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AMERIKONAI PAĖMĖ
450 BELAISVIŲ.

I vakarus nuo Chateau- 
Thierry pereitoj sąvaitėj a- 
merikonai padarė dviejų 
mylių fronte užpuolimą, nu
ėjo apie pusę mylios pir
myn, paėmė 450 belaisvių ir 
pridarė priešininkui didelių 
nuostolių. Amerikonų nuo
stoliai buvo visai nežymus.

TIJOS AMBASADORIŲ. | Amerikonai paėmė Vaux 
Havas žinių agentūra Pa- kaimą, 192 kalną, La Roche 

ryžiuje gavo iš Berlyno ži-1 mišką ir įsiveržė Clerem-
- ' — ’ * - 'baut girion.

VISI, KURIE PRIEŠINOSI ! santikius su Rusijos atsto-' 
KARIUMENEI, ĮSAKYTA vais Berlyne.

"SUŠAUDYT ANT
VIETOS.”

Vengrijoje sukite
. kariumenė.

> Stipri apsauga likosi pa
statyta prieš Bolševikų am
basadą Berlyne, nes bijo- 

Kaizeris pertraukia ryšius masi, kad nepadarytų prieš 
su Rusija. Rusiją demonstracijos.

Londonan iš įvairių šalti- 
nių atėjusių žinių frang- ^^AI ^VOKIE-
mentai parodo, kad nužu-1 
dymą Vokietijos mabasado- 
riaus Rusijoj 
Mirbach sekė gręsmingas 
prieš bolševikus sukilimas 
Maskvoje.

Rusijos bevielinė telegra
ma praneša, kad sukilimas 
tapo Visiškai nuslopintas.

- Pranešimo tonas rodo, kad 
slopinimas buvo ; 
kruvinu smugiu; buvo įsa
kyta, kad visi tie, kurie sta
tytų pasipriešinimą bolše
vikams, turi būti "ant vietos 
nušauti."

Telegrama, po kuria pasi
rašęs Maskvos vyriausias 
komisaras M. Arelov, skel
bia:

"Social-rtvoliucionieriai 
prigavingais budais buvo 
keliom valandom paėmę 

Maskvos dalį ir valdžios te
legrafo stotį, ir paskelbė sa
vo melagingą pranešimą, 
buk nuvertė Maskvos sovie
tą. Aš noriu paskelbti, kad 
sukilimą pagamino begėdiš
kų kvailių grupė ir be jokio 
sunkumo jis likosi Maskvos 
garnizono nuslopintas. Su
kilėliai likos areštuoti ir 
tvarka sugrąžinta.
Kitos žinios skelbia:

"Kontr-revoliucinis 
kvos sukilimas likos nuslo
pintas. Social-revoliucionie- 
riai padarę begėdiškiausią 
kovą. Išleista įsakymas a- 
reštuoti ir nuginkluoti vi
sus social-revoliučionierių 
skyriaus narius ir nušaut 
ant vietos visus tuos, kurie 
statytų pasipriešinimą.

"Keliatas šimtų sukilime 
dalyvavusių tapo areštuota, 
tų tarpe taipgi vice-pirmi- 
ninkas Aleksandro vich, 
kuomet specialis įsakymas 
buvo išleistas, kad areštuoti 
visus Social-Revoliucionie- 
rių partijos Pildomojo Ko
miteto narius.

Raudonoji Gvardija stovi 
sargyboj. Mobilizacija mu
sų spėkų turi eiti pirmyn ir 
visi Social-Revoliucionieriai 
turi būt iki paskutinio žmo
gaus nugikluoti."

Oficialė žinia iš Šveicari
jos sako, kad sukilimo prie- 
žasčia buvo tas, kad grovo 
von Mirbach’o užmušėjai 
pabėgę į Social-revoliucio- 
nierių namą, kuris paskui 
buvo kulkasvaidžiais gina-

grovo von
nių, kad Maskvoje likos už
muštas Vokietijos ambasa
dorius grovas von Mirbach. 

Sakoma, kad 6 liepos rytą 
atėję du nepažįstamu vyru 
ir pasisakę turį pas Vokieti
jos ambasadorių reikalą. Į- 

atliktas leista juodu į privatinį am
basadoriaus ofisą. Tuojaus 
kila ginčai ir pasigirsta re
volverio šūviai. Ambasado
rius kritęs sužeistas. Nepa
žįstami metę dar bombą ir 
pabėgę. Ambasadorius mi
ręs ant vietos.

ALEKSIEJEVO ARMIJA 
PAĖMĖ IRKUTSKĄ.

Kopenhagoje • gauta iš 
Berlyno žinia, kad genero
lui Aleksiejevui vadovau
jant čeko-slovakj kariume
nė paėmė Sibire Irkutsko 
miestą.

Gen. Aleksiejevas pirma 
buvo vyriausiu rusų kariu
menės vadu.

Irkutsko miestas
ant Sibiro geležinkelio, prie 
Irkuto ir Angaros upių, a- 
pie 30 mylių nuo Baikalo e- 
žero. Pirm karės Irkuts
kas turėjo apie 51,000 gy
ventojų ir vedė gana gyvą 
pirklybą. Tenai buvo gana 
dideli fabrikai, kurie ausda
vo Sibiro kariumenei milus.

stovi

Mas-

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
GIRDĖJO, KAI) NEW- 
YORKAS JAU PAIM

TAS.
Amerikonai apsupę Bel- 

leau mišką paėmė anądien 
250 vokiečių nelaisvėn, tų 
tarpe ir 7 oficierius. Vienas 
tų oficierių pranešė, kad vo
kiečių karvedžiai pasakoją 
savo kareiviams, jog vokie
čiai jau iškėlę savo armiją 
Amerikoj, paėmę New Yor- 
ką ir dabar einą ant Phila- 
delphijos. Be to da vokie
čių kareiviams esą pasako
jama, buk ties New Yorku 
submarinai paskandinę tarp 
40 ir 50 Amerikos laivų.

r r

2,000 kareiviu pasmerkta 
miriop.

Paryžiaus laikraštis ”Ma- 
tin" išspausdino žinią, kad 
Gvor ir Pecs miestuose, 
Vengrijoj, sukilusi kariume
nė ir kad del to sukilimo 
2,000 kareivių buvę pasmer
kta miriop.' ’ ,

Sulyg to laikraščio gautų
žinių, revoliucinis judėjimas nistee, 
išsiplėtojęs, jau po visą Aus- ’ “ * 
triją ir Vengriją. Revoliu
cijos dvasia apėmusi jau ir 
kariumenę.

Iš daugelio miestų prane
šama apie dideles demonst
racijas.

Pecs, tai vengriškas var
das miesto Funfkirchen, ku
ris guli už 105 myrių į pietus 
nuo Vengrijos sostinės Bu
dapešto. Gyventojų jis turi 
apie 45,000.

Gvor, kuris daugiau yra 
žinomas kaipo Raab, gy
ventojų turi apie 28,000 ir 
guli už 67 mylių nuo Buda
pešto šiaurvakariuose.

DIDELĖS ŠIAUŠĖS 
VIENOJE.

Haaga. —Korespondentas 
Žinios apie

200,000 ŽMONIŲ VOKIE
TIJOJ SĖDI KALĖJI

MUOSE.
Kaip suprasti iš to, sako 

Londono ”Express," kad 
šiuomi laiku Vokietijos ka- 
lėjimouse sėdi 200,000 poli
tiškų prasikaltėlių.
• Šitas laikraštis sakosi pa
tyręs, jog Vokietijoj kilo di
delis nepasitenkinimas, kuo
met kaizeris apvaikščioda
mas andai 30 metų savo 
viešpatavimo sukaktuves 
nesuteikė kaliniams amnes
tijos.

Municho vokiečių laikraš
tis "Post" del Šito jubilėjaus 
nuėjęs net taip toli, kad pa-' 
sakęs, jog kaizeris mokąs 
tik kalbėti, bet ne veikti. To
liaus šitas laikraštis nuro-j 
dąs, kad "del bado botago" j iš Vienos rašo: Žinios apie 
vien tik Berlyne buvo areš- austrų nepasisekimus Itali- 
tuota 1,946 vaikai už vogi-joj sukėlė panedėlį didelių 
mą maisto. | riaušių Vienoje. Dalyvavo

"Mes reikalaujam, kad 
tie vaikai butų paliuosuoti 
kad bėdiniems ir prispaus
tiems žmonėms .butų duota 
maisto," sako "Post." "Wil- 
helmas prižadėjo žmonėms 
pagelbėt; toji pagalba jiems 
reikalinga dabar."

" — ■ 1 ■ T

ČEKO-SLOVAKAI UŽĖ
MĖ EKATERINBURGĄ.

Maskvon atėjo iš Berlyno 
žinių, kad čeko-slavokų ka
riumenė jau ližėm ė ir Ekate- 
rinburgą, kuris guli už Ura
lo kalnų, pačiam kasyklų 
centre. Tenai eina dar di
delis mušis.

daugyl>ė moterų. Buvo pla
tinami lapeliai, kad apskelb
ti visuotiną streiką. Lapelių 
platintojai buvo areštuoti. 
Žmonės už areštuotus užsis
tojo ir prasidėjo muštynės. 
Kitoj vietoj įvyko susirėmi
mas su raita policija; vienas 
policmanas buvo sužeistas. 
Žmonės šaukė duonos ir 
taikos. Kariumenės kol-kas 
da nevartota riaušiėms mal
šinti. Matyt, kareiviais ne
labai pasitikima. Vienon 
atšiųsta 100 žandarų.

buvo kulkasvaidžiais 
mas.
Kaizeris pertraukia 
santikius su Rusijos 
atstovais Berlyne.

Kaip tik kaizeris išgirdo 
apie nužudymą Vokietijos 
ambasadoriaus Rusijoj gro
vo von Mirbach’o, kaip pra
neša "Exchange Telegraph" 
agentūra iš Amsterdamo, 
tuojaus įsakė Vokietijos už
sienio reikalų sekretoriui 
von Kuehlmanui pertraukti

MURAVJOVAS VEDA 
BOLŠEVIKUS PRIEŠ 

ČEKO-SLOVAKUS.
Iš Maskvos pranešama, 

kad gen. Muravjovas, buvęs 
bolševikų kariumenės vadas 
Ukrainoj, dabar likos pa
skirtas vyriausiu vadu visų 
spėkų, kurios veikia prieš 
čeko-slovakus visu frontu 
nuo Samaros iki Nikolajev- 
sko. Gen. Muravjovas va
dovavo bolševikų armijai, 
kuri buvo paėmus Kijevą 
pereitą žiemą.

RUSIJOJ SIAUČIA KOVA.
Kova tarp bolševikų ir 

kontr-revoliucionierių Rusi
joj siaučia septyniose vieto
se, sako telegramos iš Pet
rogrado. Kad bolševikai da 
nevisai apgalėti, tai matyt 
iš to atkaklumo, su kokiu jie 
kariauja prieš kontr-revo- 
liucinį judėjimą, sako žinia.

Monarchistai taipgi ren
giasi į didelę kovą.

Kad judėjimas prieš bol
ševikus yra labai pavojin
gas. tai galima suprasti jau 
kad ir iš to, kad paskutinė
mis dienomis likos išleistas ’ tuo pačiu garlaiviu, ant ku- 
į darbininkus atsišaukimas rio buvę ir tie pabėgėliai, 
"ginti revoliuciją nuo juo- Jie pabėgę iš traukinio, ku- 
dasimčių ir buvusio caro ša-jriuo juos važė iš Ekaterin- 
lininkų pavojaus." burgo į Permę.

SAKO, CARO ŠEIMYNA 
PABĖGUSI.

Kopenhagos laikraštis 
"Berlinske Tidende” gavo iš 
Bergeno žinių, kad buvusio 
Rusijos caro šeimyna iš
plaukusi iš Murmano pa
kraščio laivu per Baltąsias 
Jūres. Tą žinią paduoda ru
sas, kuris sakosi važiavęs

AUSTRIJOS SOCIALIS
TAI REIKALAUJA AU
TONOMIJOS IR TAUTŲ 

SUSIVIENIJIMO.
Austrijos socialistų orga

nas ”Arbeiter Zeitung” ra
šo, kad Austrijos socialistai 
pilnai sutinka su sąjungi
ninkų valstybių socialistų 
paskelbtais karės tikslais, 
užgiria tautų susivienijimą, 
reikalauja autonomiškų 
Austro-Vengrijos tautų 
konfederacijos ir Belgijos 
atstatymo.

Priimtos Austro-Vengri
jos socialistų rezoliucijos iš
reiškia viltį, kad pilna, de
mokratinė taika išriš Alzas- 
Loraino, Lenkijos, Lietuvos, 
Turkijos, Italijos ekspansi
jos ir tropiškųjų kolonijų 
klausimus.

AUSTRAI PAKORĖ 300 
ČEKO-SLOVAKŲ.

Sulyg Vienos laikraščio 
”Neue Freie Press,” kaip 
pranešama iš Berno, aus
trai pakorė 300 čeko-slova- 
kų kareivių, kurie buvo įsto
ję italų armijon ir mūšyje 
ties Montello pateko austrų 
nelaisvėn.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on July 
10, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

SUŽEISTI IR UŽMUŠTI 
LIETUVIAI FRAN- 

CUZIJOJ.
Tarp Amerikos kariume

nės nuostolių Francuzijoj, 
paskelbtų Washingtone 6 d. 
liepos, randame sekančių 
lietuvių pavardžių:

Jonas Naujokaitis, iš Ho- 
mestead, Pa., užmuštas.

Ramoldas Lemanskis, iš 
Ivlilwaukee, užmuštas.

Juozas A. Dargis, iš 
cagos, sužeistas.

Pranas Demskis, iš
, Mich., sunkiai 

žeistas.
Franas Luzinskis, iš Det

roito, sunkiai sužeistas.

Chi-
• Ma-

su-

ABI)UL MEDŽIO PA
SKIRTAS TURKIJOS 

SULTONU.
Liepos 3 d. Konstantino

polyje mirė Turkijos sulto
nas Mohamedas V.'

Jo vieton likos paskirtas 
Abdul Medžid Efrendi, ku
ris vadinsis Mohamedas Vi.

Audėjai grįžta ve! 
prie darbo.

Endi-

I

Lowellio ir Manchesteiųo 
streikieriai susitaikė — 
Lawrence’o padėjimas 

dar abejotinas.
Audėjų streikas, kuris 

pereitoj sąvaitėj buvo apė
męs veik visus Naujosios 
Anglijos audinyčių centrus, 
dabar beveik jau pasibaigė, 
išskyrus tik vieną Lawren- 
ce’ą.

Lowelly, kur visą pereitą 
sąvaitę streikavo 15,000 au
dėjų, šį panedėlį veik visi 
jau sugrįžo darban.

Valdžios atstovas
cott, kuris tarpininkavo 
tarp Lovvellio darbininkų ir 
darbdavių, pasiūlė streikie
riams 5 nuošimčius dau
giau algos, kuri turi būt už
mokėta nuo 17 birželio. Fab
rikantai apsiėmė tą išpildyt 
ir darbininkai sutiko grįžti 
darban.

Manchesteryje, kur strei
kavo 20,000 audėjų, darbi
ninkai da daugiau laimėjo. 
Jie reikalavo 15 nuošimčių 
daugiau algos ir kompanijos 
tą reikalavimą išpildė; dar
bininkai užtai pasižadėjo 
daugiau nestreikuoti pakol 
karė nepasibaigs.

