus, begalo 

įsirišę prie savo tėvynės 
, priešui užpuolus, smar
ki ją gynė, nebijodami i. 

nė gyvybės 
į adėti. Adomas Bremietis, 
gvvenusis XII amžiaus pra
džioje, rašydamas apie pru
sus ir kitas aisčių tautas, sa
ko juos buvus begalo žmoni
škus; pradėjus kam juroje 
skęsti, užpuolus by ant ko 
juros plėšikams, ar kitam 
kokiam pavojui arba nelai
mei atsitikus, jie tuojau pu1- 
davę gelbėti, padėti. Auk
sas ir sidabras jiems buvę 
niekai: turėdavę daug bran
gių kailių ir odų, bet ir tų 
neturėdavę už taip labai di
delį daiktą, mainydavę i 
vilnonius audeklu^. Dar 
daug kuo galima esą pagirti 
mų tautų, vadinas aisčių, 
papročius, kad tik jie butų 
krikščionis, priduria anas 
Adomas Bremietis.

Senovėje lietuviai nebuvo 
išlepinti, išstaigų nereika
laudavo ir nemėgdavo. Gu
lėdavo žiema, vasarą daž 
niausiai ant plikos žemės, 
pasitiesę tik meškiną, vilki
ną, ar kitą kokį kailį po Šo
nų. Apdaras lietuvių buvo 
paprasčiausia; žiemą rink
davos kailiniais, pasiutais iš 
lokienos, viikienos, kartaisl 
ir avikailio, vasarą, i 
ir pavasarį dėvėdavo mili
nius arba lininius drabužius. 
Daug ir brangių rūbų lietu-•

viams nerūpėdavo turėti. J j 
patį nešiojamo drabužio] 
gražumą ir dailumą lietuvis; 
nedaug teatsižvelgdavo: 
"kaip vakarą nusivokdavo, 
taip rytmetį apsivilkdavo,” 
sako XIV amžiaus rašytojas 
Petras Dusburgietis: "ne
žiūrėdamas, ar velkamas 
drabužis bus išvirkščias, ar 
ne.” Vyrų išeiginiai rūbai 
buvę trumpi, neilgesni, kaip 
ligi kelio.

pat nebūdavo lepnųs. Gomu
rį pakutenti nesistengdavo, 
tečiaus rūpindavos, kad val
gis butų ne vien sveikas, 
stiprus, bet ir gardus. Mokė
davo gerai jį paskaninti, įdė
dami žinomų jiems kvėpin- 
čių žolių. Valgydavo duoną 
is savo augintų grudų, na
minių gyvulių mėsą, mėgda
vo pačių sumedžiotą žvėrie
ną ir paukštieną; o žvėrių ir

nai smarkiai ginčijasi su so- 
eial-demokratais, pritarian
čiais reformoms ir dagi tų 
reformų reikalaujančiais

■ kaipo palengvinimo darbo 
žmonių būvio.

• Kaip vieni, taip ir kiti tų 
į socialistų anaiptol nepasiten 
kiną reformomis. Žinome, 
kad jų neužtenka, bet tėmi- 

■jant į tas reformas, kurios 
dabar daroma, kad galima
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mes da nematėm nei vieno 
straipsnio, kuris reikalautų 
.turtų konskijpcijos.
jus žinot kodėl?
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Kaptialistų laikraščiuose

Ar

Paliuosuoti’ žmones 
prietarų yra socialistų 
tacijos uždaviniu ir apskri
tai žmonių švietimo reikalu.

nuo 
agi

lig pasigeriant. Lietuvių a- 
lus ir midus buvo garsus ne 
tik Lietuvoje, bet ir pas lie
tuvių kaimynus: vokiečius, 
lenkus, rusus, ir toliau dar, 
pas tolimesnes tautas.

Svetį lietuviai labai mylė
davo. Atėjus svečiui į na
mus, namų šeimininkė vlsų- 
pirma nuplaudavo jam ko 
jas. Senovėje svečiui nieko 
nesigailėdavo, sudėdavo ant 
stalo pačius geriausius val
gius ir gėralus, kokius tik 

Nors kas butų ir 
bet atėjęs į namus

amžiaus; paukšcių neįžengiamuose se 
rašytojas Tacitus rašo apic!novės Lietuvos miškuose ne 
lietuvius, kad apsiėjimu ir trukdavo; srėbdavo moterų 
apdaru jie esą panašus i patiekta viralą. Geležiniu i 
germanų (vokiečių) tautą; puodų fr katj]į senovėje ne-’ 
žuvėdus, o germanai visi ne- daug tebuvo. Dažniausiai 
šiodavo trumpais. Moterį! virsdavo mediniuose induose, 
nešiodavo trumpą rainuotą; įmesdami į juos ugnvje i- 
sijoną, baltus lininius marš- > kaitintus, verdančius akmė- _ _
kinius, ant kaklo saistydavo Gerdavo tyrą vandenį.; turėdavo, 
gintaro karolius. Ištekėju- į§ medaus mokėdavo pada- priešas, i ... 
jusios moteris žmonos gai- rvįi ]aCaj gardų midų, o iš jįs vistiek buvo svečias. Kol 
vas turėdavo apsigobusios]jr apynių — puikiau-^jis namuose, nieks negalėjo 
baltais nuometais. Mergai- s; apL Taisydavo dar gera-! drįsti jo užgauti, įžeisti. Nu- 
tės badavo po plaukų, apsi- ja kumelių pieno; padirbę Į skriaudus svetį, tų namų šei- 
kaišiusios vainikais. Išrišu negerdavo jo, lig nebūdavo mininkas, kame svetys buvo 
gėlių per ris daugiau buvo tam tikru budu pašventintas. ■ nuskriaustas, turėjo prie- 
mylimos rūtos, žaliuojančios Qerdavo jg tauro arba jau- dermę atkeršyti skaudėjui, 
žiemą ir vasarą. Jos buvo rag0 padarytų tauriu ir: šiaip \jau. lietuviui rodėsi 
mergaičių skaistybės ir ne- kaušu, kuriuos mokėdavo svetys tik tuokart gerai pa- 
kaltybės ženklas. Kaip pa- gražiai padirbti iš medžio: mylėtas, kada jis išeidavo iš 
cių mergaičių, taip ir jų tė- klevo, beržo, vinkšnos !5° namų gerai privalgęs ir 
vų didziausis rūpestis būda- Turtingesniuju taurės ir i pasigėręs.
vo išsaugoti gryną, niekuo kaušai būdavo padabinti ir‘ senų senovės, nuo neat- 
nesuteptą mergaičių nekal I papuošti auksu ir sidabru, menamų laikų lietuviai jau 
lybę. Prie sijonų ir žiurstų ,jjc pereidavo nuo tėvų prie mokėjo dirbti žemę, arti dir- 
budavo prisiūti maži varpe- vaikų ir vaikų vaikų ir būda-:vas’ sėti javus. Kelis kartu; 
liai, kad kiekvienas mergai- vo branginami kaipo tėvų minėtas Romos rašytojas 
tės žingsnis dieną-naktį vi-palikimas. Geriant iš te-Č-E'acilus jau anais laikais sa- 
siems.butų girdėti. .Mergai; kįu tauriu ir kaušų negalė-,lietuviai geriau ir dau- 
tė, sumindžiojusi, sutepti^ davo nė raganos L y-- '?'””'3 ; j
skaistybes rūtų vainikėli, niais> nė ]aumės pakerėti, nė.zem^ pėdavę javus ir augin- 
budavo visų niekinama, ne-į piktas žmogus akim 
apKenciama. Tokią labai y *

tės žingsnis dieną-naktį

skaistybės rūtų

apKenciama.

su raga- £’au prisispausdami ardavę

......j nužiu-l.4?v? >Hus vaisius negu tin- 
Aukas dievams de- R®nuanai. žemės dar-

dažnai šunimis užpiudyda-' gjnant dievų ir dievaičiu dirbtų eidavo į laukus su 
yo, arba dar gyva i žemę J-švente; švenčiant, šermenis | v.vrais ir moteris.’ Po na- 
kasdavo. Iaip-pat pasielg- keliant „amines ir motery verpdavo au-
dayo ir su begėdžiu jauni-; tines iškiImes _ visuomet *klu? ausoavo, siūdavo, 

' naminius gyvu- 
I nėkuomet neapsieidavo be ^us.’ j°s ^ipgi valgį tiekda- 

; alaus ir be midaus. Per to- v0 ir namus apruosaavo.

rudeni; kaičių vaikinu, priviliojusiu bu(lav0 puotos^ r kurias liuobdavo 
—K merginą, ar per prievartą ją! - --- -

išgėdinusiu.
Prie valgio lietuviai taip- kįas puotas dažnai gerdavo

naminius gyvu-

(Toliaus bus.)

! veiktas. Tas stipriausias 
kliūtis prašalinus, tolimes
nis socializmui pirmyn ėji
mas liekasi liuosesnis.

Kai kurias industrijos ša
kas valdžios paėmė ''visuo
menės nuosavybėn,’’ . kad 
pelnas eitų valstybės iždan, 
o ne Į privatinį vienučių ki
šenių, tečiaus tame da nesi
mato visuomenės šeiminin
kavimo ; priešingai, tokioj 
ekonomijos systemoj stinga 
svarbiausio socializmui fak
toriaus, būtent demokraty- 
bės pamato. Pav., krasa yra 
visuomenės rankose, bet val
do ne visuomenė, tik valsty
be.

Kaip matome; visuomenės 
įstaigų bei tūlų pramonijos 
šakų valstybinis valdymas 
savo iarmą visai svetimas 
socializmui, nes toj valdymo 
formoj vadovaujasi ne de- 
mekratybės, bet patvaldy- 
bės principais. Detalių nė
ra nei reikalo aiškinti. Vals
tybinio socializmo tvarka, 
kokia ypač vokiečiuose įvy- 
kdinta,yra niekas kitas,kaip 
tiK valstybinis kapitalizmas; 
tokiame ekonominiame su
rėdyme vieš|)atauja ne pra
moninė demokratija, bet 
pramoninė autokratija, o 
visokiam autokratiško po
būdžio valdymui socializ
mas kaip tik ir stato savo 
griežčiausi priešinimąsi. So
cialistai visur ir visame pro
paguoja produkcijos įrankių 
nuosavybės bendrumo ir vi
sų industrijos šakų kolekty- 
vio valdymo principus, te
čiaus pritaria ir tam, kad 
valstybės administracija 
imtų į savo rankas indust
rijos įstaigas ir gaminimo 
priemones, nežiūrint to, kad 
esančiose sąlygose, kada val
džią savo rankose turi tik 
kapitalistiškos partijos, to
kioj nusavybės ir valdymo 
formoje da nėra demokra
tizmo. Bet žinome, kad ir 
tokia nuosavybės ir tvarky
mo forma yra jau prmu žin
gsniu link socialistinio ko
lektyvizmo ir žingsniu į so
cializmą.

Galimas daiktas, kad ka
rei pasibaigus įvyks visur 
valstybinis socializmas, bet 
taipgi yra galimas daiktas, 
kad politinės bei socialės re
voliucijos daugely šalių gali 
įvvkdinti socializmą, nelei
džiant jam pereiti valstybi
nio socializmo fazos. •

J. B. S.
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“KELEIVIS”
GERI A U SIS DARBO ĮMONIŲ 

LA1KRARTI8.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ........................... $1.751
Pusei metų ....................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuose:
Metams ............................. $2.25
Pusei metų ....................... 1-25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

“KELEIVIS"
255 Broadeay, So. Boston, Maaa. 

VISOKIOSjINIOS 
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
29, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

PONAI RUSIJOJ TAR
NAUJA DARBININKAMS

Londono ”Daily Express” 
išspausdino vieno rusų ge
nerolo laišką, kurį jis rašo 
iš Petrogrado savo draugui 
Anglijoj. Tarp kitko tenai 
skaitom:

”Feodor kelis kartus ban
dė atvažiuoti Petrogradan, 
bet jis likos apiplėštas. Jo 
fabrikas paėmė darbininkai 
ir jis džiaugiasi, kad nors 
gyvą jį paliko, nors kur jis 
dabar randasi, mes tikrų ži
nių neturime. Visas pramo
nes ir finansų gyvenimas 
dabar apmiręs. Darbinin
kai atleidžiami, fabrikos už
sidaro, armijos nėra. Oficie
riai kerta upėj ledą ir par
davinėja darbininkams laik
raščius, kad nenumirus iš 
bado.

