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Voronežio fronte vokiečiai 
sulaužė taiką.
Maskva.— Nors tarp Ru

sijos ir Ukrainos dabar pra
sidėjo Kijeve taikos dery
bos, Voronežo fronte vokie
čiai sulaužė taiką ir po ke
turių dienų mūšio užėmė Va- 
luiki (?) miestelį. Tarybų j 
organas ’Tzviestija” aiškina 
vokiečių užpuolimą tuomi, 
kad vokiečiai yra pasiryžę 
užimti tas Voronežo guber
nijos dalis, kurių nori U- 
kraina.

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
plačiai varo savo darbą 
Kaukaze ir Dono srity, kur 
nebuvo nutarta pertraukti 
karę. Vokietijos užgriebi
mo norai kas sykis darosi vis 
didesni.

Žinios apie pirmutinį po
sėdį taikos konferencijoj Ki
jeve sako, kad vokiečiai vi
sai nesiskubina daryti taiką 
tarp Ruisjos ir Ukrainos.

Ukrainos delegatai pasa
kė rusams, kad jų mandatai 
neturi vertės, nes nesuteikia 
specialio Įgaliojimo daryti 
taiką arba karės pertrauką, 
o taipgi neparodo ir kokia 
Rusijos dalis priklauso Ta
rybų Respublikai. Rusai pa
reikalavo laiko atsakymui ir 
viena diena buvo tam tikslui 
paskirta.

UKRAINOS KAIMIEČIAI 
DEGINA JAVUS IR NAI

KINA MAŠINAS.
Žinios iš Maskvos sako, 

kad po visą Ukrainą kįla 
kaimiečiai. Jie degina ja
vus ir naikiną mašinas, kad 
jos nepatektų i vokiečių 
rankas. Visai bloga esą Pol
tavos apygardoj.

DONO KAZOKAI TURI 
NAUJĄ MINISTERIJĄ.
Žinios iš Rostovo-prie-Do- 

no sako, kad Dono kazokai 
sudarė naują ministeriją po 
gen. Bogajevsk’o vadovyste, 
kuris Kaledinui nusižudžius 
liko kazokų vadu.

Į Kijevą dabar atvažiavu
si nauja Dono valdžios dele
gacija. Seniau prisiųstoji 
delegacija dabar grįžta na
mo.

Kijevo laikraščiai sako, 
kad naujoji delegacija griež
tai esanti priešinga, kad i 
Dono reikalus maišytųsi ko
kia nors svetima valstybė.

ANGLAI NUMUŠĖ 19 
VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ.
Iš Londono pranešama, 

kad anglai numušė 19 vokie
čių orlaivių. Į vokiečių mie
stus Man n bei m ir Krues- 
wald jie metę 42 bombas. 
Tris anglų orlaiviai nesu
grįžo.

2.000 ŽMONIŲ KRITO 
PRAGOS SUKILIME.
Per Ženeva atėjo žinių, 

kad Pragoję, čekų sostinėj, 
buvo smarkus sukilimas 
prieš Austrijos valdžią. Ko
voj krito 2,000 žmonių. 
Didelių sukilimų taip pat 
butą Laibacho ir Gratzo 
miestuose. Sakoma, kad 
dėl tų sumišimų likos atidė
tas ir išreklamuotasai Aust
rijos ofensyvas prieš italus.
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LENKŲ LEGIONAS EINA 
MŪŠIO L1NIJON.

Washingtone gauta iš 
Francuzijoš žinių, kad Len-i 
kų Legionas, kuris buvo su
darytas Suvienytose Valsti

jose iš 15,000 vyrų ir apie 
2,000 akvatninkų gavo da iš 
Pietų Amerikos, ateinantį 
utarninką jau stos į mūšį 
kartu su sąjungininkų armi
jomis. Lenkai kariauja po 
savo Iocną vėliava, nors 
taipgi neša r Amerikos pa
partį.

šitie lenkai buvo surinkti 
daugiausia Naujoj Anglijoj, 
o taipgi New Yorko, Penn- 
silvanijos, Iilinojaus, Ohio 
ir Wisconsino valstijose. Vi
si jie yra papraston Ameri
kos armijon jau perseni ar
ba paliuosuoti, nuo jos kaipo 
svetimų šalių valdiniai. 
Jiems mokama tiktai po 5 
centus į dieną ir duodama 
maža pašalpa jų šeimynoms.

To legiono organizavimo 
komitetas, kuriam Amerikoj 
vadovauja Paderevskis, ren
ka ir toliaus liuosnorius, kad 
turėjus kuo savo legioną 
dapildyti ir didinti. Nau
jokai prieš išvažiuo
siant į Prancūziją pirma 
mokinami Niagaros kempėj, 
Kanadoj.

Finlandijos darbininkai

KONSTANTINOPOLY 
ŽMONĖS BADAUJA.

Į Šveicarijos miestą Žene
vą atvažiavo iš Konstantino
polio turtingas turkas ir jis 
sako, kad pusė Konstantino
polio gyventojų dabar ba
daują. Armėnų ir sirijonų 
merginos esą parduodamos 
gatvėse, nes jų ponai turkai 
jau nebeturi iš ko jas užlai
kyti. Valgomieji daiktai 
nepaprastai esą brangus.

Buržuazija su vokiečiais 
skerdžia žmones.

Londonas.— Centralis fi
nų darbininkų komitetas iš
leido į pasaulį atsišaukimą ir 
vardan žmoniškumo prašo 
daryti spaudimą, kad "bal- 
toji gvardija” su Vokietijos 
valdžia sustabdytų Finlian- 
dijoj savo terorą. Jie sa
ko, kad apie 70,000 žmonių, 
tų tarpe 30,000 civilių gy
ventojų, esą sukimšta kaiė- 
jimuosna. Tie žmonės tenai 
kankinami žiauriausiu budu 
ir tūkstančiai jų serga nuo 
bado. Žudymai atsikartoja 
kas diena. Į vieną tik dieną 
buržuazijos gvardija su vo
kiečių pagalba nužudė Lash- 
te miestelyje 158 moteris.

SULTONAS PRAŠO KAI
ZERIO BAIGTI KARŲ.
Iš Romos pranešama, kad 

turkų sultonas atsišaukęs Į 
kaizeri, patardamas jam su
švelninti savo taikos išlygas 
ir baigti karę, nes Turkijoj 
esąs labai sunkus padėjimas.

PABĖGU RUSŲ LAIVAI 
NEDUODA VOKIEČIAMS 

RAMYBĖS.
Amsterdam. 

"Volkszeitung” 
vokiečiai

- Koelno 
rašo, kad 

negali pradėti 
ant Juodųjų jūrių navigaci
jos, nes trjs rusų šarvuočiai, 
kurie pabėgo i Novorosijs- 
ką, neduoda ramybės.

AUSTRIJOJ SUDEGĖ 
TORPĖDŲ FABRIKĄ.
Londone gauta iš Ciuricho 

žinių, kad St. Poeltene, Aus
trijoj, sudegė torpedų fabri
ką. Austrijos laikraščiai 
rašo, kad fabriką uždegę i- 
talai darbininkai.

TURKAI PAĖMĖ ALEK- 
SANDROPOLĮ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad rusų Kaukaze turkų ka
riumenė paėmė Aleksandro- 
polio miestą. Sakoma, kad 
turkai einą dabar ant persų 
miesto Julfa. e — . .

SUBMARINAS PASKAN
DINO ANGLŲ LAIVĄ 

SU KARIUMENE.
Anglų laivyno vyriausybė 

paskelbė, kad 26 gegužės 
priešininko submarinas pa
skandino Viduržemės jūrė
se Anglijos laivą "Leasowe 
Castle” su kariumene. Su 
laivu žuvo 101 žmonių, tų 
tarpe 13 oficierių ir 79 kito
kios rangos kareivių.
SKANDINAVIJOJ SIAU

ČIA EPIDEMIJA.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad delei stokos maisto, 
delei nedavalgymo visose 
Skandinavijos šalįse pradė
jo siausti ligos. Danijoj iš
sivystė liga, kuri apsireiškia 
raumenų nusilpnėjimu ir 
silpnu širdies mušimu. Šve
dijoj gi išsiplatino taip vadi
nama "vandens liga,” kuri 
taip pat nuo bado paeina.

PER GEGUŽĖS MĖNESI 
ANGLAI NETEKO 166,800 

KAREIVIŲ.
Londonas.— Anglų nuos

toliai per gegužės mėnesi 
pasiekė 166,802 vyrų. Jie da
lijami sekančiai: užmušta 
oficierių 1,536, kareivių 20- 
518; sužeista arba prapuo
lė: oficierių 6,182, o karei
vių 135,566.

Columbia, N. C. — Perei
toj sąvaitėj čia ištiko vals
tijos ligonbutyje pamišė
liams gaisras. šešiolika be
pročių sudegė, penki sunkiai 
apdegė, o 11 da nesuranda.

j True translation filed witn the post- ; True translation 
master at Boston, Mass., on June 
5, 1918, as reąuired by the Act of

i October 6, 1917.

ŠALIS GAL PAIMTI TE
LEGRAFĄ I SAVO 

RANKAS.
Washington.—Jeigu greit 

nebus padaryta taika tarp 
Western Union Telegraph 
Co. ir jos samdomų operato
rių, kurie grąsina streiku, 
kadangi korporacija nenori 
išpildyt šalies karės darbų 
komiteto nuosprendžio, ku
ris pripažįsta darbininkams 
teisę organizuotis. Mano
ma, kad jei korporacija tų 
teisių darbininkams nepri
pažins ir valdžios reikalavi
mų neišpildys, valdžia tele
grafą paimsianti visuome
nės kontrolėm

filed with the post-
Mass., on June 

lired by the Act of
master at Boston,
5, 1918, as
October 6, 11
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Dvarininkai ragina, kad ša
lis prisidėtų prie Vokietijos.

Plutokratai visi yra lygus. 
Vis viena, ar tai bus Lietuvos 
Karevičiai, ar Ukrainos Ka- 
’edinai, ar Finliandijos "bal- 
tosios gvardijos” vadai — 
visi jie yra mirtini priešai 
demokratijos, o didžiausi ša
lininkai priespaudos ir des
potizmo.

Kaip Lietuvos reakcionie
riai su vyskupu Karevi
čium priešaky važiavo Ber 
lynan prasayti Lietuvai ka
raliaus, kaip Ukrainos bur
žuazinė Rada parsikvietė 
vokiečių kariumenę demo
kratizmo judėjimo sutriuš
kinimui, taip-pat padarė ir 
Finliandijos žmonių išnau
dotojai.

Iš Helsingforso dabar pra
nešama, kad Hufvedstads- 
bladet paskelbė jų atsišauki
mą, kur žmonės raginami 
reikalauti Finliandijai mo
narchijos. Po tuo atsišau
kimu pasirašo visų buržua
zinių partijų atstovai.

Be to da šitas reakcionie
rių atsišaukimas ragina per
organizuoti •* Finliandijos 
Seimą ir prisidėti prie Cen- 
tralių Valstybių.

Į dabartini Finliandijos 
Seimą įneina 51 narys iš se
nosios finų grupės, 25 jau- 
nafiniai, 21 švedas, 26 ūki
ninkai ir apie 20 socialistų. 
Visi socialistai ir didžiuma 
jaunafinių reikalauja Fin
liandijai respublikos. Ūki
ninkų pozicija neaiški.

Matyt, buržuazja nori so
cialistus iš seimo prašalinti, 
taip kad paskui butų galima 
vienbalsiai nutarti prijungti 
Finliandiją prie Vokietijos.

Panašų nutarimą yra pa
dariusi Lietuvos Taryba, 
Lenkijos Seimas ir kitų Ru
sijos pakraščių "valdžios.” 
Šitie nutarimai buvo niekas 
daugiau, kaip tik skraistė 
Vokietijos užgriebimas pri
dengti. Šitais nutarimais 
pasiremdama. Vokietija da
bar aiškina, kad tie žmonės 
patįs išreiškę norą būti po 
Vokietijos vadovyste.

Bet teutonų viltis, kad ši
tokiu manievru busią gali
ma prigauti Lenkijos liaudį, 
nepavyko. Ukrainos liau
dis taipgi smarkiai vokie
čiams priešinasi, nežiūrint, 
kad buržuazija ir dvasiškija 
eina su vokiečiais.

Iš visų Rusijos pakraščių 
tik viena Finliandija yra pa
ranki vokiečių politikai dir 
va. Finliandija niekad ne
buvo su Rusija taip suaugus, 
kaip kiti kraštai politiškai, 
o savo tikėjimu finai yra ar
timesni vokiečiams. Visas 
šitas aplinkybes finų buržu
azija dabar išnaudoja vo
kiečių ir savo naudai. Jeigu 
kaip, tai ji gali duoti kaize
riui apie pusę miliono kariu
menės; ji taipgi nori pasiek
ti Šiaurės vandenyną ir ati
daryti tenai Vokietijai nau
ją jūrių papėdę.

Karės sekretorius Bakeris 
paskelbė, kad tarpe 1,300,- 
OO0 draftytų vyrų tik 600 
buvo karės priešininkų.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on June 
5, • 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

RUSIJOJ SUSEKTA DI
DELIS KONTR-REVO- 
LIUC1ONIERIŲ SUO

KALBIS.

Maskvoj apskelbta karės 
Stovis.

Londonas.— Rusų bevie
lio telegrafo agentūra pra
neša, kad Petrograde ir 
Maskvoje susekta didelis 
kontr-revoliucionierių suo
kalbis, kuris esąs išsiplėto- , . . 
jęs po visą Rusiją. Žinios ?a.rla!v1,? Carolma, __ _ 
sako, kad sąrvšyje su tuo Yez,e s>mtus pasazienų 
suokalbiu sukilusi kokia tai i,‘l,Ku.r’s..1^^oxPer?lt“J “t 
"čekų-slovakų kariumenė” ■ 
ir užėmusi "kelis svarbius 
geležinkelius.”

Tarybų Pildomasai Komi
tetas nutarė 29 gegužės šau
kti prie ginklo darbininkus 
ir ūkininkus Petrogrado, 
Maskvos, Kubanės ir Dono 
apygardose.

Tuo pačiu laiku Maskvoj 
apskelbta karės stovis. A- 
reštuota daugybė kontr-re
voliucionierių ir pavartota 
aštrių priemonių prieš spau
dą. Šitos priemonės esan
čios neišvengiamos prie to
kio padėjimo, į kokį dabar 
atsidūrusi Rusijos revoliu
cija.

Svarbiausis klausimas da
bar esąs tame, kur gauti Ru
sijos gyventojams duonos, 
kuomet Ukrainos aruodai li
kos uždaryti.

Žinios iš Rusijos sako, 
kad Kubanės ir Dono apy
gardose kontr-revoliucionie
rių gaujos rengiasi provoka
cijos keliu iššaukti svetimų 
šalių įsimašymą, taip kad 
tuos plotus užimtų svetimos 
spėkos ir Rusijos žmonėms 
liktų tiktai badas.

Kai-kuriuose apskričiuo- 
se turtingi dvarponiai orga
nizuoja pasiturinčius ūki
ninkus ir priešinasi valdžiai, 
kuri nori imti į savo rankas 
miltų sandėlius ir galvijus. 
Jie slepia maistą kaip įma
nydami, o kontr-revoliucio- 
nieriai tuo tarpu miestuose 
kursto alkanus žmones prieš 
Tarybų valdžią.

SUSTREIKAVO 40,000 
DARBININKŲ.

New Bedforde 3 birželio 
išėjo į streiką apie 40 rūks
tančių darbininkų, dirban
čių audinyčiose.

Balandžio mėnesy darbi
ninkų unija padavusi sam
dytojams reikalavimą pa
kelti darbininkams 25 nuo
šimčiu mokestį. Kompani
jos sutiko pakelt 15 nuošim
čių, bet darbininkai su tuo 
nesutiko ir derėjosi iki šiol. 
Darbininkai buvo nusileidę 
ant 20 nuošimčio, bet kad ir 
tai buvo atmesta, jie paga- 
liaus metė darbą.

Iš sustreikavusių darbi
ninkų skaitliaus vienas treč
dalis dirbo valdžios užsaky
tą darbą. Valdžios atstovui 
Z. Ripley tarpininkaujant 
tuoj likosi sušauktas abiejų 
pusių atstovų susirinkimas 
ir pasisekė sutaikyti abi pu
ses ant 17% procentų. Kai- 
kurios dirbtuvės da nesutin
ka, bet yra viltis, kad strei
kas užsibaigs visiems darbi
ninkams laimėjus minėtą 
pakėlimą.

i
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True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on June 
5, 1918, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Vokiečių razbaininkai 
paskandino 11 laivų.

Pereitoj nedėlioj netikėtai 
ant Amerikos Atlantiko pa
kraščio užpuolė dideli vokie
čių submarinai. Jie paskan
dino čia 11 laivų. Dviejų 
garlaivių ir vieno buorinio 
laivo žmonės likos išgelbėti 
ir išvežti jau ant kranto. Ne
žinomas dar likimas New 
Yorko ir Porto Rico Linijos 

’ • - 1 • kuns 

dėlioj bevieliu telegrafu ži- 
*nią,kad submarinai jį bom
barduoja. Nuo to laiko dau
giau nieko apie jį negirdėta. 

Laivyno viršininkai New- 
Yorke sako, kad gaunamos 
žinios liudija, jog Amerikos 
pakrašty turi veikti penki 
submarinai. Du jų matyta 
netoli Virginijos pakraščio.

Ką suimti amerikonai matė 
ant vokiečių submarino.
New Yorkan atvyko 48 

žmonės paskandintų laivų. 
Apie pusė jų buvo ant vo
kiečių submarinų nelaisvėj. 
Kapitonas Charles E. Hol- 
brook sako, kad jo laivas 
'Hattie Dunn" buvo paskan
dintas 25 gegužės ir jis su 
visais savo žmonėmis buvo 
paimtas nelaisvėn ir išlaiky
tas ant submarino 8 dienas. 
Štai jo žodžiai:

"Gegužės 23 mes išplau
kėm iš New Yorko į Char- 
lestoną. Už dviejų dienų, 
kuomet mes buvom apie 15 
mylių nuo Winter Quarter 
švyturio, aš išgirdau, kad 
pro mus laivą pralėkė šovi
nys. Paskui atlėkė kitas šo
vinys, kuris nupuolė nuo 
mus rasit už pusės mylios.

"Aš neatkreipiau į tai 
daug domos, nes maniau, 
kad tas laivas, kuris matėsi 
nuo mus už kokių dviejų my
liu, buvo Amerikos submari
nas ir mokinosi šaudyt į dė
lių. Bet trečias šovinys 
sprogo jau visai arti nuo 
mus; tuomet aš jau supra
tau, kad visviena kas tas 
laivas nebūtų, jis nori mus 
sustabdyt.

"As atsukau savo botą 
prieš vėją ir sustojau. Sub
marinas iškilęs prisiartino 
už 200 jardų ir aš pamačiau, 
kad ant jo plevėsuoja dvi 
signalinės raidės. ’A. B./ kas 
reiškia, ’sustokit tuojaus.’

"Ant užpakalinio subma
rino galo pasirodė vokiečių 
laivyno vėliava. Prie mus 
prisiirė vienas oficierius su 
trim kareiviais. Jis pasakė 
mums gryna anglų kalba, 
kad jis duoda mums 10 mi- 
nutų laiko, laivą apleisti.

"Tuomet jie padėjo bom
bas palei musų laivo šonus ir 
perplėšė jį pusiau.

"Jie laikė mus apačioje 
savo submarino iki 4-tos va
landos, pakol paėmė kapito
ną Gilmore ir ’Edną.’ Tuo- 
mt, matyt, submarino virši
ninkas jautėsi gerą darbą 
atlikęs, nes jis buvo labai 
geram upe ir pasakė, kad 
mes, kapitonai, galim išeiti 
ant viršaus pasirukyt. Ki
tiems jis tos laisvės tą dieną 
nedavė, bet vėliaus ir jie lai
kas nuo laiko galėjo šeiti.

”Per pirmutines tris die
nas mes daug kartų buvom 
pasinėrę po vandeniu, kas 
man, prie tokio dalyko ne
pratusiam, buvo labai ne
jauku. Pasinėrimo spaudi
mas sutriuškino musų val
tis, kurios buvo pririštos 
prie submarino denio, ir į 
kelias dienas iš jų liko tik 
šakaliai ir reikėjo numesti 
šalin.

"Žinoma, mes turėjome 
daug įspūdžių ir aš niekados 
neužmiršiu panedėlio, 27 ge
gužės, kuomet mes valgėm 
pietus ant jūrių dugno, 28 
sieksnius po vandeniu. Vir
šininkas mums pasakė, kad 
nusileidimui po vandeniu 
ėmė 45 minutas. Tarpais aš 
girdėjau, kaip vokiečiai var
toja bevielį telegrafą.

"Vieną naktį murmuliavi- 
mas buvo toks garsus, kad • 
aš net iš miego pabudau. Jie 
matomai siuntė žinias ki
tiems submarinams, arba į 
kokią nors stotį ant kranto. 
Kas naktį jų operatoriai 
gaudė siunčiamas iš Ameri
kos laikraščių žinias. Vienas 
jų pasakė man apie dabarti
nį ofensyvą Prancūzijoj. Jie 
tapgi žino, kad pereitoj są
vaitėj Austrijoj torpedų 
fabrikoj ištiko ekspliozija.

*’Submarino inžinierius 
man pasakė, kad pirma ka
rės jisa buvo inžinierium 
ant North German Lluyd li
nijos garlaivio ’George Wa- 
shington,’ kuris plaukiojo 
tarp New Yorko ir Breme
no.”

KRITO FRANCUZŲ GE
NEROLAS.

Kaip praneša Havas žinių 
agentūros korespondentas, 
pereitoj sąvaitėj krito fran
euzų generolas Pierre de 
Vallieres. JĮ užmušė šovi
nio skeveldra, kuomet jis ve
dė savo kariumenę i mūšį. 
Jis buvo 49 metų amžiaus.

ANGLŲ LAKŪNAI BOM
BARDAVO KARLSRUHE.

Amsterdam.— Kaip pra- 
nša ”Weser Zeitung,” perei
toj subatoj 10 anglų lakūnų 
bombardavo atvirą vokie
čių miestą Karisruhe. Ke
turi žmonės likos užmušti, 6 
sunkiai sužeisti, o Keliolika 
lengvai. Du anglų orlaiviai 
likos nušauti žemėn.

SURINKO $750,000 SOCIA
LISTŲ DIENRAŠČIUI.
Australijoj organizuoti 

darbininkai surinko $750,- 
000 fondą, iš kurio bus įstei
gtas didelis dienraštis Syd- 
ney mieste. Namas laikraš
čiui jau pastatytas ir kaiku- 
rios mašinos partrauktos 
net iš Amerikos. Tečiaus 
laikraščio leidimą nutarta 
atidėti po karės. Laikraš
čio pakraipa remsis socializ
mo principais, taip kaip ir 
visi Australijos darbininkų 
laikraščiai jais remiasi. Po
litikos dirvoj šitas dienraš
tis stovės už Australijos 
Darbininkų Partiją.
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straipsnis, kame jis reika
lauja kuogreičiausio sąjun-( F0URIER1ZHAS

KAS \GENTAUJA VO 
RIEČIAMS.