P. Endicott iš Lovvellio iš
važiavo į Pautucket, R. L, 
kur streikuoja 26 audinyčių 
darbininkai.

Lawrence pereitoj sąvai
tėj sustreikavo Wood, Ayer 
ir Arlington fabrikų audė
jai. American Woolen kom
panijos pirmininkas Wood 
buvo pasišaukęs 100 darbi
ninkų atstovų ir norėjo 
jiems įkalbėt, kad Lawren- 
ce’o audėjai gauną didžiau
sias algas visam pasauly, 
todėl jų streikas ir reikala
vimai esą nepamatuoti. Pa
galios jisai pasakė, kad jei
gu iki panedėlio streikieriai 
nesugrįžšią darban, tai jis 
pa vesiąs visą reikalą Wa- 
shingtono valdžiai. Į Woodo 
reikalavimus darbininkai 
nedavė jokio atsakymo.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on July 
10, 1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Czeko-slavai paėmė Vladivostoką
KELIAS SĄJUNGININ
KŲ INTERVENCIJAI 

ATIDARYTAS.

Išrodo, kad bolševikų vieš
patavimui ateina jau galas.

Čeko-slovakų būriai, ku
rie traukia iš europinės Ru
sijos per Sibiro tyrus, ne
tikėtai išvystė didelę pajie- 
gą, kuri atkreipė Amerikos 
valdžios domą ir davė pa
mato karštam sąjungininkų 
diplomatų Washingtone su
bruzdimui.

Washingtone gauta ofici
alių žinių, kad po ginkluo
tos kovos, kurioj žuvo daug 
žmonių, Vladivostoke čeko- 
slovakai sumušė bolševikus 
ir paėmė to miesto valdžią į 
savo rankas. Šitam atsiti
kime valdininkai mato dide
lės svarbos, nes tai busiąs 
jau branduolys, apie kurį 
galėsią spiestis visi tie ele
mentai, kurie nenorį pasi
duoti bolševikų kontroliai ir 
vokiečių įtekmei.
100,000 čeko-slovakų 
laiko Sibiro geležinkelį.

Pradedant nuo Vladivos
toko uosto, 100,000 čeko- 
slovakų stovi pasiskirstę pa
lei visą Sibiro 'geležinkelį. 
Šitie čeko-slovakai pirma 
tarnavo Austrijos kariume- 
nėj, bet pateko rusų karės 
nelaisvėn ir dabar nutarė 
važiuot į sąjungininkų ar
miją ir kariaut prieš vokie
čius. Bet važiuojant jiems 
Sibiro geležinkeliu į Vladi
vostoką, iš kur jie ketino 
plaukti laivais Francuzijon, 
pakeliui juos užpuolę vokie
čių agentų pakurstyti bol
ševikai.
Vladivostoke 51 bolševikas 
užmuštas, 159 sužeista.

Londono "Exchange Tele
graph" gavo iš Tokio pra
nešimą, kad Vladivostoku 
užėmė 15,000 čeko-slovakų. 
Mūšyje su bolševikais 51 
bolševikas buvo užmuštas, 
159 sužeisti.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad čeko-slovakai taip
gi sumušę 3,000 vokiečių ir 
finų ties Kandalaku, šiaury- 
čių Finliandijoj. Tas lyg ir 
liudytu, kad čeko-slovakai 
jau veržiasi ir Finliandijon. 
Prezidentas esąs

pasiryžęs siųsti 
Rusijon kariumenę.

Sakoma, kad prezidentas 
Wilsonas priėjęs jau prie 
galutino nutarimo kas link 
siuntimo Rusijon kariume
nės.

Nors oficialiai apie tai da 
niekas nepaskelbta, bet Wa- 
shingtono valdininkai ir 
spaudos atstovai mano, jog 
prezidentas priėjęs prie iš
vedimo, kad Rusijoj būtinai 
reikia kas nors veikti, ir 
kad tas veikimas turi būt 
kariškas.

Pereitoj subatoj Balta
jam Name buvo svarbi, kon
ferencija ir manoma, kad 
toj konferencijoj preziden
tas pasakęs apie savo pie
nus savo patarėjams. Toj

konferencijoj dalyvavo val
stybės sekretorius Lansing, 
karės sekretorius Baker, 
laivyno sekretorius Daniels, 
kariumenės štabo viršinin
kas gen. March ir admiro
las Benson.
Amerikos jurininkai 
jau Vladivostoke.

Pasibaigus šitai konfe
rencijai, laivyno sekreto
rius Daniels patvirtino ži
nią, kad Amerikos jurinin
kai išlipo jau Vladivostoke 
Suvienytų Valstijų konsula
tui saugoti.

KARIAUJA DIDESNĖ 
DALIS ŽMONIJOS.

Iš 1,600,000,000 žemes gy- 
i ventoj ų vos tik 80,000,000 

gyvena ramybėj.
Washington. — Statistika 

parodo, kad iš 1,600,000,000 
pasaulio gyventojų vos tik
tai 80,000,000, tai yra ma
žiau negu vienas dešimtda- 
lis, nėra įsivėlę dabartinėn 
karėn. Teutonų talkininkai 
turi 160,000,000 gyventojų, 
o sąjungininkai — 1,360,- 
000,000.

BELGAI IŠMUŠĖ VOKIE
ČIŲ GARNIZONĄ.

IVashingtone gauta žinių, 
kad iš 3* į 4 liepos naktį va
karų fronte belgai sunaiki
nę vienoj vietoj visą vokie
čių garnizoną.

Keliasdešimts belgų raite
lių. nulipę nuo arklių,nuėję 
1,800 pėdų į vokiečių .pozi
cijas ir netikėtai užklupo 
priešininką rankinėmis 
bombomis. Apie 100 vokie
čių likos išmušta, o 45 buvo 
paimta nelaisvėn. Be to dar 
belgai paėmė 2 kulkasvai- 

džiu.

AMERIKA PASKOLINO 
SĄJUNGININKAMS 

86,'000,000,000.
AVashington. — Liepos 3 

dieną iš Amerikos iždo pa
skolinta Francuzijai dar 
$100,000,000, kas išviso pa
daro jau $1,765,000,000 pa
skolos franeuzams, o vi
siems sąjungininkams — 

$6,081,590,000.

PASKANDINO 5 SUBMA- 
RINUS.

Atplaukęs į Atlantiko uo
stą anglų garlaivis, kaipo 
"fourdžiulajaus" dovaną 
atvežė Amerikai žinią, kad 
paskutinėmis dienomis Ai-' 
rijos pakrašty likos paskan
dinti 5 vokiečių submarinai.

28 LIEPOS PARYŽIUJE 
BUS SOCIALISTŲ KON

GRESAS.
Lie}X)s 28 d. Paryžiuje bus 

Francuzijos Socialistų Par
tijos kartu su Generale Dar
bininkų Konferencija kon
gresas. Kongresas svarsty
siąs tarptautinius klausi
mus. Šitam suvažiavime 
taipgi dalyvausią Belgijos 
socialistų vadas Socialistų 
Tarptautinės sekretorius 
Camillc Huysmans ir Švedi
jos socialistų vadas Hjal- 
mar Branting.



C APŽVALGA D
KAS DAUGIAU "PAŽEIS- namius,” katrie yra daugiau 

TAS?”
"Draugas" i54-tam nume

ryje pasakoja savo "Redak
cijos Pastabose” apie- tūlą 
Wallace, kuris pirma nar
siai kariavęs;' sąjungininkų 
armijoj, bet paskui iš jos 
pabėgęs, atvykęs. Amerikon 
ir pradėjęs čia agituoti prieš 
karę: už šitą agitaciją jis 
buvęs areštuotas, nuteistas 
20 metų kalėjiman ir dabar 
tenai miręs.

Kodėl to Wallace’o galvoj 
įvyko tokia permaina? Ko
dėl buvęs didvyriu jis turė
jo mirti išdaviku?

Tokią permainą padariu
si žaizda. Būdamas karė
je jis buvo sužeistas į galvą. 
Kalėjimo daktaras A. F. lo- 
he dabar pripažinęs, kad 
kulipka buvo palietusi to 
žmogaus smegenis. Nuo to 
ir persimainęs jo protas — 
palinkęs kaizerio pusėn.

Klerikalų organas šitą at
sitikimą tuojaus lygina prie 
"musų pažangiųjų” (su
prask, socialistų) ir sako:

"Musu 'pažangiųjų’ tarpe 
taip-pat yra tokių 'pažeistų’ 
ligonių, katrie priešinasi karei 
tik su ta mintimi, kad jiems 
gaila kaizerio, kuris esąs 'virš
žmogis,' su kuriuo niekas ne
gali susilyginti. Mat, kaizeris 
yra didelis rusų socialistų bol
ševikų prietelius. . Jis bolševi
kus bara ir muša, tečiaus jų 
valdžią Rusijoje palaiko.

"Tokius 'pažeistus pažan
giuosius’ reiklų sukraustvti į 
beprotnamius, nes jie kenks
mingi visuomenei.” 
Vadina?, kas už kaizerį, 

tas yra "pažeistas," tas be
protis.

All-right, 
"Draugui" 
"pažeistas," 
narni!

Taigi pažiūrėkime, 
daugiau yra ”į 
pažangieji — socialistai, . 
atbulieji — klerikalai?,,ry ----

ta. kad pažeisti yra tie, nebuvo ir nėra, 
kūne simpatizuoja kaize-. Reikia, da žinoti ir tai, jog 
nai; v. j Centralis Komitetas paini-,

Na. o kas važiavo Berly-■ tas g privatinių rankų dei 
“įto, kad visos jo įstaigos bu

vo įtaisytos valstybės pini
ngais. Iš valstybės pinigų 
Yčas ir spaustuvę buvo įsi
taisęs, kurioj jis spausdino 
savo organą "Lietuvių Bal
są,” paprastai vadinama 
"Yčo Balsu," ir tautinių at
žagareivių "Santarą.” Kuo
met šita spaustuvė likos Y- 
čui atimta, tai ir spausdina- 

turėjo

"pažeisti” — pažangieji, ar 
klerikalai ?

JŲ "ARGUMENTAI."
Kuomet Pažangių Ameri

kos lietuvių organizacijos 
ėmė šaukti protesto mitin
gus ir smerkti klerikalus už 
pagelbėjimą kaizeriui pa
vergti Lietuvą, tai Ameri
kos klerikalams prisiėjo sa
vo vienminčius Europoje 
ginti. Bet tas gynimas la
bai charakteringas. Jie ne 
apie Lietuvos pardavimą 
kalba, o ant socialistų užsi
puola. Taip va "Garsas,” 
norėdamas pateisinti kleri
kalų poziciją, 27-tam savo 
numeryje išpasakoja, ką jis 
žino ir ko nežino apie soci- 
iistų negerus darbus Euro
poje. Anot jo, socialistai 
padarė ve ką:

”1) Uždarė lietuvių laikraš
čius Rusijoje ir suj<rąžino Mu
ravjovo koriko laikus. Užda
rė 'Laisvą žodį’, ’Vadą,’ ’Liet. 
Balsą,’ ’Santarą.’

”2) Išvaikė Lietuvių 
riausią Tarybą Rusijoje.

”3-) Rusijos lietuviai socia
listai (Kapsukas, Balys, Požė
la ir k.) ekspropriavo Centrai; 
Lietuvių Komitetą.

”4) Suareštavo ir kalėji
muose kankino lietuvių veikė
jus, kaip senelį Jablonskį ir 
daugelį kitų.

”5) Nužudė kun. Mirskį.”
Visų pirma reikia pasa

kyt, kad čia yra daug melo. 
Pavyzdžiui, Centralis Komi
tetas buvo ne eksproprijuo
tas, o tik paimtas iš privati
nių rankų ir pavestas pačių 
tremtinių žinion. Ir ne 
Kapsukas tatai sumanė, bet 
tokį nutarimą padarė trem
tinių suvažiavimas Petro
grade, kur dalyvavo 280 de-

Vy-

mes čia galim 
pritarti — kas x
tų į beprot- įegatų.Kapsukas su Bielskiu

, ir Požėla buvo tik paskirtas 
- nutarimą gyveniman vy-
pazeistas. Taigi klerikalai čia

ar j visai be reikalo ant Kapsu- 
_ - „ . . įko putoja. Tuomi jie tiktai

raugas, pats pripazjs-, ke]ja jį į didvyrius, kuo jis

nan prašyti kaizerio val
džios, kad ji padarytų iš 
Lietuvos "krikščioniškai- 
konservatyvę monarchiją?” 
Klerikalų galva vyskupas 
Karevičius ir kanauninkas 
Alšauskas. Reiškia, abudu 
tuodu klerikalų lyderiu yra 
"pažeistu.”

Šitą negarbingą Lietuvos 
klerikalų žygį karštai užta
rė ir "Draugas.” Taigi ir 
jis išrašė sau "pažeisto" pa
liudymą.

Toliaus, kas išsiuntinėjo iš 
Šveicarijos pasaulio valsty
bėms memorandumą, reika
laujantį vokitčių princo į 
Lietuvos karalius? —Kleri
kalų "biuras", palaikomas 
Amerikos klerikalų auko
mis. Ir vėl klerikalai "pa
žeisti!”

Kas kėlė triukšmą ir ardė 
protesto mitingus prieš kai
zerį Newarke, Brightone, 
So. Bostone, Cicero j ir ki
tur? — Klerikalai — sun- 

» kiai "pažeisti” progerma- 
nai!

Kas anuomet plūdo socia
listus, kad jie savo laikraš
čiuose ir prakalbose išjuo
kia kaizerį, o carą net Mike 
vadina? — Kunigo Kemėšio 
redaguotasai "Darbinin
kas.” Jis tuomet su didžiau
siu pasipiktinimu protesta
vo prieš socialistus už "nie
kinimą" tų "garbingų" val
donų. Jisai tuomet užreiš
kė, kad kaizeris esąs "dide 
lio proto žmogus,” kad ca
ras taipgi esąs "prakilnios 
širdies valdonas" ir kad so
cialistai nesą nei 
matę.

Tai katruos gi 
ketų "sukraustyt į beprot-

vieno jų

dabar rei-

mi joje laikraščiai 
sustoti.

Taigi čia nebuvo 
"eksproprijacijos,” 
grafto panaikinimas.

Nėra mažiausios 
nes, kad kun. Mirskio nužu
dymas irgi tai p- pa t iškrai- 
Dvtas ir išpustas dalykas, 
kaip Centralio Komiteto 
"ekspropriavimas."

Bet jeigu tai ir hutų tiesa, 
tai argi tas gali pateisinti 
judošiškus vyskupo Karevi
čiaus darbus? Ar gali tas 
pateisinti Amerikos kleri
kalų atstovą kun. Bartušką 
už pasirašymą po memoran
dumu, reikalaujančiu Lie
tuvai "svetimo kraujo’’ ka
raliaus?

Jeigu tai ir butų tiesa, ką 
klerikalai primeta socialis
tam^ tai visgi tas butų tik 
šešėlis prieš tuos nedorus 
darbus, kokius atliko vysku- 
pas Karevičius su savo kom
panija. •

Bet prikaišiojamas soci
alistams prasižengimas yra 
grynas prasimanymas, kuo
met klerikalų išdavystė yra 
neužginčijamas faktas.

Taigi tokiais "argumen
tais,” kokius vartoja "Gar
sas” ir kiti klerikalų orga
nai, juodų savo lyderių dar
bų jie negali išteisinti.

jokios 
o tik

abejo-

kai po 
formą

pasi- 
ir iš- 

žj-miems

PASIRAŠĖ, AR NEPASI
RAŠĖ?