”Už ilgą mano tarnavimą 
įvairiose valdžios šakose, 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba panaikino visą mano 
pensiją. Visos valdžios pas
kolos likos atšauktos ir nuo 
1 gruodžio kuponai neturi 
jau jokios vertės. Kadangi 
kitokių būdų pragyvenimui 
aš neturiu, tai turiu su šei
myna badauti. Mes išnoma- 
vom savo kambarius ir aš 
dabar einu jieškot darbo.”

VOKIETIJOS REZERVOS 
OFICIERIUS KUHLEN- 
KAFF SUAREŠTUOTAS.

Gegužės 28. New Yorke 
tapo suareštuotas rezervos 
oficierius Gustas Beroard 
Kuhlenkamff. Jis kaltina
mas už pristatymą 1914 m. 
vokiečių skraiduoliams, At- 
lantiko vandenyne, visokių 
reikalingų daiktų. Jis tapo 
suimtas per Justicijos de
partamento viršininkus ir 
manoma, kad taps internuo
tas. Kuhlenkamff vedė biz
nį informacijos ir išsiunti
mo įvairių prekių. Jis prisi
pažino, kad jis siuntinėjo di
deles sumas pinigų apskel
bus Amerikai karę.

Tardinėjime pasirodė, kad 
jis vedė su Vokietija ką to
kio nužiurėtino.

Saule užtems.

CHINIJOS ATSTOVAS 
PROTESTUOJA.

Iš Maskvos pranešama, 
kad 23 gegužės, chinų atsto
vas pasiuntė užsienių miniš- 
teriui čičerinui protestą už 
konfiskavimą chiniečių nuo
savybės Mongolijoj ir Sibi- 
rijoj, kurį padarė valdžios 
komi šoriai.

ITALAI PERLĄ Uže TEU
TONŲ LINIJĄ PO PIAVE.

Panedėlio naktį italų ka- 
riumenė perlaužė teutonų 
frontą ir atmušė 750 yardų 
Italionai paėmė 433 belais
vių.

Šįmet 8 birželio bus pilnas 
saulės užtemimas, kuris vie
tomis bus matomas ir Su
vienytose Valstijose. Dali
nis gi užtemimas matysis 
visoj šiaurinėj Amerikoj.

PUnas užtemimas pereis 
per Ameriką įstrižai, nuo 
pat Washington valstijos 
iki Floridos, išviso apie 2,- 
750 mylių. To kelio platu
mas Washingtono valstijoj 
turės apie 75 mylių, o Flori
doj apie 40 mylių. Jis apims 
daugiau kaip 80 miestų ir 
miestelių.

Saulės užtemimas pasida
ro nuo to, kad tarp žemės 
ir saulės įneina mėnulis. Mė
nulis, kaip žinia, yra didelis 
kūnas; jis turi 2,160 mylių 
diametre ir susideda iš to
kios pat medžiagos, kaip ir 
musų žemė. Jisai yra tam
sus ir jeigu mes matom nak
tį jį šviečiant, tai tik dėlto, 
kad saulė jį apšviečia. Bet 
kuomet viena mėnulio pusė 
būna apšviesta, tai kita vi
suomet paskendus tamsoj ir 
nuo jos nusidriekia šešėlis 
smailaus klyno pavidale. 
Tas šešėlis turi apie 250,000 
angliškų mylių ilgio ir kuo
met jis užeina- ant žemės, 
tuomet pasidaro saulės už
temimas. Pačiam šešėlyje 
būna taip tamsu, kaip .nak
ty; ten būna pilnas saulės 
užtemimas. Aplinkui gi 
būna dalinis užtemimas. Juo. 
toliau nuo pilno užtemimo, 
tuo dalinis užtemimas eina 
silpnyn.

Aštuntą birželio mėnulio 
šešėlis pasieks žemę tuo
jaus saulei užtekėjus ant 
Barniojo Vandenyno, į pie
tus nuo Japonijos. Jis pe
reis apie 5,000 mylių jūrių 
plotą, apims Borodino ir Šv. 
Petro salas, ir 2:55 valandą 
po pietų pasieks Coiumbia 
upės intaką. Jis pereis 3:05 
valandą per Baker City. 
Ore., 4:13 valandą per Po- 
catello, Idaho; 5:37 valandą 
per Jackson, Miss., o 6:24 
valandą pasieks jau Atlan- 
tiko pakraštį Floridoj. Į 47 
minutas jis pereis per visas 
Suvienytas Valstijas.

Kada būna saulės užtemi
mas, kada mėnulis pridengia 
jos stiprią šviesą, tai astro
nomams būna geriausia pro
ga tuomet tėmyti įvairius 
ant jos apsireiškimus. To
dėl ir dabar jie stengsis tą 
progą išnaudoti. Plačiai 
pasidalyję jie tėmys tą ne
paprastai įdomų apsireiški
mą iš įvairių vietų.

Kuomet tamsiam žmogui 
saulės užtemimas reiškia 
didžiausią baimę ir kinkų 
drebėjimą, tai mokytam jis 
yra be galo gražus ir intere
singas. Kuomet juodas mė
nulis uždengia skaistų sau
lės veidą, tai apie mėnulio 
skritulį pasirodo plonutis 
žiedas rausvos šviesos, „kū
rena.’’ Iš to žiedo nuolatos 
šaudo į visas puses raudo
nos šviesos liežuviai, ”pro- 
minencijomis” vadinami. 
Dangus būna juodas ir tų 
šviesų žaidimas daro nepa
prastą įspūdį. Podraug ant 
sutemusio skliauto nušvin
ta visos planetos ir užsižie
bia žvaigždės. Net apsišvie
tęs žmogus jaučia šiurpu
lius ; nėra ir dyvų,kad dievo
tas žmogelis dreba ir pote
riauja, manydamas, jog 
svieto galas jau atėjo.

GELEŽINKELIAI PA
BRANGS 25 NUOŠIMČIŲ.

Washington. — Kad pa
dengus padidintas dabar ge
ležinkelių darbininkams al
gas, pabrangusią anglį ir ki
tas išlaidas, generalis gele
žinkelių direktorius Mc- 
Adoo įsakė pakelti geležin
kelių kainą už bagažą 25%, 
o pasažieriams padaryti po 
3 centus už mylią, vietoj da
bar mokamų apie 21/5 centų 
už mylią.

Šitos naujos kainos ant 
bagažo įneis galėn 25 birže
lio, o pasažieriams 10 birže
lio.

Aaerita oficialč atei vystės 
statistika.

Oficialė atskaita, išleista 
skaitlinėmis, kiek pastarųjų 
pereitais metais, parodo 
keturių metų bėgiu sumažė 
jo ateivystė. Skaitlinės turi 
didelę reikšmę ekonominiu 
žvilgsniu, nes reguliuoja 
darbinės spėkos reiškimą. 
Ateivystė 1913 ir 1914 m.

Sausis 46,44 ir 44.703 
Vasaris 59,156 ir 46 873
Kovas 96353 ir 92.621 
Bal. 136,371 ir 119.885 
Geg. 137,371 ir 107,796, 
Birželis 176,261 ir 71,728 
Liepos 138,244 ir 60,377 
Pjūtis 126,180 ir 37,706 
Rūgs. 136,247 ir 29,143 
Spalis 134,140 ir 80,416 
Lapk. 104,671 ir 26,298 
Gruodis 95,387 ir 20,944,

Viso 1,387,318—688,495.
Ateivystė 1915 ir 1916 m.

Sausis 15,481 ir 17.293
Vasaris 13,873 ir 24,740.
Kovas 19,263 ir 27,686. 
Bal. 24,532 ir 30,560,
Gegužės 26,969 ir 31,021
Birželis 22,598 ir 30,764
Liepos 21,504 ir 25,035
Pjūtis 21,949 ir 29,975, 
Rugsėjis 24,513 ir 36,398.
Spalis 25,450 ir 37,056,
Lapkritis 24,545 ........
Gruodis 18,901...........
Viso 258,678 — 290,428.
Kaip matome, bėgiu 1913, 

1914, 1915 ir 1916 metų išvi
so į Jungtines Amerikos 
Valstijas iš įvairių kraštų 
atvyko 2,624,919 ypatų. Iš
keliavo iš čia bėgiu 1914, 
1915 ir 1916 metų išviso 
1,014,290. Statistika nepa
duoda, kiek iškeliavo 1913 
metais, bet, regis, emigraci
ja tuo laiku buvusi labai ma
ža, taigi ateivystė viršija iš- 
civystę dvigubai.

1917 ir 1918 metai ateivys- 
te paliko nepalyginamai bė- 
dinesni.

1

I

A. Pajieškau brolio Juozapo Varanai-1 
< io ir švogerio Franciškatis Norvai- i 
šos taipgi Stanislovo Grigalaičio ir 
Juozapo Drazdausko ir kitų savo pa
žįstamų ir draugų meldžiu atsišaukti. 

Felix S. Yanusas,
Co. C 303 Animunition Train,

Camp DIX, N. J. .

Pajieškau apvedimui merginos, 
mylinčios djių gyvenimą Ir sutinkan
čios apsigyventi vakarinėse valstijo
se. Aš esu 36 metų amžiaus, 5 pėdų 
ir 11 colių augs tas. Platesnių žinių 
meldžiu kreiptis laišku šiuo adresu:

Joe. Deiabsky, (22)
Sevvord Hotel, Seattle, Wash

su
8OCIALISTEI (i RUSIA 60 

METŲ KALĖJIMO.
Kansas City prisaikintu- 

jų suolas federaliame teis
me atrado sociaiistę ir kuni- 
gę Rozą Stokes kaltą per
žengime ęspionage jstaty-

Kepurės pakėlimas pa
sveikinimui paeina nuo to, 
kad senovėje šarvuotas kar
žyges, prisiartindamas prie 
kitų karžygių, nusiimdavo 
nuo galvos šalmą, kas turė
jo reikšti ”esmi jūsų priete- 

mo. į liūs.”
Teisėjas Van Valkenburg, =========5================= 

loj, paskirs j’ai bausmę i| Pajieškojimai 
birželio, kuomet jos advoka-' 
tai pareikalaus naujos by
los.

Augščiausia bausmė 
gręsia $10,000 arba 20 me.ų topher. in. 
už kiekvieną prasižengimą,: 
aiba ir kalėjimas ir pinigi-j 
nė bausmė. ' I

Ją pripažino esant ka ta

i Pajieškau pusseserės Onos Svei- 
kauskienės ir kitų save giminių, aš 

• • esu iš Naumiesčio, Raseinių pav, Kau 
no gub. Sveikauekiene gyveno Chris- 

Meldžiu visų jieškomujų 
atsišaukti.

Barbora Povilasskaitė
1 Clerkson str, Morcester, Mass.