Chicagos klerikalų orga
nas "Draugas” 124-tam sa
vo numery rašo:

"Anos dienos telegramose 
iš Washingtono buvo paminė
ta, kad vyriausybė susekusi, 
jogei vokiečių agentai šioj ša
lvį ivairių tautų agitatorius 
pa kinėja, kad tie varytų a- 
gitacijas vokiečių naudai. Tar
pe tų agitatorių paminėti ir 
lietuviai.

"Kasgi čia lietuvių galėtų 
sėbrauti su vokiečių agentais, 
jei ne socialistai, rusų bolševi
kų artimiausieji draugai. So
cialistų patsai pasielgimas 
juos aiškiai intaria. Supran
tama, nėra prirodymų.”
Kaip matot, pats "Drau

gas" prisipažįsta, kad prieš 
socialistus prirodymų nėra.

O betgi nežiūrint to, kad 
nėra jokių prirodymų, šitas 
begėdis turi drąsos sakyti, 
kad socialistai sėbrauja su 
vokiečių agentais, nes "kas
gi čia iš lietuvių” daugiau 
galėtų tuo užsiimti?

Na, o kaip su klerikalais, 
jegamasčiai iš "Draugo?”

Kas daugiausia reikalavo 
atskirimo Lietuvos nuo Ru
sijos, kad vokiečiams leng
viau butų ją prisijungti?

Ogi klerikalai!
Kas buvo nuvažiavęs Ber

lynan prašyti kaizerio val
džios, kad ji padarytų iš Lie
tuvos ”krikščioniškai-kon- 
servatyvę monarchiją" po 
Vokietijos globa?

Ogi klerikalų galva vys
kupas Karevičius su 
šausku.!

Kas linkėjo už tai Karevi
čiui "ilgo amželio" ir išreiš
kė pageidavimą, kad tas 
Karevičiaus prašymas nuei
tų tiesiog "į Dievo ausį?”

O gi Chicagos klerikalų 
organas "Draugas!”

Kas rašė, kad vokiečiai 
yra mums "artimiausi, švie
sus ir tvarkingi?”

O-gi tas pats klerikalų or
ganas "Draugas?”

Kas renką tarp Amerikos 
lietuvių aukas ir remia jo
mis pro germanišką "infor
macijų biurą” Šveicarijoj ?

Ogi klerikalai!
Kas pasirašė Šveicarijoj 

po memorandumu, reika
laujančiu Lietuvai "svetimo 
kraujo karaliaus” (vokiško 
princo) ?

Ogi kunigas Bartuška!
O kas tas kun.< Bartuška 

per vienas?
Ogi Amerikos klerikalų o- 

ficialis atstovas1!
Kas paskui šaukė wNew- 

Yorke "visuotiną” sei
mą, kad padarius kamu
fliažą šitoms išdavystėms 
pridengti ?

Tie patįs klerikalai!
Kas iki šiol da nepasmer

kė judošiškų vyskupo Kare
vičiaus žygių?

Tiktai klerikalai!
Kas iki šiol nematė reika

linga užprotestuoti prieš 
pro-germanišką Lietuvos 
Tarybą, nutariusią prijung
ti Lietuvą prie Vokietijos 
"amžinais ryšiais?”

Ir vėl tie patįs klerikalai! 
Vis tai yra faktai, kuriuos 

mato visas pasaulis. Ir vi
si šitie faktai parodo, kad 
ne socialistai, o klerikalai 
darbuojasi kaizerio naudai.

Protestas labai užintere- 
savo amerikiečių visuomene, 
nes jis netik pasmerkia kai
zerio pastangas pajungti 
Lietuvą, bet ir parodo, kad 
tų velniškų pienų vykinime 
uoliai kaizeriui padeda lietu
vių klerikalai.

True translation filed with the post- 
in^ter at Busto t u Mass., on June 
5, 1J18, as neųuired by the Act of
October „6, 1917.

RUSIJOS REAKCIONIE
RIAI DARO AMERIKOJ 
SUOKALBI NUVERSTI 

TARYBŲ VALDŽIĄ.

Al-

NEVISKAS GERA, KAS 
PROLETARU.

Polemizuodamos su "Lais
ve,” kuri teisina ir gina bol
ševikus daugiausia dėlto, 
kad jie yra ”proletarų par
tija,” "Naujienos” sako:

"Na, o ar 'Laisvė’ kartais 
negirdėjo, kad Scheidemann’o 
partija yra taip-pat proletarų 
partija — daug didesniame 
laipsnyje, negu bolševikai? A- 
narchistai, pagal savo sąstatą, 
taipgi yra proletarų partija. 
Lietuviškoji šv. Juozapo Są
junga taipgi yra, pagal savo 
sąstatą, proletarų partija.”
Reiškia, proletaras prole

tarui nelygus. Proletaras 
gali but karštas revoliucio- 
rius, gali but šviesus socia
listas, ir jis gali but špitol- 
nirikas, skebas, aršiausis 
juodašimtis.

Tuo tarpu pas mus išsidir
bo jau tokia nuomonė, kad 
proletaro negalima nei peik
ti, nei kritikuoti. Kas pro- 
letariška, .tas šventa ir ne 
klaidinga.

Iš tikrųjų žodis "proleta
ras,” imant jį etimologiškai, 
nieko daugiau nereiškia, 
kaip tik beturtį žmogų, gy
venantį iš kasdieninio savo 
darbo.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
. TARYBA GAVO 

ČARTERĮ.
"Naujienos” praneša, kad 

A. L. D. T. užtvirtino jau ir 
valdžia. Sako:

"Vakar patyrėme, kad A- 
merikos Lietuvių Daibininkų 
Tarybai tapo suteikta čarte
ris. šis faktas turi labai svar
bios reikšmės.

"Jisai visų-pirma užčiaups 
burnas tiems ’blufferiams’ iš 
tautininkų liogerio, kurie sten
gdavosi atitraukti darbininkiš
kas organizacijas nuo prisidė
jimo prie Darbininkų Tarybos, 
melagingai skelbdami, kad ji 
esanti ’nelegalė.’

"Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba yra dabar ne tik
tai pilnai legalė organizacija 
— kaip ji buvo nuo pradžios 
savo Įsikūrimo iki dabar, — 
bet ir naudosis šios šalies Įsta
tymų apgynimu nuo
neteisingų pasikėsinimų 
jos vardo, 
turto.

"Jos vardo

visokiu 
ant 

veikimo arba

I

LIETUVIŲ PROTESTAS 
ANGLŲ SPAUDOJ.

Didžiausi Bostono dien
raščiai, "Boston Post" ir 
"Boston American,” išspau
sdino jjereitoj /sąvaitėj lie
tuvių protestą prieš Lietu
vos pavergimą.

Šitas protestas tilpo pe
reitam "Keleivio” numery 
ir vienbalsiai buvo priimtas 
pereitoj nedėlioj per d. Ne- 
viacko prakalbas So. Bosto
no lietuvių susirinkime.

Caro činovninkai nori įstei
gti Sibire savo 'Vyriau

sybę."

Paskutinėmis dienomis 
prasidėjo nepaprastai smar
ki agitacija, kad pritraukus 
Suvienytų Valstijų valdžią 
prie to judėjimo, kurio tiks
lu yra įsimaišyti į vidujinius 
Rusijos reikalus. įkurti Si
bire reakcionierišką "vyriau 
sybę” ir, matomai, nuversti 
Rusijos liaudies Tarybų val
džią. Pradėjo jau aiškėti ir 
veidas tų spėkų, kurios dar
buojasi Rusijos demokrati
jos sunaikinimui.

Šitam judėjime dalyvauja 
senosios rusų armijos oficie
riai ir kitokie buvusio caro 
pakalikai. Pasinaudodami 
randama sau kapitalistiškoj 
spaudoj laisve ir samdytų 
rašytojų pagalba (nes patįs 
jie prie plunksnos da dau
giau netikę negu prie kar
do), tie reakcionieriai pra
dėjo varyti čia kontr-revo- 
licinę propagandą.
Nori sugrąžinti vagysčių 

laikus.
Tikslas tų Rusijos išdavi

kų yra iabai aiškus. Liau
dies valdžia Rusijoj panaiki
no grafto ir vagysčių syste- 
mą. Todėl reakcionieriai 
dabar pasiryžo parduoti sa
vo šalį svetimiems, tikėda
miesi, kad tokiu budu jiems 
pasiseksią atgauti panai
kintas privilegijas ir rasit 
atgaivinti kokią nors dvari
ninkų viešpatavimo formą.

Didžiuma tų kontr-revo- 
liucinių ponų turi gana pini
gų, nors gyvena jie čia iš
trėmime ir nuo paprastų sa
vo įplaukų yra atskirti. Pa-i 
tyrinėjus šaltinius, iš kurių- 
jie ima savo propagandai pi
nigus, be abejonės, pasiro
dytų labai įdomių dalykų.

Agitaciją už įsimaišimą 
Rusijon pirmučiausia pra
dėjo varyti lordo Nortchlif- 
fe’o spauda Anglijoj. Pas
kui ponas Nortchliffe atvy
ko į Suvienytas Valstijas ir, 
čionai viešėdamas viešai vis 
"pataisydavo" prezidento ’ 
užreiškimus apie Amerikos' 
karės tikslus. I 
Amerikos spauda kartoja į 

Nortchliffe’ą.
Ir pasirodė, kad baigiant’ 

Northcliffe’ui čia viešėti,

I

i

niekas neturės ^aikurie Amerikos laikraš-
teisės šmeižti. Jos susirinki- Olai jau pradėjo^kartoti jo 
mų ir kitokių darbų niekas ne
turės teisės trukdyti. Už tur
tą, koks rasis Darbininkų Ta
rybos ižde, jos iždininkas atsa
kys prieš Tarybos komitetą ne 
tiktai morališkai, o ir teisiškai 
(ko nesti nečarteriuotose or
ganizacijose).”

Prie Tarybos priguli jau 
apie 20 miestų susivieniju
sios lietuvių draugijos. Be
to da prie jos priguli visa ei
lė pavienių organizacijų ir 
kuopų.

NUSKENDO 1,000 ŽYDŲ 
PABĖGĖLIŲ.

New Yorko laikraštis 
”Jewish Day” gavo iš Char- 
bino telegramą, kad Kaspi
jos jūrėse nuskendo laivas 
su 1,000 žydų paliegėlių ir vi
si pasažieriai žuvo.

DĖL MEILeS UŽMUŠĖ 
DVI MOTERIS.

Mishawaka, Ind. — Tū
las niakedonietis čia užmušė 
dvi ištekėjusias moteris, su 
kuriomis jisai pirma turėjo 
meiliškų santikių.

propagandą. Dabar šitie 
f laikraščiai daugiausia rėkia, 
į kad Rusijoj "reikia vykinti 
tvarką.” šita frazė labai 
prastai skamba. Juk vokie
čių imperialistai siuntė sa
vo armijas Finliandijon ir 
Ukrainon taipgi "tvarkai 
vykinti."

Ir įdomus dalykas, kad tie 
rusų reakcionieriai, kurie 
reikalauja sąjungininkų įsb 
maišymo Rusijon, yra lygiai 
to paties plauko žmonės ir 
su tais pačiais ekonominiais 
reikalais, kaip ir tie, kurie 
kvietė vokiečius į Rusijos 
pasienio provincijas.'
Mano, kad nuversti dabarti
nę Rusijos valdžią nesunku.

Daugelis Amerikos laik
raščių redaktorių ir kai-ku
rie valdininkai, kurie apie 
Rusijos sąlygas neturi jokio 
supratimo, yra tikrai įsiti
kinę, kad naują valdžią gali
ma įsteigti tenai svetimais 
durtuvais ir kad po tam Ru
sijos žmonės, kokiu tai mis
terišku budu, rasit iš to 
džiaugsmo, kad jų valdžia 
likos nuversta, tuojaus stos 
į karę.

Žinoma, nevisi taip Ame
rikoj mano. Išmintingi ir 
gerai informuoti valdinin
kai supranta, kad kiekvie
nas svetimos šalies pasikėsi
nimas nuversti Rusijos žmo
nių valdžią reikštų kruviną 
chaosą Rusijoj ir be jokios 
abejonės panaikintų Rusiją 
kaipo jiega, priešingą Vo
kietijai.

Veik visi jie pro-gernianai.
Veik visi Rusijos reakcio

nieriai, kurie reikalauja są
jungininkų įsimaišymo, 
slapta yra pro-germanai ir 
nori tokio pat perversmo, 
kaip jų sėbrai padarė Fin- 
liandijoj ir Ukrainoj. Jie 
gerai žino, kad reakcija Ru
sijoj dabar gali but vien tik 
vokiečių durtuvais palaiko
ma. Kitokios spėkos nėra, 
kuri galėtų reakciją ant sos
to palaikyti.

Vokietijos agentai, kurie 
kontroliuoja visus žinių šal
tinius Finiiandijoj ir kituose 
Rusijos pasienio kraštuose, 
daugiausia stimuliavo idėją 
apie Japonijos arba sąjungi
ninkų įsimaišymą Sibiran, 
pie Japonijos arba sąjungi
ninkų įsimaišimą Sibiran. 
Niekas taip netiktų Vokieti
jos imperialistų pienams, 
kaip toks įsimaišymas. Jie 
turi viltį, kad sąjunginin
kams Sibiran įsiveržus, Ta
rybų valdžia Rusijoj turėtų 
pulti ir Petrograde tuomet 
galima butų įsteigti pro- 
germanišką rėžimą. 0 įstei
gus vokiečių kontroliuoja
mą valdžią, rasit butų gali
ma paimti rusų armiją į Va
karų frontą ir dapildyti sa
vo praretintas eiles.

Junkeriai skleidžia melagin
gas žinias.

šituo tikslu vokiečių kont
roliuojama ^spauda nuolatos 
skleidžia melagingas žinias 
apie suirutę Rusijoj ir nuo- 

i latos pranašauja Tarybų 
valdžios puolimą. Taip ve 
nelabai senai iš Baltosios 

; Gvardijos šaltiniu buvo pa- 
• leistas paprastas vokiečių 
-melas, buk Rusijoj likos at
gaivintas carizmas ir caru- 

: kas paskirtas valdonu. Tas 
melas buvo paleistas tuo tik
slu, kad padaryti pasaulyje 
įspūdį, jog Tarybų valdžia 
jau griųva.

Tuo tarpu teisybė yra ta
me, kad vokiečiai labai bijo
si organizuojamos dabar 
laisvoj Rusijoj revoliucinės 
armijos. Pirmutiniai šitos 
armijos batalionai jau iš
mušė vokiečius iš Rostovo.

Tarybų valdžia dabar jau 
pradeda kitokiu tonu su Vo
kietija kalbėtis. Ji kalba 
tokios valdžios tonu, už ku
rios stovi jau ginkluota pa- 
jiega.

Trockio žodžiai pildosi.
Čia bus įdomu paminėti, 

kad Trockis da 1907 metais, 
kuomet jis nebuvo da bolše
vikas, pasakė, jog revoliuci
ja Rusijoj kils kuomet Rusi
ja bus karėj, ir kad visų pir
miausia tuomet turės but 
demobilizuota senosios val
džios armija, nes kitaip ją 
galėtų kas nors panaudoti 
revoliucijos • nuslopinimui; 
paleidus gi senąją armiją, 
tuojaus reikės organizuoti 
liaudies kariumenę apsigi- 
nimui. Jis rašė apie tai sa
vo veikale ”Musų Revoliuci
ja.” Ir lygiai tokiomis vėžė
mis Rusijos revoliucija da
bar eina.

Suokalby figūruoja Kerens
kio vardas.

Iš "tikrų šaltinių" buvo 
andai paskelbta Amerikoj 
žinia, kad į tūlą Atlantiko 
uostą atvažiuojąs Kerens- 
kis. Jis turėjo būti Ameri
koj jau kaip 27 gegužės. Bu-

vo pasakyta, kad jis tuo
jaus vyksiąs į Wasningtoną 
rusų ambasadon, kur vis da 
sėdi Miiiukovo valdžius pa- 
skirtasai Bachmetjevas.

Veik tuo pačiu laiku, tik 
kelios dienos atgal. į Padri
ko uostą atvyko dar negi
musios "Sibiro valdžios mi
sija,” kuri tuojaus apsilankė 
Anglijos konsulio ofise. Kar
tu su šita misija atvažiavo ir 
buvusio moterų "mirties ba
taliono” viršininkė, kuri taip 
narsiai gynė Kerenskio val
džią, kada bolševikai prieš 
ją sukilo. Sakoma, kad šita 
misija taipgi išvažiavusi į 
Washingtoną.

Kiek yra žinoma, kol kas 
i Washingtoną ji da neatvy
ko. Sakoma, kad dabar ši
tie "Sibiro respublikos" pa
siuntiniai slapstosi, nes ka
zokų vadui gen. Semiono- 
vui, kuris turįs "paiiuosuc- 
ti Siberiją,” iki šiol da nepa
vyko gauti iš sibiriečių jo
kios pagalbos.

Esąs gerai žinomas fak
tas, kad Semionovo armijoj, 
kuri nori paimti Sibirą sve
timiems reikalams, yra vos 
tik 1,000 rusų ir 2,000 kinie
čių su japoniečiais. Iš Rytų 
jo armija gaunanti paramos 
ir esanti gerai apginkluota. 
Bet kad 3,OjO kareivių, ku
rių didžiuma dagi gelton- 
veidžiai, galėtų užkariauti 
Sibire milionus revoliucinių 
rusų, kurie karštai remia 
Tarybų valdžią, tai daugiau 
negu juokinga.
Prezidentas Wilsonas ne

pritaria reakcionierių 
pienams.

Prezidentas Wilsonas, sa
kydamas andai New Yorke 
prakalbą, atmetė vokiečių 
taiką? kurią jie siūlė daryti 
Rusijos lėšomis Rytuose. 
Tai buvo didelis smūgis Ru
sijos reakcionieriams Ame
rikoje, kurie norėjo panau
doti šios šalies valdžią kaipo 
įrankį biąuriems savo tiks
lams atsiekti.

”Aš pasižadu stovėti už 
Rusiją taip kaip ir už Fran- 
ciją,” pasakė prezidentas. 
Rusijos suokalbininkai 
kontr-revoliucionieriai tuo
met pradėjo čia kraipyti 
prezidento kalbos prasmę, 
norėdami išaiškint ją taip, 
buk jis nesąs priešingas įsi
veržimui Sibiran.

Bet tą pačią dieną, kuo
met prezidentas kalbėjo, au- 
gštų valdininkų buvo pra
nešta, jog vieny tos Vals
tijos savo nuomonės linkui 
siuntimo kariumenės į Sibi
rą neatmainė. O šita nuo
monė, kurią Amerika išreiš
kė andai dėl sumanu mo siųs
ti Sibiran Japonijos kariu
menę, yra tokia, kad pa
naudojus ant Rusijos žemės 
ginklo spėką, Rusijos žmo-j 
nės stotų vokiečių pusėj.

Kerenskio žingsniai.
Gerai informuotose rate

liuose manoma, kad Kerens
kio žingsniai čia rišasi su są
jungininkų pienais Rusijoj. 
Daugiausia prasiplatinusi 
yra nuomonė, kad jeigu Ke- 
renskis atvažiuos į Suvieny
tas Valstijas, tai jis vyks į 
San Francisco, o iš tenai 
laivu į Sibirą, kur renkasi 
atžagarei viski elementai, 
kaip antai oktiabristai, ka
detai ir dešinieji social-re- 
voliucionieriai.

Valstybės departamente 
Washingtone buvo anądien 
pasakyta, kad apie Kerens
kio žingsnius tenai nieko ne
žinoma, tečiaus pridurta, 
kad galimas daiktas, jog jis 
važinėjasi čionai po svetima 
pavarde.
Ka sako caro činovninkas 

Okulič.
Londono laikrašty "Chro- 

nicle” tilpo Iosifo Okuličo

gininkų įsiveržimo Sibiran. 
Okulič yra gimęs Sibire ir 

, plačiai tenai pagarsėjęs, 
i Prie caro valdžios jis buvo 
į pirklybos ir pramonės mi- 
inisteriu. Jis yra Jenisejaus 
upės laivų savininkų drau- 

i gijos pirmininkas, Sibiro 
pienininkų sąjungos direk
torius, Sibiro pramonės ko
misijos prezidentas ir prie 
to da Jenisejaus pulko kazo
kas. Jis rašo taip:

"Dabar Sibiras turi at
sargoje apie 75,000 tonų 
sviesto; jis taipgi turi a- 
pie 50 tonų aukso, daug 
vario ir kitokių mineralų. 
Jis gali gyventi sau ra
miai neprigulmingu gyve
nimu ir 13,000,000 jo gy
ventojų yra užtektinai 
darbštus ir energingi, kad 
nepasidavus priešui į ver
giją-

"Iš to jau galima maty
ti, jog padėjimas yra toks, 
kad Sibirui būtinai reika
linga pagalba iš lauko. Ši
tokius pagalbos jis tikisi 
iš bendro’sąjungininkų į- 
siveržimo. Sibiras tikisi 
iš sąjungininkų pagalbos 
tarptautinės ekspedicijos 
formoj, kuri bus priimta 
su didžiausiu džiaugsmu 
nuo Vladivostoko iki Ura
lo kalnų, apvalys Sibiro 
geležinkelio liniją ir mies
tus nuo bolševikiškų gau
jų ir tuo budu pagelbės 
gyventojams į tris ar šešis 
mėnesius suorganizuoti 
Sibire rinkimus į Steigia
mąjį Seimą, kuris paskui 
išrinks Sibirui atsakomin- 
gą valdžią.

"Aš drįstu pabriežti. 
kad laukti ilgiau butų pra
gaištinga. Sibiras tikisi, 
kad pradžią padarys An 
glija, jeigu jau ne delko 
kita, tai bent dėl savo pa

čios reikalų.”

AMERIKOJE

Ką apie tai mano Rusijos 
dalykų žinovai.

Bet žmonės, kurie pažįsta 
Rusijos sąlygas, nurodo, 
jog kiekviena dirbtiniu bu
du sudaryta ir prievarta 
antmesta Rusijos žmonėms 
valdžia galėtų laikytis tiktai 
prieš žmonių norą ir tiktai 
ginklo spėka palaikoma. Jie 
sako, kad kiekvienas bandy
mas įbrukti tokią valdžią 
vienu smugiu sunaikintų au
gantį Rusijos žmonėse 
draugiškumą linkui sąjun
gininkų, o ypatingai linkui 
Amerikos.

Toliaus nurodoma, kad ši
toks žingsnis sustiprintų 
Rusijoj atŽagareiviškąjį ele
mentą, kuris dabar yra vi
siškai nustelbtas, ir duotų 
progą vokiečių agentams 
varyti savo propagandą. 
Vienu žodžiu, butų tai dar
bas vokiečių naudai. Vokie
čiai senai jau varo agitaci
ją už sąjungininkų įsiverži
mą Sibiran.