Kunigai jau pradeda sa
kyt, kad jų atstovas kun. 
Bartuška nepasirašęs po tuo 
memorandumu, kur į Lietu
vos karalius reikalaujama 
svetimo princo. Jie jau no
ri užginčvt, kad memoran
dume ir tikra reikalavimo 
visai nebuvę. Girdi:

’ Tiems visiems šmeižtams, 
kuriuos šiandien po Ameriką 
platina prieš katalikus socia
listai, ir tiems visiems prikai
šiojimams, kuriuos katalikams 
daro socialistiškieji laisvama
niai, progos davė žinia, kad 
šveicaruose susirinkę lietuviai 
vietinieji ir tyčia atvykę keli 
iš Vilniaus Tautos Tarybos na
riai užreiškė Lietuvos politinę 
programą, iškišdami čia kons- 
titucijinę monarchiją 
patogiausią valdimos 
Lietuvai.

”Po šiuo dokumentu 
rašę tam tikri žmonės 
siuntinėjo visiems
pasaulio diplomatams.

"Nei ki». Bartuškos parašo 
ant to memorialo nebota, nei 
tame memoriale pasakyta, kad 
į Lietuves valdytojus tinka 
koks vokiškas princas.-”

Taip sako 154-tam nume
ryje kunigų organas "Drau
gas.” Reiškia, visos tos kal
bos apie tą memorandumą 
ir Bartuškos parašą yra 
niekas daugiau, kaip tik 
šmeižtas ir melas, socialistų 
ir bedievių sugalvotas.

Tuo tarpu gi yra faktas, 
kad apie tą memorandumą 
ir Bartuškos pasirašymą po 
juo pirmutiniai pranešė ne 
socialistai, bet patįs klerika
lai. Štai ką apie tai rašė 
103-čiam numery tas pats 
"Draugas:"

”...šių metų pradžioje vokie
čių valdžia išleido Į Šveicariją 
apie desėtką* Lietuves veikėjų 
— Lietuvos Tarybos narių — 
kurie drauge su Šveicarijos 
Tarybos nariais nutarė kreip
tis į visų šalių valdžias su tam 
tikru memorandumu, reika
laujančiu Lietuvai • neprigul
mybės. Memorandumą, gra
žiai išspausdintą — gavo ir 
Suv. Valstijų valdžia. Bet in- 
domu ypač tai, kad memoran
dumo autoriai reikalauja Lie
tuvai konstiiucijinės monar
chijos ir nurodo reikalą kvies
ti į Lietuvos karalius kokį nors 
svetimos šalies princą. Girdi, 
esą Lietuvoje ir Gedimino 
kraujo ainių, bet jie mažne vi
si esą lenkiškos dvasios, todėl 
į Lietuvos monarchus ne
tinka.”

Ir kuomet šitą memoran
dumą Washingtono valdžia 
pakišo musų klerikalams po 
nosia, po juo buvo ir kun. 
Bartuškos parašas. Todėl 
noroms-nenoroms klerika
lams prisiėjo savo atstovo 
išsižadėti, kas buvo paskelb
ta tam pačiam "Draugo” 
numery šitokiais žodžiai:

"Nutarta atimti įgaliojimą 
nuo kun. Dr. V. Bartuškos — 
atstovauti Amerikos lietuvius 
(po memorandumu atsiustu 
Suv. Valstijų valdžiai yra kun. 
V. Bartuškos parašas).” .. ..
Ir nežiūrint šito fakto, 

kunigų organas nesigėdi da
bar sakyti, kad kun. Bar
tuška po tuo memorandumu 
nepasirašęs!

IŠTRAUKĖ Už LIEŽUVIO
Klerikalų "Draugas" pra

dėjo prirodinėti, kad d-ro 
Šliupo kelionė Europon ne- 
atnešusi lietuvių tautai jo
kios naudos, kad tautinin
kai negalį nieko Europoj 
nuveikti ir kad todėl jie ne
nori dabar siųsti savo atsto
vų Šveicarijon.

Atsakydama į tuos prie
kaištus, "Tėvynė" 26-tam 
numery klausia klerikalų, 

kiek jų kun. Bartuška pada
rė tautai naudos. Gi kas dėl 
nesiuntimo Šveicarijon tau
tininkų delegatų, 
taria klerikalams 
žuvio" tautininkų 
ti, nes—

• •

tai ji pa-
"už lie- 
netrauk-

"...kataliku užlaikomas Švei
carijoje biuras, skelbdamas sa
vo monarchiškus memorandu
mus, prasižengė prieš Ameri
kos lietuvius. Tas biuras, pa
sivadinęs Augščiausios Lietu
vį Tautos Tarybos Pastovią
ja Delegacija, užlaikomas pi

nigais tų Amerikos lietuvių, 
kurie jau ne kartą užreiškė, 
jog kovoja už Lietuvos demo
kratinę respubliką, paskelbė* 
varde lietuvių tautos, jog Lie
tuvai reikia karaliaus iš ten 
pat, iš kur gavo karalius pa
vyzdžiui Graikija, Rumunija, 
Bulgarija, t. y. iš Vokietijos. 
Tie patįs 'pastovieji delegatai’ 
anąmet apšaukė D-rą Viskontą 
parsidavėliu už tai, kad jis ne
sutiko pusti j Gabrio ir kitų 
šveicarieeių Vokietijoje paga
mintą dūdelę. Toliaus, memo
rialo, kurį paskelbė šveicarie- 
čiai ir kurį Amerikos lietuviai 
katalikai gavo keliomis savai
tėmis prieš Vis. Seimą New- 
Yorke, katalikų spauda dar 
nepasmerkė, neatmetė. Vadi
nasi, tylėjimu užtaria šveica- 

netik 
užiai-

griūtų visas narnai — visa 
Bažnyčia negalėt užsilaikyti.” 
Dabar gi bažnyčia stovi 

sau ant "neklaidingumo uo
los” ir visai nepaiso, kad 
."pragaro vartai" ją griauja. 

"Pragaro vartai," žino
ma, negali bažnyčios su
griauti, nes tokių ”vartų 
visai nėra; bet kada kanuo- 
lės bomba į bažnyčią patai
ko, tai ir tie "neklaidingu
me” pamatai” į visas puses 
išlaksto.

Bet nereikia nei kanuolės 
bombų! Kunigai juk visa 
gerkle šaukia, kad ir socia
listų laikraščiai jų bažnyčią 
griaują.

Visa tai liudija, supranta
ma, apie popiežiaus "ne
klaidingumą.”

Bakas ii Lietavos.

labai

riečius monarchistus; 
juos užtaria, bet dar ir 
ko.”
Klerikalai taipgi 

mėgsta politinius savo prie
šininkus kolioti "kaizeri
niais bolševikais." Atsaky
dama ant to "Tėvynė” irgi 
liepia klerikalams užsičiaup
ti, nes tokiais "kaizeriniais" 
lekajais yra tų pačių kleri
kalų pinigais užlaikomi 
Šveicarijoj politikieriai. 
Ažuot vadinus kitus "kaize
riniais bolševikais," "Tėvy
nė-” pataria klerikalams pa
daryti štai ką:

”...pirmų pirmiausia reikia 
pasirūpinti, kad Tautos Fon
das neužlaikytų savo pinigais 
tų 'kaizerinių bolševjkų,’ kurie 
kviečia Lietnvai karalių iš vo
kiečių princu.”
Patarimai labai sveikas 

ir vietoj. ?,Tautos Fondas" 
yra Amerikos lietuvių kle
rikalų Įstaiga ir surinktais, 
Amerikoj pinigais jis neturi’) 
teisės remti pra-germaniškų i 
machinacijų.

"Akyvaizdoj tų faktų —sa-’ 
ko toliaus Tėvynė’ — ir atsi-’ 
žvelgiant į tai, kad Amerikos 
lietuvių katalikų spauda ir: 
centrai neparodo pasiryžimo 
mainyti savo frontą sulyg savo 
brolių-monarchistų, ir tauti- ’ 
ninkai, matoma, turi rimtai! 
pagalvoti, begu jiems išpuola 
dalyvauti misijoje, siunčiamo
je pas žmones, kurie, nesiklau- 
sę kitų lietuvių, eina griežtai 
priešingais visiems Amerikos 
lietuviams keliais ir — prie to 
viso — sakosi darą tą visų lie-’ 
tuvių vardu!”
Vadinasi, Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje organas* 
sako neturi teisės visų lie-, 
tuvių vardu kalbėti.

Patįs klerikalai ištraukė- 
jį už liežuvio!

- _ - - .
POPIEŽIAUS "NEKLAI

DINGUMAS.”
Škapleminkų organe 

"Darbininke” No. 74-tam 
rašoma apie popiežiaus "ne
klaidingumą/ Girdi:

'Tikime į šv. Tėvo neklai
dingumą dėlto, Icad tą tikėjimo 
tiesą pripažino Bažnyčia šven
tų tėvų, tai yra, šventojo Tė
vo ir viso pasaulio vyskupų 
susirinkime vadinamame Va- 
tikaniškuoju.”

Popiežiaus "neklaidingu
mas” remiama da ir šiais 
Kristaus žodžiai, kuriuos jis 
buk tai pasakęs į šv. Petrą: <

’Tu esi Petras, tai yra uo- ; 
la, o ant tos uolos pastatysiu 
Mano Bažnyčią, o pragaro var- < 
tai jos nepergalės. ” (Mat. 
XVL 17)
Na, o popiežiai užima šv. 

Petro vietą, taigi aišku, kad 
ir jie yra ta "uola”, ant ku
rios stovi ”nesugriaujama" 
bažnyčia, nes —

''Kitaip, jeigu pamatai bu
tų silpnoki, jeigu Petras arba 
bent vienas iš jo įpėdinių Ry
mo popiežių — .šv. Tėvų galė
tų suklysti moksle švento tikė
jimo, moksle krikščioniškojo 
apsiėjimo, pajudinta butų uo
la, sugriau>s butų pamatas,

"Naujienos” paskelbė la
bai įdomų laišką, kuris atė
jo iš Šveicarijos jų redakto
riaus vardu nuo vieno žy
maus Lietuvos social-demo- 
krato. Delei suprantamų 
priežasčių autoriaus vardo 
"N.” neskelbia, bet vadina 
jf "Vilniečiu.”

Vilniečio laiškas mums y- 
ra tuo įdomesnis, kad jis nu
šviečia Lietuvos social-de- 
mokratijos poziciją Lietu
vos klausime. Savo tikslu 
Lietuvos social-demokratai 
esą pasistatę —

"visur propaguoti ne tik ne
priklausomą, bet ir demokra
tišką Lietuvą.”
Tečiaus —

"Galutinas vidujinio gyve
nimo nustatymas ir santykių 
su kaimynais sudarymas pa
vedama demokratiškai išrink
tą! Lietuvos konstituantai.” 
Sulyg Social-Demokratų 

Partijos, į Lietuvos teritori
jos ribas turėtą meiti šios 
žemės:

"Kauno gub., Iietnviškokios 
Suvalkų, Vilniaus (be D»6nos 
ir Vileikos pavietų-! ir Gardi
no, be lenkų ir baltgudžių gy
venamųjų pavietų, gubernijų 
dalįs.”
Apie šitą pranešimą "Nau

jienos" išreiškia šitokią nuo
monę:

"Kas dėl politiškų Lietuvos 
obalsių, tai mes galime pritar
ti’ Lietuvos social-demokratų 
reikalavimui, kad galutinas 
nustatymas vidujinės tvarkos 
Lietuvoje ir jos santykių su 
kaimynais turį būt pavesta 
Lietuvos Steigiamajam Susi
rinkimui, kadangi Šis reikala
vimas sutinka su apsisprendi
mo principu. Bet Lietuvos 
social-demokratų pageidavi
mą, kad Lietuva nepriklausy
tų nuo jokios šalies, mes skai
tome klaidingu dalyku prieda- 
bartinių sąlygų. Galimas te
čiaus yra daiktas, kad ir jie 
pamatė savo klaidą, kuomet 
Vokietijos valdžia uždėjo savo 
leteną ne tiktai ant 'nepriklau
somos’ Lietuvos, o ir ant U- 
krainos, Latvijos ir Suomijos.

**Apie pinigišką paramą 
Lietuvai šioje valandoje negali 
būti kalbos, nes dabar jokių 
pinigų neleista siųsti iš Ame
rikos į Lietuvą. Kas kita yra 
rengties prie to, kad galėjus 
padėti Lietuvos žmonėms tuo
met, kai atsidarys į Lietuvą 
kebas. Apie tai amerikiečiams 
reikėtų galvoti.”
Amerikiečiams jau žino

ma, kad Lietuvoje yra įsi
kūręs taip vadinamas Lan- 
dratas arba Šalies Taryba. 
Social-Demokratų Partijos 
pozicija linkui tos Tarybos 
esanti tokia:

"...dalyvauti joje ir, kiek są
lygos leis, per ją eiti į patį gy
venimą, sekant savo progra- 
mo ir taktikos nurodymais; 
dalyvauti tik tuomet, jei vo
kiečių valdžia tikrai leistų už
siimti šalies tvarkymo ir sta
tymo darbu, pripažinus Tary
bai teisę savarankiškos krašto 
įstaigos, teisę inrciativos kra
što reikaluose, teisę Muoso su 
gyventojais bendra'imos, tei
sę kontrolės okupacijos val
džios agentu ir įstaigų veiki
mo, tiek kiek jisai lies krašto

gyverttojus ir gyvenimą. Jei
gu vokiečių valdžia tų sąlygų 
nepriimtų ir mėgintų iš Lietu
vos Tarybos pasidaryti prie
dangą saviems tikslams — 
tuomet griežtai mesti Tarybą.’’ 
Toliaus iš Vilniečio laiško 

pasirodo kad taipgi buvusi 
Lietuvos konferencija,” 

taip sudaria jos Taryba 
buvo klerikalų ir kitokių at
žagareivių padaras, o ne 
žmonių išrinktų atstovų 
darbas.

Jis rašo:
"Tekęs r.imns Taryboj vietų 

skaičius yra be jokio abejoji
mo neproporcionaliai mažas ir 
tpomi aiškinamas, kad Lietu
vos konferencija buvo sušauk
ta paplatintos kooptacijos 
principu; jos sušaukime vi- 
su-pirma dalyvavo klerikalai 
ir tautininkai. Mes, kaipo 
partija, tik pačios konfe-( 
rencijos delegatams kviečiant,! 
galėjome bent kiek tame dar
be dalyvauti. Galutinas kan
didatų į konferenciją patvirti
nimas prigulėjo nuo visuome
niniai mums priešingų grupių, 
ir todėl pačioj konferencijoj 
musų obalsiais einančių žmo
nių buvo vos 25 nuošimtis.” 
Taigi pasirodo, kad toj

Taryboj dalyvavo ir sočiai-' 
demokratai, nors savo bal
sais jie negalėjo tenai nieko 
nusverti. Bet šis Vilniečio 
’aiškas rašytas jau apie 8 
mėnesiai, atgal (ilgai užtru
ko kelionėje) ir per tą laikąs 
Lietuvoje galėjo įvykti jau 
nemaža permainų. Lietuvos 
’enkų laikraštis "Litva” ne-

Toliaus Vilnietis rašo, 
kad Lietuvos Social-Demo- 
kratų Partija pripažįstanti, 
jog šiuo svarbiu musų atei
čiai momentu neatmestinos 
yra pastangos organizuoti 
veikimą užsiėmimuose, bū
tent, Vakarų Europoj. Tą 
veikimą Lietuvos social-de- 
mokratija suprantanti šito
kiu budu:

"iškelti per spaudą, prane
šimus, informacijas ir asme
niškus santykius politiškus 
savo reikalavimus prieš Euro
pos demokratiją ir mobilizuo
ti ją ginymui visa, ką mes tik 
pajiegiame padaryti... Jei są
lygos leis, teks pasiųsti Šveica
rijon savo delegatą. Be to, 
manome kviesti ir draugus iš 
Rusijos, ir draugus amerikie
čius, kad, jeigu iš pamatų su 
musų į tą dalyką pažiūra ir 
taktika sutiktumėt, kad ir Jus 
atsiųstumėt Šveicarijon savo 
delegatą. Pozicija, musų supra
timu, šiuo momentu yra la
bai svarbi ir išnaudotina. Siun
čiant, reikėtų patikrinti (už
tikrinti? "Naujienų” Red.) sa
vo delegatui užlaikymas. Rei
kalaujama taip-pat, kad politi
kos organizacijos dalyvautų 
savo pinigais bendrųjų išlaidų 
padengime...
"Mobilizuokitės. kad tinkama 

momentu galima butų susilauk
ti iš Jūsų kuodaugiausia Lietu
von grįžusių žmonių musų tve
riamam darbui.”