Pajieškau dėdės Kazimiero Grigolo, 
gyveno Elizabeth, N. J, Kauno gub, 

UŽ tris prasižengimus. Vie- Telšių pav, Gindrakalnių sodos. Jis 
-- . pats malonės atsišaukti arba kas a-nas prasižengimas esąs ta- jį žiuot malonėkit pranešti, 

me, kad ji kursčiusi tarp A- „ 2,na-i i - - ■ 14 So. vrero str, Worcester, Massmenkos kanumenes nepa-____________ 1__ =___ .___
klusnumą; antras prasižen-1 Pajieškaa Kastanto Rimaškos, iš
girnas tame, kad ji trukdžiu- " £&.*£
si konskripcijai, o trečias 
tame, kad ji skleidusi netei
singas žinias apie kariume
nę.

kas apie ji žino meldžiu atsiliepti.
Rapolas Skibniauskas, (23;

41 Hindi* str, Detroit, Mich.

Dabar kp t& išėjo iš po

Nauja Lietuviška

Pajieškau draugi) ir pažįstamų, aš 
esu iš Pakruostės kaimo, burviliškės 
parapijos. Kauno apskričio. Visų 
Man* pažįstančią melažiu atsišaukti 

Jee Samolis. (23)I , _ _____ __________________ , x____,

į Co B 601 Enciseers, Camo Glen, 
Burnie, Md.t

Nauja Lietuviška
BIBLIJABIBLIJA 
• SATYROJE 

mier* Bibiuva S%x8 coliu, tori »tt 
puslapiu ir 179 paveikslėliu. Lakai 
idomi ir naadinsa kiekvienai ypatai. 
Žaaocu akaitydunaa šie Biblija ir tė- 
mydamu i paveikslėlius, (karia per
rišto ku bnvo pirm antvėrimo svieSn 
ir iki užgimimai Kristau), užmirš vi
en savo vargu ir džiaugsis jočiai te
kia knjgg įgijo, jam bu trumpi žit- 
mos vakarai.

KAINA TIK S 1.00
Norinti gnt šip Biblija, pinigus 

siuskit Espreeo ar Perto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu: 

"KELEIVIS”
255 BroadwaT 

SO. BOSTON, MASS.

■ Pajieškau. savo draugų ir pažįsta
mų. aš paeinu iš Lietuvos Subačiaus 
vaisė, Vasdeiių sodos, Vilkmergės 
pav.

I
 Anupras Mackevičius,

ii Els'.vorth str, Wercester, Mass.

i Pajieškau pusbrolio Dominiuko 
i Staniaus iš Kazukevičiznes dvaro. 
■ Raseinių parapijos, Kaune gub. Jo 
; paties atsišaukti ai kas jį žino mel
džiu pranešti.

Jokūbas Jakubauskas,
P. O. BOX 16, Roby, Indiana.
P ajieškau Mikolo Vaikšnoro, Gar

dino gub.. Šyendobrės kaimo; pernai 
gyVeBe Philadelphijnj, dabar nežinau 
kur. Kas ji zis* arba jis pats teik
sis man pranešta j* adresą.

Antanas Marcinionis,
19 Tumer str, Lanrence, Mass.

a®
5(?=

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR Al&KŲS STRAIP8NELIA1 
PROLETARIŠKOSIOS FILOZOFUOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTOLIUS.

Ii
Draugijų Reikalai.

LIET. DARB. BR. PAS. DR-STĖ 
Courtney, Pa. •

Valdybos adresai:
Mikas Nakntis. —pirm.

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

BOX 138, Courtney, 
Ant Bresenskis—Fin. rašt, 

P. O. BOK 64, Courtney, 
VI. Gamulis Prot rašt,

BOX 400, Courtney, 
■ St Bernotovičia—kasier,

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

■' malonėkite prisiųst visas užvilktas 
i mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa- 

| ' šalpos.

1
1

> 
i Pa.

J

s 
h

Pa.

Pa.

Pa.

Pa. 
toliau.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA.

Pittsbargh, Pa.
Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colnall Street, 
pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbcs st 
Prot Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street, 
Fin. Sekr. Pranas Urlakis, 

1525 Penn. avė, 
Kasierius Karalius Va rašius.

Ali Nation Dep. Rank S. S. 
Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant Macai
tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado
mas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov. 
Stanišauskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

Pirm.

Pirm.

Piejieškau savo giminių ir pažįsta-Į 
mų. aš esu iš Bačių sodžiaus, Eržvil
ko parapijos, Raseinių pav., Kauno 
gab. Meldžiu visų niar.ie pažįstančių
jų atsišaukti, atsakymą duosiu kiek
vienam. (2»)

Stanislovas Norkus,
514 10-th st)., N. W. Washingtcn D C

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
senesnės 28 metų amžiaus, as esu 2J 
metų, laisvų pažiūrų, mylinti gražų 
gyvenimą, be skirtumo tikybos, malo
nės atsišaukti su pirmu laišku pri- 
susdai.ios savo paveiksią.

A. S. (32)
4133 So. Sacramento avė..

Cnicago, Nl.

Pajieškau pusbrolio Jurgio ir dėdės 
Juozapo Buisių, iš Kerneršių sodžiaus, 
Kuršėnų parapijos. Šmuliu pav., 
Kauno gub., pirma gyveno Rockfor- 
de, jų pačiu atsišaukti ar kas juos ži
no meldžiu pranešti.

Elzbieta Shnipiutė (23;
43 Tillnlan avė., Detroit, Mich.

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 kiekviena:. (23)

Jonas Stapalionis,
965 Lovely st., Portland, Oregon.

Pajieškau brolio Kazimiero Danie
liaus, iš Lietuvos atvažiavo į Philadel
phia, jis pats ar kas j; žino malonės 
man pranešti jo adresą už ką busiu 
dėkingas. (23)

Povilas Danielius,
260-262 Hanover st., Boston, Mass.

Antanina Gasrienė, pajieškau bro
lio Antano Švilpio, pirmiaus gyveno 
Canton. I)!., kas apie ji žino malonės 
pranešti arba pats lai atsišaukia.

A. Gasrienė,
151 Niagara str., 

Toronto, Ont. Canada.

REIKALAVIMAI.
REIKALAI JU PAGELBININKf.
1-rie organizavimo žmonių, kad 

pirkti visokius daiktus tiesiog nu* 
Gamintoju.

Norintieji pradėt mokintis be boso 
dirbt, rašykite mar.. (28)

W. 1>. DEBES,
29 E. Markei st., Wilkes Barre, Pa.

Pajieškau brolio Kajetono Luko 
šaičio. iš Radviliškos miesto, šrauliu 
nav.. Kauno gub., pirma gyveno New- 
Yorke. Jo paties atsišaukti ar kas d 
žino malonės pranešti už ką busiu dė
kinga.

Antanina Dakniutė, (22) 
lb4 Ja>nes su, New -Haven, Conn.

Paiieškau brolio Juozo Bendoriavs, 
iš šarkaiedų sodžiaus, Kudrėnū vols- 
čiaas, Seinų nav.. Suvalkų gub.. gy- 
vpno kadaise Pilshug. Pa. Jo paties 
ar kas ji žino malonėkit atsiliepti.

Vilimas B«»ndGrius, (25)
112 River str., Iiaverhill, Mass.

Pajieškau pusseserės Anelės Drū
ti a s. iš Vabalininkų parap.. Vilkmer
gės pav, Kauno gub.. gyvena, rodos. 
Bostone. -Tos pačios ar kas ją žino mei 
džiu atsilienti. (22)

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

Pajipškaji Ignaco Gineitis (Jame.-) 
Kauno gub., Telšių pav. Sėdos parap.. 
Papliunkšės kaimo, gyveno New Hu- 
ven’e. Labai yra svarbus reikalas, 
kuri reikia tuojaus atlikti. Taigi jis 
pats ar kas kitas malonėkit pranešti, 
už ka busiu labai dėkingas. (23)

J. T. K..
443 Grand avė., Ne\v Haven, Conn.

REIKALINGAS 
BARBERIS.

Vienas kad dirbu visą laiką; ant
ras —. tik vakarais. Mokantys tą a- 
niatą atsišaukit tuojaus. Mokestis 
gera geriems barberiams. (?)

J. K. 224 Broadway.
SO. BOSTON, MASS.

REIKALINGAS .lietuvis duonke
pis, kuiis gali kepti juodą irbaltą duo
ną ir visus kitus bekernės kepinius. 
Amatą žinantis gauna gerą algą. 

. Kreipkitės pas; (23)
Charias lsmonas,

55 Limerick st., Gardner, Mass.

i REIKALINGI VYRAIIR 
MOTERIS.

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

GORALSKYS EMPL. OFFICE, 
52 Salėm si.. Boston. Mass.

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

Petras Stankus,
19 West 2-nd str., St. Charites, Iii.

Juozapas IlgunaitL, Pakalniškės 
kaimo, Gelgaudiškio parap. Suvalkų 
gub., pajieškau brolių Jono ir Jurgio 
HgunaiČiu. kurie pirmiau gyveno 
Ashley, Pa. Jie patįs lai atsišaukia 
arba kas apie juos žmo malonėkit 
pranešti.

Joseph Iigunaitis, ‘
151 Niagara st..

Toronto, Ont., Canada.

Pajieškau sunaus Juliaus Scnreiberio 
Pei eitais metais jis gyveno Ilarsthor- 
ne, Okla. Jo paties atsišaukti ar kas 
jį žino malonės pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas. (22)

Kari Schreiber.
% P. Sprains, 

VVinifred, Montana.

Pajieškau Juozapo Daukšo, prieš ke 
lis metus jis gyveno Canton. 1’1. Ka
dangi aš išeinu kariumenėn, tai no
rėčiau su juo susižinoti. Jis is'Suba
čiaus kaimo, Kaunu gab- Meldžiu 
atsišaukti. (23)

Albinas Daukšas.
604 Oal.land avė., Peoria, Iii.

Pajieškau pusbroliu. Motiejaus 
Tribičio, Vincento Eirbiios ir Alekso 
Rimkaus, visi Kauno gub., Raseinių 
nav.. Tribičius Girininku sodžiaus, 
Birbilas Žvangų parap.. Gorainių so
džiaus, Rimkus Lasdanėnu sod. Mel
džiu atsišaukti. (22)

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

Pajieškau Marijonos ir Onos Lau- 
riraičiukių ir kitų giminių ir pažįs
tamų. Marijona p’rma gyveno Ba- 
vonnc. 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.

PARDAVIMAI.

Namas! Namas!
Parsiduoda puikus, dviejų aug- 

štu namas, su čeverykų taisymo 
dirbtuve, mašin'omis ir visomis į- 
taisomis. Kaina ne brangi, išly
gos prieinamos. Vieta gera, biz
nis senai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — savininko senatvė. 
Kreipkitės pas: (21)

A. GILDERIS,
2636 E. Lehigh Avė., 

Philadeiphia, Pa. į

Dr. A. Montvid i
))> Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. 

Chicago, III.
Miesto offisas:

!({ 1553 W. Madison Street,
J Suite 600—612

(ĮS Valandos: 10-12 ryte.
l(! Phone Haymarket 2563.

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

jg Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

i Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

PASIKALBĖJIMAS 
Velnio su Dievy.

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

kalbos.
4

PAVEIKSLAI.

L Dievas, 
sutvėrė A- 
domą iš mo

Amerikonų orlaivis numu
šė vokiečių orlaivį.

Gegužės 27, amerikonų 
orlaivis pašovė vokiečių bip
lane netoli Essey, kuris 
skrajojo su vokiečių užpuo
likais Toul fronte.

Ženevoj gauta žinių, kad 
vokiečių generalio štabo vir
šininkas Hindenburgas sun
kiai serga karštine ir guli 
Strassburgo ilgonbuty. Ži
nios apie jo mirtį neteisin
gos.

VOKIEČIAI BANDĖ 
IŠDRASKYT AMERIKO

NŲ LIGONBUTĮ.
Gegužės 27, Associated 

Press praneša: Vokiečių 
skrajojantis būrys užpuolė 
amerikonus prie Luneville 
šį rytą. Smarkioj kovoj, ta
po užmušti penki užpuoli
kai, keletas amerikonų tapo 
sužeista.

Vokiečių pėkstininkai tuo
jaus buvo pasiųsti ant a- 
merikonų pozicijų, bet tapo 
atmušti paleistais gazais.

I. |vair*a Istorijos lupritiatl
II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
III. ihedis^ patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivi* Karė.
V. Antroji Kryžeivi* Karė, 

sekančio* kryžeivi* karės.
Krikščioniais ir

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

8KTRIUS
SKYRIUS
8KYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS VI. Trečioji Ir
SKYRIUS VII. Kryžeivi* karia aa I 

Stabmeldžiais.
_____ KARIŲ PRIEŽASTIS.
SKYRIUS Vm. Materijališkasis Iatorijoa Saprati- 

maa Ir DarMaiak* Klema Haibaoaavimaa.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS SMOGUS, koris nori pla

čias ir aiškiai suprasti pažany* draugi jin j sarHym*
KAINA KNYGOS 20c.