Amerikos rusai sako, kad 
kiekvienas svetimų valdžių 
bandymas paimti Rusijoj 
kontrolę, po priedangą reak
cionieriškos "valdžios” Sibi
re, pasibaigtų chaosu ir 
kraujo praliejimu, kas butų 
didžiausia sąjungininkų 
klaida. Šitokia politika la
bai sustiprintų Vokietijos 
junkerius ir baisiai apsun
kintų karės baigimą.

Rusijos Tarybų valdžia gy
vuoja jau daugiau kaip šeši 
mėnesiai. Nežiūrint visų pa
stangų iš vidaus ir iš lauko, 
ją nuversti nepasisekė, šian
diena Rusijoj ji yra vienin- 

i tėlė organizuota spėka ir ne
labai senai žinios sakė, kad 

■jau ir seni Kerenskio šali
ninkai siūlą jai savo prielan
kumą. Ji daug turėjo dirb- 

| ti prie šalies reorganizacijos 
ir, kaip parodo tikros žinios, 
šiandien liaudis Rusijoj gy
vena jau geriau, negu kada 
nors pastarais keliais me
tais.

s
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Morris Hilųuit savo veika
le "Historv of American So- 
cialism” visą III knygos sky
rių pašvenčia apibudinimui 
faktu, kokią rolę K. Fourie- 
ro teorija sulošusi Ameri
kos darbininkiškame judėji
me. Kol to veikalo mes lie
tuviai savo kalboj da neturi
me pravartu bus žinoti, kas 
buvo tasai Fourier, su kurio 
vardu socialistiškų raštų 
skaitytojas dažnai susiduria 
ir girdi, kad tai buvęs tik so
cialistas svajotojas (utopi- 
ninkas), kad su jo ir kitų 
svajotojų teorijomis moksli
nis socializmas, arba mark
sizmas, nieko bendra neturi. 
Tokie užreišldmai, kad ir 
teisingi, paprastam žmo- 
gui-bemoksliui dalyko neiš
aiškina. Reikia žinoti ir tų 
svajotojų teorijas, kad gali
ma butų atskirti sociaiizmą- 
utopiją nuo socializmo-mok- 
slo.
Karolius Fourier, 
jo gyvenimas 
ir teorijos.

Karolius Fourier gimė va
sario 7 d. 1772 metais Ben- 
sancon mieste, Francuzijoj.

Jau iš pat mažens jis rodė 
atsižimėjimą mąstyme, gvil
denime ir įdomavime, o pa- 
tinkamiausiais jam daly
kais buvo: geografija, ast
ronomija, chemija ir fizika.’

Jo tėvas buvo turtingas 
pirklys ir jaunam Karoliui 
lėmė tą pat profesiją; te
čiaus vaikiščias prie jos ne
turėjo mažiausio palinkimo. 
Komerciniai įmpročiai ir 
suktybės jaunam Karoliui 
buvo pasibiaurėtini. Kaip 
jis pats sakydavo, blogai 
jam sekėsi "padorus mela
vimų menas, arba sugebėji
mas pardavinėti;” nors ank
styboj savo jaunystėj jis 
dažnai mainė savo vietą, visi 
tie, pas kuriuos jis dirbo, 
paprastai apie jį vienodai 
sprendė, kad: "vaikinas tei
singas, bet pirklybai neti
kęs.” Turėdamas 18 metų 
amžiaus jis tūlos firmos rei
kalais buvo pasiųstas ilges
nei kelionei po Francuziją, 
Belgiją, Vokietiją ir Ilolan- 
diją. Ta proga pasinaudo
damas jaunas Fourier paži
no tų kraštų klimatą, jų did
miesčių architektūrą ir gy
ventojų pobūdį.

Miręs Fouriero tėvas 1781 
metais paliko apie 200,000 
vertės turto, iš kurio du 
penktadaliai teko Karoliui, 
tečiaus "tylinčiam filozofui” 
mirus patirta, kad visą tą 
savo palaiką jis prarado 
Lyono apgulimo metu 1793 
metais.

Mirus motinai 1812 me
tais Karolius paveldėjo ma
žą motinos palikimą, kas 
jam davė 900 frankų paja
mų metams. Tąjį savo men
ką pelną laiks nuo laiko pa
pildydamas pakampinės me- 
klerystės uždarbiu, Fourier 
visai metė darbą pirklyboj, 
pasišventė visuomeninių 
klausimų studijavimui.

Pirmutiniu žinomu jo 
plunksnos vaisiumi buvo 
1803 metais paskelbtas laik
rašty "Bulletm de Lyon” ški
cas ąntgalviu "Triumvirat 
contihental et la paix perpe- 
tuelle sous trente ans.” 
(Kontinentalis triumviratas 
ir pastovi taika trisdešim- 
čiui metų). Tame braižiny 
Fourier gvildeno pažiūrą, 
kad delei įvykdinimo pasto
vios, tikros taikos reikalin
ga visuotina (universale) 
Europos valstybė. Tam rei
kalui atlikti, jo manymu, 
reikia skaitytis su keturio
mis Europos valstybėmis, 
būtent su Francuzija, Rusi
ja, Austrija ir Prūsija. Iš tų 
keturių tečiaus Prūsija tuoj 
pirmu mušiu butų nugalėta. 
Triumviratas ir tikra pasto
vi taika tuomet butų galima, 

(Pabaiga ant 4 pusi.).
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9 KELEIVIS.

Iš kur atsirado Lietuviai
(Istoriškas bruožas iš Lietuvos senovės.)
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.mokėdavo padirbti ir dirb
davo namie. Ir kitiems už
siėmimams įnagius, kaip šit 
medžioklei — saidokus, svil
inąs, ragotines, jėtis; žve- 
joklei — tinklus, laivus; bi
tininkystei pabūklus, karei 
— styprus, brūklius, kardus, 
skydas ir viską, kas tik buvo 
reikalinga, mokėdavo pasi
tiekti sau patįs. . Padargus 
ir kitokius įnagius dirbdavo 
daugiausia iš medžio, lygiai 
ir namams reikalingus in-1 
dus. Moters mokėdavo 
verpti, austi, nerti, megzli 
siūti. Papuošalus dirbdavo 
iš gintaro, vario, žalvario, 
sidabro ir aukso. Bet šių 
paskutiniųjų naugių nedaug 
tebūdavo Lietuvoje; juos 
gaudavo iš kitur, iš svečių 
šalių, mainydami į gintarą, 
kailius, odas ir savo žemė 
vaisius, arba išplėšdami nuo 
kitų per karę. Geležies se
nų senovėje irgi nedaug te

buvo. Ar mokėjo ją patį' 
lietuviai išgauti iš žemes, ar 
turėjo bent kokias geležies 
kasyklas, nėra likę jokių 
pėdsakų. Tiek tik žinoma, 
kad kalti geležį lietuviai 
moka nuo neatmenamų lai
kų. Taip nedaug teesant ge
ležies, geležinius ginklus, 
geležinius kardus ir šarvus 
teturėdavo tik turtingesnie
ji; o neturtingieji turėjo 
J pasitenkinti padarytais iš 
I medžio ir akmens. Tečiaus, 
aplamai imant, geležį žinojo 

statyta avilių, o!jr ‘l!rėj° » Į.ietiuv>aį .iabai- 

įeitus ir kitų rašytojai

Vyrai, atlikę laukų dar
bus, eidavo į amžinas, pilnas 
visokių žvėrių ir paukščių 
girias medžioti. Lietuvis vi
suomet būdavo drąsus; susi
tikęs girioje vilką, šerną,lokį 
ar taurą nenusigąsdavo ir 
eidavo su tais girių galiū
nais grumtis. Stipri lietu
vio ranka gerai mokėdavo 
valdyti kinį, ragotinę ir jė 
tį. Puikus tauras ar galiū
nas lokis ir meška, gavę ke
lis smūgius, krisdavo lietu
viui po kojų ir tapdavo jo 
grobiu. Gera akim nustaty
ta ir įpratu-ia ranka paleis
ta svilsna visuomet pataiky
davo į paukštį, lekiantį pa
vydavo, perverdavo ir nu
traukdavo žemėn, atiduoda
ma savo auką į lietuvio ran
kas. Ne kitaip būdavo ir 
greitakojui kiškiui, stirnai, 
briedžiui. Pakliuvęs koks 
lakūnas lietuviui į akį retai 
beištrukdavo sveikas.

Tarp girių ir laukų buvo 
daugybė ežerų ežerėlių, upių 
upelių ir kitokių vandenų, o 
vandenis buvo pilni visokių 
žuvių. Be laukų ūkio ir me
džioklės senovėje lietuviai 
mėgdavo žuvauti, iš ko tu
rėjo nemažą pelną.

Sakėme jau. kad šalip a- 
laus, daromo iš grudų, mili- 
miausias lietuvių gėralas 
buvo midus, padaromas iš 
medaus. Medų neša bites, 
tat bičių lietuviai turėdavo 
po daug. Apie namus visur 
Dūdavo pristatyta avilių ~ 
po miškus i ir kitų rašytojai
kai, mokėdavo su bitėmis 
kaip apsieiti. Lietuvių na
muose medaus ir vaško bū
davo aibės.

Iš laukų ūkio lietuviai iš 
senų senovės surinkdavo 
daug grudų ir vaisių, iš me
džiokle ' gdii’dav'd * brangių 
kailių ir odų, vandenyse ras
davo įvairių žuvių, bitės 
duodavo medų ir vašką. Bal
tijos jura nuo neatmenamų 
amžių išmeta ir išmesdavo 
iš savo gilumų , gausybę 
skaistaus ir kvėpinčio ginta
ro. Visų tų daiktų lietuviai 
būdavo ne tik patįs pertekę, 
bet turėdavo dar ko kitiems, 
svetimoms tautoms,duoti iš
vežti per juras, upėmis ir že
mės keliu. Taigi lietuviai 
jau gilioje, amžių gludumuo
se paskendusioje, senovėje 
užsiimdavo prekyba. Netik 
svetimi atvažiuodavo į Lie
tuvą, į Prusus, į Kuršą pirk
ti minėtų daiktų, bet ir patįs 
lietuviai ir kiti aisčiai žino
davo juros kelius. Tas pats 
antrojo amžiaus rašytojas 
Tacitus patvirtina, kad ais
čiai žinoję jurą ir jos kelius. 
IX amžiaus rašytojas Vu’fs- 
tanas,* aprašinėdamas ais
čių kraštą, pasakoja, kad 
ten buvę daug turtingų mie
stų, kur buvusi išsiplėtojusi 
prekyba. Vyriausis miestas 
buvęs vadinamas Truso, ne
toli juros, Prūsuose. Kartu 
Vulfstanas aprašo kelią, 
kad savieji, anglai, žinotų, 
kaip nuvažiuoti į aisčių že
mes. Tie miestai tur būti 
buvo pajūriais, ypač Prū
suose. nes pačioje Lietuvoje, 
anoje senovėje nedaug jų 
tebebuvo. Jau pirmiau sa
kėme. kad to krašto gintarą 
jau žinoję ir atvažiuodavę jo 
pirkti romėnai, graikai ir ki
tos pietų ir rytų tautos. Yra 
pėdsakų, kad su šiuo kraštu 
jau vesdavę prekybą finiki- 
jonįs ir kartagieniečiai. Tie
dvi tauti gyveno kelis šim
tus metų pirm Kristaus, pir
mieji Mažojoje Azijoje, ant-j 
rieji Afrikoje, prie Vidurže-

• • • •

Oras Lietuvoje gana žiau
rus. Žiemą šalčiai, speigai, 
rudenį, pavasarį nuolatinės 
darganos, vasara neilga, 
lytinga. Gyventi kokiose 
palapinėse negalima buvo, 
reikėjo pasitaisyti sau ge
resnę, šiltesnę užeigą, tokią 
kad galėtų apginti ir nuo 
speigų ir nuo darganų. To
dėl jau gilioje senovėje lie
tuviai mokėdavo statyti na
mus. Namai tie tuiėdavo 
kartais po keliolika sieksnių 
ilgio.. Troboje, arba grin- 
čioje, viduryje aslos būdavo 
išgrįsta akmenimis duobė, 
kad negriūtų ir nebirtų že
mė. Toje duobėje bepalio- 
vos rusėdavo ugnis, kurią 
lietuviai laikydavo šventa 
garbindavo ją, deivės Gabi
jos vardu vadindami. Ap
link tokį židinį stovėdavo 
pastatyti suolai arba iš mo
lio ir akmenų mūryti murai, 
ant kurių susėdusi šeimyna 
šildvdavosi, užėjus šalčiams. 
Prie tos pačios ugnies tiek
davo sau valgius. Dažnai 
toje pačioje troboje kartu su 
žmonėmis stovėdavo ir gy
vuliai. Pas tuos, kurie tu 
rėdavo daugiau jiegų pasi
statyti didesnius namus, vie
name namų gale stovėdavo 
žmonės, o kitame gyvuliai. 
Kartais gi gyvuliams ir pa
dargams būdavo statomi: 
skyrium nuo namų tvartai.

Be gyvenamųjų namų lie
tuviai turėdavo statytis dar 
javams džiovinti trobesį 
jauja vadinamą, kitur rėja, 
o dar kitur klojimu, nes lau
kuose laikomi javai per 
trumpą, neperdaug kaitriąk yasarą neįėjo iž
taip išdžiūti, kad galima bu
tų kulti.

.« « «

neperbrendamos ]>elkės, 
raistai, balos, daugybė eže
rų ir upių. Gyveno taip sau 
lietuviai, pasidaliję į daug 
nuo kita kitos nepriklausan
čių dalių, apygardų arba 
giminių. Kiekviena tokia 
apygarda turėjo savo vy
riausi valdovą, kun'gu arba 
kunigaikščiu vadinamą. Tie 
valdovai, gyvendami atski
rose pilyse, dažnai kovodavo 
tarp savos, stengdamies pa
glemžti kitas kito žemę, į- 
gyti platesnį plotą, didesnę 
galybę. Bendro, vieno visa: 
IJetuvai valdovo nebuvo, ne
buvo ir bendros valdžios, ku
ri butų vienijusi visus lietu
vius į vieną kruv^. Gilioj? 
senovėje ir nereikėjo tokios 
vienybės, nes nebuvo tokio 
r riešo, prieš kurį b itų reikė- 
ię stoti visai Lietuvai arba 
ir visiems aisčiams bendro
mis spėkomis. Užtat pai
kiau. XII amžiuje, kuomet 
tokie priešai staiga atsirado, 
nevisos aisčių tautos bespė- 
jo susituokti vienon vieny- 
bėn ir gavo žūti. Tais lai-» 
kais vieninteliu lietuvius vie
nijančiu ryšiu tebuvo bend
ra visiems lietuviams ir ki
tiems aisčiams tikyba, ben 
dri papročiai, kalba ir ben
dros kilties jausmas. Salio 
visa to dar ir tikybos išreiš
kė ja, stabmeldiškoji dvasiš
ki ja: krivės, vaidilos, burti- 
ninkai, žiniai ir kitoki dievų 
valios skelbėjai išdalies ne
buvo nė to, nė kito kunigo 
valdžioje; jie tarnavo vi 
siems, eidami nuo vienų prie 
kitų. Vyriausieji dievų tar
nai, Krivų-Krivės, turėdavo 
nuolatinę savo buveinę šven
tose vietose, kur būdavo die
vų aukurai. Tenai plaukda
vo žmonės iš įvairių kraštų.

Žmonės buvo liuosi, nie
kam nevergavo ir mylėjo be
galo tą savo liuosybę. Patįs 
kunigai valdovai negalėjo 
vieni nieko daryti, nepasi
tarę su vyresniaisiais savo 
žmonėmis. Kokiam svar
biam reikalui atsitikus, kaip 
pavyzdin, dedant dievams 
aukas nuo visos apygardos, 
rengiant bendrą medžioklę, 
o dažniausiai priešui užpuo
lus, būdavo sušaukiama to
kios mažos kunigaikštijos 
kuopa, arba vyrija. Pilies 
valdovas kunigas, arba koks 
krivė, ar viršaitis paleisdavo 
lazdą, krivulę vadinamą, ku
rią kiekvienas turėdavo nu
nešti pas savo artimiausi 
kaimyną, į dešinę einant, o 
tas pas kitą, kol tokiuo budu 
krivūlė neapeidavo visų ir 
nesugrįždavo atgal pas ta, 
kas ją buvo paleidęs. Kiek
vienas, nešdamas krivulę, 
turėdavo pasakyti savo kai
mynui. kada turi ateiti į su- 

: eigą ir kur.
Tuo tarpu, kuomet Lietu

va taip sau ramiai, ilgus 
amžius nė kieno nekliudo
ma, gyveno, būdama nuoša
liai nuo kitos Europos, tenai, 
Pietų ir Vakarų Europoje, 
pradedant nuo ketvirtojo 
amžiaus galo ir penktojo 
pradžios, kilsta po kits kito 
dažniausi ermideriai, bai
siausios karės. Iš Azijos,

K Vi. f i
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Tai šitas žmogus pasirašė po memorandumu, reika
laujančiu Lietuvai "svetimo kraujo karaliaus.” Tai ši
tas yra kun. Bartuška. Tai jį Amerikos klerikalų Tary
ba nusiuntė Šveicarijon savo pinigais kaipo oficialį savo 
atstovą ir "diplomatą,”

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on June 
5, 1918, as reųuired by the Aet of October 6, 1917.

DEBSAS REIKALAUJA KAD SOCIALISTU 
PARTIJA PAAlšKINTŲ SAVO POZICIJĄ.

Sako, St. l/ouise priimta 
platforma šiandien remties 

nebegalima.

minių jūrių.
Žemės ukiui reikalingus 

padargus: žambius, kitaip 
sakant arklus arba žagres, 
taip gi ratus, spragilus ir ki-( 
tus Įrankius kaip lietuviai,1. . 
taip ir kitos aisčių tautos kios,

dėjo veržtis i Europą viena 
tauta kitos, jieškodamos 
sau naujų vietų, naujos bu- 

j veinės. Per dabartinę pietų 
■ Rusiją, šąli]) Lietuvos sienų, 
| praslinko gotai hunai, vis 
traukdami i saulėleidį. Pa
keliui tos smarkios, stiprios 
naujai antpludusios tautos 

(sutikdavo jau senai gyve
nančias tautas: kildavo 
(smarkios kovos. Nuveiktie
ji traukėsi toliau, stumdami

'lokiu tai budu ilgus am
žius lietuviai gyveno sau ra
miai, ardavo laukus, sėdavo 
ir pjaudavo javus, po nuskus 
grumdavosi su galiūnais lo
kiais, taurais ir kitokiais 
žvėrimis. Būdami stiprus, 
drūti ir drąsus, buvo kartu 
netik lėtus, bet ir taikus. WI1<MI
Niekas jų nekliudė, ir jie,toliau esančias tautas. Taip 
nieko nekliudė. O nuo prie vjenį varė kitus iš senai jau 
sų, nuo aplinkinių tautų ant
puolių juos saugodavo tan- 

neįžengiamos girios,
užimtų vietų, tie dar kitus.

(Toliaus bus.)

Socialistų Partijai būtinai 
reikia sušaukit nepaprastą 
suvažiavimą ir pasakyti, 
kaip šito kritiško momento 
šviesoje partija atsineša 
prie karės.

Partija nebegali daugiau 
remtis St. Louiso platforma, 
kuri buvo priimta metai at
gal, kuomet Suv. Valstijos 
dar nebuvtr aktualiai prie 
karės prisidėjusios: stove- Į 
dama ant šitos platformos ( 
ji negali pradėti nei tos j 
svarbios politinės kovos, ku-l 
ri dabar prasideda.

St. IjOumo platforma at
sakė reikalavimams ir tiko 
prie aplinkbių kuomet ji bu
vo priimta. Tūli išsireiški
mai buvo neapgalvoti ir pa- 
liko taip, kad juos galima vi
sai klaidingai aiškinti; bet' 
apskritai ji buvo gana svei
kai suformuluota ir partijos 
didžiuma karštai ją užgyrė.
.Nustatyta Partijos pozi

cija linkui karės pilnai suti-j 
ko su tarptautinio judėjimo j 
pozicija nuo pat pradžios. 
Socialistų Partija, būdama 
priešinga kiekvienai karei: 
ir systemai, kuri gimdo 
kares, pasmerkė tuo
met tą baisią skerdynę, 
kuri aplaistė Europos žemę 
nesuskaitomų savo aukų I 
kraujais, ir visomis savo jie-: 
gomis protestavo prieš į- 
traukimą į tą pašėlimo ir 
naikinimo sukuri šios šalies.

(Čia vieną parafą išlei- 
džiam. Red.)

Bet nuo to laiko praėjo 
metai nepaprasčiausių ir vi
sai netikėtų atsitikimų. Tūli 
užreiškimai įdėti ton plat- 
formon metai atgal šiandien 
yra kriminališkas prasižen
gimas prieš įstatymus, ku
riuos nesenai išleido kongre
sas ir kitos įstatymdarystė.-. 
Pradėti dabar svarbiausią 
musų istorijoj rinkimų kovą 
atsistojus ant tokios plat
formos, tai butų tiesiog 
kvailystė, jeigu ne visiška 
savžudystė. Išsireiškimai, 
kurie tapo nelegaliais, turi 
būti panaikinti. Jie nebuvo 
svarbus nei tada, kada buvo 
priimti, bet tada negalėjo 
ir kenkti, šiandien jie ta-i 
po šakotu vėzdu, kuriuo mu-j 
sų priešas gali mus pagul
dyti. ' I

Karės padėjimas, kiek pa
liečia Socialistų Partiją, 
šiandien yra visai kitoks.

rėjusio kaizerio samdyti ka
reiviai. Ir visa tai daroma 
dėl tautybės dievaičio, dėl 
kaizrio ir "laterlando” gar
bės.

Rusijos revoliucija gali 
būti sutriuškinta, beginklis 
proletariatas gali būt apga
lėtas, o iš prakilnių valstie
čių ir darbininkų padaryti 
vergai; bolševikai gali būti 
nuversti, o gimstanti demo
kratija paskandinta jos pa
čios kraujuose ir griuvėsiuo j 
se; provincija po provinci-j 
jos gali būti išrauta iš pa- Į 
vergtų ir bejiegių žmonių; 
Lenkija gali būt išteriota, 
r'inliandija užgriebta, o Če
kija persekiojama; Liebkne
chtas ir Rožė Luxemburg

i

cinių kaimynų, kurį jie jau 
yra numetę.

Taip yra šitam krizyje su 
Vokietijos didžiumos soci
alistais. Bergždžias tai daly
kas juos dar teisinti ilgiaus. 
Kokios nebūtų to priežastįs, 
toks yra faktas, ir tai yra 
tuščia ir bloginus negu tuš
čia mėginti tą faktą užslėpt.

Partija turi prabilti.
Aš čia tik trumpai nuro

džiau kaikurias priežastis, 
dėl kurių aš manau, kad bū
tinai rekalingas nepapras
tas suvažiavimas apkalbėji
mui to svarbaus klausimo 
dabartiniu momentu. Parti
ja pati turi tai padaryti, ir 
aš linkęs esu pasitikėti dele-

Z™. \U^C“WU1 V galais, kad jie padarys vis- 
gali būti Įmesti kalėjimai]i.(partijai reikalinga, 
bocialistų geidimai gah būti j lki šiol 1 rarJtija mokėdasVJ 
užsmaugti _ ir kiekv.enas jpafdtiktj kiekvieną kilusį 
krauju nupirktas demokra-|^rieš j klausim? ? j; taiy ticlznmoa eroli hnri cnrnnlfnc 1 f . . 5 . * 1tiškumas gali būti sumaltas 
po geležiniu kaizerio batu, pat mokės pasitikti šitą.