Mums gi keisčiausia išro
do Vilniečio kalba apie siun
timą delegatų į užsienius. 
Juk tai butų tokia pat "dip- 

’ėnai rašė, kad socialistai irTomatija,” kokia ligi šiol už- 
lemokratai iš tos Tarybos rsiimdavo musų tautininkai 
iau išėję. Jei taip, tai tenai ir klerikalai. O pasekmės 
’iko vieni tik reakcionieriai, iš to mums juk gana aiškios.

Apie mirusį musų idėjos drg. 
A. A. Simoną Va i kasą.

Mirtis yra naturalis gam
toj apsireiškimas. Ne tame! 
svarba, kad žmogus mirė, 
M tame, ką. gera jisai mir- 
iamas paliko. Daugelis 
įmonių miršta nepalikdami 
■nedžiagos savo biografijai, 
les jie ne visuomenei tar
davo, o. dirbo savo asmeniui. 
Bet netaip buvo su draugu 
S. Vaikasu. Tiesa, ir tas 
draugas, kaipo bemokslis 
proletaras, nepaliko nuveik- 
n didelių darbų, bet visgi jo 
:virta idėja, energija ir pasi
šventimas ael socializmo ga- 
i šio-to ir mus pamokinti. 
Velionis neturėjo geros svei
katos, turbut jau per visą 
gyvenimą, o per didelį 
javo darbštumą da daugiau 
tą silpnino, ir pasirgęs 7 die- 
ias mirė 15 birželio, sulau
kęs 45 metų. Jau 1908 me
luos jis sirgo labai sunkiai 
ir net kunigas iš So. Bostono 
puvo pašauktas aprūpinti 
dvasiniais reikalais, nes 
tuomet drg. G. V. da buvo 
karštas katalikas. Bet, kaip 
jis pats nekartą pasakojo, 
casai spaviedninkas ne apie 
ligonio dūšią rūpinosi, bet 
apie turtą, nors apart pačios 
ir vienos mergaitės dau
giaus Vaikasas nieko dau
giau neturėjo. Ažuot pa
klausus ligonio, kaip gyvens 
tavo žmona su kūdikiu, jei 
paliktų našlaičiais, dūšių ga
nytojas prisipyręs kamanti
nėjo dr-gą Vaikasą, kam jis 
paliksiąs • savo turtą. Toks 
spaviedninko "žingeidumas" 
ir atstūmė drg. S. V. nuo ti
kybos, padarydamas jį ko
votoju su visu tuo, kas tik
tai temdina darbininkų pro
tą ir ekonomiškai darbinin
kus išnaudoja. Kovojo jis 
tvirtai ir iki paskutinei savo 
gyvenimo valandai. Kuomet 
prieš pat mirštant ligonbu- 
čio tarnai pašaukė kunigą 
A Daugį, tai nabašninkas 
drąsiai jam pasakė: "Prieš 
ką kovojau sveikas būda
mas, prieš tai kovoju ir mir
ties valandoj. Kuomet aš 
kovojau už geresnį būvį sau 
ir visiems darbininkams, tai 
jus, kunigai, mane keikėte. 
Todėl ir dabar, kuomet jair

, einu į vietą amžino atsilsio, 
i jūsų veidmainingi patarna
vimai man nereikalingi."

Nors velionis iš savo ran
kų darbo maitino 6 kūdikius, 
senelę uošvę ir savo moterį, 
ir nors labai tankiai jam pri
sieidavo kovoti su savo prie
šu — liga, jis niekad neatsi
sakydavo nuo visuomeninio 
darbo. Priklausė prie 3 pa
šaipūnių draugijų, prie LSS. 
133 kp., prie LDLD<., prie 
Lietuvių Socialistų Bendro
vės Namo ir šiaip jau rėmė 
visą primeiviską judėjimą, 
kaip aukomis taip ir darbu. 
Todėl, imant atidon tą visą 
sunkumą, kuris drg.. S. V. 
slėgė, vargu bei rastume ki
tą žmogų, kuris tiek daug 
butų pasidarbavęs dėl vi
suomenės. Už jo pasišventi
mą darbininkų reikalams, 
draugai norėjo atsimokėti 
nors vainikais ir manė pa
samdyti beną. Bet kadangi 
drg. S. V. dar gyvas būda
mas išsireiškė, kad "gyveni
me savo ne muzika gėrėjuosi 
ir ne gėlių kvapsniu, bet ge
riu vargus iš gyvenimo tau
rės, dėlto ir ant mano pa- 
grabo be tų ceremonijų lai 
bus apsieita,” tai ir buvo jo 
noras špildyta. Viskas, kas 
buvo prie pagrabo, tai vieti
nio drg. K. V. Žiurinsko 
prakalbėlė namuose, o d. 
G. Ambrazaitis iš So. Bosto
no pasakė prakalbą ant ka
pų. Drg. Vaikasas buvo pa
laidotas 17 birželio ant pro- 
testonų kapinių. Velionis 
buvo gimęs Kauno gub., 
Šiaulių pavieto; Amerikoj 
išbuvo apie 15 metų ir buvo 
šios šalies pilietis.

Idėjos drauge, S. Vaikase, 
kiek kartų svarstėme, kas 
atsitiks po šios visasvieti- 
nes katastrofos ir kada ateis 
darbininkų teismo diena už 
skriaudas! Žingeidavai 
taipgi, kas atsitiks su tėvy
ne Lietuva; bet šiandien tau, 
draugė, jau niekas nerupi. 
Tu jau atlikai savo pareigas 
ir nukeliavai į visų musų tė
vynę. Mes da pasilikome 
vargti, kentėti, ir kovoti. 
Tai būna tau lengva žemelė!

Lukšių Juozas.



Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

laikas jau lietuviams vi
sur susiprasti ir parodyt sa
vo piemenims, kad ne žmo
nės jų malonės reikalauja, 
bet patįs "dvasiški tėveliai" 
iš žmonių mielaširdystės gy
vena ir jų aukomis tunka. 
Laikas parodyti tiems tėve

liams, kad jie turi teisingu 
budu atidirbti žmonėms už

WESTV1LLE, ILL. 
"Jėzaus pasiuntinys" "neži

nomas."
Vietos lietuvių dūšių ga

nytojas matomai jau pats 
neišgali savo parapijonų 
velniais įbauginti tiek, kad 
tie savo atsipirkimui, nuo 
peklos kunigėliui gausių au
kų krautų, nes pasikvietė 
sau pagalbon kokį tai misi
onierių, kurio vardą laiko 
paslaptyje. Ar tik tas var
das nebus perdaug suterš
tas, jei gėdijasi jį žmonėms 
pasakyti? Gal būt, kad tai 

•daroma su tuo išrokavimu, 
kad "nežinomo" žmonės bėg 
šią klausytis, gi Makausko 
ar kokio Ežerskio misijas 
paskelbus tik žmonėms juo
kų pridarytų ir nieko nepel
nytų.

Tasai "nežinomasai" misi
onierius pradedamas savo 
misijas, tikriau sakant mez
liavą, paskelbė: "Atvažia
vau kaip Jėzus paklydusių 
avelių j ieškoti..."

Tiesa, jis nejieškojo pakly
dusios avelės, nes. čia avių 
nieks nelaiko. Miestelis čia 
nedidelis, jeigu kokia jo a- 
velė ar ožka paklydo,galima 
butų greit surasti, kad ir 
vaikams nikelį davus. Mi
sionierius atvyko į čia ne 
avelių jieškoti, bet dolerio 
žmonių kišeniuose. Tuos tai 
žmones dūšių piemenys ave
lėmis vadina. Tokių "pa
klydusių avelių" tečiaus čio
nai lietuvių tarpe kaip ir nė
ra. Tie, kurie misionieriaus 
prakalbos klausėsi, nei vie
nas jų jau nemanė, kad prieš 
save turi Jėzaus pasiuntinį. 
Jėzus mokino meilės ir tei
sybės, o šitas tamsos apašta
las — neapykantos ir melo. 
Katalikams, jų kovoj prieš 
mokslą ir netikinčius į kuni
gų pasakas, šitas jėzuitas 
ve kokių ginklų siūlė: "Be
dieviai paprastai sako jums, 
jog kunigai pasakoja, kad 
Dievas visur yra, tai paro
dykite tą jūsų Dievą. Tada 
jus katalikai užklausikite 
tokių bedievių, tegu jie pa
rodo savo protą. Jeigu jie 
to negali padaryti, tai jie 
neturi tikėti, kad jie turi 
protą.” Tai nevos vadinas 
gudri jėzuito filozofija. Kad 
protas yra, tai aišku, nes jo 
darbai matomi, apčiuopia
mi. O protas yra nieks 
daugiau, kaip musų įspū
džiai, daromi ant musų viso 
to, kas mus apsupa. Tuos 
įspūdžius atjaučiame per 
matymą, girdėjimą ir kitus 
kūno pajautimus. Protas 
tai yra asmens nervinės sys- 
temos veikmė ir tos veik
mės pasekmę matome dar
buose. Visi gamtos apsirei
škimai yra nieks kitas, kaip 
tik materijos (medegų) 
veikmės pasekmės. Nebuvo 
ir niekad negali būti tokio 
laiko, kada nebuvo ir nebus 
tuštumos ir materijos judė
jimo. Taigi Dievo esybė ne- 
apsireiškia nei pasaulių atsi
radime, nei jų amžiname, 
neapsistojančiame besikeiti- 
me, todėl ir to kunigiško 
Dievo niekad nebuvo ir nie
kad nebus.

Galų gale tasai Dievo a- 
gentas pradėjo aimanuoti, 
kad jau artinasi socializmas 
ir Amerikoje. Girdi, liesis 
kunigų kraujas ir čia ir Lie
tuvoje. Tečiaus, girdi, mes 
kaip skelbėme, taip ir skel
bsime. Vadinasi, kaip mela
vo, taip ir toliaus nori žmo
nėms meluoti, kad skurdas 
ir priespaūdos reikalingi 
vargšų žmonių išganymui. 
Darbininkai pomyrinio gy
venimo laimes palieka Dievo 
agentams. Jeigu darbo žmo
nių skriaudikus revoliucijos 
išsiunčia į dangų, tai juk ku
nigėliai tuomi (jeigu tiki į 
dangišką gyvenimą) turėtų 
tik ir džiaugtis ir laukt, kad 
ta valanda kuogreičrausiar 
ateitų, kad jie galėtų pasi-

I Iiuosuot nuo visų, šio svieto I 
■ marnaščių ir ant amžių-am-Į 
žinųjų palikti laimingiau-' 
siais dangaus gyventojais, i 
Bet jie dreba prieš tą valan
dą, nes žino, Kad gyvenimas 
yra žmogui tik čia ant že
mės. Jie žino, kad tas dan
giškas gyvenimas yra tik 
jų išmislas, kad mulkinus____ .__________ ._____ _
pavergtuosius žmones ir tą duoną, katrą iš jų gauna, 
laikius juos paklusnybėje ty .. 
ronams. Jie žino taipgi, kad 
žmonių švietimosi nesulai
kysi, o apsišvietę patirs tei
sybę ir pamatys savo skriau
dikus, tai ve kodėl ir šis 
"Jėzaus pasiuntinys" bijosi 
ir rauda, kad socializmas 
jau artinasi. Teisingi ir 
ramia sąžine žmonės laukia 
jo be baimės.

Pasakodamas apie fran
euzų didžiąją revoliuciją 
pripliauškė tokių melų ir 
prasimanymų, kokių nei di
džiausia liežuvninkė davat
ka negalėtų prasimanyti.

Tarp kita ko tasai socia
lizmo neprietelius stengėsi 
jį savo klausytojams atvaiz
dinti da baisesniu už praga- 

j rą. Pasakodamas, kad fran
euzų revoliuciją ir-gi buvu
si socialistų surengta, o ne 
bado ir skurdo, kame liaudį 
skandino lėbaujanti ponija, 
sako, viena moteriškė gy
vam kunigui šiltą širdį iš 
krutinės išplėšusi, ir ją da 
krutančią suėdžiusi. Taigi, 
girdi, ir dabar taip bus, be
dieviai šauks: duokite mums 
duonos, duokite linksmybių, 
duokite katalikų (ačiū Die
vui jau ne kunigų) kraujo...

irt
Ar tai nėra visubiauriair 

sias žmonių klaidinimas ir 
kurstymas jų prieš tuos 
žmones, kurie idant išven
gus alkanų minių desperaci
jos, organizuoja darbinin
kus, kad šitai esančiai ne
teisingai tvarkai padėjus ga
lą be revoliucijos ir žmonių 
kraujo liejimo.

Vytis.

Teisybę mylintis.

I

Aš sakiau “H ei m ar!”
ANSONIA, CONN. 

Vienbalsiai užgyrė Sovietų 
valdžių.

Birželio 23 d. čionai buvo 
vietos rusų darbininkų su
šauktas didelis mas-mitin- 
gas,kad apsvarsčius Rusijos 
dabartinės valdžios klausi
mą. Po prakalbų, išaiški
nančių dabartinę Rusijos 
valdžios formą, susirinki- į 
mas beveik vienbalsiai už-- 
gyrė dabartinę Rusijos val
džią.

Taipgi nutarta remti 
darbininkišką valdžią visais 
galimais budais.
Suirutė lietuvių parapijoj.
Musų broliai lietuviai-ka- 

talikai ilgai nuolankiai klau
sė savo dvasiško piemenio, 
kuris už tai savo ganomiems 
avinėliams botago nesigailė
davo. Lupė kaili, kiek tik 
įstengdavo, o vargšai, prie
tarų pančiais subraklinti, 
kentėdavo ”tėvelio" carizmą 
ir šventai pildydavo visus jb 
įsakymus. Bet kantrybė ir
gi turi savo pabaigą. Nete
kę kantrybės galų-gale žmo
nės numojo ranka ir parapi- 
jonų didžiuma atsisakė lan
kyli bažnyčią, kurią jie savo 
kruvinu prakaitu uždirbtais 
skatikais sau statė ir kur 
pasilikęs jų autokratišku 
valdonu kunigas šeiminin
kauja, kaip jam patinka, o 
parapijonjs turi teisę tik vis 
naujų aukų duoti.

Žingeidu, ką kunigas da
rys netekęs avelių vilnos? 
Kam savo įsakymus skelbs 
ir grąsins velniais?

Atsimetė nuo parapijos ar 
sustreikavo šitos draugijos: 
šv. Kazimiero, Sus. Lietuvių 
Amerkoje 66 kuopa, TMD. 
54 kuopa ir LDS. 43 kuopa. 
Šitos organizacijos vietos 
kunigo apskelbtos bedieviš
komis dėlto, kad nešoko pa
gal kunigo dūdelės muziką.