Gannama "Keleivio" Knygyne. Rašant laišką arba 
ahraSaat plaigaa, adreanokit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

įja 
C'r

GRAND RAPIDS, MICII.
Lietuvių San* Draugijos Valdybos 

adresai:
Pijus Kaušius,

506 I^eonard st N. 
pagelb. K. Zaleskevičius,

506 Ix:onard st N. 
Rašt Jonas Švedas, 

1574 Muskegan avė.
Fin. rašt K. S. Jakimavičius. 

1520 Quarry Avė.
Iždininkas K. Rasikas,

318 Leonard st

Pirm.

Pirm.

Pro t.
N.

W.

W.

W.

N.

N.

W.

W.
Organo prižiūrėtojas: K. S. Jaki

mavičius, 1520 Quarry avė. Su viso
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prie 
valdybos virš nurodytais adresais.

ST. CHARLES. ILL.
D.KK. Vytaute Dr-stės Valdyba. 

Pirmininkas—A. Vilkaitis, 
P. O. BOX 48. St Charles. 

Pagelbininkas—A. Urpulis, 
58—2nd St, St Charles, 

Prot. Rašt—K. Tamašiunas, 
73 W Dlinois St, St Charles, 

Turto Rašt—P. Valentas, 
579 W. 6th St, St Charles,

III.

III.

III.

III.

Pajieškau pusbrolio Igno Mažeikos 
ir švogerkos Onos Albrikaitės, gyve
no Clevelandc. Ignas iš Ps-ku-.- • 
sodos, Luokės valsčiaus, Šiaulių pav. 
Kauno gub. Jų pačių atsišaukti ar 
kas juoc žino malonės pranešti.

Kazimieras Paulauskas. (22‘
22 Factory st., kasima. N. H.

'apsivedimai.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų nuo 2o iki 33 
metų, aš esu blaivas, turiu gerų dar
bą. Platesniu žinių meldžiu kreiptis 
per laišką. Atsakvmą duosiu kiekvie
nai. A. Galiu ki.,, (22)

50 Ellsvorth sL, \Vorcr>;ster. Ma. s.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 28 iki 32 metų amžiaus, laisų pa
žiūrų, sutinkančios imti civilišką šliu
bą. As esu 33 metų. Su pirmu laišku 
mledžiu prisiųsti savo paveiksią, at
sakymą duosiu kiekvienai. (2:J

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

Pajieškau apsivedimui merginos r.e 
senesnės 35 melų amžiaus, laivų pa
žiūrų. butų geistina pasiturinti, rimt i 
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. Dclivery, Ilariison. N. J.

lio. j pusuams 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 galvis.
7. Adomas aria žemą.
8. Jėzus, išvijęs velnius iš žmogaus, 

užleido juos ant kiaulių.
9. Lozorių, aniolai. nešasi i dangų.
10. Kainas, užmuša savo broli Ablią.
11. Velnias, su aniolų. varžosi už 

Maižešaus kuna.
12. Didžuvė išvėmė pran. Janonių.
13. Velnias, užneše Jėzų, ant bežny- 

• čios bokšto.
14. Dievas, išmeta Velnius iš dangaus.

i ANTRA KNYGA PO ANTGALVIŲ:

Biblija Riešučio Kevalo.
Su de :int paveikslų, švento Rašto 

Pctrijarhų, minėtinai pav eikslai: Ade- 
I mo. Nojaus, Abraomo, Loto. Jokūbe. 

M -iže-taus. Jozuvo. <>ovydo, Saliamo
no. EJij.ri.iaus. ir kitų. Prie kiekvieno 
paveikslo l ūs ir Eicgrafija. svarbiau
sių gyvenimo darbų ir už reiškimų.

LiekvL" kr. c -. 5x8 32 pusi. kaina 25c.
' - a penki egzempliorai už .... Ąl.oa

Dėl stokos kapitalo tramdosi jų spauda. 
Kerinti turėt sias knygas, pasiskubin
kite su prenumeratoms iškalno. Pagal 
ne ra jūsų, vardai bus pakvituojami ant 
paskutinio puslapio knygoje.

Pinigus siuskite per "Money Order "

RUTKAUS SPAUSTUVE
2613 W. Fort St.

P. 0. Box 1233 Detroit, Mki.
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Prirodė kunigui melagyste.

Atėjus tūlam parapijonui 
pas kunigą su reikalu, kuni
gas pirmiausiai užklausė:

—Ar tamsia poteriauji?
—Bereikalingas butų lai

ko eikvojimas — atkirto pa- 
rapi jonas.

—Kaip gali taip sakyti 
būdamas kataliku ?

—Žinau, kad nei bučeris 
mėsos, nei duonkepys duo
nos, kad ir kasžin kaip ir 
kiek poterių jiems pasiūly
čiau, visviena neduos.

—Matau, kad jau esi užsi
krėtęs bedievybe, vienok pa
sakysiu tau, kad būna atsiti
kimų, jog malda suminkšti
na nedoriausio žmogaus šir
dį.

—Ką čia ilgai ginčytis — 
tarė narapijonas, — atėjau 
su reikalu ir nedaug laiko 
turiu. Atėjau prašyti, kad 
kunigas iškilmingai palai
dotum mano mirusį vaiką.

—Gerai. Su egzekvijo
mis ir palydėjimu į kapus 
kaštuos — hm... 35 doleriai.

Parapiionas klaupia ir 
žengnojasi.

—Ką tamsta darai?
—Noriu malda užmokėt už 

palaidojimą.

Delko reikalingi Dievo 
prisakymai.

— Parapinėj mokykloj, mo
kytojaujanti minyška klausia 
III klesos mokiniu:

—Pasakykit man, delko 
Dievas davė žmonėms dešim
tį savo prisakymu?

Mokykloje tyla.
—Na gerai, aš jums primin
siu:

Dėlto,kad žmonės...
—Jau aš žinau— sušunka 
abelnai mokykloj žinomas 
kaipo bukaprotis ir tinginys 
Adomukas.
—Matote, net ir Adomukas 
žino,o jus asilai nieko neiš
manot—pakolioja mokytoja.

—Pasakyk jiems visiems 
Adomuk.
—Dėlto, kad žmones turėtu 
ką peržengti.
—E, sėskis, mulkiau!

Katalikiškas dievotumas.
—Šiandien aš jums nieko 

-Besakysiu, nes bavau sna- 
viednėj šventoj; bet ryt. jus 
liežuvninkės prakeiktos, 
taip iškeiksiu, kad jus ir vel
niai paims.

Kamgi pasisakė.
Kai kada būna atsitikimu, 

kad ir pati nereikalauja i- 
dant jai vyras pasisakytu.ką 
gero yra padaręs. Baltrus 
apsidraudė savo gyvastį ant 
30,000 doleriu ir sugrįžęs su 
paliudijimu namo džiaugs
mingai rodo pačiukei doku
mentą, kad po jo mirties jinai 
paveizėsianti $30.000.

—Ir kam tu man tai pasa
kei—sako nepatenkinta pa
čiutė.

— Kaip tai, kodėl, ar tavęs 
tas nelinksmina?

—Pasakei ir dabar žinosiu, 
ir tau mirus neturėsiu dide
lio džiaugsmo.

I

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Laisvoms Lietuviu Draugijoms 

bei kuopoms.
Kadangi Lietuviu Laisvumą 

užu Susivienijimo centras yri. 
aplaikęs daugybę laiškų iš įvai
rių vietų su reikalavimais, idant 
jiems "nurodžius bei prisiuntė 

.kalbėtojus, ir kadangi aplamai 
stoka lietuvių laisvamanių be 
socialistų kalbėtojų, tai LLS 
centras pakvietė d. Tadą Kučin 
ską, Ados kolegijos studentą 
idant jis laike vakac.jų apke 
liautų su prakalbomis sekama 
vietas:

Indiana valstijoje:—Indians 
Harbor. Gary, East Chicago, Te 

i rrc Houte.
1 Kinais valstijoje:— Vv’estvil 

•e, Benton, Christop'ner, Ilerrin 
Johnson City, Hairisburg, Dor 

jrisville, Pana. East St. Louis 
Maryville, Coilinsvilie, Auburn 
Divernon, Springfieid, Sprinj 
Valey, Cherry. Kewanee, Be 
nld, Rockford, Waukegan. W 
Frankfurt, I>e Kalb, Livingston 
St. Charles, Moline.

Iowa valstijoje: Dės Moines. 
Cedar Rapids, Sioux City.

Nebraska valstijoje: So. O 
į mana.

Michigan valstijoje: Detroit 
Grand Rapids, Muskegan.

Wisconsin valstijoje: 
waukee, Kenosha. Racine.

Missonri valstijoje: St. Louis
Todėl virš paminėtų miestų 

draugijos, kuopos bei draugai 
geidžiantįs pasitarnauti apšvie- 
tos reikalui, privalo pasidar
buoti, kad jųjų kolonijoje Įvyk
tų drg; Kučinsko prakalbos.

Virs paminėtų miestų drau 
gijos, kuopos bei draugai, kuri: 
rengsite drg. Kučinskui pra
kalbas, malonėkite urnai pra 
nešti LLS. centro sekretorių 

• šiuo adresu:
Julius Mickevičius,

1505 N. Fauline st.. Chicago. Iii

Mil-

Tikriausias vaistas išsipra- 
kaitavimui.

Profesorius:— Įvardink 
tamsta vaistus dėl išprakai- 
ta vinto.

Medicinos studentas:— 
Ramunėlės, aviečių skystv- 
mas, orendžių rukštis.

Prof.:— O tikriausias 
jy?

Stud.:— Egzaminas.

Sąmoninga gaspadine 
vibuda turi savo namuose buteliuką 

D-ro RicMar'to 

PAIN-EKPELLEB 
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

diino. išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. ir G5c. buteliuką* visu** aptiekos« arba 

stačiai nuo
F. A D. KtCHTEk & CO.

M-SO WMbiogton Strcct. Ncw York. N. Y.

pas

T*L: *7*7-4.’!

Išpūdyti 
organiza-

nariniai
mokam1’ 

sulyg na-

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS

KELEIVIS.

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? "KELEIVĮ.”

)Į 
»)
1)
I 
!

I

SEVERAI WAYS TO SAVE SUGAR-WHICH 15 Y0URWAY?

kJ*

£ė-

S. Bakanas, 
K. Leliušis.

PEČIU SOPĖJIMĄ, STRĖNŲ GĖ
LIMĄ, sprando sustingimą ir vsus 
kitus skusmus ir gėlimus prašalina 
Sloan’o Lmimentas.

Nereikia intrint. Paprastai už- 
liet ant skaudančios vietos ir greit 
susigeria rr atneša pagalbą, švare
snis negu limpantis pleisteris bei 
mostis, negadina odos.

Turėk bonką po ranka dėl reuma
tizmo, nikstelėjimą. užsidrėskimo, 
dantų gėlimo, neuralgijos, strėnų 
limo, rumenų sustingimo ir tt.

PROTOKOLAS.
PITTsBURGHO IR APIE- LINKkS LIETUVIŠKŲ 

DRAUGIJŲ SUVAŽIA
VIMO.

AR NORI, KAD MERGINOS < 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk t
Už meile amerikiete nepa

lieka nedėkinga.
"Be tavęs, brangioji, aš 

negalėtu gyventi LJ*—su
šunka sielvartaudamas jau
nikaitis, kuriam meilutė pa
sakė. kad ištekėsianti už eu
ropiečio su augštu titulu. 
”N usi ram i n k m icl asi s"—sa
ko jam niujorkietė "pasi
stengsiu tau padaryt vietą 
mano tėvo ofise.’’

i!

KREST KENDŽIŲ. 
o H niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją
jus mylėt. Reikalaukit visur ir < 
visados Lovney’s C ręst Ke»- j 
............-—“

»
džią. Jeigu negali gaut kiturJ 
tai prisiųsk mums dolerį, o|

EAT
CORN Z 

'SAVE I
gausi vieną svarą geriausią ' 
Amerikoj išdirbtų kendžią.