Bet laikas reikalauja

negu jis buvo metai atgal. 
Rusijos revoliucija permai
nė Europos išvaizdą, ir šita 
revoliucija, svyruodama 
tarp mirties ir gyvybės 
šaukia socialistų judėjimą 
parodyti savo ištikimybę 
tarptautinės demokratijos 
principams.
Vokietija pasiryžus sutruš- 

kinti Rusiją.
Vokietijos karės viešpa

čiai, jų pagelbininkai jun
keriai ir paklusnios jiems 
karinės oruos nebesislepia 
ilgiau su tuo, ką jie nori pa
daryti bolševikams. Jie aiš
kiausia parodė svietui, kad 
jų tikslas vra išnaikinti so-
'cialę demokratiją Rusijoj ir 
paversti tą didelę tautą į 
vergų naciją. Tai yra jų 
nuogas, begėdiškas tikslas, 
kuris laužo jų pačių sutartį 
ir prieš kurį Vokietijos žmo
nės nedaug teprotestuoja

Rusijos proletariatas su 
Leninu ir Trockiu turėjo vil
tį, kad Vokietijos socialistai 
paseks jo pavyzdį ir nuvers 
kaizerį, kaip kad caras buvo 
nuverstas. Bet deja! vietoj 
sukilus prieš pragaro Ho- 
genzollernus visomis savo 
jiegomis, jie dar leido, kad 
tie HohenZollernai juos pa
vartotų užpuolimui ant Ru
sijos ir kaa sutriuškinus te
nai laisvę neduoti pas save 
laisvei įvykti.

Mes kantriai laukėme, tik
rai tikėjomės, kad Vokieti
joj kas nors atsitiks. Mes 
buvome patikėję, kad didis 
social-demokratų judėji
mas toj šalyj tik laukia pro
gos stoti kovon už laisvę. 
Bet Vokietijos social-demo- 
kratija nieko panašaus į re
voliuciją nepadarė ir neketi
na padaryti. Atkartotinai 
buvo parodyta, kad vokiečių 
judėjimas prikibo prie naci
onalizmo ir visuomet pasi
ryžęs lieti savo kraują už 
"faterlandą.”

i Pirma kaizeris, o paskui 
socialistai parodo savo pozi
ciją jeigu ne žodžiais, tai 
darbais. Jie taip yra įgąs
dinti ir suterorizuoti prūsiš
kojo militarizmo, kad jie ne
drįsta užimti revoliucinės 
pozicijos nei viename šios 
karts klausime. Jeigu pa
prasti darbininkai išeina 
ant streiko sustabdymui 
pramonės kad padarius so- 
cialę revoliuciją, tai jų įbau
ginti vadovai liepia jiems 
mesti streiką, bijodami, kad 
jų nepradėtų šaudyt pačių

K - - 1 1 • • Ot’V IdlKdb ieindldUldbet Vokietijoszmonesbakiai it0 vcikim0 ir reikJ0 
negah protestuoti Didžiai, darbas neturėtu b,jt atidė. 
isgn-tas Raizor.ar.do sočiai- Įjojamas. Juo greičiau Par- 
demokratų judėjimas ta>P.tia bi, tua riau 
yra bejiegis, kad tarytum jis. aš galiu drąsiai sakyt> 
butų iš vienų kūdikių. Liud-,kad djdeĮa pa|.Įjjos narių di
na taip sakyti, liet neisrodo, dįjuma pritaria tani, kad

C partijos pozicija linkui ka
rės butų nustatyta is naujo, 
ir aš tikiuos, kad bus pa
kankamas narių skaičius, 
kurie pritars, kad tam tiks
lui turi būt sušauktas nepa
prastas suvažiavimas.

Prieš, mus stovi begalo 
svarbus reikalai ir kritiškas 
padėjimas. Viskas priguli 
nuo greito, išmintingo ir

kad galima butų laukti 
sukilimo iš vidaus prieš 
tokį pasibaisėtiną padėjimą.

Vokietijos liaudis, jos tar
pe ir socialistai,su keliais tik 
išėmimais, netik kad negali 
sukilti prieš jų viduramži
nius viešpačius ir jų barba
rišką militarizmą, netik at
sisako numesti jungą nuo 
savęs, bet dar pasiduoda, 
kad juos pavartotų užtvirti- drąsaus veikimo, 
nimui jungo ant jų revoliu- Eugene V. Debs.

Fourerizmas Amerikoje.
(Tąsa nuo antro pusi.) 

bet jei tos trįs valstybės sa- 
vytarpy nesutiktų, tai Aust
rija turėtų būt nuveikta, o 
tuomet išnyktų ginčas už 
viešpatavimą ant kontinen
to tarp Francuzijos ir Rusi
jos, prie to Rusija turėtų ge
resnių laimėjimui šansų. Sa
koma, kad tasai straipsnis 
atkreipė domą Napoleono, —r- 
kuris buk persergėjęs leidė- salos.

i mos harmonijos rezultatu, o 
ne vyriausiu jo siekiu.

"Dievas — sako Fourier— 
sutvėrė visatą pagal vieno
dą ir sąlydų planą, todėl tar
pe visa to, kas yra, viešpa
tauja sąryšio harmonija: 
tarp neorganiškos ir orga
niškos medžiagos, tarp Die
vo, žmogaus ir žemės, taipgi 
tarpe žemės kamuolio ir vi- 

Apdovanodamas 
jus, kad ateity panašių pa žmogų tūlais instinktais ir 
žvalgų neskelbtų. ‘ | palinkimais. Dievas nori

1808 metais Fourier išlei
do pirmą stambesnį savo: 
veikalą antgalviu 
judėjimų ir abelnų likimų į 
teorija.” Tolesniai 1822 me
tais pasirodė "Naminio ir 
agrario bendravimo trakta
tas, arba visuotinos harmo
nijos teorija. 1829 metais 
išėjo "Naujas pramoninis 
pasaulis” ir du tomai "Ne
teisingoji pramonė ir jos gy
duolė, patraukianti pramo
nė," išleisti 1835 ir 1836 me
tais.

Pirmas tų veikalų vaizdi
ną jo visuomenės systemos 
abelną braižinį, kiti gi pa
švęsti atskirų jos dalių ir 
punktų nustatymui.

Fouriero visuomeninė 
tvarka yra nuosakiausia ir

į palinkimais. Dievas nori 
laisvo ir visiško tų instink
tų išbujojimo, o ne stelbimo 

Keturiu ■Taigi žmoSaus Pa*
■ - ;. geidavimai yra teisėti ir

naudingi, o idealiu visuome
nės surėdymu yra toksai, 
kuris savo nariams duodąs 
galios patenkinti juos."

Tolesniai Fourier analy- 
zuoja žmonių palinkimus ir 
atidengia jų net dvylika. Su
grupuoja jis juos sekančiai:
a) Penki kūno pajautimai— 
matymas, girdėjimas, užuo* 
dimas, skonis, palietimas;
b) Keturi jausmo palinki
mai — draugiškumas, meilė, 
ambicija ir noras steigti šei
myną; c) Trįs valdantieji 
palinkimai — lenktyniavi- 
mos, noras keitimo ir sudėti
nis.

Iš tų impulsų penki pir- J • 1 • 5 •

mi, veda prie elegancijos, 
patogumo, dailės mėgimo 
bei kūno sveikatos ir sma
gumo.

Antros grupės keturi pa
linkimai veda prie lygsvarių 
ir sąlydžių draugijinių san- 
tikių žmonių tarpe, dėlto va
dinami taipgi visuomeni
niais palinkimais.

Trečios grupės trįs palin
kimai yra ypatinga Fourie
ro kreacija ir reikalauja tū
lų išsiaiškinimų. Dešimtasai 
palinkimas — noras lenkty- 
niuotis, Fouriero vadinamas 
"kabalistiniu" (cabaliste), 
yra tai dvasia (noras) kivir
čų, suokalbių (koterijos), 
fntrigų bei varžymosi. Pa
dorus patenkinimas tų pa
linkimų, kaip ve, lenktynia
vime delei produkto ypaty
bių, yra išdirbimų ir išradi
mų progreso šaltiniu. Vie
nuoliktas palinkimas Fou- 

(Toliaus bus).

smulkmeniškiausiai apdirb- mi, jej vra tinkamai lavina-
ta iš visų kitų utopininkų 
pasiūlytų systemų; neįsido
mėjus ir nepažinus vyriau
sių Fouriero systemos bruo
žų, negalima tinkamai ap- 
kainuoti tos systemos iššau
kto abipus žemės skritulio 
žmonių judėjimo.

Fourier yra visuomeni
nės harmonijos apaštalu.

Kaip tik priešingai daugu
mai utopininkų, šiandieninio 
surėdymo kritikoje išėjimo 
punktu pas Fourierą yra ne 
teisingas turtų padalinimas, 
nei gi kentėjimas betur
čių, tik anarchija ir šių die
nų produkcijos eikvojimas, 
taipgi nuo darbo atgrąsi- 
nantis jos padėjimas, Four
ier ne atsišaukia į žmonių 
jausmus, bet į materialius 

i jų interesus. Jo obalsiu yra 
ne "teisingumas,” bet "tvar
ka,” o visuotinas gerbūvis ir 

■ žmonijos laimė pas jį yra tik 
draugai socialistai — sužvė-! pašaliniu abelnos jo syste-
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Milžiniškas protestas prieš 
pavergimą Lietuvos.

BROOKLYNO, NEVVAR- 
KO IR NORWOODO LIE

TUVIAI PASMERKIA 
KAIZERI IR JO BER

NUS — KLERI 
KALUS.

ei jų. Apskelbimuose jie jį 
pavadino: ”Didelis protesto 
mass-mitingas prieš kaizerį 
ir jo bernus — klerikalus.” 
Pamatę šitų apskelbimą, 
Ncvvarko klerikalai persi
gando. Sakoma, kad jų ly-

Nevarko vyčius policija iš- deriai, pasiėmę tų skelbimų, 
vaikė kaipo pro-germąnus. buvo nubėgę jjolicijon reika- 

-----------Jauti, kad ši prakalbas už
Visos Amerikos lietuvių draustų; bet policija paty- 

kolonijos sujudo protestuoti rus prakalbų tikslą, klerika- 
prieš kaizerio pa ikėsinimą lūs išvijo. Tuomet jie sušau- 
pavergti Lietuvą ir užkrau- kę nepaprastą savo draugi 
ti ant jos dalį savo „karinės jos susirinkimą ir nutarę pa- 
naštos.” :tįs prakalbas ardyt. Nuta-

Podraug Amerikos pažan- iį, kad kiekvienas draugijos 
gus lietuviai pasmerkia ir narys po $1.00 bausme turįs 
savo klerikalus, kurie kaip eiti j prakalbas ir kelti triu- 
Lietuvoje, taip ir Amerikoj kšmą.
darbuojasi Vokietijos impe ! Taip jie ir padarė. Suėjo 
rialistų naudai. Takol Rusi- visi. Susirinko tiek svieto 
ją valdė caro valdžia, tai tie kad salėj ir vietos neužteko 
atžagareiviai buvo griežtai 
priešingi atskirimui Lietu- ko ant langų klausėsi ir žiu- 
vos nuo Rusijos; tuomet 
jiems Rusija buvo gera. Bet 
kuomet Rusija pasii ’o -avo draugijų atstovai. Pirminin- 
nuo carizmo ir liko laisviau- kas d. Žolynas atidarė mitin
sią šalis pasaulyje, tai tuo- gą ir, paaiškinęs jo tikslą, 
met lietuvių reakcionie- perstatė Michelsoną į kalbė- 
riams ji pasidarė jau negera tojus, primindamas susirin- 
Tuomet tie žmonės, kurie kusiems, kad užsilaikytų ra- 
pirma rėmė caro valdžią,1 miai, nes triukšmadarius po- 
pradėjo visa gerkle rėkti, licija galėsianti 
kad Lietuvą reikią nuo Ru_ kaųx) Vokietijos agentus, 
sijos atskirti. I

Taip šaukė klerikalai Lie- lų padėjimą, 
tuvoje ir Amerikoje. Lietu-!pradėjo išrodinėti, kaip kle- 
voje jie su vokiečių valdžios-iškalai visuomet ėjo prieš 
pritarimu įkūrė Šalies Tary- Lietuvos laisvės reikalus, 
bą ir visų lietuvių vardu nu-,kaip jie pirma gynė caro 
tarė „sujungti Lietuvos valdžią; kaip jie uoliai „mal- 
valstybę su Vokietijos im-'šino kramoią ’ Lietuvoj, i 
peri ja amžinais muitų, pirk- dant palaikius ant Lietuvos 
lybos, kariumenės, finansų J žmonių caro jungą, ir kaų 
ir geležinkelių ryšiais.” Pas-jie dabar, kuomet caro vai 
kui vyriausis jų atstovas !džios jau neliko, pradėjo lai- 
Kauno vyskupas Karevičius-žylis prie Vokietijos junke- 
nuvažiavo su kitais kunigais rių ir traukti Lietuvą į ji 
į Berlyną prašyti, kad vokie- vergiją; kalbėtojas skaitt 
čių valdžia paskirtų Lietu- Lietuvos pardavimo doku- 
vai karalių. Dar vėliaus 
klerikalai suvažiavo Šveica
rijoj ir nutarė, kad tasai ka
ralius turi būt „svetimo” 
(vokiško) kraujo. Po šituo 
nutarimu pasirašė ir Ameri
kos klerikalų atstovas kun. 
Bartuška.

Visais šitais nutarimais 
pasiremdami Vokietijos jun
keriai ir užgriebė Lietuvą. 
Kaizerio valdžiai dabar ne
reikia prieš pasaulį nei tei
sintis dėl Lietuvos pavergi
mo. Jisai turi rankoj doku
mentus, kur patįs lietuviai 
reikalauja, kad Lietuva bu
tų suvienyta su Vokietija 
„amžinais ryšiais.’’

Prieš šitokį biaurų kleri
kalų darbą, prieš šitokį jų 
patarnavimą plėšikiškiems 
kaizerio pienams, Amerikos 
lietuviai ir pradėjo kelti pro
testus.

Gegužės 31 Brooklyno lie 
tuvių socialistai buvo sušau
kę tuo tikslu didelį protesto 
mitingą New Plaza salėj, 
Klerikalai išgirdę apie šitą 
mitingą, nutarė jam kenkti. 
Kad atitraukus publiką, jie 
ant greitųjų parengė tuo pa
čiu laiku savo prakalbas. 
Bet į jų prakalbas atėjo tik 
saujalė žmonių. Tuo tarpu 
gi į socialistų šaukiamąjį 
mitingą susirinko arti 500 
žmonių, nežiūrint kad čia ir 
už įžangą reikėjo mokėti po 
10 centų, kuomet į klerikalų 
prakalbas įnėjimas buvo ne
mokamas. Už kalbėtoją so
cialistai buvo pasikvietę 
„Keleivio” redaktorių Mi
chelsoną. Jisai nupiešė Lie
tuvos pardavimo istoriją ir 
perskaitė protesto rezoliuci
ją, kuri buvo jau priimta 
Worcesterio, Binghamtono, 
Scrantono ir So. Bostono lie
tuvių. Brooklyniečiai užgy- 
rė rezoliuciją vienbalsiai, 
ir nutarė paskelbti ją New- 
Yorko anglų laikraščiuose.

Ant rytojaus, 1 birželio, 
tokį pat protesto mitingą 
sušaukė Newarko lietuvių 
draugijų Sąryšis, į kurį įnei- 
na apie 10 įvairių organiza-

Daugelis užsikabinę iš lau.

įėjo, kas čia bus.
Ant pagrindų susėdo visų

areštuoti

Klerikalai atsidūrė į keb-
Kalbėtojas

mentus, kaltina vyskupą 
Karevičių ir kitus klerikalu 
savo šalies išdavystėje, o vy 
čiai su davatkomis klausos 
ir nedrįsta kelti triukšmo 
Salėje taip tyku, kad rodos 
jog žmonės liovėsi ir kvėpa 
vę. Bet kuomet perskaity 
ta protesto rezoliucija ir pir
mininkas paprašė susirinku
sių ją nubalsuoti, vienas vy 
čių vadas ėmė reikalauti 
balso. „Ką nori pasakyt?' 
klausia pirmininkas. ”Aš no
riu, kad šitą rezoliuciją pir
mą paleist ant diskusijų,” 
sako vytis. Pirmininkas pa
aiškina, kad čia ne diskusijų 
vakaras ir todėl jų negal 
būt, o prie to ir laiko jau nė
ra (buvo netoli 11 valanda). 
Vyčiai pradeda kelti lermą 
Pirmininkas prašo susirin 
kusiųjų pakelti rankas, ka 
sutinka su rezoliucija. Paki
lo šimtai rankų ir žmonės 
šaukdami ura sustojo an' 
kojų, išreikšdami tuo budu 
pilną savo sutikimą su. rezo
liucija, kuri pasmerkia kai
zerį ir jo bernus — klerika
lus.* „Dabar tegul pakelia 
rankas tie, kurie prieš rezo
liuciją. kurie už kaizerį’’ 
patarė Michelsonas. Pirmi
ninkas patarimą pakartojo 
bet nei viena ranka prieš 
rezoliuciją nepakilo. Tokiu 
budu, protesto rezoliucija ir 
čia likos priimta vienbalsiai.

Bet klerikalų vadai nenu
siramina. Jie ūžia ir kelia 
triukšmą. Nepatinka jiems, 
kad susirinkimas pasmerkė 
vyskupą Karevičių ir kitus 
Lietuvos laisvės pardavikus. 
Tuo tarpu kas-žin kas pra
nešė apie tai policijai. Be
matant atlėkė policijos veži
mas ir tarp durų pasirodė 
apie pusė tuzino policmanų. 
Katras tik vytis pašoka, po
licija tuojaus tą už sprando 
ir laukai. Į penkias minu- 
tas išjojo visus triukšmada
rius. Susirinkimas užsibai
gė gražiai ir protesto rezo
liuciją nutarta paskelbti vi
suose vietos anglų laikraš
čiuose.

Pereitą nedėldienį 2 bir
želio, Norv/oodo, Mass., lie
tuvių draugijų Sąryšis taip
gi buvo sušaukęs vietos lie
tuvių susirinkimą, kad už
protestavus prieš kaizerį ir 
jo agentus. Vėl kalbėjo 
„Keleivio” redaktorius Mi
chelsonas ir priimta ta pati 
protesto rezoliucija.

Be to da Norvvoodo lietu
vių susirinkime paaiškėjo, 
kad klerikalų taryba iš Wa- 
shingtono dabar pradėjo 
siuntinėti lietuvių draugi
joms ir pavieniams tam tik- i 
ras rezoliucijas ir pataria I 
rinkti po tom rezoliucijom. 
parašų ir su parašais vėl jas ■ 
grąžinti. Šitos rezoliucijos j 
neva protestuoja prieš kai
zerio pasikėsinimą paverg
ti Lietuvą, bet jos nieko ne
sako prieš vyskupą Karevij 
čių ir kitus Lietuvos parda
vikus. Aišku, kad rinkda
mi parašus „prieš kaizerį” j 
klerikalai nori tiktai pri-j 
dengti savo išdavystę. Jie j 
Įklimpo į balą ir dabar nori,: 
kad visuomenėsavo parašais j 
ištrauktų juos iš tos balos.; 
Todėl d. Žurinskas irpasakė: ■ 
„Kas pūslėta savo ranka po 
tokia klerikalų rezoliucija | 
pasirašys, tas padės jiems 
išsiteisinti iš savo juodų dar- ‘ 
bų.„

Jeigu klerikalai ištikrųjų 
priešingi Lietuvos pajungi
mui, tai visų pirmiausia te
gul jie pasmerkia savo vy- 
riausijį vadą vyskupą Kare
vičių, atžagareiviškają Lie
tuvos Tarybą ir visus kitus 
Lietuvos laisvės pardavikus. 
Pakol jie jų nepasmerks, pa
tol jie su savo rezoliucijo
mis tegul geriau nei bando 
įmonėms akių dumti.

DA KAS LINK MANO 
MARŠRUTO.

Kadangi daugelyj vietų 
atsišaukia ir nori surengti; 
man maršrutą, todėl šiuomi, 
noriu pranešti lietuviškai 
visuomenei, kad pasekmin- 
giau tą darbą atlikus, mano 
orakalbų temą.

Du vakaru laikysiu pra
kalbas vien tik iš inkvizici
jos ir bus rodomi paveikslai; 
trečią vakarą prakalbą iš 
astranomijos, taipgi paveik
iuose.

Inkvizicijos paveiksluose 
bus rodoma, kaip baisiai ir 
m kokiais baisiais įrankiais 
katalikų kunigija kankino 
nokslo vyrus, vergus, mote- 
ns, kurios nenorėjo pasiduo
ti į katalikų paleistu vingus 
klioštorių urvus.

Iš astronomijos bus rodo
mi paveikslai, kaip susitvėrė 
Žemė, mėnuo, kometos, pla
netos, saulė ir tt.

Taigi, kur tik randasi lie
tuvių apgyventa kolonija ir 
laisvų draugijų bei kuopų,; 
oasistengkite surengti pra
kalbas per tris vakarus. Šios 
orakalbos darbininkams yra 
labai naudingos. Męs gy-| 
vendami persitikrinom, kad 
darbininkai nepagerins savo 
būvio kitaip, kaip tik paliuo- 
dami savo protą nuo kunigi
jos prietarų, kurie laikė mus 
pavergus per šimtus metų. 
Socialistas negali būti tikru 
socialistu, pakol nepaliuo- 
suos savo protą nuo prieta
rų. Pakol apleisiu Chicagą. 
pasiskųbinkit atsišaukti lie
tuviai iš Illinois, Indiana, 
vVisconsin, Iowa, Nebraska 
ir kitų valstijų. Juo dau
giau vietų atsišauks, tuo bus 
pigiaus.

Atsišaukit pas Liet. Laisv. 
Susivienijimo sekretorių 
šiuo adresu:

Julius Mickevičius,
1505 N. Paulina st., 

Chicago, III.
T. J. Kučinskas.

EKSPLIOZIJA FABRIKO.! 
UŽMUŠĖ 4 ŽMONĖS.

Okmulgee, Okia.— Perei
tą panedėiį netoli nuo čia iš
tiko gazolino fabrikoj eks- 
pliozija ir 4 žmonės užmušė, 
o du sunkiai sužeidė.

Pajieškojiniai
Pajieškau brolių Petro ir Miko Kiš- 

konių, iš Toliškių kaimo, Darsūniškiu 
parap, Trakų pav, Vilniaus gub., 
Petras gyveno Hyae Park, Mass. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Jurgis Kiškoms, (25)
55 Knigths str., Keene, N. H.