Išdirbi jai Ao^čuiusios 
Rūšies Cigaretę Pasauly.

I

MTLSON, PA.
Iš musų judėjimo. ___ r_._ _____ __

Dar iš šio miestelio, rodos,' no Krikštytojo draugystė, 
ir nebuvo "Keleivyje” apra-; ir beveik virš pusės čianykš- 
švta vietinių lietuvių judėji- čių lietuvių prie jos priklau* 
mas. . , . | sė. Iki nesenai apart mėne-

Nors čionai lietuvių vos a- j sinių susirinkimų ir kada- 
pie 12-ka šeimynų ir apie du ■ ne-kada baliaus surengimo, 
kartu po tiek pavienių, bet į ji nieko visuomeniško ne- 
vistiek ir jie neatsilieka nuo į veikdavo, 
didmiesčių lietuvių pirmyn- Bet 1916 metais kiltesnės 
žangos. jdvasios lietuviai sumanė su-

N. K

Į> •

, Nuo 1906 metų čionai gy- tverti Tėvynės Mylėtojų 
vuoja pašalpinė Švento J o-j Draugystės kuopą, o pra- 

j džioje 1917 metų sutvėrė 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje kuopą. Be to tais 
pačiais metais sutverta čia 
ir Lietuvių Socialistų Sąjun
gos kuopa. Vadinasi, veiki
mas prasidėjo.

Išgirdę, kad tveriasi LSS. 
kuopa, klerikalai puolėsi už
kenkti. Tuoj pasikvietė iš 
Homestead, Pa. "Vyčių" 
chorą su klebonu Cepinskiu 
ir garsųjį "prakalbininką” 
K. Pakštą. Tečiaus tikslo ne
atsiekė LSS. 153 kuopa su
sitvėrė ir už poros sąvaičių 
taipgi surengė prakalbas. 
Kalbėjo draugai: J. V. Venc- 
kunas iš McKees Kocks, Pa. 
ir D.. Liekavičia iš Court- 
nev, Pa. Pamarginimui bu
vo ir deklamacijų. Į socialis
tų prakalbas suėjo ir tie į 
kunigo pasakas tikintis ka
talikai.

Mato klerikalai, kad soci
alistai bujoja, sumanė pa
sikviesti smarkesnį savo kal
bėtoją kunigą melų-Maliau- 
ską ir manė, kad jau tas tai 
tikrai išnaikinsiąs socialis
tus.

Jis net tris spyčius turėjo 
pasakyti, kad užganėdinus 
klerikalus-fanatikus. Ir ve 
kuo jis juos užganėdino. Gir
di, franeuzų revoliucijos me
tu vienas socialistas-bedie- 
vis kunigaikštienei (kitur 
jis sako kunigui . — Red.) 
širdį išplėšė ir suėdė...

Birželio 23 d. š. m. LSS. 
153 kuopa surengė pikniką 
dailioj girioj ir taipgi parsi
kvietė kalbėtoją d. J. V. 
Venckuną.

Prakalbos, deklamacijos, 
pikniko gražios žaismės, ir 
draugiškumas atsilankiu
sius pilnai užganėdino. Su
važiavo jaunimo iš apielin- 
kinių miestelių, už ką reikia 
draugams tart ačiū.

Vadinasi nei melų-Maliau- 
skas neįstengė sulaikyt žmo
nes nuo protavimo. Taigi 
lai gyvuoja darbininkų susi
pratimas. Sąjungietis.

VIRGINIA, MINN. 
Didelė nelaimė kasyklose.

Paskutinę birželio mėne
sio savaitę M. A. Hanna Co. 
kasyklose atsitiko didelė ek- 
spliozija, kuri prarijo 18 
darbininkų.

Kaip paskelbė šios vietos 
anglų dienraštis "Enterpri- 
?e”*tarpe žuvusiųjų yra šitie 
žmonės: Mikas Sipka, Elis 
Karankas, John Muhar, Joe 
Spolar, Petras Knizevičius, 
Juozas Petranavič, Frank 
Fuler, Laže Beslach, Mikas 
Vsnavičia. Mike Metz, Mike 
Allar, Andrevv Baronek, Lo
že Kalannva, Tony Doto, 
John Baladio, Tony Dozio, 
Tony Paulette ir Jonas Pa
vadis.

Jie beveik visi ateiviai, kai 
kurie buvo vedę ir paliko 
pačias su vaikais čionai bei 
Europoj.

Nelaimės patiktųjų dar
bininkų kunus negalima bu
vo tuoj gelbėti. Gelbėtojai 
dirbo dienomis ir naktimis, 
kad įsigavus į labai sunai
kintą kasyklą. Stengtasi 
visokiais budais įsigauti į 
vidų, bet kasykloje buvo 
tiek gazų, kad visos pastan
gos buvo veltui. Da antra 
diena po nelaimei gelbėto
jams nusileidus kasyklon 
girdėta tūlų užgriautų mai- 
nierių balsas, bet užversti 
jie tokiomis uolomis, kad iš
gelbėti juos gyvais viltis iš
nyko.

Ekspliozija. sakoma, pa
gimdė žaibas, pereinant per 
čia audrai. Kol kas visgi nė
ra aišku, kaip toji pasibai
sėtina nelaimė atsitiko. Bet 
ar šiaip ar kitaip, o vis-gi ji 
atsitiko iš priežasties nepri- 
žiurėjimo kasvklos ir nepai- 
svmo darbininkų sveikatos 
ir gyvasties.

John. Armon.

WORCESTER, MASS. 
Protesto mas mitingas ir 
"bepartyvių” išsišokimas.
Birželio 30 d. vakare čio

nai Rialto teatre įvyko dide
lis vietos LSS. 40 ir LDLD. 
11 kuopų sušauktas lietuvių 
protesto mas-mitingas prieš 
kaizerį ir jo talkininkus už 
kėsinimąsi pavergti Lietuvą 
ir užkrauti ant jos vokiečių 
karės naštą. Žmonių mas- 
mitingan susirinko virš tūk
stančio. Pirmininkaujant 
drg. Bushui kalbėjo d. Smel- 
storius ir vietinis d. Nevec- 
kas.

Pirmutiniam kalbėtojui 
aiškinant, kaip kunigija ir 
musų atžagareiviai tarnavo 
Lietuvos tyronui carui, pa
kol jis ant jos viešpatavo, 
kaip carui kritus nuo sosto, 
jie, tie musų klerikalai ir at
žagareiviai, atsirado jiems 
baisiame padėjime, kaip jie 
metėsi į glėbį kitam Europos 
žandarui kaizeriui, pažadė
dami Lietuvą jam, tūlas mū
siškis klerikalas (sandarie
ms) pašokęs pribėga prie 
policisto ir reikalauja, kad 
mitingas butų uždarytas, 
nes kalbėtojas kalbąs prieš 
valdžią. Policmanas ’ sanda- 
rokui" pakiša po nosia rezo
liucijos kopiją ir paaiškina, 
kad prieš kaizerio valdžią 
visas pasaulis kalba ir pa
smerkia ją, sandarokui į- 
sako eit sėstis ir klausytis 
arba išsimuvyt lauk ir sve
tainės. Melagis gavęs per 
nosį,nuleidžia ir nusiramina

Kalbėtojui priėjus prie A- 
merikos klerikalų, pradėjus 
vilkti aikštėn jų politikos 
darbelius, bepartyvio "Ame
rikos Lietuvio" leidėjas, tar
si ant žarijų pasodytas, ne
nusėdi ant vietos. Perskai
čius protesto rezoliuciją, p. 
"bepartyvis" pašoka ir pra
deda šaukti, kad rezoliucija 
turi būti apkalbėta. Užpa
kaly salės tūlas vytis prita
ria "bepartyviui" ir pradeda 
rėkauti, policmanas tą už 
apykaklės ir lauk iš svetai
nės. "Bepartyvis" matomai 
bijodamas, kad ir su juom 
šitaip neišeitų, pirmininkui 
paaiškinus, kad po rezoliuci
jos priėmųnui p. Paltanavi
čių gaus balsą ir galės savo 
nuomonę publikai išreikšti, 
paleidžia rezoliuciją nubal- 
savimui. Publika atsistoji
mu rezoliuciją užgyrė. Prieš 
rezoliuciją atsistojo vienų- 
vienas M. Paltanavičia. Ke
letas jo vienaminčių, kurie 
neatsistojo už protesto rezo
liuciją, matomai ir prieš ją 
nenorėjo balsuoti, nes ir 
šiuo kartu sėdėjo.

Paltanavičia gavęs dabar 
balsą savo nuomonei išreikš
ti, pasirodė tikrai beparty- 
viu, tai yra, be tūlos dalies 
galvoje; vietoje nurodyti, 
kas toj proetsto rezoliucijoj 
yra negera, jis pradeda pa
sakoti, kad jis "Keleivio" 
Maikį sutvėręs, tik dabarti
niai redaktoriai tą jo vaiką 
iškraipę ant savo kurpalio; 
kad socialistai yra "no 
good" ir kitokias nesąmones 
pasakoti, nepaisydamas, 
kad publika plojimu, trypi
mu, švilpimu ir šauksmais 
"sėsk’’ vertė jį liautis savo 
"bepartyviškumą" rodžius. 
Policmanas turėjo Maikės 
tėvą pasodyti ir paliepti 
tylėti, nes žmonės jo klausy
tis nenori. Seržantas iš mi
tingo pirmininko pareikala
vo, kad jei "tam žmogui lei
džiate kalbėti," privalote 
leist jį ant pagrindų, kitaip 
policija neleis salėje triukš
mo kelti. Taip bepartyvis ir 
už'oaigė savo "kritiką."

Antras kalbėjo d. Neviac- 
kas, atsakydamas į Dr. Jo
no Šliupo prieš kelias dienas 
Woreestery pasakytos pra
kalbos nenuosakumus.

Aukų mitingo lėšoms pa
dengti publika suaukavo 
virš 46 dolerių. Kupetnas.
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mokyklas ir nakinti tą tam
sybę, kurią kunigai palaiko. 
Tai vienas dalykas, dėl ku
rio socialistai negali dėtis su 

' kunigais. Antras dalykas, 
kunigai nori, kad Lietuvoj 
vadovautų dvasiškija, o so
cialistai nori, kad šalį valdy
tų patįs žmonės.

—Aš, vaike, su tavim ne
sutinku. Be kunigų apsieit 
negalima. Pradės tau na
muose vaidintis, o kas tada 
velnius išvaikys? Juk socia
listas namo nepašventins! 
Arba norės kas apsiženyt 
— kas duos šliubą, jei kuni
gų nebus? *

—Tai kitas klausimas, tė
ve. Aš ne apie tikėjimą kal
bėjau, o apie politiką.

j

♦

KELEIVIS.
—Su tavo»politikaf vaike, 

aš irgi nesutinku.
—O kokia gi tavo politi 

ka?
—Mano, vaike, politika 

yra tokia,' kad laisvoj Lietu
voj ne laisvės reikia, ale 
kožnam kaime Įtaisyt ame
rikonišką saliuną ir pada
ryt, kad už 2 kapeikas butų 
3 stiklai, o ketvirtą dą už- 
fundytų. Tada, vaike, visi 
lietuviai suvažiuos iš Ame
rikos į Lietuvą. Aš šitą su
manymą padaviau i Washn- 
gtoną ir musų ambasadoriai 
dabar jį svarsto. Einu da
bar ant pačtos pažiūrėt, gal; 
būt nuo ambasadoriaus 
Bielskio atėjo jau atsaky
mas.

*

SOCIALISTO JUDĖJIMAS SKANDINAVUOJ

ar šiandien tu'tai taip pat reikia susivie-—Maike, ;
nebijai stoti su manim ant 
kritikų?

—Turbut norėjai pasaky
ti: stot Į diskusijas?
: —Jes, vaike!

—Tai kodėl tu, tėve, ma
nai, kad šiandien aš turė
čiau bijot u tavim disku- 
suot?

—Todėl, kad šiandien aš 
atėjau su faktais ir galiu ta
ve : kritikuoti, vaike.

— aš, tėve, ne kunigas, 
todėl kritikos nebijau. Jei
gu tu mane sukritikuosi, 
tai aš galėsiu iš tavo kriti
kos tik pasimokyti, o, moky
tis aš netik nebijau, bet ir 
noriu. Taigi, apie ką tu no
ri diskusuoti, tėve?

—Apie Lietuvą, vaike.
—Gerai, tėve, ką gi tu tu

ri apie tai pasakyt?
—Aš, vaike, noriu duot 

jums velnių, kam jus, socia
listai, priešingi Lietuvos ne- 
prigulmybei?
• —Aš tau jau pareitą syki 
sakiau, tėve, kad šita tavo 
pasaka yra niekuo nepama
tuota.

—Kaipgi tąi nepamatuo
ta! Ar jus nusiuntėt J ra- 
pon nors vieną savo pli* 
matą? Ar jus pagai sinot 
nors sykį Lietuvos vardą 
svetimtaučių gazietose? Ar 
jus turit savo ambasadorių 
Washingtone? Nausa! Jus 
netik neužsiimat tokiais biz
niais, bet da kikinat juos.

Nejaugi tu, tėve, norė
tu . kad socialistai vaikš- 
či i tais šunkeliais, kuriais 
vari čioja jūsiškiai Gabriai 
ir kitokie "diplomatai?” So
cialistai gerai žino, kad to
kiais keliais einant prie 
laisvos Lietuvos neprieisi. 
Laisvę Lietuvai gali iškovo
ti tiktai Lietuvos liaudis su 
kitų šalių darbininkų pagal
ba. Taip kaip sukilę dar
bininkai paliuosavo Lietuvą 
iš po caro priespaudos, taip 
jie paliuosuos ją ir iš po kai
zerio jungo. lodei Lietu
vos darbininkams reikia ne 
"diplomatija” rūpintis, bet 
ruoštis Į naują kovą. Jie tu
ri organizuotis savo karpe ir 
vienytis su kitų šalių prole
tarais.

—Palauk, vaike, palauk, 
aš čia tavo tuojaus sukriti
kuosiu. Tu sakai, kad Lie
tuvos darbininkai turi vie
nytis su H*-ų kontrų žmonė
mis. O o tarpu savo tau
toj vien; ės tu nenori. Tai 
kur gi čia tavo razumas, vai
ke? Jeigu jau tu pripažįs
ti, t Lietuvos žmonės tu
ri vienytis su kitų tautų 
žmonėmis, tai tu juk turi 
pripažinti, kad lietuvių tau-

Į Senovės Lietuvių Dievai
I---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

žodis apie Lietuvą ir jos žmones. to jie yra svarbi medžiaga ir kiek galėdami
Iš kur atėjo dabartinėn Lietuvon lietu- ines naud°simės.

viai? - i
Aiškių žinių apie tai nėra. Y ra tiktai toks 

spėjimas: Senai, senai, daug tūkstančių
metų da Kristui negimus, Vuvo viena tauta, 
kalbėjusi vieną kalbą ir turėjusi vienus pa
pročius. Kur ta tauta gyveno, irgi tikrų ži-j 
nių nėra, bet didžiuma tyrinėtoju sutinka, 
kad jos lopšinė buvusi Mažoj Azijoj, maž
daug toj vietoj, kur dabar randasi Indija. 
Ta šalis tuomet vadinosi Arija, o gyvenusi 
tenai tauta — arijonimis. Kokių nors 
priežasčių verčiami, su laiku arijonįs 
pradėjo skirstytis ir traukti būriais toliaus. i 
Daug tokių burių pasiekė Europą ir čia ap
sistojo. Taip susidarė dabartinės Europos 
tautos, jų tarpe ir lietuviai. ,

Kada lietuviai atėjo į dabartinę Lietuvą, 
•nekas nežino, bet spėjama, kad nevėliau, 
kaip 2.006 metų prieš Kristaus gimimą.