Geriausias agentas Bostone,
1L MDLAU8KA®.

SOUTH BOSTON. MASS

s
XN BROADWAT,

PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslu parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijunie- 

I riai aplinkui apsupę su raudonomis 1 
i vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
1 popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass. i

Suvažiavimas jvvko balan
džio 28 d., 1918 L. M. J), 
name, Pttsbui gh, Pa.

Pittsburgho ir apielinkės 
Lietuviškų Draugijų Suva- 
iiavimą atidarė tani suva- 
:avimui sušaukti paskirtos 
komisijos narys, J. K. Ma- 
dukna, 1:30 valandą po pie- 
ų, ir paskyrė komisiją man- 
iatams priimti. Komisijon 
nėjo S. Bakanas ir S. Kir
minas. Mandatus pridavė 
ekančių draugijų atstovai:

1) S. L. A. 90 kp., Bridge- 
dlle, Pa., S. Bakanas, AI. 
Sabriutė, A. Žemaitis ir AI. 
fuozapaitis.

2) L. Darb. Literat. Drau
gus 33 kp., Pittsburgh, Pa. 
V. Tamulaitis, J. Kiela ir J. 
?. Rasinskas.

3) A. P. L. A. 1 kuopa, 
N. S. Pittsburgh, Pa. J. K. 
vlažiukiia ir J. Jablinskis.

4) LSS. 6 kuopa, Pitts
burgh, Pa. J. Baltrušaitis,
I. Siekas ir A. Rimkus.

5) A. P. L; A. 3 kuopa, 
Carnegie, Pa. J. Čirvins- 
kas ir -J. Galginas.

6) A. P. L. A. 11 kuopa, 
Courtney, Pa. D. Lekavičia.

7) SLA. 172 kuopa, Du- 
ąuesne, Pa. B. Bačkis.

8) L. N. L. P. kiiubas, Du- 
juesne. Pa. A. Čelkis.

9) L. D. Br. Pas. Dr-ja. 
Jourtney, Pa. VI. Gamulis.

10) D. L. K. Gedernino 
Draugija, Pittsburgh, Pa. 
Al. Vistartas, P. Stanišaus- 
kas. S. Kirminas, Tvaska ir
J. Balčius.

11) L. AI. Dr-ja, Pitts
burgh, Pa. K. Varašius, P. 
Pįkšrvs, K. Šimkūnas, A. 
Kordonas, A. Navlinskas, J. 
Mockeliunas ir P. Marmo- 
kas.

12) L. Kooperatyve Dr-ja, 
Pittsburgh, Pa. (Šono) P. 
Kavaliauskas, Pr. Savickas. 
J. Navickas, J. Kubilius ir 
Ig. Kvederas.

13) A. P. L. A. 7 kuopa, 
Pittsburgh, Pa. I. Andrunas, 
L Broknis, K. Brazaitis, J. 
Sudzenskas, A. Zdankus, K. 
Radziukas ir J. Viktorevi- 
čius.

14) A. P. L. A. 8 kuopa 
Pittsburgh. Pa. A. Tėvelis, 
ir A. Paiiučius.

15) L. M. D. Birutės cho
ras, Pittsburgh, Pa. J. Go
nti levičius.

16) Aido choras, Pitts
burgh, Pa. J. Skulevičius.

Suvaž. Rengimo Komisi
jos nariui K. Leliušiui sutei
kta sprendžiamasis balsas.

Taigi suvažiavime daly
vavo išviso 16 organizacijų 
;u-50 atstovų.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinkta J. K. Mažiukna. jo 
padėjėju — V. Tamulaitis. 
Raštininku — 
jo padėjėju — 
Komisijon dienot arkini su
statyti išrinkta J. Baltru
šaitis, D. Lekavič us, J. Moc
keliunas, J. P. Rasinskas ir 
L Bruknis.

apielinkės Lietuviškų Drau
gijų Sąryšys.

Išrinkta P. L. Dr-jų Są
ryšiui organizatyvė komisi
ja. kurios pareiga išdirbti 
reikalingas Sąryšiui taisyk
les ir atlikti* organizatvvį 
darbą, pakviečiant į Sąryši 
visas apielinkės lietuvių or
ganizacijas. Komisijon įnė- 
jo: J. Baltrušaitis, J. Bruk- 
nis ir J. Mockeliunas.

Nutarta kreiptis į kitus 
panašius draugijų sąryšius 
dėlei patyrimo apie jų tvar
kymosi taisykles, 
nutarimą palikta 
tyvei komisijai.

Nutarta, kad 
mokesčiai butų 

' proporcionališkai 
i rių skaičiaus, būtent po 2c. 
|nuo nario. Mokesčiai turi 
i būt sumokėti tuojaus, kad 
galima butų padengti orga- 

! nizatyvės komisijos darbo 
lėšos. Nutarimas priimta 
24 balsais prieš 10 balsų.

Nutarta, kad visą organi
zavimo darbą ir laikinės Są
ryšio vaidybos pareigas pil
dytų organizatyvė komisija.

Apsvarstyta ir nutarta, 
kad a) Sąryšio valdyba su
sidėtų iš keturių narių: pir
mininko. vice-pirmininko, 
sekretoriaus ir iždininko; 
b) Sąryšio turtą kontroliuos 
draugijų nariai, išrinkti tam 
reikalui po 1 nuo kiekvienos 
prie Sąryšio prigulinčios or
ganizacijos; c) Įnešimas, 
kad i miavžiavimus draugi
jos turėtų teisę siųsti vieną 
atstovą nuo kiekvieno 50 na
rių. nupuolė; užgirta patai
symas 21 prieš 14 baisu, kad 
outų renkama 1 atstovas 
nuo 25 narių.

Įnešimas, kad Sąryšis nu
pirkti; laisvas kapines, pa
vest.-? organizatyvei komisi
jai, idant tame reikale su
rinktų reikalingų žinių ir 
kaipo medžiagą priduotų 
esančiame Sąryšio suvažia

vime.
Nutarta vesti agitacija už 

Įsteigimą vietinio laikraš
čio, kuris butų Draugijų Są
ryšiui organu.

Nutaita sekantį suvažia
vimą laikyti po 3 mėnesių L. 
M. D. name, Pittsburghe.

Suvažiavimą uždarė 6:10 
vakare pirmininkas J. K. 
Mažiukna.

Suvažia\ imo raštininkas, 
S. Bakanas.

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Grose StrM 
arba 28 Chandler St. uetoli Castle Sų., 

BOSTON. MASS.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. RIMKUS
P. O. B*x 36. . Hoibrook. Mass.
10 DALYKŲ KIŠENINIO PEILIO 

KOMBINACIJA $1.50

B. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

19 *

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Leakfškal, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGA*. 

Valandos: . .
i Nuo 8 iki 1* ryte. Ns

5 iki 3 dieną, bos 7
' * vakar*.

' tll HANOVER STRnrr, 
BOSTON. MASS.

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei^ 
singas, ypatinga*

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tą. Ypatingas pasiutyjimas. 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 jąs 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

iŠ, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Svarstymai ir nutarimai.
Visapusiškai apsvarsčius 

vienbalsiai užgirta sumany
mas įsteigti Pittsburgh’o ir

Sloans 
Liniment 

K/LLS PA' /y

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo rr dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pa geibo s dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteris. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir optikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: ____ _____

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokią blogumą.

J. BALTRĖNAS. Prof.
1707 S. Halstcd St.. Tel. Canal 6417. 

Chicago. TU.
Mtą apgarsinimą turėtą perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Kubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam, kad Jus sučėdyait pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi! 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri-j 
rr.ieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musą ■ 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo-i 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER 
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŠVALOM IR ISPROSINAM U 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS į 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina į 5 

prieinama. ; į
Tikras Jašą brolis lietuvis v

Ant Januška n
222 W. BROADWAY, H
SO. BOSTON, MASS. 3

Telefonas: So. Boston—2101* : 5

KARE IR LIGOS!
KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Trejankos 

arba Trejos Devinėrios. 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.



Užgesę Žiburiai
(Gyvenimo vaizdelis.)

P. Krakariis.

True translation filed with the post- master at Boston, Mass, on Maj 
29, 19tS, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

(Tąsa). įmatomomis durimis. Duris 
Kuomet Nastė vienos gat- atidarė storas, papurpęs 

vės kertėj atsissveikinėjo jį, jaunas vyriškis, kuris su 
Beliajevas karčiai nusišyp- nuostaba ir kokiu tai reikš- 
sojęs raginančiai pildyt gy- mingu šypsojimosi apžvelgė 
dvtojaus patarimą Nastei ją.
tarė: 1 ' _____________

—Nesunku yra patarti:'mis — tarė Nastė lyg at- 
-\ ___ žvilgs-
Aš la- nio klausimą. — Noriu išsi

gerti vyno stiklelį, bet ma- 
: nes niekas neprivalo matyti, 
i dėlto Įvesk Į atskirą kamba
rėlį, kad bučia viena.

Vyriškio plačiame įveide 
pasirodė da didesnis žioplu
mas. Nemokėdamas sau iš
siaiškinti jaunos moteriškės 
”keistumo,” jis nieko neat
sakęs atidarė duris ir įleido Į 
jalkoholiumi ir durnais dvo- 
! kianti koridorių. Abiem ko
ridoriaus pusėm matėsi ne

itoji vienos nuo kitu durys. 
.. už kurių girdėjosi sumaišy- 

— tarė jis tį balsai, dainos ir juokai.

—įleisk mane šitomis dūri"

sveiką, atsakantį valgi, tv- spėdama vyriškio 
rą orą, pasilsi ir tt. ”
bai patenkintas ir dėkingas, 
kad šiandien pas vieną, ry
toj pas kitą draugą gaunu 
bent arbatos. Su kambariu 
tas pat. Kišeniuose vėjams 
švilpiant, senai neturiu pa
stogės. Jei viens-kits drau
gas priima nakvynėn, tai a- 
čiu jiems pakvėpuoju ir jų 
tvankiu oru; gal netrukus ir 
perdaug to tyro oro turė
siu, po dievo pastoge nakvo
jant Jeigu gydytojai tatai 
žinotų, gal jie visai kitokius 
patarimus duotų. — Sudie, 
iki pasimatymo ■ 
užsimąsčiusiai Nastei ir 
smarkiai apsisukęs nuėjo.

Iki Nastė pakėlė galvą, jis 
jau pasuko į kitą gatvę ir 
netrukus išnyko. Nastė no-i 
rėjo vytis, kad sulaikius jį; 
ir duoti jam pinigu arba ir 
visus, kiek prie savęs turėjo, 
atiduoti, idant pasisamdytų 
sau kambarį arba pagal gy
dytojaus patarimo išvažiuo
tų kur nors į kaimą ir ten 
pasitaisytų savo sunaikintą1 
sveikatą Apsidairius ji jo' 
jau nerado ir nežinodama 
kokiu keliu nuėjo, pastove i 
jo kiek ant vietos, o paskui Į 
liūdna nuėjo savo buveinės! 
link. Bemąstant atėjo jai 
galvon mintis, kad jis turėjo! 
įeiti į artimus namus, kitai])' 
nebūtų taip greit jai iš akių 
išnykęs. Netoli tos kertės, 
kur jiedu atsisveikino, sto
vėjo žinomas didelis Moro-Į 
zovo viešbutis, kur palaidi; 
jaunuomenė eikvodavo savo 
pinigus ir sveikatą. Nastė 
net sustojo, nežinodama, 
kur žengti. Nejaugi jis nuė
jo Morozovo viešbutin, kad 
ten praleisti naktį?... Ta 
mintis ją kankino. Juk da
vus jam 
parodyt 
norėjosi 
radus jį 
sti į 
peržengus tų namų slenkstį, i 
juk užtrauktų dėmę ant sa
vęs, o jo gal nerastų... Jis! 
patyręs apie jos atsilanky
mą pas Morozovą, gal taip
gi ją pasmerktų ir visai ne
tikėtų jos pasakojimams, 
delko ji ten užėjo. Priešin
gos viena kitai mintys su
kėlė jos dvasioje smarkiau
sią audrą. Ji stovėjo ir ne
žinojo, ką bedaryti. Galų ga
le, žingeidumas patirtf ari 
ištikrųjų Beliajevas gali! 
lankytis tokiuose namuose,: 
paėmė viršų ir ji nusprendė* 
nueiti ir persitikrinti.