Pajieškau Antano Rabučiau^ko, nuo 
Šventabračie, Kauno gub, gyveno 
Joliet, Jll.. dabar, rodos, gyvena Am- 
sterdam. N. Y. Turiu svarbų reikalą 
ir jo paties ar kas ji žino meldžiu at
siliepti.

B. Auramaičiukė-Albert,
804 N: Eastern avė., Joliet, Iii.

Piejieškau savo giminių ir pažįsta
mų. aš esu iš Bočių sodžiaus, Eržvil
ko parapijos. Raseinių pav., Kauno 
gub. Meldžiu visų mane pažįstančių
jų atsišaukti, atsakymą duosiu kiek
vienam. (24)

Stanislovas Neikus,
514 ĮO-th sti, N. W. Washington D C

Pajieškau savo tėvo Antano Grin
kevičiaus, Vilniaus gui>, Bostrakių 
pav., Alavės. parapijos ir kaimo. Pra
sišalino 5 d. spalių mėti. 1916 metais.

Kas pirmas apie jį praneš skiriu $3 
dovanų. Rašykit tokiu antrašu:

Julia Grinkevičiutė,
8 Lavrrenee str., Worcester, Mass.

Pajieškau seseries Elzbietos Poške- 
viciutės, iš Strazdų kaimo, Rudami
nos parap., Suvalkų gub. Jds pa
čios atsišaukti ar kas ją žino malo
nės pranešti.

Jonas Poškevičius,
BOX 374, . Johnston City, III.

Pajieškau pusbrolio Jurgio ir dėdės 
Juozapo Buišių, iš Kemeršių sodžiaus, 
Kuršėnų parapijos. Šiaulių pav, 
Kauno gub, pirma gyveno Rockfor- 
de, jų pačių atsišaukti ar kas juos ži
no meldžiu pranešti.

Elzbieta Shnipiute (24)
43 Tillman avė, Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Antano Samaliaus, 
pereitais metais gyveno Hartshorne, 
Oklahoma ir dirbo anglių kasykloj, 
jo paties atsišaukti ar kas jį žino 
meldžiu pranešti. (25i

W. Samalius,
BOX 231, Sydney Minės,

N. S. Canada.

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, Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti. (23»

Albinas Daukšas.
604 Oakland avė., Teoria, Iii.

Pajieškau Kastanto Rimaškos, iš 
Ukmergės miestelio, Kauno gub., gy
vent' Lavrrenee, Mass. Jo paties ai 
kas apie ji žmo meldžiu atsiliepti.

Rapolas Slabniauskas, (24)
41 Hindle str, Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Juozapo Ūdros, is 
Klaviškių kaimo, Zarasų pav, Kauno 
gub. Jo peties atsišaukti ar kas jį 
žino meldžiu pranešti. (24)

A. W. L droš,
BOX 31, iiillcrest, Altą, Canada.

Pajieškau brolio Juozapo Varanai- 
čio ir švogerio Pranciškaus Norvai
šos taipgi Stanislovo Grigalaiėio ir 
•Juozapo Drazdausko ir kitų savo pa
žįstamų ir draugų meldžiu atsišaukti. 

Feliks S. Yanusas, (24)
Go. C. 303 Ammunition Train, 

Camp D1X, N. J.

Pajieškau brolio Vincento Račkai- 
čio ir svugcrių Jurgio ir Antano 
Skridlių, visi iš Karalgirių, Sered
žiaus parap. Kauno gub. Turiu svar-* 
bų reikaią ir meldžiu jų pačių atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

Kazimieras Raškailis,
21 Halis avė. Salėm, N. J.

Pajieškaa draugų ir pažįstamų, aš 
esu iš Pakruostes kaimo, Surviliškės 
parapijos, Kauno apskričio. Visų 
mane pažįstančių meldžiu atsišaukti 

Jce Samolis, (24)
Co B 601 Engineers, Camp Glen, 

Bumic, Md.

Pajieškau brolio Kazimiero Danie
liaus, iš Lietuvos atvažiavo į rhiladel- 
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.

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

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

Pajieškau brolio Kajetono Luko 
šaičio. iš Radviliskės miesto, Šiaulių 
pav, Kauno gub, pirma gyveno New- 
Yorke. Jo paties atsišaukti ar kas jį 
žino malonės pranešti už ką busiu dė
kinga. (24,

Antanina Dakniutė,
104 James st, Nevr Haven, Conn.

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

J. T. K.,
443 Grand avė, New Haven, Conn.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos, ne 

jaunesnės 20 metų ir ne senesnės 30 
metų, be skirtumo tikėjimo. Aš esu 
33 metų. Meldžiu atsišaukti, atsaky
mą duosiu kožnai. (24)

A. S.
1264 St. Aubin are, Detroit, Mich.

MIRK,
JURGIS YUKNA 16 dieną gegu- 

š. m likosi anglių kasyklose užmuš
tas. Paėjo iš Kas barė n ų sodžiaus, 
Batakių parapijos, Raseinių pav., tu
rėjo 50 metų amžiaus. Jo brolis gyve
na bene Pittsburghe. Platesnių ži
nių malonės kreiptis.

Leonas Peleckis, (25)
Laffayet, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 30 metų amžiaus, aš e u 
28 metų, meidžiu atsišaukti, plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

M. Čepas,
2401 Doce st, Sioux Cit.v, lova.

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

Jonas Stapalionis,
5)65 Lovely st, Portland, Oregon.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiau, mylinčios 
gražų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 
27 metų amžiaus, iiuosas nuo kariu
menės. Meldžiu atsišaukti, sn pirmu 
laišku pi isiusdamos savo paveikslus.

J. W. G. (25)
1086 Broadvvaj, Gary, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 40 
metų amžiaus, mylinčios gražų drau
gišką gyvenimą. Aš esu 43 metų 
darbininkas. Platesniu žilių mel
džiu kreiptis šiuo adresu: (24)

M. E,
2138 Hamilton str,

Cleveland. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, ne senesnės 30 metų, 
mokančios rašyti, vidutinio ūgio, link
simos išvaizdos. Aš esu 36 metų, 
moku gerą amatą ir gerai uždirbu. 
Meldžiu atsišaukti, si pirma laiško 
prisiųsti savo paveikslą," atsakymą 
duosiu kiekvienai.

Petras Laps, (24)
763 Tilden str, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
senesnės 28 metų amžiaus, aš esu 23 
.netų, laisvų pažiūrų, mylinti gražų 
gyvenimą, be skirtume tikybos, malo
nės atsišaukti sn pirmu laišku pri- 
sųsdai.ios savo paveikslą.

A. S. (23)
4133 So. Sacramento avė,

Chicago, III. •

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios dorą gyvenimą ir sutinkan
čios apsigyventi vakarinėse valstijo
se. Aš esu 38 metu amžiaus, 5 pėdų 
ir 11 colių augštas. Platesnių žinių 
meldžiu kreiptis laišku šiuo adresu: 

Joe. Denibsky, (23)
Sevvord Hotel, Seattle, Wash

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

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

T

Gerbiamas Petrauskas Dainuoja musų Gimtines Dainas
10-inch 75c.

E3796. (Bernužėli nesvoliok. M. Petrauskas, tenoras.
(Eisiu mamei pasakysiu. M. Petrauskas, tenoras.

(Tamsioji Naktis.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS 

BARBERfS.
Vienas kad dirbu visą laiką; 

antras — tik vakarais. Mokan
tys tą amatą atsišaukit tuoj’aus. 
Mokestis gera geriems darbinin
kams. (?)

J. K.. 221 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Kas turi iš lietuvių švarų, nemažą 
kambarį dėl išrandavojinio. meldžiu 
greit pranešti man šiuo antrašu: 

M. J. SHILEIKIS,
255 Broadwav. So. Boston, Mass.

REIK ALA UJU P AG ELBi NIN K Ų.
Prie organizavimo žmonių, kyd 

pirkti visokius daiktus tiesiog nuo 
Gamintojų.

Norintieji pradėt mokintis be bo<o 
dirbt, rašykite man. (2b)

W. B. DEBES.
29 E. Markei st, Wilkes Barre, Pa.

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

Charles Ismonas,
55 Limerick st, Gardner, Mass.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

GORALSKTS EMPL. OFFICE.
52 Salėm at, Boston, Mass.

PUIKI PROGA LIETUVIUI
. . FOTOGRAFUI.
Parsiduoda išdirbtas biznis, Pho- 

tograph Gallery, su visais pritaisy- 
mais, už pigią kainą. Biznis daro
mas su lietuviais, lenkais, slavokai-i 
bei hungarais. Platesnių žinių no
rint kreipkitės pas: (25)

M. K. MOCKEVIČIŲ,
22 Maryland avė, DAYTON, OHIO

REIKALINGAS LIETUVIS 
VARGONININKAS.

Darbas nuolatinis, alga nemaža. 
Reikalaudami platesnių infoiinacj;.;, 
kreipkitės šiuo adresu: (25)

Kun. F. A. Mikalauskas.
Lock BOX 19, Westvillc, Iii.

KAD GERAI KOVOTŲ 
GENEROLO PERSHINGO 

VYRAI, TURI TURĖTI. 
TABAKO.

Pasiklausykite ty gyvy šokiy
E3799. (Vilniaus Polka.

Su visu didžiausiu jausmingumu, sim
patija ir supratimu, ir pilnu gražiai skam
bančiu balsu, Petrauskas išreiškia mums 
tikrą prasmę ir grožę tų pažįstamų mums 
liaudies dainų. Tas gerai žinomas artis
tas, kuris įdainuoja išimtinai tik į Colum- 
bia rekordus, tankiai girdimas koncertuo
se visoj Amerikoj. Išgirsk jį. o tada bū
tinai norėsi turėt tuos puikius Columbia 
Rekordus Jūsų namuose.

ant Columbia Rekordy.
Įgraino Armonikų Duetas.
Valcas, Įgraino Armonikų Duetas.

šokiai, mums reiškia daugiau, negu pa
prastas pasilinksminimas — yra tai iš
reiškimas musų giliausių jausmų, meilės 
musų tėvynės; kiekvienas sužadinimas, 
kurį mes atjaučiame. Tik per šitokią mu
ziką kuri grajinama ant puikių Columbia 
Rekordų, galime pripažinti gražumą musų 
tautiškų šokių. Girdėti tokius rekordus 
grajinant, tai reiškia atjaust tų scenų gra
žumą, kurios yra brangios musų atminčiai.

Čionai seka surašąs šokiy, kuriuos įgrajino žymiausi beno muzikantai, 
kurie geri supranta ritmą ir prasmę kiekvinos notos.
E2359. (Nemuno vilnys. Vakas. Lietuviška orkestrą.

(Sudiev. Mazurka. Lietuviška orkestrą.
E2360. (Varpelis. Valcas. Lietuviška orkestrą.

(Mano mielas. Polka. Lietuviška orkestrą.
E2395. (Bum čik-čik. Mazurka. Lietuviška orkestrą. 

(Dėdienė. Polka. Lietuviška orkestrą.
E2396. (Našlys, žaislas. Lietuviška orkestrą. 

(Lapunėlė. Polka-mazurka. Lietuviška orkestrą.

Columbia pardavėjai Jūsų mieste, mielai sutiktų pagrajint Jums bile kurį 
iš nurodytų rekordų be jokio atlyginimo. Taipgi Jus rasite jo katalioge dau
gybę kitų gražių rekordų iš Jūsų prigimtos muzikos. Nueik ] jo krautuvę 
šiandien ir pasigėrėk gražia muzika.

Columbia Graphophone Co.
Pirkdami Rekordus visados reikalaukit 

KOLUMBIJOS REKORD V” 
ir paminėkit numerius.

A

Pirkit S. V. 
Taupymo 
Markes.

Jieškok šio Vairbaženklio 
kuris randasi ant visų 

Columbia Rekordų.

Jus be abejo laikraščiuose skaitėte, 
kad Suvienytų Valstijų vaidžia susi- 
rupinus tuo, kad gavus tikrai gero ta
bako, idant patenkinus Amerikos ka
reivių ir jurininkų pageidavimus ir 
mrus. Tabako kompanijos, prista
tančios tąjį tabaką, mielai vaidūziai 
pagelbsti, įsidomėdamos kaip svar
bią nlę kareivių gyvenime losią ta
bakas.

Jei jus esate kada tarnavęs kariu- 
menėj jureivijoj kokios nors šalie? 
jus žinote, kokį smagumą jums teik
davo tabakas. Musų armijos oficie
rių pranešimą iš karės lauko užreiš- 
kia, kad tabakas yra antroj eilėj po 
amunicijos, taigi jis nevien pasmagi
nimu, bet taipgi svarbiu reikalingumu 
yra kareiviams.

Mes čia Amerikoj už trijų tūkstan
čių mylių nuo karės lauko, manome, 
kad svarbiausiu kareiviams reikalu 
yra maistas ir pastogė, bet sulyg 
pranešimų pačių kareivių, pasirodo, 
kad tabakas tuomi yra.

Nei vienas negali įsivaizdinti, kaip 
karės baisenybės naikina kareivio 
nervus. Šarapnelių birzgirr.as ir ka
nuolių raumojlmas kareivio nervus i 
šmotus drasko, kada jis negauna rū
kyti.

Musų kareivius, einančius kovon 
gal esate matę krutančiuose paveiks
luose, jei taip, tai jus matėt, kaip 
kiekvienas jų laiko drūčiai sučiaupto
se lupose cigaretą.

Taipgi gal esate matę krutančiuose 
paveiksluose karės lauko ligonbučius 
užpakaly mūšių linijos, į kur suneša
mi sužeistieji, biedini žmonės, netekę 
kojų, rankų, akių, o taipgi ir gyvastį 
atidavę už savo šalį. Pirmas daly
kas, ko tie sužeistieji kareiviai prašo, 
tai cigaretę. Jus matote kareivio 
krutėjimą ir kalbėjimą į nursę, kuri 
pasitraukia ir sugrįžta su cigaretų 
dėžute, paduoda cigaretą. užbriežia 
degtuką ir uždega jį’ tik tėmykite. 
koks patenkinimas pasidaro sužeis
tojo veide. Pasakojama, kad jei ka
reivis nereikalauja rūkyt, tai maža 
vilties, kad jis iš žaizdų pagis.

Taip kaip kareiviai reikalauja ci
garetų, kad sustiprinus savo nervus, 
ir tie žmonės, kurie dirba sunkius 
darbus, reikalaujančius didesnio negu 
kada nors pirma nervų įtempimo, rei
kalauja rūkymo, kad pagelbėjus sau 
gyvenimo kovoj.

Cigaretai, kuriuos jie ruko, turi tu
rėti savy tabaką, kuris patenkina i 
sustiprina. Toks tabakas yra Tur
kiškas tabakas, kuris yra galutinu ci
gare tams.

Iš visu Turkiškų cigaretų. kurie 
pasiūlomi Amerikos žmonėms, geriau
siais yra nuo dvylikos metų žinomi 
Helmar cigaretai, turinti savy tatai, 
kas ištikrujų juos padaro “rūšies ci
garetai.”

Viršijimas kitų tabako rusių paeina 
nuo išdirbystės; Helmar cigaretų is- 
dirbimas per visus laikus buvo augš- 
čiausios rūšies, geresnės cigaretų rū
šies nėra visame pasauly. Jei da ne
sate apsipažinę su Helmar cigaretais, 
tai laikas tatai padaryti — nusipirkti 
dėžutę šiandien ir patirsi, kaip kvap- 
sningi ir padilginančio skonio yra ci
garetai, praminti “Quality Superb.”
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GAISRAS PAS BOLšE 
VIRUS.

Gaisras ištiko lygiai kaip
3 po pietų.

Užsidegė dailvdės dirbtu
vėje skiedros, kurias gali
ma buvo užgesinti geru ki
biru vandens, bet kad pa
ties dailvdės dirbtuvėj nebu
vo, gaisras be baimės ėjo, 
kur jam patiko.

Kadangi mieste, apie kurį 
kalbama, buvo net keli ug
nagesių skyriai, tai gaisrą 
pamačiusieji pranešė arti
miausiam jų.

Ugnagesių skyrius tuoj 
ėmėsi už darbo: pakinkė ar
klius, pakūrė pumpos boile
rį, o paskui pagal vėliausią 
rusų madą visi susirinkę 
aplink vežimą, atidarė mi
tingą, kad aptarus klausi
mą: važiuot gesinti, ar ne
važiuot?

—Reikia važiuot — atsi
liepė vienas jaunesniųjų. — 
Dega dailvdės dirbtuvė, o 
juk tai vargšas darbininkas, kaip ir°tas.
proletaras ir draugas.

—Tiesa—atsiliepė antras. 
— Bet reikia žinoti, kad na
mas, kuriame dirbtuvė ran
dasi, priguli buržujui; na
mo vertė tūkstantį kartų 
didesnė už dirbtuvės vertę, 
taigi tegu sau dega ir aš ne
matau reikalo, dėl kurio rei
kalinga butų mums važiuoti.

—Bet visgi darbininko 
dirbtuvė kartu sudega ir 
jam bus nuostolis—paaiški
na trečias.

—Taip, darbininkas turės 
nuostolių ant šimto rublių, 
bet už tai buržujui velniai 
paims šimtą tūkstančiu rub
lių, aš sakau, tegu dega.

Užstoja gili tyla. Visi svar
stė. Po valandai suskambo 
rimtas garinio katilo maši
nisto balsas:

• —Ve, jei buržujo namas

) ---------- -------------------

■jam nuostoliu.
I Išmintinga pastaba pad2-‘ 
! rė įspūdį į svarstančius 
i Nuomonės pasidalino, be 
po karštų diskusijų prieit 
prie bendros konkliuzijos 
kad dalykui ištini išrinkt 
komisiją ir pasiųsti ją mies
tan pasiteirautų, ar narna 
yra apdraustas, ar ne?

Delegacija sugriže apie 9 
valandą vakare su žinia 
kad, kaip rodosi, deganti 
namas yra neapd^ustas, 
dėlto nutarta absoliučia bal
sų didžiuma važiuoti. Tė
čiais vvresnvsis komisaras > v v pakėlė principinį klausimą, 
ar nutarusiems gelbėti dai- 

' lydės turtą yra žinomi dai- 
! lydės politiniai įsitikinimai 7 
•Jeigu dailydė yra menševiku 

; pasekėjas, ar ir tuomet bol
ševikams reik eiti gelbėti to
kio darbininko dirbtuvę?

Diskusija atsidarė prin
cipų ir taktikos klausimu. 
Po dviejų balsavimų rankų 
pakėlimu ir po keturių ap
einant garinę mašiną iš kai
rės ir dešinės jos pusės, nu
tarta važiuoti.

Atvykus gaisro vieton pa
tirta. kad bereikalingas bu
vo žygis, nes gaisrui nusibo
dus ugnagesių belaukti, jis 
pats savo rūpesčiu išgeso, 
sunaikinęs tik dvi gaivi, 88 
namus, kuriuose butą 269 
įvairių smulkių dirbtuvių, ir 
pastogės neteko tik 1,522 
žmonės rankpelniai, jų tar
pe 225 ypatos nežinomos 
kondicijos.

Sudegusieji namai, lygiai į 
, kuriame buvo 

minėta dailvdės dirbtuvė,bu
vo apdrausti, dagi stambiai/ 
per ką namų savininkai lai
mėjo. Prisiėjo padaryti da 
vieną mitingą, kad davusį 
papeikimą komisijai, kuri’ 
neatliko savo pareigų sąži
ningai, nepatirdama apie 
namų apdraudimą. Taipgi 
priimta pasmerkimo rezo-; 
liucija apdraudos bendro
vėms už bendradarbiavimą, 
su buržuazija, nešantį 
skriaudą Rusijos demokra
tijai.

!

(Iš ”Mucha?J

CARAS SIBIRE

r*

fį

J. BERŽELIONIS & co.
4 Haymarket Sq. kampas Crous Str 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sų., 

BOSTON, MASS.
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Geriausis Kriaučius Bostone, j / „į
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Jeigu norite tinkamas ir atsakan
čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kliba, socializmo mokslas 

čia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas tų knygų paskaitys ir 
gerai jų sau i galvų įsidėti. tas galės sukirsti kad ir siipriausj soci
alizmo priešų. Yra tai didžiausia argumentų sutrauka diskusijoms 
ir prakalboms iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir 
skaitai skaityti.. KAINA 25c.

Nesuramino.
—Kas gi tau, kūma, ko 

taip nuliudus?
—E, kumute, duok šventą 

pakaių, maniškis Kazys ga
vo keturis mėnesius tupėti.

—Nesirūpink, kūma, tie 
keturi mėnesiai kai bema
tant prabėgs ir Kazys vėl 
sugrižš.

—Tas tai mane ir kankina.

PauėKavone.
Nuteistasis 

nuteistas tik vienam 
siui kalėjiman?

Teisėjas:— Taip, tikiuo
si, kad pasitaisysi ir išeisi 
kitokiu žmogum.

Nuteistasis:— Aciu ponas 
teisėjau už malonę. Tegu 
tau ponas Dievas šimterio
pai tuo patim atmoka.

1 h
-<

AR NORI, KAD MERGINOS^ 
MYLĖTŲ T

Jeigu taip, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nas 
kendžių gardumas priverčia ję 
jus mylėt. Reikalaukit visur i. 
visados Lowney's Crest Ken 
d žiu. Jeigu negali gaut kitur 
tai prisiųsk mums dolerį, < 
gausi viena svarų geriausią 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriaasias agentas Bostone

K. ŠIDLAUSKAS
224 BROADKAY,

Tai esmi 
mėne-

DABOKIT NAMŲ UGNA 
VIKTĖS.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidų tyru ir skaisčiu 
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
O. Boa 36. Holbrook. Mana.
DALYKŲ KIŠENINIO PEILIO 

KOMBINACIJA $1.50

Musų svarbiausia pareiga 
daboti, kadjiamų ugnavietė 
neišgestų ir rūpintis, kad 
musų vyrai sugrįžę iš ana
pus vandenyno atrastų šei
myną geriausioj sveikatoj. 
Todėl ei jums reikalingi yra 
■aistai. kurie apsaugotų nuo 
ligų per sustiprinimą gam
tiškos spėkos, naikinančias 
pavojingas ligas gimdančias 
bakterijas kūne. Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vyną 
Elixeris atlieka šitą uždavi
nį tikrai ir neabejotinai. Tai 
yra yra namų gyduolė pil
niausioj prasmėj to žodžio, 
nesą ji prašalina visokią 
skilvio betvarkę ir atitaiso 
normali vidurių 
Apsisaugokite pigios imita
cijos, reikalaukite tikrų Tri
nerio vaistų. _ Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vyno 
Elixeris aptiekose — SI. 10. 
Nuo reumatizmo, neuralgi
jos, strėnų gėlimo, ištini
mų, niežėjimų ir panašių 
kentėjimų pamėginkit Tri
nerio Linimento. Tai yra 
puikiausiai sutaisytas vais
tas, kaina aptiekose tik 35 
ir 65 centai. Išsirašant — 45 
ir 75c, Joseph Triner Co., 
1333—1313 So. Ashland avė., 
Chicago, III.

veikimą

Virtuvės diplomatija.
Jauna pačiukė: _____ ______

ka Morta, pilk gerai druskos  — —- -------- •  ----------- -—--------------------

^Š^X7r^lDYKAI PATRUKUSIEMS
sviius.