Savaimi suprantama, kad* šita migracija 
turėjo tverti daug metų ir lietuvių papro
čiai, tikėjimas ir jų dievai turėjo žymiai 
persimainyti. Tokioj ilgoj kelionėj galėjo 
būt daug kas užmiršta ir galėjo daug kas 
prisidėti nauja. O senovės lietuviai rašto 
nežinojo, jokių rašytų dokumentų iš jų pra
eities nėra, todėl kaip jie gilioj senovėj tikė
jo, kokie pas juos buvo dievai, šiandien pa 
sakyt negalima. Nėra dagi žinios, kokiu 
vardu patįs lietuviai senovėje vadinosi. Pa-1 * Citata is U. P. CLantapie dc la Saussaye veikalo ’Ti- 
triotiški musu istorikai, kaip antai d-ras Jstonja,” lietuvių vertimo, išleisto Chicigoj, 1914 
. .. , . I metuose., 1038 pusi.Šliupas, tvirtina, jog senovės getai arb^ hi- ___________  __
titai, tai buvę dabartinių lietuvių protėviai. —

Visos žinios, kokių mes randam apie Lie
tuvą ir lietuvius svetimtaučių >; užrašuose, 
tai jau žinios iš vėlesnių laikų. Kiek yra ži
noma, tai pirmutiniu kartu apie Lietuvą 
prašneko Romos istorikas Tacitus, gyvenu- 
sis antram šimtmetyje po Kristaus. Kalbė-J 
damas apie žmones, kurie gyveno tuomet 
tose vietose, kur dabar randasi -Prusai, Lie
tuva ir Latvija, jis vadina juos aisčiais. ‘T 
Apie aisčius kalba ir istorikas Jordanus, gy-

Vyriausi dievai ir tikėjimas.
•

Vyriausis* dievas pas lietuvius buvo Pra
amžius. Tečiaus iš visako matyt, kad aiš
kaus supratimo apie tą dievą žmonės netu
rėjo. Buvo tai lyg ir koks įstatymas, neat- 

Į mainomas likimas, prieš kurį turėjo lenktis 
visas pasaulis ir net dievai. Lietuviai pri- 
skaitydavo jam žemės drebėjimus ir tvaną. 
Žemę jie įsivaizdindavo sau kaip ir kokį gy
vūną. Kada įpykęs Praamžius ima ją savo 
kumščia mušti, tai ji virpanti ir drebantį. 
O syki labai ant žmonių įpykęs Praamžius 
net tvanu žemę apleidęs. Jisai išperėjęs vi
są pasaulį ir buvęs ”anižinas” svieto valdo
nas. Tečiaus nežiūrint savo „amžinumo”, 
vėlesniuose laikuose jisai išnyko ir likos už
mirštas. Jo vietą užęmė trejybe: Perkū
nas, Patrimpas ir Pikuolis.

Galingiausis ir daugiausia garbinamas iš 
jų buvo dievas Perkūnas. Žmonės kasdien 
jam melsdavosi, aukaudavo; jam buvo ski
riamos šventyklos, šilai ir aukurai.

i Eidami į karę senovės lietuviai šaukdavo
si dievo Kovo pagalbos, - kurio ženklas buvo 
juodas žirgas arba gaidys, nujautimo sim- 
bolas. Lietuviai melsdavosi Kovui sėdėda
mi ant arklių, šarvais apsitaisę, ginklais 
rankose.

ŠVEDIJA.
Nuo paskutinio Švedijos 

Socialistų Partijos laimėji
mo rinkimuose atstovų Į 
riksdagą, kuomet iš 230 rik- 
sdago narių 98 viet as užėmė 
išrinktieji socialistai, Socia
listų Partija įgavo didelę i- 
tekmę visuomenėje ir pats 
socializmas pradėjo spar
čiau, negu kada nors pirma, 
plėtotis.

Daugelis išrinktųjų į rik- 
dagą socialistų likosi pa- ‘Danijos Social-demokra- 
skirtais i svarbias valstybės lu Partija 1915 metais turė- 
vietas. rr’ • ------- • •
didelis 
muoše 
valdžia pakvietė Socialistų 
Partiją dalyvauti koalicinėj 
ministerijoj. Partija sutiko 
ir keturi išrinkti socialistai 
užėmė ministerijose vietas.

Vienas Švedijos socialistų 
vyl iausių laimėjimų, tai pa
skyrimas socialisto i atsto
vų buto pirmininkus. Tuo 
pirmininku paliko Švedijos 
darbininkiškų organizacijų__________ ________
federacijos pirmininkas d. moj 34 kaimų (sogn) tary- 
Herman Lindųuist. Jo gi- bose. • 
lūs apsipažiiiimas su darbi-1 Kopenhagene išrinkta du 
niftkiškų judėjimu, ilgame- magistrato' 
tis vadovavimas tame judė
jime ir patyrimai, kokių Į- 
gavo, aktyviai dalyvauda
mas daugely darbininkiškų 
suvažiavimų, duoda tikriau
sią gvarantiją, kad atstovų 
bute pirmininko vielą užė
męs jis darbininkų judėji
mui ir jų siekių priartini
mui nuveiks nemaža.

Draugas Lindųuistas yra turčams gyventi;

nyt. Matai, Maike, kaip aš 
tave sukritikavau!

—Ne, tėve, tu čia manę^ 
visai nesukirtai. Tu tik pa
rodei, kad tu nesupranti kas 
yra tauta...

—Tai tu, vaike, mane už 
durną laikai!

—Palauk, tėve, 
trauk man kalbos, 
paaiškinsiu, kas yra tauta.

—Aš, vaike, ir pats tą ži
nau.

—Na, tai paaiškink, tėve 
kaip tu ją supranti, jeigu tu 
žinai.

—Orait, vaike, apie tau
tą aš tau galiu viską išviro- 
zyt, ba aš pats esu tautietis. 
Taigi klausyk, vaike: tauta, 
tai lyg ir kokia moteris, ką 
turi daug vaikų. Kitaip sa
kant, lietuvių tauta, tai vi
sų musų motina. Todėl visi 
mes turim ją mylėt ir klau
syt jos. O dabar, kada prū
sokas ją prispaudė, mes tu
rim eiti išvien ir nuversti 
tą nevidoną žemėn.

—Ar tai viskas?
—Jes, vaike.
—Na, tai dabar paklau

syk, tėve, ką aš tau pasaky
siu apie tautą. Tauta, tėve, 
nėra jokia moteris ir negali 
būt keno-nors motina. Tau 
ta yra būrys žmonių, kurie 
kalba viena kalba ir sudaro 
vieną valstybę. Tečiaus tų 
žmonių reikalai yra laba: 
nevienodi. Pavyzdžiui, 
dvarponiui ir fabrikantui 
visuomet rūpės turėti pigių 
darbininkų ir laikyti 
rankose valdžią; tuo tarpu 
darbininkams norisi gauti 
kuodidžiausią algą ir paim
ti šalies valdymą Į savo ran
kas. Taigi bendrų reikalų, 
kurie rūpėtų lygiai visiems 
žmonėms, tauta neturi.

—Kaip tai neturi! O lai
svė?

—Pet laisvė, tėve, nevie- 
naip suprantama. Fabri
kantui bus laisvė, kuomet 
jis be jokios atsakomybės 
galės išnaudoti darbininkus, 
kontroliuoti šalies valdžią ir 
Įstatymus. Tuo tarpu dar
bininkui tokia tvarka reiš
kia tikrą vergiją.

—Bet Lietuvos neprigul- 
mybė, vaike, turi rūpėti 
taip socialistams, kaip ir 
kunigams; tai kodei gi jus 
nenorit susivienyt tos ne- 
prigulmybės išprašymui?

—Tokia vienybė negali
ma, tėve. Negalima ji todėl, 
kad kunigai turi visai kito
kių tikslu, negu socialistai. 
Kunigų tikslas yra statyti 
Lietuvoj kliostorius ir auk
lėti davatkas, o socialistai..... .
nori už tuos pinigus statyti1 koje teisių. Socialistų smar-

Kaip tik socialistų 
laimėjimas rinki- 
pasirodė, Švedijos

v,,

neper-
Aš tau

savo

ki kova už tokio Įstatymo Į- 
vykdininią, beabejo, daro 
nemaža intekrr.ės i darbinin
kus, jų pozicija sustiprina ir 
vienija visą senom partijom- 
priešingajį elementą.

DANIJA.
Paskelbtas Danijos Socia

listų Partijos metinis rapor
tas apie darbininkų judėji
mą, parodo, kad socialistų 
spėkos tenai gražiai auga.

Danijos Social-demokra-

jo 60,000 narių, pradžioje 
1917 metų — 68,000, o dabar 
turi virš 100,000.

Paskutiniai miestinių val
dininkų rinkimai socialis
tams davė puikių laimėjimų. 
Apskritai išrinkta i Įvairias 
miestų administracijoj vie
tas 1,497 socialistus. 14-koj 
miestinių tarybų socialistai 
paisliko didžiumoje.tarp tds 
14-kos miestų yra ir pats 
Kopenhagerio miestas. Be 
to socialistai yra jau didžiu-

Germanų ir Normanų Dievai
(Pabaiga)

nas jų yra viršininku betur
čių globos departamento, o 
antras — viršininku naujai 
Įsteigto miestinės nuosavy
bės departgmento. Betur
čių globos 
kas-socialis 
bu planą beturčiams globo
ti. Sulyg to plano liekasi 
Įsteigtas mažas miestelis be- 

_  : miestelis 
tvpiniu pavyzdžiu to fakto, palieka tiesioginėj Kopenha 
kad darbininkiškoji klesa geno miesto kontrolėje. Mie 
sava eilėse slepia nemaža stas beturčių globos depar- 
prakilnių žmonių ir galingų'tamentui pavedęs yra viešas 
dvasių, kurios veik apsireiš-Į valgyklas, teikiančias mais- 
kia, kaip tik tam reikalingos tą apie 13,0u0 ypatų. Tose 
sąlygos daleidžia. Švedijos, valgyklose <už pavalgymą 
darbininkų judėjimas tuo mokama tik 45 ores (ore — 
žvilgsniu yra laimingu, nes, truputį daugiau kaip dvyli- 
turi nemaža gabių veikėjų ka šimtinių dalių ameriko- 
ir vadovų, kilusių iš tų pačių niško cento). Beturčių glo- 
darbininkų. Milžiniškoji bos Įstaigos vedėjas globoja- 
rt^sdago socialistų atstovų; mus tvarko taip, kad 
didžiuma, — tai paprasti ’ 
rankpelniai ir darbininkai. 
Tarp tų socialistų atstovų 
nėra nei vieno advokato; y- 
pač šitas charakteringas 
laktas tik vienoje Švedijoje 
turi vietą. Šičia valstybės 
pinigyno ministeris-socialis- 
tas nepersenai buvęs kur
pium (šiaučium) iki likosi 
išrinktas Į atstovus. Drau
gas Lindųuistas iš amato y- 
ra dailvdė, turi dabar 55 me
tus amžiaus. 1897 metais jis 
buvo pirmusyk išrinktas 
dailvdžių unijos pirminin
ku, o 1900 metais išrinkta jį 
\ isų profesinių sąjungų fe 
de racijos pirmininku. 1905 

metais išrinktas narių at
stovų buto ir nuo to laiko 
kiekvienuose rinkiniuose iš
rinkta jį išnaujo į tą vietą, Į 
kurią jis savo kandidatūrą, 
kai]K> - Socialistų Partijos 
kandidatas, pastatė. Dabar 
atstovi} butas išrinko jį sa
vo pirmininku, kaipo vieną 
tinkamiausių tai vietai par- 
liamento narių.

Dabar Švedijos 
mente eina kova už pripaži
nimą moterims lygių politi-

1

Betur- 
igos viršinin- 
išdirbo svar-

vis 
daugiau ir daugiau pavar
gėlių atsistoja ant savo ko
jų ir pasilieka už išgelbėji
mą dėkingais. Socialistų į- 
tekmė dėlto auga.

Socialistams pavyko land- 
stinge pervesti Įstatymą, 
apdraudžiantį bedarbius 
darbininkus. Įstatymas iš 
valstybės iždo skiria tam 
reikalui 12,500,01*0 kronų 
($336,021.17 amerikoniškais 
pinigais.) Administracija 
delei karės nukentėjusiems 
pašalpą teikti randasi taip
gi socialistų rankose.

Naujas landstingo svars
tomas valstybinių mokes
čių įstatymas, kuri socialis
tų atstovai sumanė ir tvir
tai už jį stovi, jeigu bus pri
imtas, tai duos didelį socia
lizmo mokslui laimėjimą.

taip-pat. sako aisčius gyvenant į rytus nuo 
Vislos, vadinasi, toje pat vietoje, kur dabar 
Lietuva. Ir devintam amžiuje istorikai Ein- 
hardtas ii Vulfstanas, kalbėdami apie gy
venusias minėtose vietose tautaš,‘viš dar va
dina jas aisčiais. Tik XI ir XII amžių ra
šyt ojai pradeda jau vadinti tų vietų tautas 
atskirais vardais. Ir taip išplaukia iš seno
vės miglos lietuviai, prusai, latviai ir kiti.

Kad aisčiai butų taip greit kur iš tenai iš
sikėlę, o jų vieton atėję prusai ir lietuviai su 
latviais, tai visai negalimas daiktas ir nie
kas tokio daleidimo nedaro.

Taigi aišku, ked prusai, lietuviai ir lat
viai vra tie patįs aisčiai. Aisčių vardas yra 
jiems bendras, taip kaip rusams, lenkams,!^- 
čekams ir kitiems yra bendras vardas — 
slavai.

Nereikia nei aiškint, kad iš tokios ūkano
tos lietuvių praeities negalima nieko aiš
kaus išvesti. Todėl, kokie buvo pirmutiniai 
lietuvių dievai, koks tikėjimas kiek kartų 
jis mainėsi ir, jeigu mainėsi, kokios buvo tos 
permainos, turbut jau niekad nebus suži
nota.

Tiesa, ko nėra užsilikę raštuose, tą kar
tais galima rasti liaudies dainose, pasakose, 
padavimuose. Daug tokių padavimų su
rinko Lietuvoj d-ras Basanavičius') ir 
d-ras Edm. Veckenstedt?*) Nors šituose 
padavimuose ir mytuoie vietomis matyt 
jau didelė krikščionybės įtekmė, bet vis del-

SAKYKI MIELOJI.

Jeigu taip darysi kaip ku
nigas mokina, tai po smert 
eisi į dangų; bet jeigu j.aip 
darysi, kaip kad kunigas 
daro visokias neteisybes, 

parlia- .nedorybes ir kitus juodžiau-

Miela mergelė, mėlynos akutės, 
Mane taip vilioja anos;
Skaitau aš jųjų slaptingas žinutes, 
Kaip ritmą savosios dainos.

Kodėl nuliudus esi tu, mergele?
Aš šito suprast negaliu !...
Gal vilties neturi tavoji širdelė? 
Man tarki savo žodeliu...

sius darbus, tai jau važiuosi 
kaip ponas į peklą:

Mo-jas.

Sakyki, netęski, mieloji mergele, 
Gal manęs mylėt nemanai? 
Gal kitą myli tavoji širdelė?— 
Gal širdį aduot ketinai?...