Nastė nuėjo skersine gat
vele, kad priėjus prie Moro
zovo viešbučio iš užpakalio 
ir įnėjus vidun niekam ne-

pinigų, jinai galėjo 
jam kitą kelią. Jai 
bėgt viešbutin ir 
ten išvesti, uždrau- 
ten lankytis. Bet

Nastė nejučiomis sudrebėjo 
ir jos veidu praslinko pasi- 
bjaurėjmo jausmas. Tuo 
tarpu patarnautojas atidarė 
vienas šoninių durų ir pra- 

išneko:
—Meldžiu Įneiti.
Nastė įnėjo Į mažą, nela

bai švarų kambarėlį ir ne be 
baimės žvalgėsi, kuomet pa
tarnautojas pasakęs ^pa
duoti tamstai vyno’’ išėjo, 
uždai y damas paskui - save 

i duris taip, kad rodėsi, jog 
laukia da pašaukimo, ar 
klausosi už durų.

Tarnas netrukus sugrįžo, 
atnešdamas vyno. Nastė 
paklausė, ar negalėtų gauti 

' dviejų šutintų kiaušinių ir 
| stiklinės pieno.

Tarnas linktelėjęs galvą, 
kad suprato, da sykį vogti
nai pasižiūrėjęs į nepapras
tą viešnę, išėjo, palengva už
darydamas paskui save du
ris.

Už poros minučių atnešė 
reikalaujamą maistą ir pa
statęs ant stalelio, jis išsi
traukė iš kišeniaus raktą ir 
tarė:

(Toliaus bus).

Debatai sodafctų 
su klerikalais.

Tokiu atjralviu dabar išėjo iš spau
dos knygutė. .Toje aprašyti tie pa- 
.'•arsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalu debatoriaj "kolegijos stu
dentai’’ socialistu buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo "forni- 
čius” turėjo beirti iš sv«tainčs.

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

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

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

"KELEIVIS”
255 BROADWAY, SO. BOSTON, 

MASS.
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Pasekminga skilvio gyduole
Skilvio ligose yra reikalinga gyduolė, kuri ne vien sutvirtintų visų 
vidurių systemą, bet taipgi nustatytų ir tos systemos darbą, nusta
tytų virškinimo aparato veikimą. Seni žmonės, ypatingai reikalauja 
pagalbos. Jei jus neturite apetito, jei jus turite vidurių užkietėjimų, 
jei jūsų liežuvis yra apsivėlęs, jei turite blogą burnoje skonį arba ken
čiate nuo vidurių neveikimo, tad

SEVEROS
*

(Severa’s Stomach BiUers) suteiks jums puikių pagalba. Jus veikiai 
pasijusite geriau, jūsų apetitas liks geresniu, užkietėjimas pranyks, 
nevirškinimas bus prašalintas ir visa virškinimo systema sutvirtinta.
Ypatingai pasiūloma seniems ir silpniem* žmonėms ir sveikstantiems 

iš po ligos, kaipo lengvų paliuosuejantį tonikų.
Ir sveiki žmonės turėtų imti prie progos dožų minėto toniko. 

Reikia imti prieš valgj.
Parsiduoda visose aptiekose Kaina 75c. ir $1.50. Jeigu jūsų ap- 

tiekorius neturėtų, reikalaukite, kad užsisakytų. Jei jis jums nepri- 
statys, rašykite mums tiesiog, o mes prisiusime jums į namus už ap
lankytų kainų.

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

Įžvelgsi į reikalą, kokis yra
jUŽjury. Neina klausimas a- / S!

Knygos “Keleivio” spaudospie lai, kaip daug pinigų as
muo maistui išleidžia. Bran-i 
gus maistas yra dalykas, ku-’ 
ris intaką i pirkėjo kišenių 
tepadaro. Bet maisto eik
vojimas — dargi vienos duo
nos riekutės — yra dalykas, 

Prie vėlesnių vai- kuris, jei kasdien atsikarto
ja pas milioną šeimynų, gali 
tikrenybėje atsiliepti Į visą 
karės ir jon Įsivėlusių tautų 
ateiti. 0 vienok yra nema
loni tiesa, kad kasdien šei
mynų milionai išmeta iauk 
duonos kepalų galus ir atlie
kamos mėsos šmotus, kurie 
rinkiny reiškia milžinišką 
visai gero maisto dauguma 
ir kurie metiniame rinkiny 
nustebintų net tuos, ką eik
voja, jeigu tik galima butų 
apskaitliavimus gauti.

Mes amerikiečiai esame 
ekstravagantiška tauta ir 
jei mes pinigams praleisti 
pasirenkame paikių būdų, 
gal būt niekas neturėtų ru- 
goti apie musų teisę taip da
ryti. Bet su Anglija, Pran
cūzija ir Italija - 
visako, musų pačių kariu
menė — ant maisto mumis, 
pasiremiant, mes neturime 
teisės sunaudoti daugiau 
maisto, negu reikalinga, o 
dar mažiau teisės turime 
maistą lauk mesti.

Tikras patriotas Laisvės' 
bondsų pirksiąs — bet taipgi 
jis bus atsargus ir visokį! 
maistą taupys. Ūkininko pa-Į 
reiga pristatyti kuodaugiau-į 
šia maisto nėra nė kiek di
desnė, negu suvartotojo, ku
ris turi sutaupyti visą mais- ' 
tą, koki tik jis gali.

Tiems, kurie maisto stovi' 
Britanijoj matė, maisto eik
vojimo prašalininias savo 
reikalingumu veik tikybine 
priederme atrodo. Ameri
kiečiai, kurie tų apystovų 

i nematė, vienok padarys ge
rai, jeigu ši paraginimą i 
širdį isidės. Šiandien eikvo
jimo išvengimas yra prie
derme, kurią mes musų ai-i 
kaniems talkininkams sko-! 
Iingi esame. Rytoj maisto, 
eikvojimas lengvai gali virs
ti pavojingu asmeniniu 1^5 
klausimu, ne tik mus čia na-j|| 
mie, bet dar daugiau musų Į g 
jaunus vyrus fronte palie-jgi 
čiančiu. I

į Spartariizmas Artgliįoį
Rašo Su v. VaLstijy 

ofieierius.
(R-hasel hy the Uo<nmittee on Pablic

Infcrinaticn.)

j
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ryčiams jo duoda tik pusdo-
lerio didumo ir storumo 
šmotelį, f 
gių per dieną visai neduoda 
nia. Sviestas negali būt eik 
vejamas, nes jo stinga.

I 
1 
! 
i.

Nuo pastarojo sugrįžimo!
iš Didžiosios Britanijos bu- Sanrvšvje su mėsa išduo- 
vlu dikčiai nustebintas a-'dama kortelė su keturiais! 
mer ikiecių atsinešimu Į kuponais kiekvienai sąvai- 
maĘuO klauGinią. _ Esama tei. Kuponas reiškia 3 ge- 
eic. įspūdžio, kad čia žmonių ros mėsos uncijas ir Įdek 
prašoma pasišvęsti, atsiža- daugiau paukštienos, inks.ų, 

dešros ir tt. — 12 mėsos un
cijų asmeniui į sąvaitę. An
glijoj mėsos persivalgyti ne
galima !

Labiausia gausiu valgiu 
yra žuvis ir bulvės. Abu yra 
sotus lygiai kaip ir skanus, 
jei vartojami su Įvairiais ki
tais valgiais. Bet dėl žuvies 
pietų du ar tris sykius i sa
vaitę ir veik kasdien pusry
čiams ir užkandžiui — nie
kas po to ant žuvies nesipuo- 
la. Šiandiena Anglijoj žu
vies ncpersivalgoma!

Ir kiaušiniai ir lašiniai v- 
ra brangi retenybė. Jie ge-

-
i
i

! 
I 
I

dėti vien tam, kad angiai ga
lėtų varteliotis nepaprasto
se gausybėse. Dei žmonių 
gero, kurie musų talkinin
kais yra ir kurie išties mais
to reikalingi, toks įspūdis 
turi būti keliais atvejais ati
taisytas. »

Visu pirma, Suvienytose 
Valstijose mes nieko neatsi
žadame. Atrodo, mes dar 
nežinome, ką tai reiškia at
sižadėjimas, pasišventimas 
maistą vartojant. Kitas da
lykas, anglai netik negali 
kievienas vartoti maistą 
liuosai ir saugiai, bet stovi 
dagi prieš maisto nedatek- 
liu. Pagalios, greitu laiku 
Anglijoj padėjimas bus t> 
kis, jog mums reikės daug 
daugiau atsižadėti ir pasi
švęsti, kad jie turėtų nors 
dabartines susiaurintas por
cijas.

"Anapus*’ jau labai stin
ga "būtinų" maisto dalykti; 
čiagi visko yra užtektinai. 
"Anapus” maisto dalis, ko
kią žmogus gali suvartoti 
(ir dargi pirkti) yra oficia- 
iai nustatyta; čiagi netau- 
įjumas, išdykavimas sustab
domas vien tik asmens upu 
ar kišeniaus išteklium.

Per daugelį sąvaičių bu
vau priverstas gyventi Lon
done sulyg "kortelių porci
jos*’ ir iš to supratau,jog ge
ram kūno palaikymui reikia 
daug mažiau mėsos, cuk
raus ir dargi duonos, negu 
daugelis iš mus mano. Bus 
jau arti mėnuo kaip sugrį
žau į Suvienytas Valstijas, 
o mane vis šiurpuliai dar nu
krato, kaip restoranan mei
liu ir pastebiu eikvotinai di
deles porcijas paduodant, 
nepaisanti apsileidimą pa
duodamą porciją sunaudoti 
ir beprasmaus, paikaus bu
do, kuris vieną po kitam val
gį užsisakant apsireiškia ir 
kuriems maža tikrojo apeti
to tėra, o dar mažiau reika- 
’o. Aš esu protestuoti ver
čiamas ne prieš pinigiški 
paikumo įsimaišymą, bet 
prieš baustiną, dargi krimi
nali paties maisto 
mą.

Anglijoj duona 
iš 60 nuošimčių 
miltų. Likusioji gi dalis, tai 
bulvės, pupos, miežiai ir tt. 
Porcija, kokią kiekvienas 
kostumeris restorane gali 
gauti, yra iki uncijai, nusta
tyta, keičiantis sulyg dienos 
valgio. Po suvaitos bandy
mo su anglų karės duona, 
žmogus netenki noro ja per
sivalgyti.

Kas dėl cukraus, 
(ar margarino) ir 
kiekvienam asmeniui duoda
mos kortelės, maisto kont
rolieriaus išleistos. Kad 
gavus cukraus, viešbuty ap
sistojęs turi kas rytas pasi
rašyti ir gauni mažą aptie- 
kinį konvertėlį, kur yra ar 
balinis šaukštukas cukraus. 
Tai yra porcija visai dienai, 
o nedėliomis visai neduoda. 
Šeimynų nariai panašiu bu
du varžomi. Iš tokios men
kos porcijos visas cukrus 
konfituroms gaminti turi 
būti sutaupytas pirm negu 
sezonas ateina. Cukrinių 
pyragaičių, saldainių ir sal
dinio gauti negalima ir jie 
yra draustini. Cukrus Ang
lijoj neeikvoja m as.

Kas dėl sviesto (ar daž
niausia margarino), tai pus-

eikvoji-

susideda 
kvietinių

sviesto 
mėsos,

ir. virš

rokai kainuoja ir sunkiai bi- 
le kaina gaunami. Ir vištos 
ir kiaulės grūdais maitina
mi, o grudai turi būti iš Su
vienytų Valstijų atvežti. 
Taigi vištų ir kiaulių skai
čius turi būti apribuotas. 
Kiaušiniais ar lašiniais An
glijoj persivalgyti negalima.