Žinai

DIEVO TARPININKAI

Tarpininko, avinėliai. 
Tarpininko reik jum, bran

gus,
Idant jūsų poterėliai 
Nueit galėtų į dangų!

* Jus malda danguj pas Dievą 
Rus maloniai peržiūrėta 
Tiktai ta, kuri pas „tėvą” 
Yra brangiai apmokėta"..
Puikus biznis!... Bet kaip 

tyras!
Atiduok „tėveliui” turtą, 
Jeigu darbo neteks vyras, 
Dievs už tai atsiųs tau skur

dą!
Kame protas... Kam „tėveli 
Kai peninį reik penėti,

I

M

i
Tai.: 1787-J.f

/Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Laikiškai. 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 14 ryta. Na 

1 iki S dieną. nao T 
8 vakare.

811 HANOVER 8TRSVT. 
BOSTON. MASS.
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Jei Dievs duonos* duot ne
gali,

Kam už skurdą reik mokė
ti?....

Neišmanot?... Paklausykit. 
Tuoj išdėsiu jums ant delno: 
Ar jus matėt pas „tėvelį’’ 
Sparnus angelo ar velnio?
Nei gelžkelis. nei kelias, 
Nei telegrafas bevielinis 
Nein i dangų, o „tėvelis” 
Be sparnelių kaip peninis.

Nei nusiųsti, nei nunešti 
Poterių dangun negali, 
Doleriai—lengva suprasti— 
Lieka kunigo krepšely.

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao
Nereikalinga Visų Gyvenimų Jiešiot Bevertų Truss

§xs duobus pasiūlymas yra pad: 
išradėją stebuklingos “visą dieną .. ------
dirbančios rnetodos. kuri bus vartojama ati- 
taisynr.id ir sustiprinimui nusilpnėjusių wro- 
slcuių ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5C00 ken
čiančių, kurie atsi- 
Šauics pas Mr. Sturp-U 
bu3 išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be uŽTYioket.nio. kad 
davus jiem proi^ą Re
mi išmėgint juos. Jus 
nieko’ nemokėsite ui 

tą išmeyinimą Pla- 
nao nė dabar, nė vė
liaus.

y NEEEVARTOK
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Ii savo paties pat> ri
me jus tinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas jraišina • 
jūsų sveikatą, nes jis 
neriskadija kraujui 
J Juos ai bėgiot, kodėl , 
tad jus turėtumėt jį 
dėvčt t štai yra re- 
riau?is kelias, kurį jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiau^.s ir cvarbau<is s.ękis 

PLAPAO-PADS yra neper*. to jan. ai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų rydantį įtaisą ta;p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientai» 
tned kales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastom ju spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdomas padarytu limpan
čiu. kad sulaikius nuo slankiojimo padužkai- 
tą, yra prirodes esąs svarbiu dalyku iinniki- 
r.ime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

šimtai jaunų ir senų žmonių padaro pr;- 
siegas nrieė ofkierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas- ___
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

P.^steSetina ypatybė PLAPAO-PAD cy«!y- 
mo yra ta. kad ralyrinamai i labai tnmpą 
aiką ap laikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad v-ilon? yra repaljao- 
janti—naktj ir diena kiaurai per 24 vaKn; 
da>. Nėra neparankumo, nesmnęumo. nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei. kuomet jus atliekate dieno. »a»o dar
bu.—dairi ir miecr.nt Ji stebuklinra ryriix>1ė 
nematomai teikia justi viduriu muskulams 
n.nuj, irysyb* ir Stipruma, kokie jiems yra 
re'kalinri. kad nridoramai atlikus jiems pa
vestu užduotį—užlaikymo s':duriu savo vie
toje be .aselbaa truss. bei kitu Jari t s natai-

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Prmeiyas. kuriuo prw:remiant Plapao-Pad 

veikia, sali bu. lengvai brokuotas, patėrr.'- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti iadėrtinią.

PLAPAO-PAD yra padaryta ft stiprina. »- 
r:tempiamos materijos *‘E”. kuris j-ra pritai- 
■ yta prie kūno krutėjimu ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vidur* yra limpantis (no—, 
d mg skiriasi nuo limpančio plasterioi. kad 
:_,s-»etejsa* pmk>škas*e "B” nuo slankiojimo 
ir prj«»tr.Mitimo nn. tam ttfcros vietos.

“A” vra padidintas l'LAPAO-PAD galas, 
kur'a pri .pnudz-.a sunykusius, nusilpnėjusius 

1 muskulus, kad juos sulaikius nuo via l»lyr.
bes ’: 1 ’ r h i ________________ _______

1 "B“ yra atsakančiai nutaikirta pa&skai-
clarytas per | te tokiam vartojimui, kad nulaikius Kerniai 
į ir naktį’’ I crifice ir taipgi prilaiko ritinių dal.t, kad 

f pastarosios neissi? vertų į įsuko paso. Pa- 
Gaškaitės yra rezervuaras. Siame rciiervua-

• re yra stebėtinos s:, a s-r. antis susitrsal .antis 
znedikalas. Kaip greit bL rr.edikalas esti kūne 

su.’ildyt^sų jis pasi- 
] ddža ir išeini pro 
mažą skylutę, kuri y- 
m pažy mėta su raide 
•*C” ir yra bu. m ta; 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrntinns 
nusilpr.ėjvRnLs musku
lus ir veikia ant už
darymo skytnčlj.

“F” yra tai iignsis 
PLAPAO-PAD galas, 
k.:rjj turi būt pr.u- 
pir.tas per h ir.aone- 
nepal.ečiant taip pa
vadinto frame • wwrk 
d Vift- iirokuojant, 
kad davus reikalingu 
FLpruiną ir pararuą 
PTAPAO-PAD.

I-" ir. ėgi ak Tatai 
Mano Kaštus
Aš noriu jums pri- 

rodyt PU savo k š- 
taw. kad jus galite 
perralėt sa-.o patru-

r«»pni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—•

nepatėnijamaų skaudų, pavojingi iisi- 
rer Šimai pranyksta—

Ir tas baasm b.ugutia nesugrįžtamai pra
nyksta—

PUMOfMtt 
nuMtums

irmffaav

Kacir ct

i

i

I

Ir tas basa* nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jų? atgrosite savo smagumą, gyvumą, 
en- rgij:ų stiprumų—

Ir jus atradote ir jnuč^tc ger’aa ri'-apu- 
sišl.ai ir jūsų draugai* palėm i Ja jūsų pagerė- 
Lino pasirodymą—

Tuomet jus ž.noO, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus Airdir.cai dėkavnsite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR iį ste- 
Luklingą nždyka išmėginama.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Kmėginimo.
Pats ypatišk.ii iimėrrink jo verte. Nesiąsk 

pinigų, ui Dykai Išmėginimą, Piapso niek, 
jums n«k.-JStuoj*, apart to. jis jums gali 
parrąiint .veiki..-;, kuri daug vrrtetn.-. negu 
.'Jbantis a,k>as. Priimk .į dykai "Iimėgi- 
nimą“ šiądien ir jus bukite linksmi, ko! tik 
ryven'ite. pasinaudoję šis proga. R.-šykle 
atvirute, arba iipildykite kuponą šiandien Ir 
grjrt.nėia kr>w j^y m>!aikysite išmėgini
mui dykai Plapa. su petoštau Mr. Stuart'o 
4S puslapių knysutą anie patrūkimą, talpi
nančią in'orm.ciias apie badą, kurs buvo 
n ado vanotas auksinis medalio m > Ryme ir ra 
d-,Ūme Grand Prir Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio" bai
saus atgavimo. Jcitra jus turite patrukusi 
draugą, pasekykite jas apie šj dideli pasiū
lymą.

S.0W skaitytoją palės raut t) Smėginirna 
dykai. Atsiliepimas yra žinoma, bus per. 
viršijantis. Kad netapt apvilta rašykite 
DABAR_______________________ _________

SIŲSK ELTONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO 1ARORATORIES. Ine. 

Block 2921 3t. Louis. Mo.
Dykai Išm-glmiaui 'Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

▼ardas ..........................................................
A dresąs
Crjžtaati trasa atneš dykai išmėg. Plapao

—Tai veikalas, kuri galima ir ant scenos pastatyt, ir šiaip pasi
skaityt; jis begalo įdomus. Veikalas pilnas juokų ir ašarų. KAINA 
25 CENTAI.

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

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adresuoki!

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

„KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

Sąmoninga gaspadinė 
visada turi savo namuose buteliuką 

D*ro RJcbter'to 

PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ” 
35c. ir G5c. bateli ūkas visose aptiekose arba 

stačiai nuo 
F. AD. RICHTER & CO.

M-8O Wa*tal^ton Street, New York, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? „KELEIVĮ.”

» ąacioicwMoiciu4xxxvjwM3maioioL^^

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

»J

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už- 

),.»¥■ sukamas, vyriš- 
ko didumo, ant 

J 20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinotu Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš- 

■ siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
' reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
i kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
! Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. H.L

Aš, Alena Kostovska, pasire* 
visai publikai akyse.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nūn visokių blogumų.

J. P.ALTRftN'AS. Prof.
1707 S. Halsted St., Tel. Canal 6417. 

Chicago, Iii.
•fapgarsinimų turėtų perskaityt 

j kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Mes užtikrinant, kad Jų« ąučėdyait piain< 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi: 
mes imant materiją iš gerųjų firmų ir pri-; 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų i 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo 
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS

KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER 
PIGIAI IR GERAI.
IR IšPROSINAM i 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS • 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21018

KABE 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 reguliaria kam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.



KELEIVIS

zeris pasaulio kraują lieja ir' 
vis svietui sako, kad jam tai 
darvti Dievas padeda?...

Taip, carai ir kaizeriai gal 
ir meluoja, bet juk Dievo pa
siuntiniai, kunigai, sakosi, 
jums teisybę pasakoją; jus 
turite tikėt, ne tam, ką ma
tote, girdite ir žinote, bet 
tam, ko nematot ir žinoti 
niekad nežinosite...

Kad jūsų kaktos apsiniau
kė ir smakrą parėmę žiūrit Į 
kur tai toli, gaudydami sa
vo pakilusias mintis, tai 
šiandien jus paliksiu... Svei
ki galvokite, o kitusyk jums 
daugiau pasakysiu.

Ar jus matėte Kauno vys
kupą Karevičių, Amerikos 
lietuvių klerikalų atstovą 
kunigą Bartušką, Juozą Ga
brį ir jų kompanijos visus 
kitus narius nešiojanties 
prisisegus socialistų embe- 
lemas? Ar girdėjote tuos 
vyrus skelbiant pasau
liui socializmo mokslą?

—Ne.
O bet jus tikėkite, kad Ka- _ 

revičius, Bartuška, Gabrys, 
ir visa eilė kitų jų pasekėjų 
yra “socialistai!”

Netikit?
Skaitykit "Darbininką” ir 

"Draugą”, jus patirsite, 
kad tie minėti "socialistai"

.Lietuvą kaizeriui pardavė.

Jinai 
bus matematikoj, gerai, iš
aiškink man, kaip gali būt iš 
2 ir 2—1?

Jisai:— 
daiktas.

—Matai, 
pamokyti, 
dvi lupas prie mano lpų, ką- 
gi gauni, jei ne vieną bučkį ?

l 
I

• *1

galu

vai

Ar jus matėt savo akimis, 
kad numirėlis pasikeltų iš 
kapo ir gyventų tarpe mu
su?

—Ne.
Bet jus turite tikėt! Jus 

mane laikėte numirusiu, o 
štai aš vėl gyvas ir sakau 
jums: kaip einasi...

Ar jus matėt kringelį su 
kojomis, vaikščiojanti lazde
le pasiramsčiuojanti?

—Ne.
O bet pyragas nuo 

nuėjo pas ponus.
Ar jus matėt vienu 

lazdą ?
Ne?... O kiek sykiu

kais būdami matydavot tik 
vieną lazdos galą, kada rus
tus tėvas ar gaspadorius kie
tai užgniaužęs kitą jos galą 
savo kumščioj šventydavo 
jums nugarą.

Ar esate matę kunigą, ku
ris nemeluotų apie tai, ko jis 
pats nežino?

—Ne.
Jus nematėt, bet jus turi

te tikėti, kad daiktai, kurių 
negalima matyt ir gamtos 
apsireiškimų priežastimis 
išaiškinti, yra. Abejojate? 
Abejoti nevalia, nes ir ange
lai, kurie pradėjo abejoti a- 
pie Dievo autokratiškos val
džios nepaliečiamybę, buvo 
reakcionieriaus švento My
kolo nugalėti ir iš dangaus 
stačia galva žemėn nustum
ti, ir per keturios dešimts 
dienų ir naktų kai žiemą 
sniegurės krito ir krito ant 
žemės... Jus jų nematot, gal 
jie saulei pakilus sutirpo, 
bet gana to. kad jus turite 
tikėti, jog jie yra, dagi svei
ki ir gyvi, nei vienas jų ne
nusisuko krisdamas sau 
sprando. Tikėkit, nes gali 
būt ir taip, kad diena yra 
juoda, o naktis savo šviesa 
akis žeidžia; tikėkit, nes aš 
galiu naktim pavadint die
ną, o diena naktį...

Sakot, kad tai negalimi 
daiktai ir jus tam netikit.

O betgi jus klystate. Tuo
jaus jums prirūdysiu. Skai
tykite kunigų leidžiamus ir 
rašomus laikraščius, klausv- 
kit klerikalų prakalbininkų 
kalbų ir matysite ir savo 
ausimis girdėsite, kaip jie 
dieną naktim, o naktį diena 
vadina.

Savo pasakas jie skelbia 
teisybe, o gyvenimo" faktus 
molu vadina. Daugybė 
vaikų jiems tiki, kad lazda 
tur vieną galą, kad milijar 
du milijardai velnių is dan
gaus1 nukritę dabar po že
mę bėginėja; kad Dievas y- 
ra begalo ^reras, nors tiek 
daug revoliucionierių iš 
dangaus nutrenkė skradžion 
tik už tai, kad ir jie pareika
lavo sau lygių teisių, tai yra 
demokratijos danguje.

Dievas yra augščiausios
tobulybės pavyzdžiu. Jus ti-j 
kito tam...

—Ne.
Netikit? Ar dėlto, kad bu-' 

vusis caras Mikė save skaitė 
Dievo pasiuntiniu, kad kai-

Sakai, esi suga-

Tai negalimas

kaip turiu tave 
Pridėjęs savo

Jinai:—Kada esmi liūd
na ir susirupinus skaitau 
poeziją.

Jisai Praktišku žvilgs
niu žiūrint, aš visgi patar
čiau vietoj poezijos 
Virėją.

skaityt

p.
10

10 m. So. Bostone.
390 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

< • 1

surengiamus 
neuralgijos, Dr. David W.Kosen

Kalba Lietuviškai, Laikiškai, 
Rusiškai ir Vokiškai.

GYDO VISOKIAS LIGAS. 
Valandos:

Nuo 8 iki 16 ryte. Na 
1 iki l dienų. aao 7 
8 vakare.

m hanover STRnrr, 
BOSTON. MASS.

"T:red
Wheat ?

You dorit know ' 
what tt is te be 

Ti red•*

Geriausis Kriaušius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

"KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass.

Kada pers f šakiai
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

Oro Richter'lo

PAIM-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

Ke. ir G5c. buteliuku viruse aptiekus* arba 
ateėuu uuu

F. AD. RiCHTER « CO.
74-80 Wasblr»gton Street. New York. N. Y

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? "KELEIVJ.”

J. BERŽE LIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Crosa Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq., 

BOSTON, MASS.

Siutus, Overkotus į 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

Mes užtikrinant, kad Jus sučėdysit pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi: 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri-; 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musą Į 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žato-- 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni. . ;
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PASIUVAU PIGIAI IR GERAL 
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM i

VYRU MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidų tyru ir skaisčiu 
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 stamooms.

J. RIMKUS
O. Boa 36. . Holbrook. Mana.
DALYKU KIŠENINIO PEILIO 

KOMBINACIJA $1.50

Žemaites Raštai 
Karės Metu.

JŪSŲ ŠALIS IR JŪSŲ 
PAREIGOS.

Jeigu jus sprendžiate, kad 
jūsų pareiga yra tarnauti 
jūsų šalies gynimui visa jū
sų spėka, tai pirma ir visų 
pirma turite aprūpinti savo 
sveikatą. Šių laikų padėji
mas reikalauja gerai išvys
tyto kūno ir gyvos dvasios 
del drąsių ir sunkių pasiry
žimų, bet be geros sveikatos 
visa to negali būti. Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no F.lixeris yra tikriausias 
pagelbėtojas visose skilvio • 
negerovėse; tas vaistas re-! 
guliuoja virškinančius orga
nus, grąžina sveiką ' apetitą 
ir sustiprina nervus. Aptie
kose kaina $1.10. Trinerio 
Linimentas prašalina jūsų 
kentėjimus, 
reumatizmo, 
strėnų gėlimo, nikstelėjimų, 
niežėjimų, raumenų sukimo 
ir tt. Kaina aptiekose — 35 
ir 65c. Išsirašant — 4-5 ir 75 
centai. Joseph Triner Co., 
1333 — 1343 So. Ashland 
Avė., Chieago, III.

I

True translation filed with 
master at Boston. Mass., 
22, 1918, as required by the Act cf

REIKALINGI DARBI
NINKAI.

Blizgančios žvaigždės nuo 
"beisbolės” lauko,

Balti leidikai šaltsodės fon
tanų,

Žvakės salionų, kuriuos po
nai ianko,

Tur eit dirbtuvei) ar mušti 
• germanų!

Burtų skelbikai, nuduoda 
mokslumą,

Kardo ar kūjo te pažin’ sun
kumą.

Taipgi skelbikai, sakantis 
"laimėsim”—

Te ein Į Franci ją, tuomet 
jiems tikėsim!

Ir tie frakuoti tarnai resto
ranų

Tur užsidėti mandierą 
bliuzą,

Ir visi kiti sportmanai vir
tu zai, 
ein Į darbą ar mušti 
germanų!

the post- 
on May

GERE. "KEL.” SKAITYTOJAI!
Jos žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba,
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

Yra tai graži knyga pa
puošta autorės fotografija 
ir kitais Įdomiais paveiks
lais. Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Kas 
nusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš savo namus ir 
padidins knygyną, bet kar
tu ir badaujančius žmones 
sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų.
Žemaitės Raštus galima 

gaut sekančiose vietose: 
"Keleivio” Redakcijoj 255 
Broadvvav, S. Boston, Mass., 
J. Neviackas, 149 Millbury 
st. Worcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearbom st. 
Chieago, III., Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi. New York; N. Y.

Agentams, kurie ima 
daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų LšF. Pild. 
Kom. nuo dabar bus duod; 
mas 25 nuošimtis.

Todėl kiekvienas, kuris 
atjaučia! vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugų, pasisten- 
gkit patįs nusipirkt tą kny
gą ir platint tarpe savo 
draugų, nes kaip jau minė-

B. S. Stone, Oph.D
Akių

Specijalistas.

H-

I

i jom visas pelnas nuo tų raš
tų skiriamas nekentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje.

Lai

Redakcijos Atsakymai.

Martynui. — Kiekvienas 
Įsitikinimo žmogus turi tei
sė už savo partiją agituoti, 
bile tik *jis švariai tą agita
ciją veda ir nešmeižia kito
kių pažiūrų žmonių. Šitas gi 
kalbėtojas, kaip matyt iš jū
sų korespondencijos, socia
listų visai nekliudė ir, kiek 
mes jį žinome, jis niekad 
blogai apie socialistus ne
kalbėjo. Taigi-nėra reikalo 
atakuoti jį užtai, kadjis kal
ba už savo srovę.

Joe. Cherry. — Tamistos 
išrastų vaistų neskelbsime, 
nes, viena, jie nėra daktarų 
pripažinti, o antra, kalbėti 
laikrašty apie tokias ligas 
neparanku ir dagi Įstaty
mais draudžiama. Net dak
tarų apskelbimuose pačio? 
Įstatymai draudžia minėti 
veneriškas ligas.

J. B. S.

I

I
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SMULKIŲ PASIGARSINIMŲ 
KAINA "KELEIVYJE.”

Norint ką nors pirkt, parduot, pa- 
j ieškot prasišalinusią ypatų, pajieš-
kot giminių, drangų, arba ką nors
šiaip pagarsint, už tokius pagarsi

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis šriubeliu už
sukamas, vyriš- 

i ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei- • 
singas, ypatingai 

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

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum B!dg. CHICAGO. HLL

222 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—2101*

KARE IR LIGOS!

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KARE, 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.

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

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

nimus skaitoma po 2c. už žodį.
Jeigu tokius pasigaršinimus nori

ma patalpyt kelis kartus, tad už se
kančius .sykius, .skaitoma .tiktai 
po 1 ’/įc. už žodį, už kiekvieną sykį.

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

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

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

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

"KELEIVIS”
255 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Akušerka
Pabalsimi karau W<_________

Co»rre. Balttaore. M4.
y* - .a

PaaekmtnCTl atlieka aavo_____. ___
rtanrlymo. taipci anteiki* viaokiaa rodaa Ir

prta

paarrlba Invairiove moterų Iicom.

F. Stropiene, st
«O. BOSTON

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

««

\X'
7/7*

/Z ✓ ■

i■<!

AMERIKOS MACOCHAS
arba

Kaip katalikų kunigas Hans Schmidt, 
papiovė merginą Oną Aumuller.

Kunigas H. Schmidt, kuris nužudė Aumuller

Knygutėj sutraukti visi faktai, kurie tapo 
prirodyti teisme; naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socialistui. Kaina 10c.

Ji:—rr:JE=E

Kas mane išgelbėjo nuo varginan- 
Saiutaras Bitteris. Aš 

per praeitus 4 metus buvau tos tik 
Aš kentėjau nuo nevirinimo 

pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 

Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos-del savo 

Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, del moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti goresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalim* gauti, 
kreipkis pas: ____

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokią blogumą. 

J. BALTRŪNAS, Prof.
1707 S. Halsted St, Tek Canal 6117. 

apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iakirpt ir pasilikt.

čių ligų?

gyva.

gargimas vidurių.

sveikatos.

i

l

Chieago, III. Įht J L JI



Užgesę Žiburiai
_ (Gyvenimo vaizdelis.)

P. Krakaitis.

Dar vienas niekingas 
klerikalą darbas

✓

(Tąsa).
—štai čia tamistai raktas 

nuo durų. Reikalaujant pa
tarnavimo arba išeinant pa
spauskite šitą knvpkuiĮ — 
aš jūsų tarnas.