Mokinys.

I Tuomet dievai sutaisė kitą reteži, Dromą, 
kuris buvo dusyk stipresnis už pirmąjį. Jie 

i prikalbino vilką ir šitą išbandyt, sakydami, 
kad jam busianti didelė garbė, jeigu jis tą 
sutraukys. Vilkas paklausė ir jie vėl jį su
rišo. Bet kaip tik jis išsitiesė, retežis vėl su
truko ir išlakstė Į visas puses.

Dievai nusigando, kad šito vilko jau ne
bus galima suvaldyt. Bet Odin nusiuntė 
Ereyro tarną Skirnirą Į nykštukų žemę 
Svartalfaheimą, kad parneštų iš tenai re
teži. šis parnešė grandini vardu Gleipnir, v 
kuris buvo padarytas iš šešių daiktų: katės 
žengimo balso, moterų barzdų, kalnų šaknų, 
meškų spėkų, žuvų balso ir paukščių spiau- 
Jalo.

Retežis neišrodė stiprus, bet visi dievai iš
bandė ji ir nei vienas negalėjo pertraukti. 
Pasišaukė jie vėl vilką. Vilkas apžiurėjo re
težį ir tarė: "Jeigu jis yra toks silpnas, 
kaip išrodo, tai nekokia čia garbė bus man jį 
pertraukti, bet jeigu jis yra padarytas su 
gudrybėmis ir burtais, tai aš nesiduosiu juo 

i rišti.” t /
"j Dievai atsakė, kad sutraukęs pirma sto

riausias virves ir geležies lankus, jis leng
vai galėsiąs pasiliuosuoti ir iš tos šilku siū
tos juostos; bet jeigu jis jos nepertrauktų, 
tai jiems nebūtų ko bijotis jo ir todėl jie jį 
paliuosuotų. Tečiaus iš didelio jų užsispy
rimo vilkas suprato, kad jie nori ji apgauti, 
ir jų prižadams netikėjo. Galų gale jis suti
ko duotis surišti, tik su ta išlyga, kad vienas 
jų įdėtų į jo nasrus savo ranką ir laikytų 
ją tenai per visą bandymo laiką, kaipo už
tikrinimą, kad jie nemano jam padaryt: 
nieko bloga. Dievai sustoję dabar žiurėjo 
vienas į kitą ir nežinojo ką daryti. Bet Tyr, 
vilko užlaikytojas, priėjo prie žvėries ir Įki
šo i jo gerklę savo ranką. Kiti dievai uždė
jo ant vilko retežius. Vilkas išsitiesė sykį, 
kitą ir trečią, pradėjo spardytis, tampytis, 
bet jau veltui. Sutraukyt šitų pančių nega
lėjo. Įniršęs Ferois nukando dievui ranką. 
Visi dievai juokėsi, tik vienas berankis Tyr 
nesijuokė. '

Paėmę už virvės galb, dievai nuvilko tą 
baisūną už didelio kalno ir'pririšo žemės gi
lumoje. įtaikė šito darbo vilkas žiojosi ir 
norėjo dievus praryti, bet į jo žiotį jie 
Įspraudė kardą, i apatinį žandą įremdami jo 
rankeną, o i viršutini — smailią viršūnę.

Paskutinėj dievų dienoj vilkas Fenris pa- 
siliuosuos ir atbėgs ton vieton, kur dievai 
kovos tarp savęs. Jis bėgs taip išsižiojęs, 
kad apatinis jo žandas ars žemę, o viršuti
nis dangų. Jisai prarys dievą Odiną.

•
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Lietuvių Darbininkų Rezoliucija Priimta 4-tos 
Liepos Apvaikščiojime.

Sekanti rezoliucija buvo vien
balsiai priimta Ketvirtos Lie
pos ąpvaikščiojime, kurį laikė 
Chicagos lietuvių darbininkai, 
susirinkusieji pagal Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
kvietimo West Side Auditorium 
Taylor ir Racine gtv.:

KADANGI šios respublikos 
įsteigėjai liepos 4 dieną 1776 m. 
paskelbė Suv. Amerikos Valsti
jas nepriklausoma nuo svetimo 
jungo šalim ir įrašė į Nepri
klausomybės Deklaraciją neuž
mirštamus žmoniškumo, laisvės 
ir demokratybės principus;

KADANGI dabar, už 142 me
tų po nepriklausomybės paskel
bimo, ši respublika ir visas pa
saulis randasi milžiniškoje ko
voje, nuo kurios priklausys bu
simųjų gentkarčių likimas — 
gerovė arba skurdas, laisvė ar
ba priespauda, pastovi taika ar
ba naujos ginklavimosi lenkty
nės ir naujos, dar kruvinesnės 
karės:

KADANGI musų gimtoji ša
lis. Lietuva, yra viena tų nelai
mingųjų šalių, kurios turėjo iš
kentėti visas kariško įsiveržimo 
baisenybes, pateko po geležine 
vokiškųjų užkariautojų letena ir 
dabar yra laikoma viduramži
nės baudžiavos priespaudoje;

KADANGI Vokietijos valdo
nai, su pritarimu Lietuvos dva
siškuos vadovų ir ponijos, daro 
pienus amžinai paversti Lietu
vą savo provincija ir tuo budu 
daugeliui metų sunaikinti joje 
laisvės ir geresnio gyvenimo vil
tį, akirst ją nuo tautų, su ku
riomis ji per ilgus metus gyve
no daikte, ir ateityje panaudot 
josios jiegas savo militarizmo 
auginimui ir savo plėšikiškiems 
žygiams,—

TODĖL LAI BUNIE NU
TARTA, jogei mes. Chicagos 
Lietuviai darbininkai, susirin- 
kusieji Į West Side Auditorium, 
pagal Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos kvietimą apvaik- 
ščiot šios didžios respublikos gi
mimo sukaktuves, išreiškiame 
savo atsidavimą ir ištikimybę 
teisybės, laisvės ir demokraty
bės reikalui, už kurį stoja Suv. 
Valstijų ir pasaulio liaudįs;

TAIP-PAT TEBŪNIE NU
TARTA, Jogei mes reikalauja
me Lietuvos žmonėms 
patiems nuspręsti savo
ateiti, pasirenkant tinkamą jos 
reikalams ir jų įsitikinimams 
tvarką ir nustatant josios san
tykius su kitomis tautomis, — 
sutikime su tautų apsisprendi
mo principu, kurį paskelbė Pre
zidentas Wilsonas ir kurį pripa
žįsta viso pasaulio demokra
tijos ;

TOLI AUS TEBŪNIE NU- 
TRTA, Jogei mes skaitome ne
turinčius jokios galios tuos kai- 
zeriškųjų pavergėjų patvarky
mus, kuriuos jie — su Lietuvos 
atžagareivių pagalba arba be 
jos — padarė arba padarys su
lig Lietuvos ir Lietuvoje;

IR TOLI AUS TEBŪNIE NU
TARTA, Jogei mes pasižadame 
kovoti už tai, kad laisvos demo
kratijos pergalėtų autokratijos 
ir imperializmo galybe ir padė- 

. tų tvirtus pamatus nevaržomam 
tautų pietojimuisi ir žmonijos 
progresui.

IR TAIPGI TEBŪNIE NU
TARTA šios rezoliucijos kopi
jas pasiųsti Prezidentui Wilso- 
nui, ^Kongreso nariams, Visuo
menės Informacijos komitetui 
ir vietinei spaudai.

teisės 
šalies

RESOU’TION OF THE LITH- 
UANIAN MORKERS ADOP- 

TED AT THE CELEBRA- 
TION OF THE FOURTH

OF JULY.
The following resolution was 

unanimously adopted at the ce- 
lebration of the 4-th of July, 
hckl by Lithuanian workers of 
Chicago, under the auspices of 
the Lithuanian Worker*s Coun- 
cil of Ameriea. at the West Side 
.Auditorium, Taylor and Raci- 
nc Sts.:

VVHEREAS. the founders 
this republic on the Fourth 

of 
of

July, 1776, have declared the 
United Statės of Ameriea in- 
dependent from all foreign do- 
mination, and in their Declara- 
tion of Independence have ein- 
bodied theindelible principles of 
humanity, liberty, and demo- 
cracy;

WHEREAS, now after 142 
years since the Declaration of 
Independence this republic and 
the whole world is involved in 
a gigantic struggle on the out- 
come of which will depend the 
fate of coming generation, their 
happiness or misery, liberty or 
oppression, durable peace or 
new rivalries in armaments and 
new andyet bloodier tvars;

WHEREAS, our native coun- 
try Lithuanian being one of 
those unfortunate countries 
which have suffered all the ho- 
rros of military invasion, has 
notv fallen under the iron heel 
of German conquerors and is 
held in pangs of mediaeval feu- 
dalism;

WHEREAS, the German ru- 
lers, with the approval of the 
leaders of Lithuanian dergi
ant of the nobility, are planing 
to hold Lithuania for ever as 
their province and thereby to 
destroy her hopes for better li
te and liberty, to sever her from 
the peoples cohabited with for 
’.ong years, and in future to 
ronsume her vital forces for 
the advancement of their rnili- 
tarism and plunder; —

N0W THEREFORE BE IT 
RESOLVED that we, the Lith- 
įanian workers of Chicago as- 
sembled under the auspices of 
the Lithuanian Workers’ Coun- 
cil of Ameriea at the West Side 
Auditorium for the purpose of 
solemn celebration and com- 
memoration of the birth of this 
great nation, profess our devo- 
tion and loyalty to the cause of 
justice, freedom, ant demoera- 
cy for which the peoples of the 
United Statės and ef the world 
are fighting;

AND BE IT RESOLVED, 
that we demand for the people 
of Lithuania the right to deter- 
mine their own fate, to choose 
their own from of government 
fitted to their needs and con- 
vietions, and to establish their 
connections with other peoples 
in full accord with the princip- 
le of national self-determination 
as proclaimed by President Wil- 
sen and professed by the de- 
mocracies of the world;

AND BE IT RESOLVED 
that we hold to be nulfand void 
all those decrees and agreement 
which have been, or are to be, 
imposed on Lithuania by the 
kaiser, with or without the aid 
of Lithuanian reactionaries;

AND BE H FURTHER RE
SOLVED that we pledge oursel- 
ves to strive to the end that free 
democracies become vietorious 
over the power of autocracy 
and imperialism and lay down 
a sound »foundation for unob- 
structed development of na
tūros and human progress;

AND BE IT ALSO RESOL
VED that copies of this reso
lution be fonvarded to the Pre
sident of the United Statės, 
members of the Congress, the 
Committee on Public Informa- 
tion, and to the local press.

Kleofas Jurgelionis,
Chairman.

BUDAPEŠTE STREI
KUOJA 60,000 DAR

BININKŲ.
Washingtone gautaWashingtone gauta iš 

Berno žinių, kad Vengrijos 
sostinėj Budapešte strei
kuoja 60,000 darbininkų, ir 
kad streikas plėtojasi į ap
linkinius miestelius. Vokie
čių cenzūra šitas žinias bu
vo užgniaužus, bet Šveicari
jon jos atėjo Vengrijos par- 
liamento atstovo Laimo kal
boj.

“KELEIVIS”
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŽTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ............................ |1.75
Pusei metų ...................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuooe:
Metams .............  12.26
Pusei metų ...................... 1.25

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

“KELEIVIS”
255 Rroadway, So. Bneton. Mana.

i

VISOKIOS ŽINIOS
True translation fiied with the post- 
master at Boston. Mass., on July 
10, 1918, as reųuired by the Ačt of 
October 6, 1917.

RUSAI SUSPROGDINO 
LAIVYNĄ, KAD NETEK

TŲ VOKIEČIAMS.
Londone gauta iš Mask

vos žinių, kad rusų Juodųjų 
Jūrių eskadros jurininkai 
susprogdino savo šarvuo
čius ir skraiduolius, kad ne
patektų jie į vokiečių ran
kas. Žinia sako, kad vien 
tik trįs nežymus botai buvo 
nuvežti Sevastopolin, kur 
juos paėmę vokiečiai.

Kitokio išėjimo nebuvo 
nes Ukrainos buržuazija su 
vokiečiais užėmė visus Juo
dųjų jūrių uostus ir laivy
nas negalėjo niekur gauti 
nei maisto, nei kuro. Tuo 
budu norėta priversti laivy
ną pasiduoti vokiečiams, 
bet revoliucionieriai juri
ninkai velijo geriau jį su
naikinti, negu priešui ati
duoti.

ISPANIŠKOJI LIGA AN
GLIJOJ.

Anglijoj dabar plėtojasi 
"ispaniškoji influenza." Dėl 
tos epidemijos uždaryta jau 
daug mokyklų, fabrikų ir 
bažnyčių.

Žinios iš Amsterdamo sa
ko, kad Austrijos karalienė 
Zita taipgi serganti ta keis
ta liga.

ĮDAINAVO TENORAS MIKAS 
PETRAUSKAS.

E2357 (Birutė.
(Kur banguoja Nemunėlis.

s/ i rru
[ 2?

PATRIOTIŠKOS GIESMĖS DAINUOJA
MOS PUIKIAUSIO CHORO.

Širdis plaka ir kartu linksmumas apima 
kada tie švelnus balsai susilieja j neapsa
komai gražią harmoniją gerai žinomos me- 
liodijos. Malonus soprano balsai su choro 
ant antros pusės, padaro vieną iš gra
žiausių.

■113(I
10-inch 75c. (Kanadoje 85c.)
KARALIENĖS ANIOLŲ PARAPIJOS 

CHORAS Iš BROOKLYNO, N. Y.
E32S9 (Kur bėga Šešupė.

(Karvelėli mėlynasis.

PETRAUSKAS DAINUOJA
♦

Apie kunigaikštį ir neturtingo žvejo 
mergelę.

Kas gi nežino apie tą stebėtiną, senų lai
ku pasakojimą apie didi kunigaikštį Keis
tutį, kuris ttiip dideliai įsimylėjo į gražią 
neturtingą mergaitę ir su ja apsivedė? 
Petrauskas išreiškia tą meliuodiją garsiu 
ir pilnu simpatijos balsu.

Kiti Lietuviški Kolumbios Rekordai su 
Lietuviškomis Meliodijomis.

E2358 (Darbininkų MarsaNetė. M.Petrauskas,ten. 
(Sukeikime Kovą. M. Petrauskas, tenoras.

E.329O (Ko liūdi putinėli, ko lindi. Brooklynochor. 
(Loja šunes ant kiemo. Brookiyno choras. •

1S3313 (Sukruskime broliai. Newarko choras. 
(Eina garsas nuo rubežiaus. Newarko chor.

E3875 (Vasaros naktis. Mazurka. Col. Benas. 
(Juokdario šokis. Tarpt. Colurnbios Benas.

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums 
be jokio atlyginimo. Jis duos Jurns kataliogą Co- 
tautiškos muzikos. . Paprašyk pus savo pardavėją.

Bile vieną tų Rekordų, 
lumbia Rekordų jūsų

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

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

Vaizbazehklis butu ant kiekvieno Rekordo.žiūrėk kad toks
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

AUSTRŲ NUOSTOLIAI 
SIEKIA 250,000 VYRŲ.

Washington. — Oficialės 
Romos žinios, paremtos 
daugelio belaisvių liudv- j 
mais, sako, kad austrai per| 
nenusisekusį savo ofensyvą 
prieš Italiją ir per italų 
kontr-ofensyvą neteko nuo 
200,000 iki 250.000 vyrų. 
Vien tik užmuštais austrai 
neteko 50,000 kareivių.