Taipgi maisto persivalgy
mas ir eikvojimas greta su 
negalimybe Anglijoj pasta
tyta. Maisto eikvojimo nė
ra. Jo aiškiai stinga. Dide- 

i lė miltų, cukraus, mėsos ir 
tt. dalis turi būt iš Suvieny- 

1 tų Valstijų atvežama. Ir ai
šku, kad juo daugiau tenai! 
savų kareivių siusime, tuo? 
daugiau ir maisto siųsti rei
kės. Ir lygiai tiesa yra tas, 
kad jeigu mes nebusime čia 
su maistu atsargus, tai mes 
negalėsime nusiųsti užtekti
nai maisto Europon.

Naujai iš Europos sugrį
žusiam šioj šalyj maisto eik
vojimas ir bereikalingas 
vartojimas kriminaliu prasi
žengimu atrodo, jeigu atsi-
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šis duosnns pasiūlymas yra padarytas per 
Rradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodus. kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, ’ kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao. 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progų U*- 
rai išmėgint juo*. Jus 
nieko nemokėsite ui 

tų išmėginimų Pla
pao nė dabar, nė va- 
liaus.nebevartok 

TRUSS
Taip, nebevartek JI- 

Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčių 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatų, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jj 
dėvčt t Štai yra ge
riausia kelias, kuri Jv galite čbkai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOTAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausi* siekia 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyi 
prie nusilpnintų muskulų gydanti {taisą taip 
vadinamų Plapao. kuria yra susimažinus pa
vidale ir paimtas drauge su facredientai.;. 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limenan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tų. yra prirodę*. e*ųs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko 1 russ r.egali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
slegss prieš ofieierius. kad PLAPAO-PADS 
iėi’ydė jų patrūkimus, toli iš jų turėjo sun
kios ir senos patrūkimo ligas. ______
NUOLATINĖ. DIENOS-NAKTIES VEIKME 

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydz- 
mo yra ta, kad -ulyginamai J labai trumpų 
aikų aplaikomo* pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepellat^ 
janti—naktį ir dienų kiaurai per 24 valan
das. Nėra n-parankumo. nesmagumo, nei 
rkaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei. kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduole 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naujų gyvybę Ir stiprumų, kokie jiems yra 
re'kaltori. kad prideramai atlikus jiems pa- 
vestų užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagalbos truss. bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principą** kuriuo pasiremiant Plapuo-Pad 

veikia, gali Imt lengvai Brokuota*. patėmi- 
jant drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
sekanti išdėstymų.

PLAPAO-PAD yra padaryta « stiprio*. B- 
alteanpiamoa miter.jo* "E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiška ssasn- 
mo jj dėvėt. Jo vidurio yra limpantis <nor» 
daug skiriasi nuo limpančio plastcrio), k*<l 
apsangato* goda”—‘tt "B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo naa tam tikro* vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD gahs. 
kuria prispaudžia sunvlpisius. nmilpnėjurins 
muskato*, kad juo* sulaikius puo vių tolyn 
b.-oliMaklm*

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visų Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
"B” yra atsakančiai nutaikinta padulkai- 

tė tokiam vartojimui, kad ralaikina Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų | lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinanti* susitraukianti* 
tnedikalas. Kaip greit iis medikala* esti kūne 

sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažų skylutę, kuri y- 
ya pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes. kad sndrutinn* 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

"F” yra tai Uitasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto fmme - work 
dalies išrokuojsnt, 
kad davus reikalingų 
et'pruirs ir parastų 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais. kad jus galite 
perralct savo patrū
kimų.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip-
4 -••nų ir tamprumą—

Ir. nepatčmij'.r.iai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas bauus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumų, gyvumų, 
energijų, stiprumų—•

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patčmija jūsų pogerė- 
j..uo pasirodymų—

Tuomrt jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavor.ite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR š| ste
buklingų uždykų išmėginimų.
Rašyk šiandie. Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats yratiškr.i išmėgink jo vertę. Nesių.k 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis aaksns. Priimk šj dykai “Išmėri- 
nimų” šiųdien ir jus bukite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykit* kuponų šiandien ir 
grjžtsnčia krasa jųj aplaikysite išmėgini
mai dykai Plapao su pridėčkn Mr. Stuart'o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančių informacija* apie būdų, kur* buvo 
apdovanota* auksinto ssedsltoml Ryme Ir su 
diplomų Crand Prių Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugų, pasakykite jam apie ši dideli pasiū
lymų.

skaitytojų gal?* gaut ŠI Dmžginimų 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bos per- 
viršijautis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.______________________________________

STUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO IJKBORATORIES. Ine. 

Block <?t. Louik, Mo. 
Dykai Emėgtoimai Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrukinsas.

Vardas . .................................................................

Adresas ..................................................................
Grįžtanti k na-a atneš dykai išaėg. Plapao

KELEIVIO
SPAUSTUVE

A

JEJHI 11

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikėto.

Darbą atliekam*

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau- 
. gystems Konstitucijas ir šiaip visokius jų 

reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

“KELEIVIS”
255 Brwdway, So. Besto* Mus.

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

slais. Kiekvienam darbininkui reikėtų ją perskaityti.
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. Amer. 
Eilės ir Straipsniai. Su gražiais paveikslais ..........

' Jaunystės karštis ir Susižiedavimas pagal sutarties 
Kunigų Celibatas ............................................................
Kodėl aš netikiu j 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 .................... ...............
Salomėja. Herodienės duktė. Drama viename akte 
Stabmeldiška Lietuva....................... ...............................
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.
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Telephone: Back Day 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

0
B

Tatai yra puikus hygieniškas ir 
antiseptiškas plovimas, kurs kas
dieną vartojamas burnos išplovi
mui arba gargaliavimui, nosies ir 
aus es įšmirkštimams; jis taipgi 
1 / * * * * * 
susižeidimų ir apmalšinimu* odos 
niežtančių išbėrimų.

Kaštuoja 35c visur aptiekese. (

<1
vartojamas plovimui skaudulių ir o

J
1
d

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą*

i 
taip vadinama |

į
j)I

Paimtieji kariumeaėn 
žiavo Į kempę.

DAKTARAS

|A.L. KAPOČIUS!
LIETUVIS DENTISTAS. | 

Ir VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak‘
NEDALIOMIS

'S., iki 1 v. po pietą.

Ofisas "Keleivio” name.
(jį 251 Broadway, tarpe C ir D

SO. BOSTON, MASS.

LietuviškasMiliįonierins 
ir Koncertas

Rengia “Gabija”
SLBATOJE. BIRŽELIO 1 d.

Lietuvių Saiėje,
.i.a’'inas E ir .er Sts., So. Boston. I 

Pradžia S vai. vakare.
Kor.ev te dalvvatis visas Gabijos I 

Kviečia “ GABIJA.” I

• •

reikalauja Svaraus užsilaikymo ir 
tvirto prisilaikymo hygienos tai
syk p Tokiu budu galima išsi
saugoti nuo daugelio ligų, kurios

pus;tj. Buk prisirengęs! Užsi
laikyk hygieniškai švariai. At- 
m’.-k:e. kad švarumas seka die
vobaimingumą. Laikyk po ranka

KELEIVIS.

I

Vietinės Žinios
Samdytojų žiniai.

Valstybinių mokesčių ko
lektorius John F. Malley pa
skelbė, kad paskirtas termi
nas baigiasi šią ateinančią 
subatą 1 d. brželio. Visi tie. 
kurie da neraportavo, pri
valo tatai padaryti šią sa
vaitę. Namų samdytojai, 
kurie namų savininkui iš
moka randos daugiau kaip 
po 66 dol. mėnesiui privalo 
apie tai raportuoti. Visi 
samdytojai darbininkų, mo
kantis savo samdininkam' 
po 15 dol. sąvaitei ar dau
giau, privalo raportuoti. 
Neišpildžiusieji šito reikalą 
▼imo papuola po bausme nuo 
20 iki 1000 dolerių. Rapor 
tuoti reikia kolektoriui John 
F. Malley, 185 Devonsnire 
st, Boston, Mass.

Viešas protesto mass- 
mitingas.

Gegužės 26 d. vakare Li? 
tuvių salėj buvo viešas lietu 
vių susirinkimas. Raibėje 
drg. J. Neviackas, paaiškin 
damas musų klerikalų ir at 
žagareivių tautininkų poli 
tiką ir jos pasekmes Lietu 
vos laisvės žvilgsniu. Susi 
rinkimas vienbalsiai priėmė 
protesto rezoliuciją 
kaizerio kėsinimąsi

prie' 
vadint 

Lietuvą savo provincija, ii 
prieš mūsiškių klerikalų ii 
atžagareivių pažadėjimą 
Lietuvos vokiečių globon. K 
skaitlingo susirinkimo atsi
rado tik vienas vytis, kuri 
pradėjo niurnėti prieš pro
testą, kuomi užpelnė ti: 
publikos pasmerkimą, kaip; 
Išdavikas ir Lietuvos lais
vės pardavikų tarnas.

Moterų konferencija.
Pereitoj nedėlioj So. Bos 

tono socialistų salėj buvt 
LMPS. II-rojo rajono kon 
ferenęija. Atidarius orga 
nizatorei Michelsonienei su 
važiavimą ir išrinkus ta 
dienai valdybą, drg. Puišiu- 
tė pasakė moterims trumpi 
prakalbą ir pradėta svarsty 
ti reikalus.

Tarp kitko nutarta užpro 
testuoti prieš kapitalistų už 
sispyrimą pakarti darbiniu 
kų vadą Moonev. Podraug 
išnešta protestas prieš lietu 
vių klerikalus už rėmimj 
kaizerio politikos ir reikalą 
vimą Lietuvai vokiško krau
jo karaliaus.

Konferencija baigiant. 
Ona ir Prudencija žvingi 
liūtės puikiai padainavo, c 
maža mergaitė, kurios pa
vardės neteko patirti, dai 
liai padeklamavo. Drg. Mi- 
chelsonienė pasakė prakal 
bą apie moterų reikalus ii 
5 valandą konferencija užsi
darė.

Delegačių buvo 30 su vir 
šum. Buvo atstovaujame 
veik kiekviena Massachu 
setts valstijoj gyvuojant’ 
Moterų Susivienijimo kuo 
pa. Sekanti LMPS. II rajo
no konferencija nutarta tu
rėti gruodžio mėnesy, Cam- 
bridge, Mass.

Reporteris.

Susitvėrė Lietuvių Laisva
manių Susivienijimo kuopa.

Gegužės 26 d. C’ambridge- 
buvo prakalbos. Kalbėjo F. 
J. Bagočius. Susitvėrė Lie
tuvių Laisvamanių Susivie
nijimo kuopa, Į kurią susira
šė apie 20 narių. Susirinki
mas vienbalsiai priėmė pro
testo rezoliuciją prieš kai
zerio ir mūsiškių imperialis
tų žygi pasmaugti Lietuvos 
laisvę.

Birutės Kanklių Choro va
karas puikiai pavyko.

Gegužės 25 d. vakare Lie
tuvių svetainėje So. Bosto
ne buvo Birutės Kanklių 
Choro surengtas vakaras. 
Atvaidinta veikalas "Caras 
Sibire.” Veikalui atvaidinti 
buvo parinkti atsakanti a1- 
tistai. Ex-carienės rolėje 
lošė p-lė Ivaškiutė; Vokie
čių pasiuntinio Bernštorfo 
— J. Kazlauskas; Ošinskie- 
nės 
čiutė, ex-caruko rolėj /no
tas ir ex-caro rolėj I-. N. Ra
manauskas visi savo roles 
atliko puikiai, bet ką jau d. 
Ramanauskas, tai ištikrųjų i 
rodėsi gyvu caru Mike, o ne į 
aktorium.. Jam pasirodžius! 
scenoje paprasto mužiko 
kailiniais,su špatu ant peties 
publika, tarsi pamačius tik
rąjį Mikę, užgriovė aplodis- 
nenru ir linksmu juoku pa-j 
velkino naują pasaulio dar-; 

bininką. Veikalas padarė! 
oubiikoj smagų įspūdį.