Nastė išlydėjo akimis tar
ną, o paskui apžvelgė kam
barį ir aplink save jo aslą 
Kampe stovėjo suvelta lova, 
aplink ją primėtyta nurūky
tų pa]>erosų galai ir šen bei 
ten tuščia bonka. Betvarkė 
liudijo apie to kambario 
svečių netvarkų gyvenimą 
Nastei pasidarė nejauku ir 
šlykštu. Nei nesijuto, kad 
iš jos akių ašaros krinta, 
patėmijo jas tik tada, kada 
jų viena, kita nukrito ant 
jos padėtų ant stalelio ran
kų. Tos ašaros išsyk retai, 
po vieną, paskui tankiau ir 
tankiau pradėjo kristi. Koks 
tankiaupradėjo kristi. Koks 
tai keistas susijudinimas, 
koks tai nė tai baimės, nė tai 
susigraudinimo jausmas a- 
pėmė ją ir keitėsi i tylų kai 
nakties glūdumoje lapų šla
mėjimas beprasmį verksmą 
Jai niekad pirma neatėjo i 
galvą mintis, kad Beiiajevas 
galėtų lankytis tokiuose na
muose, o ir apie tuos namus 
ji neturėjo supratimo. Da
bar prieš jos akis tas namas 
stovėjo visoj savo nuogoj 
bjaurybėj, tarsi pragaras, o 
ji jieško to, kuri gerbė už 
vis labiau, čionai, tuose 
gyvenimo purvuose! Jos 
mintis kai žaibai su griaus
mais ardė vis nauji atsimi
nimai apie Reliajevą. Jis ga
li būti čia — jis, kuris taip 
gražiai jai kalbėdavo! Jis, 
kuris bučiuodavo jos lupas, j 
akis!... jis čia purvuose vo- 
liojasi! Ją ėmė noras pa
šokti ir išbėgti iš čia, bet 
nauja mintis, tarsi prikalė 
prie vietos. Pikta mintis jai 
šnabždėjo: jei jis čia nesi
lanko, tai kas gi iš to links
mo, sveiko, budraus jauni
kaičio perkeitė ji į išbliškusį, 
nervingą ir liguistą? Abe
jojimas ir žingeidumas į?i- 
tikrinti degino ją ir kankino 
taip, kad visai naikino jos 
spėkas, pagalinus ji sėdėjo 
lig be minties ir jausmo. Pri
žadino ją smarkus užgavi- 
mas kumščia i stalą kitame 
kambaryje. Nastė pradėjo 
klausytis ir išgirdo vyrišką 
baisą: ”Nuspiaut ant visko! 
Juokimės kol širdis krūti
nėj plaka ir kraujas gįslose 
verda...” Pasigirdo sumaišy
ti vyriški ir moteriški balsai 
ir stiklų skambąs. Nastė 
besiklausydama pamatė 
kad iš jos kambario yra du
ris į tą kambarį, iš kurio gir
dėjosi tie balsai. Atsargiai 
priėjus prie durų, ji pritūpė, 
kad per rakto skylutę pažiu
rėjus kambario vidun. Rakt- 
skvlė buvo popierėliu užkiš
ta. Išsyk išstumti popierėlį 
lauk ji bijojo, kad nepatė-. 
mytų, bet girdėdama liks?; 
mą klegesį ir suprasdama.] 
kad vargu kas žiuri į kokius 
nors atsargumus čionai, ii 
išstūmė ir pridėjo prie sky
lutės akį. Greit atvirto nu
balus ir klūpojo žiūrėdama 
išsiplėčiusiomis akimis į du
ris. Taip — ištikrųjų ji pa
matė panašų paveikslą tam, 
koks buvo nupieštas toj apy
sakoj, kurios dalelę ji pers
kaitė, sėdėdama botaniško 
daržo pakrašty. Apsvaigu
sios nuo vyno ir prirūkytų 
durnų nuogomis krūtinėmis 
ir rankomis palaidos mote
riškės čia sėdėjo vyrų gle
biuose, rūkė ir gėrė. Belia- 
jevas nuošaliai sėdėjo nulei
sta gaiva, sale jo buvo viena 
tokių moteriškių. Nastė iš
syk pajautė drebulį, paskui 
pasidarė jai karšta, akys- 
sužaibavo, norėjo pašokt ir 
trenkt visa savo spėka į du
ris, tečiaus pasikelt iš vietosi 
nepajėgė. Jai rodėsi, kad

kitam kambary užtektina' 
gerai girdi jos širdies trink- 
čiojhną, nieks tečiaus, net 
ir Beiiajevas., biednos su
žeistos širdies dejonės ne
girdėjo ir nejautė. Tuo tar
pu vienas iš orgijos dalinin
kų, imdamas savo stiklą su 
vynu, juokdamasis sušuko:

—0, aš da nepabaigiau! 
Nekenčiu nusiminimų!... Ei 
tu ten, galvočiau, koksai pa
valius tau galvon įlindo?... 
Jei nori išvengti visa to, kas 
ant mirties patalo kankina, 
gerk, pakolei varta ir dai
nuok, pakolei liežuvis juda! 
Gyvenimas yra komedija — 
gerai sulosi, prijuokinsi pub 
iiką, lošdamas prigausi sa
vo jausmus ir manysi, kad 
gyveni, tai ir viskas. Liūdė
ti ir kankintis palik kvai
liams!

Beiiajevas tečiaus visa te 
lig negirdėjo, nes nei ne 
krustelėjo, nei nežvilgtelėj( 
į jo liūdnumą pajuokianti 
•palaidumą. Studentas lig 
susigėdęs, kad negavo jokit 
atsakymo, pradėjo vėla:

—Fortūna apleido? Mei
lužė apvylė?... Sakau, 
spiauk ant visko! Buvau ii 
aš kada tai kitoks, kaip sa
ko svajotojas, užsidegėlis— 
idealistas... Ve, paikystė ir 
tiek! Pažinau gyvenimą ii 
žinau, kad jis nieks kita' 
kaip komedija, o mes jos 
aktoriai. Teisybę Shakes- 
peareas pasakė. Jam už tai 
atiduodu garbę!

i

Vartok Sloan’o Linimentą nereika
laujantį įtrinimo, patepk nutirpusią 
vieta ir skausmas tuoj praeina.

Del reumatiškų gėlimų, neuralgi
jos sausgėlių, nikstelėjimų, užsidrės- 
kimų, užsigavimų, nutirpimų ir k. 
vartokite Sloano Linimentą.

Greit pagelbsi ir numalšina, šva
resnis negu pleisteriai ar mostįs, ne
gadina odos.

| | K g b' ‘‘JI 11I i’!1, 1'
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Iš VVestville, III., vienas 
musu korespondentas pri
siuntė kopiją varanto, kuri 
klerikalai buvo išėmę tenai 
Mockui areštuoti, ir pride
da šitokį paaiškinimą:

”Tai yra kopija Mockaus 
varanto, kuriuo klerikalai 
norėjo pakenkti jam ir ren
gėjams jo prakalbų Vvestvil- 
lėi. Bet kadangi vietos vai 
džia nebuvo Mockaus pra
kalboms priešinga, miesto 
gaspadorius davė net polici
ją tvarkai pridaboti, tai mu
sų priešai kreipėsi į kitą 
miestelį — Denvillę, ir tenai 
išpirko varantą Mockui.”

Varantas gi sako, kad 17 
kovo, ar aplink tą dieną 
1918 metų, ”John Mockus, 
kurio tikras krikščioniškas 
vardas nėra žinomas,” 
’draustinu budu, piktžo
džiavimais, šlykščia kalba, 
•riukšniingu ir nepaprastu 
savo pasielgimu pertraukė 
ir suardė susirinkusių šven- 
:o Kryžiaus bažnyčioj kata
likų pamaldas,” ir kad tasai 
’John Mockus, kurio tik
ras krikščioniškas vardas 
nėra žinomas,” papildęs 
-uomi prasižengimą ir tode 
asai „Mockus, kurio tik
ras krikščioniškas vardas 
nėra žinomas,” turi būt su
lyg įstatymų areštuotas.

Ant šito varanto yra pri
siekęs tūlas Stanley Rilley. 
Tisai prisiekė, kad visa tai 
yra tiesa, kad Mockus suar
dęs bažnyčioj pamaldas ir 
kad jo 'Tikras krikščioniš
kas vardas nėra žinomas.” 
Vadinas, tas žmogus yra ko
kia tai paslaptis, misterija, 
— gal iš pat pragaro atėjusi. 
Tonas Mockus, tai ne jo var
das, ir prie to da nekrikščio
niškas vardas. Šitaip apie 
Mockų liudydami, klerikalai 
norėjo perstatyti jį valdžios 
akįse kaip galima baisesniu 
žmogumi.

Šitaip primelavę ir krei
vai prisiekę, klerikalai -va
rantą gavo. Ar Mockus ba-

i
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Debatai socialistą 
su klerikalais.J

Tokiu atpalviu dabar išėjo iš spju- 
' dos knyjrute. Joje aprašyti tie ja- 
"arsėję Loweliio debatai, kuriuose 
klerikalu debatoria-i "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo ”fomi- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

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

MASS.
1
. - - - - - - . .

|*

P. and A. 1‘lione, 
McKees Ročka 22 VV.

J. A. Katkus
L1F1UV1ŠKA AGENTŪRA 

LAIKRAŠČIŲ, KNYGŲ, GRA- i 
MOFONŲ, REKORDŲ, STU- 
ROMS PGPJERŲ.

GROSHRNiŠ IK M'čERNfi. 
Bnnit už Perkaibėtoją viskiuose 
reikaluose arba teismuose. Su
teikiu visokias informacijas už-, 
dyką. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore St.. l’ittsburgh, Pa. i

Knygos “Keleivio” spaudos.

1

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ. 

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

2 SIUNTIMAS PINIGŲ KA
RĖS BELAISVIAMS.

(Valdžios pranešimas).

—*-4-

KELEIVIO
SPAUSTUVE

S

3 EIBE

Viena iš didžiausių lietuvišką spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinom® 

ir geriausiais įtaisymiaa.

SPAUSDINAM:

Little 
Ameticans 
Do your bit

Eat Commeal mušk-
Oatmeal- Com flakgs- 
Hominy and rice with- 
milKi Eat no wheat cereals. 
Leave nothing onyour plate.
U N lTtD

True translation filed with the post- master at 
29,

Boston, Mass., on May 
1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Bendrosios Prekyvietes.
(Comniunity Markets.)

(Valdžios pranešimas).

Didžiuma žmonių, kurie 
gyvena miestuose ir mieste
liuose, retai kada apmąsto iš 
kokio šaltinio v ra pristato
mas maistas ir drabužiai, 
kuriuos prekyvietėse gauna
ma nusipirkti. Taipgi retai 
atsimenama, kad priežastis 
kainų kilimo yra pasekmės 
apsunkinimu, su kul iais ūki
ninkui reikia skaitytis. Ma
žai žmonių teatkreipia atydą 
Į pranešimus, kad užde vėji
niai blogi arba kad daugybė 
užderėsimų supuva ant lau
kų už tai, ‘kari nėra gana 
darbininkų ukes apdirbti, 
arba ir už tai, kad ūkininkui 
nėra budo kuriuo jisai galė
tų savo produktus pristatyti 
i miestus. Ir ūkininkai ga
na tankiai susiduria su ta
kiais keblumais.

Šįmet delei karės truku
mas darbininkų ant ūkių 
dar blogiau atsilieptų, jeigu' 
Amerikos moters nebūtų 
stojusios į pagalbą. Jos ap
siima užimti vyrų vietas aut 
ūkių ir, tokiu budu, padėji
mo blogumas bus žymiai su-į 
mažintas.

Jei šis metas bus gana der
lingas, tuomet ūkininkai su
sidurs su klausimu, kokiu 
budu geriausiai išparduoti 
užaugusius produktus? 
Kuomet ant ūkių užaugina
ma daugiau, negu gaiima 

. suvartoti, tuomet delei per- 
; (mar-

, nuo

čios atgabeno jų produktus 
Į miestus.

Tokios prekyvietės yra 
Į naudingos kaip ūkininkui 
' taip ir produktų vartoto
jams. Ūkininkui susičėdina 
i laikas, kuris paprastai rei- 
! kalingas ilgoms kelionėms 
produktų pervežimui, o pir
kėjas turi geresnę progą 
gauti šviežių daržovių ir tt.

Įsteigus tokias prekyvietes 
pasiliuosuojair.a nuo virš- 
galvinės raudos ir, kadangi 
viskas parduodama už gata
vus pinigus, tai ir kainos 
pirkėjui būna žemesnės, o u- 
kininkams uždarbis dides
nis.

Įsteigimas tokių prekyvie
čių taipgi palengvina trans- 
portacijai. Tad iš visų at
žvilgių matome, kaip reika
lingos ir naudingos tokios 
prekyvietės yra, ir už tai 
kiekvienas privalo rūpintis, 
kad tokios prekyvietes butų 
pasekmingai palaikomos.

10c

vo areštuotas, ar ne, įneš ne-; tekliaus prekyvietės ( 
žinome. Bet "musų korės- ketai) būna pripildyti, 
pondentas sako, kad— ---------x _-—

”Kuomet reikėjo stoti ant 
teismo ir prirodvt, kad visa 
:ai, kas varante pasakyta, y- 
ra tiesa, tai skundikas iš( 
Westville, III.,prasišalino. Jo. 
vardas yra Stanislovas Ril-| 
lev. Jis buvo parapijos var
gonininkas. Kunigai taip
gi neparodė savo veido teis
me. Neatėjo nei jų parapi
joms.”

Vadinasi, klerikalams ru
sėjo tiktai prakalbas suar
dyti. Ir kad tą juodašimtiš
ką darbą atlikus, jie nesidro-Į 
vėjo griebtis nei melo, nei; 
kreivos prisiekos. '

Tai puikus 'kampelis 
klerikališkos ”doros.”

•ko paprastai ūkininkas pa-' 
, neša nuostolius, čia vėla 
j moters atėjo Į pagalbą. Mo- 
jterų Komitetas, kuris yra 
skyriumi Šalies Apgynimo 
Tarybos, mėgins po visą ša 
IĮ Įsteigti šaligatvines preky
vietes (euro markets).

Tokios prekyvietės, į ku
rias ūkininkas gali tiesiog 
nusiųsti ir parduoti' save 
produktus šeimininkėms, y- 
ra .jau Įsteigtos Californijo- 

Ije, New Mexico, Minncsotoj 
J Wisconsin'e, Missouri, Indi- 
jiana, Kentucky, Ohio, Ne a 

"~j Jersey ir New York’e. To- 
■ « kis planas jau buvo ūkininko 

ir pirkėjo pasekmingai iš
mėgintas Albany ir Nev.- 

“ York’e.
Įkandunias. j MoterĮs, kurios per Motc-

Marvtė:— Tik pamislvkjrų Komitetą tuomi rūpinasi 
mano teta užrašė visą savo netik apvažinėjo visą ša'Į 
turtą senmergių fondan. i idant padrąsinti ūkininkus 

Onytė:— Amžiną atsilsi, prie varUrjimo tokių šaligat- 
Įi tavęs visgi neužmiršo. ; vinių prekyviečių,bet net pa-

G

i

Pasekminga skilvio gyduole g
Skilvio ligose yra reikalinga gyduolė, kuri ne vien sutvirtintų visa 
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 užkietėjimą, 
jei jūsų liežuvis yra apsivėlęs, jei turite blogą burnoje skonį arba ken
čiate nuo vidurių neveikimo, tad

Ispanijos ambasadorius, 
j Berlyne, praneša Suvienytų 
Valstijų Karės Departamen
tui, kad nėra jokio aprube- 
žiavimo, sulig sumos pinigų 
kiek kas nori siųsti civiliš
kiems ir kariškiems belais
viams Vokietijoje. Tečiaus 
pasiųstoji suma pinigų būna 
padėdama ant tokios ypatos 
vardo ir jai valia sunau- 

, doti tik tam tikrą dali, pa
gal kalėjimo priimtas tai
sykles, būtent:

A — Kariški Belaisviai:
(1) Oficieriai ir kiti vir

šininkai gauna po 60 mar
kių Į sąvaitę.

(2) Unteroficieriai ir šiaip 
kareiviai gauna po 50 mar
kių i sąvaitę.

Belaisviai gali bent kokia
me laike ištraukti reikalin
giems dalykams pinigų, te
čiaus kokiems dalykams, tai 
ambasadorius savo praneši
me nepasako.

Taipgi tame pranešime 
aiškiai pabriežiama, kad 
norint pinigų siųsti civi
liškiems belaisviams reikia 
siųsti per Bureau oi' Priso- 
ner’s Rdief, American Red 
Cross, Wasnington, D. C., ir 
iš čia pinigai iieka persiun
čiami bankčekiais arba Kra
sos Piniginiais O? neriais 
(Postai Money Order).

Prie to, tame pranešime 
pasakyta, kad Vokietija ne
perduoda tokias sumas pinl- 

: gaiš, bet kad greičiaus pade- 
I da juos kredito formoje i 
I kalėjimo mainymo Įstaigas.

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą 
Amerikoniškos vestuvės, komedija 2-se aktuose .... 
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. 25c 
Dievo žmogus. Naudinga ir užimanti apysaka ___
Delko žmogui reikia gert ir valgyt .............................
Davatkų Gadzir.kos, padidinta ir pagerinta 6-ta laida 
Džian Dambos 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. Iierodienės duktė. Drama viename akte 
Stabmeldiška Lietuva .......................................................
šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juškevičiaus dainose 35c 
Socializmas ir Religija............................................................ 10c
Socializmo Teorija. Kiekvienas, kuris nori suprast atei

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

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

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

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

SEVEROS
Skilvinis Biteris.

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

iš po ligos, kaipo lengvą paliuosaojanti toniką. — .
Ir sveiki žmonės turėtų imti prie progos dožą minėto tonika 

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

tiekorius neturėtų, reikalaukite, kad užsisakytų. Jei jis jums nepri- Ec 
statys, rašykite mums tiesiog, o mes prisiusime jums j namus už ap- 
laikytą kainą. 2qį

W. F. SEVERĄ CO, CEDAR RAPIDS. KWA. S?

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

The Magic Shop.
BOK 309. Holbrook, M

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdinitM 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio ti^isto.

Darbą atliekame

GRAMAI, PIGIAI h- GREITAL

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

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. loštu Nass.
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SLA. Seimo apvaikščiojimo 
pramogos.

Pradedant su birželio 3 
diena, visą sąvaitę čia tęsėsi 
SLA. 33-cias Seimas. Apie 
patį seimą nieko nerašysiu, 
tik pabriežšiu iš Seimo ap- 
vaikščiojimo pramogų kai- 
kuriuos įspūdžius.

Nedėlios vakare, t. y. 2 
birželio, buvo surengta dele
gatų priėmimui vakarienė. 
Iš to nėra nieko svarbaus 
paminėti, išskriant Dr. šliu
po prakalbą.

Panedėlio vakare, 3 d. bir
želio, buvo paroda ir prakal
bos. Paroda kaip paprastai, 
darė keistą įspūdį į svetim
taučius. Nors maršuojant 
grajino didelis ”benas”, bet 
kuomet laisvamaniško Susi
vienijimo parodoj nešama 
bažnytinės „karūnos” su 
„šventais Juozais” ir "pane
lėms,” tai net tūli S-mo de
legatai gėdijosi eit tokioj pa
rodoj. Ir nors buvo kviečia
mi „visi lietuviai” dalyvauti, 
vienok parodoj mažai jų da
lyvavo.

Parodai sugrįžus, buvo 
pastatytas kalbėt Dr. Šliu
pas. Pradžioj savo kalbos, 
daktaras bandė publiką įti
kint, kad buvęs Centralis 
Kom. atliko didelius darbus. 
Ypač suteikė pabėgėliams 
didelę dvasišką naudą. (Tur
but, maldaknygėm aprūpi
no?) Pasakė, kad visi lietu
viai, pasilikę Lietuvoj, išbė
gę Rusijon ir kitur,' — visi 
nori respublikos Lietuvoj,iš
skyrus tik tulus klerikalus, 
kurie atsiekimui savo purvi
nų tikslų, visų lietuvių var
du dirba juodus darbus. Pri
siminė ir apie vyskupą Ka
revičių ir nupeikė je žygius, 
bet kalbėjo gana švelniai. 
Kuomet dr. šliupas pradėjo 
kalbėt apie Rusijos darbi
ninkų valdžią, tuojaus stvė
rėsi už Kapsuko. Daktaras, 
bekalbėdamas apie Kapsuko 
„barbariškumą.” net parau
do ir prisiriesdamas rėkė, 
kad Kapsukas tai barbaras, 
Lietuvos nedraugas; Troc
kis ir-gi Lietuvos nedraugas 
ir pasakė, kad tie žmonės, 
kurie siuntė Trockiui tele
gramą, padarė didelę klai
dą. Kuomet Trockis važia
vo į B ręst Litovską tartis su| 
vokiečiais, sako daktaras,

I

j

i

musų eveįkėjai prašėsi, ^urjs įgūžia laikrašti "Ame- 
...j pasiimtų rjk ukininka?. Jis ta;

nepatingi atsilankyti
kad Trockis juos 
su savim, g 
gaut Lietuvai laisvę. Troc
kis jųjų neprisiėmė; pasi
ėmė Kapsuką! Kapsukas 
ten visą laiką sėdėjo, ir ma
nydamas, kad Lietuvai lais
vės nereikia, tylėjo. Trockis 
irgi kaipo ne lietuvis, apie 
lietuvius nė nemislijo. (Bet 
daktaras nė puse lupų nepa
sakė, kad Trockis reikala
vo, kad vokiečiai kuogrei- 
čiausia ištrauktų savo ka- 
riumenę iš Lietuvos; nuda
vė, jis to visai nežinąs.),Gir-i 
Gi, VM1K1V -——j. --- -r
sukas nebus leidžiami Lie-

ve, jis to visai nežinąs., ou-jOaila tik, kad lietuviai tan- 
dl, tokie žmonėskaip K p- JHni nnlrlv«ta kitur žpmin 
suKas neous įeiaziami įuic- .. - 
tuvon („lietuiškai-latviškon J R 
respublikon"). Jeigu Kap- 
sukas sugrįžš Lietuvon, jis’..- 
bus teisiamas už Savo barba
riškumą. (Čia vienas vietos 
pusgirtis tautietis iš džiau
gsmo suriko: "ura, mes jį

Iš laikraščių ateina: „V. 
J’, „Tėv.,„ „Naujienos,”

„Mot Balsas,” „Keleivis,’ 
„Laisvė.” Mes rengiamės 
sutverti kokią nors beparti- 
višką draugiją.

pakarsimi”) Labiausia dr. Tikimės, kad su laiku mu- 
sliupas pyksta ant Kapsuko sų apielmkėje bus turtingos 
už suareštavimą Yčo—šliu-! >r skaitlingos kolonijos. To
po žento. Suareštuot tokią dei velijam kitiems apie mus 
vožną asabą, — tai didelė pirkti žemes. Geistina, kad 
gėda visai giminei! Ir da kas kuodaugiausiai atsišauktų 
suareštavo? — socialistas dėl apsigyvenimo, o tada ga 
Kapsukas. Gevalt! llėtume daug ko nuveikti.

žodžiu, klausant šliupo1, .Norėdami lasyti, adresuo- 
prakalbos, rodos, kad Kap- j'de t’ęsiog pas mus, ukinin- 
sukas valdo visą Rusiją.I ^us • J.°‘
Po dr.'Šliupo kalbėjo trum- Martm, R. r . D. 4, arba 
no i K TuraMiunas I Amerikos Ūkininkas,
p šių prakalbą pasiklausyt'BOB 96; visi Hart, Michi- 
žmonių prisirinko pilna sve- ^an~____________________
tainė. Ir kaip girdėt, tos 
prakalbos padarė prastą įs- Iš kiekvieno šimto žmonių 
pudį, nes kitose prakalbose, tik viena ypata sulaukia 92 
kurios buvo kitoj miesto da- metų amžiaus.

lyj, žmonių atsilankė visai 
mažai.

Seredoj, 5 birželio vaka
re, buvo surengtas koncer 
tas. Koncerto programas 
buvo puikus, bet žmonių su
sirinko tik apie 100 ypatų. 
Tautininkai sako, kad lietus 
perškadijo, todėl ir žmonių 
mažai teatsilankė, bet per 
du sekančiu vakarų nors bu
vo puikus oras, vienok žmo
nių susirinkdavo visai ma- v • zai.

Birželio 6 d. vakare buvo 
balius ir prakalbos, šliupo 
prakalba buvo tokia pat, 
kaip ir panedėiyj. Žmonių 
buvo tik apie 100.

Birž. 7 d. buvo sulošta vei
kalas „Pirmi Žingsniai.” 
Žmonių susirinko viso 98 y- 
patos. ■

Visi šitie parengimai tau
tininkams padarė daug jš- 
kasčių. Sakoma, turės nuo
stolių 300 dol. su viršum.

Ir kodėl žmonės nesilanko 
į tautininkų parengimus?— 
klausia jie patįs savęs. Vieni 
kaltina rengimo komisiją 
kiti, girdėjau sako, socialis
tai nesilankę, todėl kad sei
mas buvo pradėtas su bros- 
tvomis (porodoj); vienas-gi 
tautininkas išsitarė, kad dr. 
Šliupas savo prakalba suga- 

Įdino visą biznį. Šį išsireiški
mą galima manyt išdalies 
teisingu esant. Žmonės ge
rai supranta, kas užsipelnė 
„barbaro” vardą; žmonės 
taipgi mato, kas yra Lietu
vos tikri priešai, o dr. šliu
pas tuos žmones kad ir kriti
kuoja, tai švelniai, bijosi 
kad neįžeist kunigų, prie ku
rių partijos priguli Yčas.

Aiškiai matosi, kad tauti
ninkų laižymasis prie kleri
kalų juos pačius smukdo 
jųjų įtekmę puldo.

Petras.

ir

HART, MICHIGAN. 
Lietuviai ūkininkai.

Hart miestelis begalo gra
žus: pro jį bėga Pent Water 
upė, gatvės išpuoštos me
džiais ir apšvietos elektra, o 
pašaliais namų darželiai ži
ba nuc gėlių. Jame randa
si dvi bankos, teismas, High 
Sclioolė, du viešbučiai, kelio
lika krautuvių, 4 dirbtuvės, 
4 įvairių sektų bažnyčios ir 

i tris spaustuvės. Iš jų viena 
lietuviška, užlaikoma musų 
vientaučio M. Valenčiaus.

pas 
apielinkės ūkininkus su pa 
tarimais apie žemės dirbi
mą, sėklas, gyvulius ir t. p. 
Mes labai didžiuojamės, kad 
jau 10 metų musų miestukas 
„sausas.”

Lietuvių čia nemažai ir vi
si gražiai sutikime gyvena
me, apsupti jaukios gamtos 
grožybėmis. Žemės be krū
mokšlių, pelkių ar balu ir ga
na derlingos. Vaidiniai me
džiai neša nemažą pelną

kiai nuklysta kitur žemių

Į . CLEVELAND, OHIO. 
j Ne principas, bet ypatišku- 
mas pas tulus musų draugus 

pirmoj vietoj.
Birželio 7 d. buvo didelis 

LSS. 3 kuopos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie šim
tas narių. Svarbiausiu 
klausimu, kurį svartyta, bu
vo klausimas prisidėjimo 

■ prie rusų Darbininkų Tary
bos. Klausimas sukėlė 
smarkias diskusijas. Prisi
dėjimas kuopai lėšuoja $3 
metams. Slaptu balsavimu 
tečiaus nutarta prisidėti. 
Darbininkų organizavimas, 
beabejo, yra darbininkams 
svarbiausiu jų uždaviniu.

Reikia pasakyti, kad tie 
musų draugai, kurie tvir
čiausiai stovėjo už prisidėji
mą prie rusų Darbininkų 
Tarybos, buvo griežčiausi 
priešai Lietuvių Darbininkų 
Tarybos. Jie dabar kuoaiš- 
kiausiai priparodė patįs, 
kad pas juos ne principas 
stovi pirmoj vietoj, tik tas 
nelemtas „aš”, dėl ko tūli 
musų draugai net ir savo 
principus mindžioja. A- 
merikos rusų darbininkų ta
ryba nesutvirtins tiek, kiek 
gali sutvirtinti susirišimas 
visų musų progresyvių or
ganizacijų į Amerikos Lietu
vių Darbininkų Taryba, o 
betgi -kerštaujantis musų 
draugai pasmerkę savo dar
bininkišką tarybą, prisidėjo 
prie rusų tarybos. Ar ne iro
nija?
LMPS. kuopos išvažiavimas. 

Birželio 9 d. buvo LMPS.
24 kuopos išvažiavimas į 
Naill parką.

Regis, progresistėms pik 
nikas puikiai pavyko. Ne
kalbant apie pinigišką nau
dą, kokios davė šis išvažia
vimas, dagi ir dvasiniu žvil
gsniu jis buvo naudingas: 
buvo prakalbos ir dainų. 
Dainavo Mirtos choras, pra
kalbas pasakė d. A. Kara
lius ir medicinos studentas 
Šmitas. Po prakalbų ir dai
nų buvo šokiai ir visoki žai
dimai, vienu žodžiu, liuosas 
laikas praleista labai gra
žiai ir naudingai.

žemės žiedas.

GRAND RAPIDS, MICH.
Socialistų skundikas 

melagis.
Sykį jau buvo „Keleivy” 

minėta, kad tūlas gaivalas 
už tai, kad jį girtą prisiėjo 
iš svetainės išmesti laukan, 
idant netrukdytų chorui re
peticijų laikyti, supykęs 
nuėjo ir apskundė S. Jonaitį 
ir K. Jakimavičių, buk šie 
jį sumušę, kada jis norėjęs 
socialistų mitinge protestuo
ti prieš socialistų veikimą 
prieš šios šalies valdžią. Y- 
patingai bjauriausiai prime
lavo ir apšmeižė socialistų 
kuopą. Minėti du draugai 
likos areštuoti ir pastatyti 
po kauciją iki teismo.

Teismas įvyko gegužės 2S 
dieną. Skundikas P. Rau
sius ir teisme bandė socialis
tus denuncijuoti ir šmeižti, 
buk jis norėjęs socialistams 
prieš-karinį mitingą sulai
kyti, tai jie jį sumušę ir net 
nosį nulaužę. Ironiškai be
sišypsančiam teisėjui rodo 
jis savo nuo alkoholio nu
raudusią nosį, kad ji jam 
dabar jau klibanti. Skun
džiamųjų apgynėjas pa
klausia: ”Ar tamista nebu
vai išsigėręs, kuomet ėjai so
cialistams mitingo ardyti?” 
—„No, I took just f i ve 
drinks, that’s all.” Vadinasi, 
penkis „d rink su s” paėmęs 
jis nebuvo girtu... Rausius 
net ir iš federalės raštinės 
pakvietė liudininką, kuris 
pasakė, kad Rausius skun
das, jog socialistai Lietuvos 
Sūnų Draugijos svetainėje 
laiko mitingus ir agituoja 
prieš karę, kad ir kiti tai 
raštinei pasakodavo, jog L 

S. Dr-joj daug „slekerių” 
slepiasi, bet valdžiai ištyrus 
rasta, kad pranešimai buvo 
neteisingi. . Taigi skundžia
mieji likos išteisinti, o skun
dikas P. Rausius gavo ’’do- 
nosčiko” titulą ir ’ aplaužtą 
nosį,” tai viskas, ką jis' sa
vo melais laimėjo.

LSS. 51 kuopos piknikas.
Birželio 2 d. čia buvo LSS. 

51 kuopos parengtas pikni
kas. Mūsiškiai vyčiai, kad 
suardžius socialistams jų 
pramogą, parengė tą pačią 
dieną ir prieš pat socialistų 
pikniko vietą savajį pikniką. 
Laimėjo tiek, kiek Rausius 
socialistus skųsdamas. Nors 
važiuojantiems į pikniką 
žmonėms reikėjo eiti per 
vyčių pikniko vietą, tečiaus 
pas socialistus susirinko 
apie penki šimtai žmonių, o 
pas vyčius buvo koks tuzinas 
pačių vyčių ir kelios davat
kos.

Reikia pridurti, kad ir kle
bonijos tėvelis visą pamoks
lą buvo pašventęs vyčių pik
niko išgarsinimui ir socialis- 
tų-bedievių pikniko iškeiki- 
mui. Nežiūrint kunigo drau
dimo ir garsinimų, visi para
pijoms atsilankė į socialistų 
pikniką ir socialistai turės 
gražaus pelno, o vyčiai su
lindo į skylę.

Socialistų piknikas buvo 
parengtas, kad žmones pa
linksminus ir užganėdinus. 
Grajino Lietuvių benas ir 
jaunimui buvo, įvairiausių 
žaismių, taip kad žmonės, 
grįžo namo smagus ir links
mi. Kunigėlis dabar galės 
da daugiau socialistus ir ka
talikus keikti, tik jau visa 
tai jam mažai duos naudos.

Dainorius.

VALPARAISO, IND. 
Iš mokinių gyvenimo.

Tarpe šios mokyklos mo
kinių, lietuvių randas 70 as
menų, tų tarpe 7 merginos. 
Lenkų mokinių čia yra 7, ru
sų 5, įvairių kitų tautų taip
gi nedaug, taigi lietuvių yra 
daugiausiai.

Pakol nebuvau į šią moky
klą įstojęs, aš manydavau, 
kad be didelės sumos pinigų 
nėra verta nei pradėti. To
kia mano nuomonė, kaip da
bar matau, buvo labai klai
dinga. Už vieną mokslo me
tų bertainį, t. y. už tris mė
nesius, reikia mokėti 24 do
lerius ; už kambarį 6 dol., už 
maistą — 40 dolerių, išviso 
pasidaro 70 dolerių. Norin
tieji dagi gali už maistą ati
dirbti patarnavimais. Taigi, 
kaip matosi, nėra jau taip 
labai sunku mokslą pasiekt, 
kas to nori.

Patartina lietuviams nau
dotis Valparaiso universite
to prieinamumu. Mokslas 
kiekvieno žmogaus gyveni
me daug reiškia. Lietuvių 
milžiniškai daugumai nebu
vo progos mokslo pasiekti, 
bet gyvenantiems Ameri
koje visgi daugumai musų 
jaunimui galima nors ir 
nuosavomis jiegomis atida
ryti sau mokslo vartus. Pro
ga yra ir verta ja pasinau
doti.

Naujas mokinys.

HARTFORD, CONN. 
Musų visuomenės žiniai.
Namų rubavotojai naudo

jasi įvairiausiomis jiems ži
nomomis priemonėmis, bet 
šitokia, kaip čionai skaitoto- 
jams noriu pranešti, yra be
ne pavojingiausia namų gy
ventojams, ypač musų žmo
nėms. Šitą atsitikimą skai- 
totojai privalo gerai sau gal
von įsidėti, kad apsisaugo
jus nuo plėšikų.

Man esant darbe, nesenai 
į mano namus atėjo koks 
tai vyriškis, kuris mano 
žmonai pasisakęs esąs mies
to namų inspektorius, norįs 
apžiūrėti namus. Žmona a- 
tidarė jam duris, jisai apžiu
rėjo visus kambarius, 
susirašė, matomai kas jam 
reikėjo, į atsineštą knygą, 
išklausinėjo moteries, kur 
vyras dirba, kiek uždirba ir 
tt. ir išėjo. Moteriai nei į 
galvą neatėjo, kad ji turi 
prieš save paprastą banditą, 
apžiūrintį kelią, kaip į na
mus įneiti ir kur kas galima 
paimti.

Nuo to laiko praslinkus 
dviem sąvaitėms, šiomis die
nomis mano žmonai vėl vie
nai esant namuose, pasigirs
ta durų varpelis ir pasirodė 
tas pats „inspektorius" su 
kitu vyriškiu, vėl reikalau
jant apžiūrėti kambarius. 
Jiedu apėjo visus kamba
rius ir persitikrinę, kad na
muose nėr nė vieno vyriškio 
bei kito ko, kas galėtų pa
šaukt policijos, banditai pa
griebė moterį, surišo jai ran
kas ir kojas, prismaugė ir 
palikę ją be sąmonės iškrau
stė visus stalčius, paėmė 
$700.00 pinigų ir prasišalino, 
niekeno nesuturėti.

Parėjusi iš mokyklos mer
gaitė rado motiną vos gyvą 
Perpjovė virves, pašaukė 
gydytoją ir pranešė policijai 
apie atsitikimą.

Žinoma, policija jieško 
banditų,tečiaus vieninteliais 
pėdsakais yra tik moteries 
papasakojimas apie jų iš
vaizdą. Tuo remianties pik
tadarius susekti nelengva. 
Vienas jų apie 6 pėdų augš- 
čio, juodais, paausiais pra
žilusiais plaukais, antras a- 
pie 5 ir pusės pėdų augščio. 
Kas apie juos praneštų poli
cijai, tam skiriu $100.00 at
lyginimo.

Taigi moterįs, liekančios 
vienos namie, vyrams į dar
bą išėjus, neprivalo jokių 
vyrų į stubą Įsileisti, nors ir 
inspektoriais jie pasivadin
tų. Nepažįstamas namiš
kiams inspektorius turi atsi
vesti policmaną.

Frank Sūrūs.
* - - -

LAVVRENCE, MASS.
Bloga inusų klerikalams, 
kad yra tasai „Keleivis.”
Pastaruoju laiku čionai 

pradėjo darbuotis ir mūsiš
kiai klerikalai. Kunigas Vir- 
mauskas gavo sau gizelį ru
dį vargonininką.

Nors tai žioplas ir begalo 
neiškalbus egzempliorius, 
tečiaus už prabaščių bažny
čios skiepe pamokslus davat
koms sako ir siekdina jas, 
kad saugotųsi paimt į ran 
kas „Keleivį" ir kitus teisy
bę skelbiančius laikraščius. 
Su pagalba donosčiko Ra-- 
manauskučio ir dabartinio 
klerikalų „ambasadoriaus” 
Bielskio poručniko Česnule
vičiaus suorganizuota čionai 
iš čiagimio musų jaunimo 
vyčių kuopa. Toji vyčių 
kompanija pradeda dabar 
darbuotis. Vyčių genero
las Česnulevičius su pagalba 
vargonininko sukvietė
Cambridge’aus. Lewellio ir 
Haverhillio vyčių chorus ir 
2 d. birželio parengė šventos 
Cicilijos choro koncertą, ku
ris geriau tinka pavadinti 
sorkėmis, o ne koncertu, 
česnulevičiukas pasakė, at

siprašant, prakalbą, išnieki
ndamas ir apsmeiždamas 
socialistus. Baigianties vy
čių manievrams ant pagrin
dų pasirodo vietinis Dr. C. 
Mikolaitis, kuris stambiais 
ir vaizdžiai^ kalbos bruo
žais išparodo mūsiškių kle
rikalų juodą politiką, fak
tais sumuša Cesnulevičiuko 
pasakas, išparodo, kuo yra 
Bielskio vedamas klerikalų 
biuras V/ashinione ir kokią 
rolę lošia musų klerikalai 
Lietuvoje ir čia Amerikoje.

Žinoma, davatkoms pasi
rodė sudnoji, kad jų dvasiš
kus tėvelius dagi- jo švente
nybę vyskupą Karevičių pa
stato vienoje -eilėje su Juda 
Iskarijotu. Jos pradėjo čyp
ti ir kojomis trypti, parody
damos savo ištikimybę iš
davikams.

Jeigu taip nebūti] „Kelei
vio” ir kitu musų socialistiš- 
kų laikraščių, mūsiškiams 
klerikalams gal ir sektųsi 
tarnauti kaizeriui, bet dabar 
bėda, kad „Keleivis” ima ir 
nutraukia nuo jų veidmainy
stės kaukę, parodo juos tik
roje šviesoje, kuo jie yra. 
Taigi blc-ga musų klerika
lams, kad yra tasai „Kelei
vis.”

Senas korespondentas.

EASTON, PA.
Nemokėjo suskaityt nuo 16 

iki 20 ir pralaimėjo $5.
Gegužės 17 d. Standard 

šilkų dirbtuvės parke pietų 
laiku ant suolo susėdę Denki 
lietuviai susiginčijo apie po
litiką. Tūlas lietuvis S. M. 
pradėjo tvirtint, kad atei
nantis prezidento rinki
mai bus 1919 m. Aš paaiški
nau, kad rinkimai pripuola 
1920 m. Kadangi jokiu budu 
negalima buvo pertikrinti, 
tai pasiūlijau susidėti is $5. 
M. ir aš sudėjome po $5 — 
viso $10 pas A. Tirvidą. M. 
tuojaus pasigyrė, kad išlai- 
mėtą penkinę paaukaus ko
kiam nors fondui, žinoma, 
tas labai gražiai atrodė. Bet 
praslinkus porai valandų M. 
patyrė kad io penkinė pra
kišta. Pareikalavo nuo T. 
penkinės, Tirvidas prašy
mą išpildė ir atidavė Meiso- 
niui jo penkinę, o paskui į 
porą dieni] sugrąžina ir 
man, užreikšdamas, kad jis 
nepripažįsta laižybų. Ka
dangi mes visi tame skaitliu- 
je buvome socialistai ir dar 
„bolševikai”, tai čia visas tas 
atsitikimas Kaštono lietu
viam pridarė daug juoko. 
Meison nėra koks vargšas 
todėl be jokių išsisukinėjimų 
turi išlaikyti duotą žodį ir 
5 dolerius per „Keleivio” re
dakciją pasiųsti į Lietuvos 
Šelpimo Fondą, nes tai yra 
mano auka. Bet jeigu nori 
mano auką sau pasilaikyti, 
tegul skaitytojai žino, jog 
nuskriaudžia Lietuvos alka
nus žmones.

V. J. Stankus.

RANDO MOKYKLOS 
KONTESTAS.

Visuomenės mokslu • Ran- 
do Mokykla (socialistų) pa
skyrė tris dovanas už ge 
riausia parašytus tris veika
lus iš srities „Socializmas 
miestų politikoj ir Suvieny
tų Valstijoj administraci
joj.” Už pirmą geriausį vei
kalą skiriama $100 dovanų 
grynais pinigais, už antrą 
— $50 vertės knygų, už tre
čią — $25 vertės knygų.

Veikalų parašymui duo
dama 10 mėnesių, laiko; 
rankraščiai turi būt priduoti 
iki 20 kovo. 1919 metų. Do
vanos bus išmokėtos į pen
kias ar šešias sąvaites vė
liau.

Platesnių informacijų ga
lima gauti iš pačios mokyk
los, kreipianties šitokiu ant
rašu: Rand School, 7 Kast 
15-th Street, New York, Ci
ty.

True tran.slation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on June 
19, 1918, as rcųuired by the Act of
October 6, 1917.

PROTESTO REZO
LIUCIJA.

Lietuvių Moterų Progre- 
syvio Susivienijimo II Rajo
no antroj konferencijoj, lai
kyto j 26 gegužės, 1918 metų, 
South Bostone, vienbalsiai 
buvo priimta sekanti rezo
liucija :

Vokiečių imperialistų ge
ležinė kumščia trupina visas 
demokratijos viltis. Kruvi
ni jų nagai jau užgrobė Len
kiją, Ukrainą, Kuršą ir Liv- 
žemę. Varge ir priespau
doj, ašarose ir kraujuj vai
toja žmonės ir tik laukia tos 
valandos, kada galės pasi- 
liuosuot. Vokiečių globos 
nei jungo negeidžia nei vie
na demokratija tuose kraš
tuose.

Vokiečiai nori pagriebti 
tas žemes ypatingu budu. 
Jie nori įsteigti tenai vokiš
kas monarchijas, su vokiško 
kraujo karaliais, arba šiaip 
uždedant ant jų savo globą. 
Tokį karalių jie jau ir pake
tino duoti Lietuvai. Tokių 
karalių užduotis bus spausti 
žmones, versti juos likti vo
kiečiais, palaikyti juos tam
sybėj, siaurinti jų politiškas 
teises ir daboti kad jie išti
kimai tarnautų Vokietijos 
junkerių ir kapitalistų nau
dai.

Prieš tokį amžiną Lietuvos 
pavergimą protestavo visa 
Lietuvos darbininkų klesa, 
vienok atsirado Lietuvoj to
kių gaivalų, kurie su dideliu 
džiaugsmu priėmė peršamą 
Lietuvai vergiją. Tai buvo 
klerikalai. Jie pabūgę Rusi
jos revoliucijos puolė glė
bin Vokietijos imperialistų. 
Kada laisvoji Rusija stengė
si išplėšti Lietuvą iš kaize
rio nagų, tai Lietuvos kleri
kalai ėjo kartu su Vokieti
ja.

Rugsėjo mėnesije, 1918 
metų, kuopelė Lietuvos re
akcionierių sutiko pavesti 
Lietuvą Vokietijai, ant kai
zerio pasiūlytų išlygų. Kle
rikalų galva vyskupas F. 
Karevičius nuvažiavo net 
pas Vokietijos kancleri pa
siūlyti Lietuvą ir prašyti jai 
vokiško kraujo karaliaus, 
kurį teiksis paskirti jo my- 
lista kaizeris. Po tokiu pra
šymu pasirašė ir Amerikos 
klerikalų oficialis atstovas 
kun. Bartuška. Vėlesnės ži
nios praneša, kad tuom ka
ralium busiąs vokiečių prin
cas Frederikas Kristionas.

Taigi po „neprigulmvbės” 
priedanga jie kėsinasi par
duoti Lietuvą amžinon ver- 
gijon, uždedant ant jos vo
kiečių junkerių ir imperiali
stų pančius.

Prieš šitokį reakcionierių 
pasielgimą vienbalsiai pro
testuoja LMPS. II Rajono 
konferencijos delegatės, ku
rios atstovauja kelis šimtus 
lietuvių moterų. Jos reika
lauja, kad patiems Lietuvos 
žmonėms butų duotas bal
sas nuspręsti savo šalies liki
mą.

Komitetas: 
M. Michelsonienė,

F. Stropienė.

Skaitlingiausia šeimyna, 
kiek yra uzrekorauota, turė
jęs Feodor Vasilijev Mas
kvoje. Turėjęs ijs 83 vaikus. 
69 nuo pirmos pačios, gimi
mų buvo 27; 18 vaikų nuo 
antros pačios, gimimų buvo 
8. Caras 1782 metais pasky
rė jam pensiją už tą nuopel
ną.

Mažiausioji moteris Ame
rikoje buvo Lucia Zarate, 
gimusi Meksikoj 1864 me
tais. Turėjo 21 colį augč- 
čio.

Niagaros vandenpuolis y- 
ra 175 pėdų augštas ir mylia 
be vieno ketvirčio platus.