Po lošimui buvo Birutės; 
Kanklių Choro dairos, ”Lie-i 
uviškų Virėjų” orkestro7! 
.•patinga muzika ir Viokš-j 
įaičių Julytės (iš Monielios':! 
’eklamacijcs. Visa tai pub i 
iką užganėdino. Gen’alė! 
auna deklamatorė padarė j 
mblikoje taip didelio entu- 
riazmo, kad nenutylsia;:- ■ 
'iais triukšmingais aplodis
mentais ji buvo keliatą kar-; 
tų iššaukta ant pagrindų ir 
kiekvienu kartu, pasakė nau
ją deklamaciją.

Publikos. buvo pilnutukė ■ 
svetainė ir chorui vakarai 
davė gražaus pelnu.

' LDLD. 2 kuopos susirin
kimas Įvyks panedėiio vaka
re (3 d. birželio) svetainėje! 
po num. 376 Broadway. Vi
si draugai privalo ateiti ir 
atsiimti išleistas knygas, 
kurių tris leidiniai yra jau J 
ant rankų.

P. Brazaitis, sekr.

Bostone didelis cirkas.
Didžiausias pasaulyje 

Barnum and Baily cirkas 
apsilankė i Bostoną ir išsta
tė savo būdas prie Hunting- 
ton avė. šiais metais cirkas 
daugiausiai rodo iš karės 
atsitikimų gyvus vaizdus,.

LSS. 162 kuopos susirinki
mas Įvyks nedėlioję, 2 d. bir
želio, 10 vai. iš ryto, svetai
nėje po num. 357 Charles st..’ 
Bostone. Visi nariai priva
lo būti, nes yra labai daug 
svarbiu reikalu svarstvmui.c V ».

Nepamirškite ir naujų atsi
vesti. F. Stankūnas sekr.

Ei. jaunuoliai! ar žinote 
kad pirmas šimet piknikas 
bus 17 d. birželio Caledonia 
Grove parke, prie Spring st., 
Roxbur\ ? Rengia LSS. 60 
kuopa ir dėlto piknikas bus 
beirai;? gražus ir linksmas. 
Malinkite Kojas, nes šokių 
saiėje lengvai gali šokti an- 
syk tūkstantis porų, o muzi
ka bus dagi ir už Vilniaus 
‘•ui:?rkų orkestras ge esnė. 
’>e tu bus užkandžių ir sal
džių gėrimų, o Įvairių žais
mių begalės.

Raudonasis 
“Kardas”

Už birželį (June) jai; gat.vus. 
šis numaras savo paveiksiu gra
žumu ir Įturc viršija kitus. Par
sitraukite ji, arba dar protin
giau, užsirašykite ji visiems me
tams. '“Kardas” — tai kur.ig. 
brostvįninkų ū davalK1 
ta.

Favięr.is numeris ...
Metams ......................

”K A R D A S/’
251 Bruad. ry.

South Boston. '.rass.

•?.! uos ne piliečius.
Bostono

Chambers oi Commerce or
ganizacija 5 d. birželio tu
rės konferenciją dei išdirbi
nio piano ateiviams ne-pilie- 
ėiams edj.kuoti. iki šiol 
tuo reikalu daufiauaia pa
prastai rūpindavosi Y. M. C. 
organizacija, bet dabar pa
sirodo, kad tos neužtenka.

I

Pirmutinis Bostone Lietuvis

1Mi&
APTIEK A
Teisingiausia ir Geriausia
Suraisem Receptus, sa di

džiau. <a atyda, neaiarint ar iš 
i.:.-tuvos atvežti ar amerikeniš- 

k>. Gyduolių galite gauti, ko
kias • pasaulyje vartoja, taip- 
> vi.-.-idos randasi lietuvis ap- 
ti ^korius.

lDVARD DALY, Savininkas
18 Bretdrai, Sa. Bssim. : 
Galite reikalauti ir per laiš-: 

> » mes per ekspresą gyduo-:
,_-s atsiųsime.

kuris turi
Siutų, Overkotų ir Banketų Krautuvų.

Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 
auksuotų daiktų, visokios rųšies laikrodžių.

Priimam užsakymus ir pris»tom j namas ant pa
reikalavimo.

Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo
kėjimų, tik $1.00 į sąvaitų.

Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.
P. KETVIRTIS

233 Broadway, So. Besten, Mase.

ELEKTRA YRA GYYASTKL
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvfctųB, 
sveiki. Užsiganėdinki t gyvenimu. PMsireagHt* dabar 
prieš ligąs, skaudamus, šaltį. StebuHingaa pasenuea ta
sai elektriškas diržas padaro kiekviemam. Ar i 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pageibų taip 
Tasai elektriškas diržas padarytas su jasBagb 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio Iraną dalyse. Geras 
nuo surinervavimo ligų, reumatizmo, suirime plve, Sik
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir meteftua. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
se, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Taipgi reikalaujame 4c. už ekstra rašymą.
Fishleigh & Co., B. 70 Athenaeum Bldg„ Chieagu, BL

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

šventai gins Jūsų reikalus.

Geriausia
Lietuviška

St. Butine 
ir apielinkčj

Svarbios diskusijos
Ateinančio ke t vergo 

kare svetainėje po num, 
Broadvvay, So. Bostone 
svarbios diskusijos. Yra ne
įprastas visiems svarbus 
Mausimas, kurį neatidėlio
jant rėkia būtinai išdisku- 
uoti, dėlto atsilankykite vi-, 
i, kam tik gyvenimo bėgis 

ipeina.
_______ • Laisvės choras rengia vie-! 

tą puikiausių koncertą 8 g. 
birželio vakare, svetainėje 
)o num. 40 Prospect st., 
Cambridge, Mass. Koncer- 
;e dalyvaus pagarsėję musų 
šoiistai ir pats gert, kompo
zitorius M. Petrauskas. Dai
guos Birutės Kanklių ir 
Laisvės chorai. Po koncer
nui bus da ir šokiai.

Nemesk nieko šalin!
Bet ypatingai pianas, kuriu 

prekė labai pakilo. Duok sutai
syti ir luomei vietoj seno, turė
site naują, grąžų.

Sutaisau sor.us pianus, sude- 
įrinu (tuniju), nupalisuoju ir 
j viską, kas tik reikalinga patai- 
i sau pagal nau.i.-.usi bucą.

Norintiems pirkti naujus pie
nus patarimą suteikiu dykai, 
lleikale kreipkitės šiuo antrašu:

BIL SIMONAVIciUS, (25'»
37 Pert tena St., 

Cambridge, Mass.

T ❖ ❖
❖ ♦♦♦

Naudokis musų teisingu ir geru patarnavimu.
Mes atidarėm naują lietuvišku

GRABORYSTĖ
258 Broadway, Su. Boston, Mass.

norim patėmyt, kad tai bus prieir.amiansia vieta, kuri 
suteiks mandagų paskutinj patarnavimą visiems. 
Musų kainos už palaidojimą prasideda nuo $65.00.

Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti. 
Tel. So. Boston 381.

:no vieta: 792 E.5-th st., Tel. 1525 — M.

♦.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kuries tik fesaulyje 
priimt** ir yra 

▼artėjamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:

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

Areštavo šešis už dalinimą 
lapelių.

Pereitą panedėlį buvo pa
statyti prieš Suvienytų Val
stijų komisionierių Hayes 
sesi asmens, kaltinami už 
peržengimą Espionage act 
įstato 3 skyriaus. Jie plati
no kurstančią literatūrą, ra
ginančią priešintis draftui 
ir kelti riaušes kariumenėj. 
Areštuotieji pastatyta po 
$2,500 kaucijos kiekvienas 
iki teismui. Visi jie vra fi- v *

nai iš Fichburgo ir Maynnr- 
do.

Antru draftu paimtieji iš 
Massachusetts valstijos jau
ni vyrai peieitą panedėly po 
piet išvažiavo Į Upton kem
pę, Yaphank, L. I. Iš Bosto
no išvažiavo apie 1.000 jau
nų vyrų. Jų palydėjimui 
South Statione susirinko di
delė minia žmonių. Atsi
sveikinimas buvo širdingas. 
Išvežė du pilnu traukiniu. 
Išvažiuojančius Raudonojo 
Kryžiaus Bostono skyrius 
apdovanojo cigaretais, sal
dainiais ir kava. Everetto 
Augštesnėsės mokyklos be- 
nas išvažiuojančius palydė
jo muzika.

Petras Česnauskas perei
tą panedėlį policijos teisme 
likos nubaustas 25 doleriais 
už perskėiimą kaktos Juo
zui Klevoniui. Muštynė kilo, 
namuose po num. 206 At-j 
hens st. Klevoniui reikėjo’ 
5 stičiais susiūti žaizdą. ‘110 mylių į minutą.

Netoli didžiojo miesto knygyno, | j

BOSTON, MASS.

PIRKITE š E R U S.

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 toc
Kraujo Valytojas ................ 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00 
Nuo Reumatizmo ............ $1.0b

25e
50c
25c
50c 
20c
2bc

1.00
1.0-0
50c

Tikra Lietuviška Trajanka toc 
Mostis ir skysčiai nu* niežų 1.04 
Gyduol. pataisymui apetite 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduelės nue kesulie ir sun

kaus kvėpavime .......... 1.09
Gydu. nue "kernų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nue nerviške gaires

skaudėjime ... . 10 ir 25c
Gamas ntie dantų gėlime .. 10c 
Visokie kvepianti ir medika-

liški munai .... 10,-45 ir 25c 
Blakėms ir tarakea. nuedų 25c

Perfumos visokių gėlių. 25c., 50c., 75c., $1.00. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradime, ano vištikių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st So. Bosti t flass.

Gražiausių Dainų irNajausių
EILIŲ KNYGA

k.

I Jusu Sveikata

evera’s
AntisepsoL

VILTIS” Publishing Company
SHENAND0AH, PA.

'.kų Viitis.” te;-s 1 C.” urėtuose, iš privačių 
beni . "Viltis Publishing Co..” kuri 
iriu:. M::.ė. Ji bc " ;-ovė leis laikrašti ne- 

■. In? ikorporuoja ant $10,000.00. In- 
<knta< — P. W. Birštonas, buvęs 

kasierius — Julius Luščins- 
7 Trust Company:” Sekretc- 
es ’ {steigėjas ir redaktorius.

p~> v .-r Ameriką, šiuomi an- 
j m i lėtosios bendrovės 
■rą arba kelis šėrus, tegul 
Julius Lushinsky, Treas.. 

ir drauge tegu! 
'0 So. Powers str., Skė

mių žinių laiškų, tegu kreipia-

Laikraštis “Darbi r. 
rankų pereina ; nuosavybę 
yra padavus aplikaciją č»rt 
prigulminsroje, pažangioje d.a 
korporavimo viršininkai yra: 
skvajeris ir ”Susv. L. A.” pi 
kas, iždininkas bankos "Miners 
rius — V. J. Šliakys, "Darbininkų Vi

Norėdami turėti draugu ir talkir 
skelbiame plačiai visuomenei ir 
šėrų. Šč:ai yra po $25. Nori", 
pinigus siunčia draugijos iždini 
MINERS BANEING TR0ST Co 
duoda žinia sekretoriui: Mr. V 
nandoah, Pa. Kas pirma nėr; 
si šiuo adresu:

Papuošta daugeliu spalvuotų puiki; paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEI.MINIŠKOS JR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta įmyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

sinku po 
ubskrip< 
-s pirkti 
:ui: Mi 
Sherandonh. Pa.

J. Szliakys, 
u pla 

(24)'

"VILTIS” PUBLISHING COMPANY, 
Shcnandoah, Pa.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst ”Money Orderiu.” popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir prili- 
pyt už 3c. markę.

"KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.