CARAS UŽMUŠTAS SU 
CAR1ENE IR TATJANA?

i

Nauji paskalai tvirtina, kad 
bolševikai išžudę veik 

visą caro šeimyną.
Londono ’’Telegraph” ga

vo iš Kopenhagos žinių, kad 
Švedijos socialistų laikraštis 
"Politiken,” kuris visuomet 
yra gerai informuojamas, 
dabar paskelbęs, kad buvęs 
Rusijos caras tikrai esąs už
muštas, ir tai ne jis vienas, 
bet kartu su juo esanti nu
žudyta carienė ir jųdviejų 
duktė Tatjana.

Šita pati žinia sako,kad 23 
birželio Carskame Sele po
pas laikęs pamaldas už nu
žudytųjų dūšias ir paskel
bęs susirinkusiems, kad už- 
mušėjistė tikrai įvykusi. 
Žmonės verkę.

Apie caro užmušimą pas
kalai eina jau senai, bet da
bar tik pirmu syk praneša
ma, kad sykiu su juo žuvusi 
ir jo pati su dukteria.

ŠAUKS ŠĮMET REGIS
TRAVUSIUS VYRUS.

AVashington. — Maršalas 
Crowder išsiuntinėjo vi
siems vietos bordams įsaky
mą tuojaus pašaukti ant 
daktariškoj egzaminacijos 
tuos vyrus, kurie šįmet už- 
sirtgstravo ir buvo įrašyti 
pirmon kleson. Augusto 
mėnesyje jau norima juos 
imti koriumenen.

Manoma, kad iš tų 800,- 
OvO žmonių, kurie šįmet už
siregistravo; didelis nuošim
tis bus paimtas, nes visi jie 
yra 21 metų amžiaus, o to
kių jaunų nedaug yra vedu
sių.

GATVEKARIŲ STREI
KAS COLUMBUS 

MIESTE.
Liepos 2 dieną Columbus 

mieste, Ohio valstijoj, su
streikavo visi un i j štai gat- 
vekarių darbininkai. Strei
kas kilo dėlto, kad gatveka- 
rių kompanija atsisakė pri
imti darban pavarytus sep
tinis unijistus darbininkus.

NULEISTA ANT VAN
DENS 100 NAUJŲ 

LAIVŲ.
Pereitoj sąvąitėj Amerika 

nuleido ant vandens 100 
naujų laivų. Visu pakraš
čiu Maine valstijos iki Gol- 
den Gate, nuo Atlantiko iki 
Pacifiko, iš mažai žinomų 
dokų ir visam pasauly pa
garsėjusių laivų dirbtuvių 4 
liepos pradėjo leistis vienas 
paskui kitą dideli ir maži 
laivai, ir bematant šimtas 
naujų botų plaukiojo Ame
rikos vandenįse, pažymėda
mi Neprigulmybės Dienos 

■šventę ir kovą prieš Vokie
tiją.

MIL1ONAI IŠVILIOTA 
APGAVLNGOM LAB- 

DARYBĖM.
Per pereitus metus New- 

Ycrke buvo išviliota iš vi
suomenės apie, .$3,000,000 vi- i 
sokiiį apgavikų neva labda
ringiems karės tikslams. Tą 
parodo surinkti apskričio 
prokuroro faktai, kuriuos 
jis pridavė pavieto teisman.

AMERIKOS INTERVEN
CIJA REIKALINGA.

Penkiosdešimts milionių 
žmonių už 30 dienų gali at
sidurti prieš bado šmėklą, 
jei tuo tarpu Amerika ir są
jungininkai nesuteiks pa
galbos.

Pajieškojimai
Pajieškau savo giminaičio Juozo 

Kasiulionio, prieš 7 metus gyveno 
Ansonia, Conn. Jo paties meldžiu at
sišaukti ar kas žino malones pranešti.

Juozas Gaidelis, (29)
28 E 19-th sti, Bayonne, N. J.

Pajieškau .Juozo lamsėno ir Jur
gio Simonavičiaus, aubudu gyveno 
Indianos valstijoj. Kas apie juos ži
no, teiksis man pranešti. (29)

> Emilija Kalvaitienė,
20 Grand str, Waterbury, Conn.

sodžiaus, Bartinin- 
Vilkaviškio pav..

Pajicškau brolių Jono ir Juozo Oli- 
čku. iš Lapkinių sodžiaus, Bartinin
kų valsčiaus. Vilkaviškio pav., Su
valkų gub., gyveno Spring Valley, iii. Turiu ’ ■ - ■ ■ - .
pačių atsišaukti ar kas žino praneš
ti.

svarbų reikalą ir meldžiu jų

Pijus Olička. (28)
Oakvilie, Conn.

Petras Paškevičius jis paeina iš 
Vilniaus gub., Trakų pav., žižmarių 
miestelio. Išrodo lygiai taip kaip ant

šito paveikslo. Jis gyveno So. Bosto
ne; o 19 birželio prasišalino. As tu
riu išpirkęs ant jo varantą, todėl kas 
ji patėmytų. tuoj meldžiu pranešti 
mar šiuo adresu;

John Benzinas.
297 D str., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Valskio, iš 
šliūžių kaimo, Ariogalos parapjos, 
Kauno gub, prieš 3 metus gyveno 
Du Bois, Pa. Taipgi dėdės Mykolo 
Dabašrnskio, iš Mankunų valsčiaus, 
Raseinių pav, prieš 3 metus gyveno 
Stanley, Pa. Be tų ir pusbrolio Vili- 
ao Chisnausko meldžiu atsišaukti.

Antanas Valskis, (29)
BOX 1275, Rivermines, No.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Wil- 
busio, prieš 3 metus gyveno Chica- 
roje. Turiu svarbų reikalų ir mel
džiu jo palies atsišaukti „ar - kas ži
no malonės pranešti, už ką busiu la
bai dėkinga. (28)

Julia WelLašitė-SauRenė,
P. O. BOX 62, Shirley, Mass.

Pajieškau Aleksandro čiškevičiaus, 
iš Vindžiulių sodžiaus, Trakų pav., 
Vilniaus gub. Jo paties atsišaukti 
ar kas žino meldžiu pransšti.

Vincentas Simanavičius, (28)
2653 Madison str., Phi'.adelphia, Pa.

Pajieškau brolio Adomo šviipos, iš 
Preičiunų sodžiau, Pakrojaus vals
čiaus, Panevėžio pav., Kaunu gub. 
Jo paties atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Crias Švilpa.
BOX 34, Big Valley, kita, Canada.

Pajieškau pusbrolio Petro Žiūko ir 
seseries Elzbietos Gaitiuuaitšs, iš 
Kaunių kaimo, Gulbinų valsčiaus, Pa
nevėžio pav., Kauno gub., gyveno 
kur-nors apie Bostonų. Aš esu paim
tas kariumeiK'U ir meldžiu jų pačių 
atsišaukti ar kas žino juos, malonės 
pranešti.

Paul Gailiunas, (30).
10 Company, 3-rd Training Bn., 

I>ee Branch. Virginia.

Pajieškau pusseserės Antosės Zin- 
kevičiukčs iš Kcizonių Kaimo, Gegu
žines parapijos, Vilniaus gub. 
pačios atsišaukti ar kas ją žino 
nes pranešti.

Autose Yurkevičiutė,
72 Chestnut str., Lavrence,

Jos 
maio-

(30) 
Mass.

Pajieškau savo dėdės Jurgio Čer
niausko, iš Daviniškių kaimo, Aiavės 
parap. Trakų pav., Vilniaus gub., 
seniau gyveno Lawrence, Mass. Tu
riu svarbų reikalų ir meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti.

Marcelė ėemauskiutė (30) 
1503 20-th avė., . Rockford, Iii.

Pajieškau P. Ziiioniukts, iš Rudžių 
kaimo. Gižų valsčiaus, Vilkaviškio 

Suvalkų gub. Aš esu is Mari- 
pav. Kvietiškio valsčiaus, 
sodžiaus. Meldžiu atsi-

pav^ 
jampolės 
Geležinių 
šaukti.

•. I. K. Makauskas.
233<» So. Gakiey avė., Chicago, iii.

Pajieškau vyro Benedikto Bernoto^, 
paeina iš Musnikų pav., Vilniaus gub. 
5 metai atgal jis prasišalino palikda
mas mane varge su kūdikiu. Kas a- 
pie jį praneš gaus atlyginimų.

Aš pajieškau dėlto, kad gauti persi- 
skirimą.

Zofija Bernotienė, (30)
37 Jefferson str.,

E. Cambridge. Mass.

Pajieškau Antano Stankaus, pir
miau jis gyveno Iaidford, iii. Kauno 
gub, Šiaulių paviete, Žibikų kaimo. 
Kas apie jį žinot malonėkit pranešti 
arba pats lai atsišaukia. (30)

Franas Pranauskas.
2 Salėm str, Nashua, N. H.

Pajieškau brolio Jono Gaidžio ir 
sesers Onos Gaidytės, iš Žūklių kai
mo, Pabaiskio parapijos. Jų pačių 
atsišaukti ar kas juos žino teiksis pra
nešti. nes turiu svarbų reikalą. — 
esu paimtas kariumenčn ir 
susižinoti.

John A. Zagzeskas,
25-th Co. D. B. Bldg 

C'ainp Custer,

Aš
norėčiau

1075 
Mich.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Jakaičio, iš Piisupių kaimo, Josvainių 
parap., Kauno gub., gyveno Miners 
Mills, Pa. Jo paties atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti. (30)

Frank Sirvid,
Troop I. .311 Cav.,

I'ort Blis. Tcxas.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui niergines, 

nuo 18 iki 27 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, mylinčios gražų šei
mynišką gyvenimą, mokančios kiek 
skaityti ir rašyti anglų kalboj. Mel
džiu atsišaukti, su pirmu laišku pri- 
siunčiant savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai.

K. Stasiūnas, (29)
26 Chestnut str., Ansonia, Conu.

Paj ieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 29 metų amžiaus. Aš esu 
27 metų karpenteris, uždirbu po 7 
dol. į dienų, nerūkantis ir mylėčiau 
gražų šeimynišką gyvenimų. Mel
džiu atsišaukta, su pirmu laišku p|i- 
SHjnčiant savo paveikslų, atsakymą,ir 
platesnes žinias suteiksiu per laišką.

P- K, (®)
174 Delmar avė, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų. Aš esu 34 metų. 
Man labai reikalinga namų gaspadi- 
nė, turiu savo forničius ir veik noriu 
apsivesti. Meldžiu atsišaukti, su pir
mu laišku prisiųsti savo paveikslų, at
sakymų ir platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

Petras Bartauskis, (29) 
79 W Park str, Portlanu, Ore.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų anyžiaus, turi būt 
vidutinio ūgio ir linksmos minos. As 
esu vaikinas 31 metų amžiaus, svei
kas, padorus ir blaivas. Kiekviena 
dora mergina galit atsišaukti p i- 
siunčiant savo paveiksią, o gausit at
sakymų. F. L,

4127 Emerald Avenue,
Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, ne jaunesnės 20 
n.let?. ’r ne senc»nės 31, nie skirtumo 
tikėjimo. Aš esu blaivas vaikinas, 
moku gerų amatų ir uždirbu Į 8 va
landas po G tiui. Meldžiu atsišaukti, 
platesnes žinias suteiksiu per laiškų, 
atsakymų duosiu kiekvienai.

J. Ge-kas.
318 W 3-rd str.

(30) 
ERIE, PA.

Pajieškau apsivedimui suaugusios 
merginos arba našlės k3d ir su kū
dikiu butų. Aš esu 46 metų amžiaus. 
Meldžiu atsišaukti. Platesnes žinias . 
suteiksiu per laišką.

Petras Ivanauskas,
204 rillman avė, Detroit, Mich.

1; >

Pajieškau apsivedimui merginosj. 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus, aš esu 
22 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslų, atsakymų 
duosiu kiekvienai. , <

A. Struckus,
366 Millbury str,. Worcestcr, Mass.- . -
Pajieškau apsivedimui merginos, 

vidutinio amžiaus, vidutiniškos, išvai
zdos, be skirtumo pažiūrų, kad tik bu
tų protinga ir mylėtų gražų šeimy
niškų gyveninių. Geistina, kad atsi
šaukusios butų arti Philadelphijos dėl 
ypatiško susipažinimo. Vaikinų pra
šau nerašinėti. (29)

J. Jakubausky.
-1024 Melon str, Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 24 iki 26 metų amžiaus. Aš esu 
27 metų, vidutinio ūgio, apskritaus 
veido, geltonų plaukų, mėlynų akių, 
gražiai užsilaikantis, norėčiau gauti 
sau draugę mano pavyzdžio. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveik
slų. A'incas Gerlikas (28)

460 W 36-th str, Chicago, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 26 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, kad tik butų dora lie
tuvaite. Aš esu 26 metų, turiu ge
ra darbų, uždirbu po 5(1 dolerių į są- 
vaitę, nevartoju svaigalų. Meldžiu at
sišaukti, su pirmu laišku prisiųsti sa
vo paveikslą, paveikslus grąžinsiu, 
atsakvma duosiu kiekvienai.

C. B-nas, (28)
1428 So. Broadvay, Gary, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našles, kuri turėtų f irmų ir butų 
nesenesftė kaip 40 nwtų amžiaus. Aš 
esu 27 metu amžiaus ir turiu $1,500. 
Norėčiau, kad parašytų man laišką, 
nes pirma noriu nuvažiuot pažiūrėt 
farmos. Mano adresas: (29)

Juozas Andriušis,
46 Rivcr str, Rumford, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles, nuo 18 iki 28 metų am
žiaus, laisvų pažiūrų, mylinčios gra
žų gyvenimą, mokančios kiek rašyti ir 
skaityti anglų kalboje. Aš esu 29 
metų, atsiliepusioms ir pi isiuntusion-s 
savo paveikslus atsakymu ir plates
nes žinias suteiksiu per laišką. Pa
veikslus ant pareikalavimo giązinsiu. 
S. R. Scdemer, (28) RHiNE,WASH.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA puikiai įtaisyta 

barbemė ir pirtis už prieinamų kainą, 
geroj vietoj, turinčioj 175,000 gyven
tojų, kurių tarpe 3,000 lietuvių ir tik 
viena lietuviška barbemė visame mie
ste. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi eiti kariumenčn. Plates
nių informacijų kreipkitės ypatiškai 
ar laišku: (28)

M. J. Kastant,
565 Laiayette str, Bridgeport, Ct

GERA PROGA LIETUVIAM PIRK
TI BIZNI.

Parsiduoda už pigią kainų per daug 
metų išdirbus biznis geroj vietoj ir 
apgyventa lietuviais, lenkais ir sla
vais. Biznis tokis — Buėiarnė, gro- 
semč Delecatesen store, gyvenimas 
prie vietos. Dėl platesnių žinių kreip- • 
kitės pas: PETER JACUBKA, (29)

216 Second str.. Elizabeth. N. J.

REIKALAVIMAI
REIKALALJU PAGELBININK V*
Prie organizavimo žmonių, kad . 

pirkti visokius daiktus tiesiog_ nuo 
Gamintojų. .....

Norintieji pradėt mokinus be boso 
dirbt, rašvkite man. (2S)

’ W. B. DEBES.
29 E. Market st.. AVilkes Barre, Fa.

REIKALINGAS GASPADOR1US
Apsipažinęs su Buėemės^ir Grose?- 

nės darbu. Mokestis gera. Atsi 
sisaukite į I-. M- Kooperaciją.

J. I. AI.EMS.
13(3 Medley str..

N. S. rilt'burgh. Pa.
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nniyf adtctt v a buv0, nežinia» sana to»kad nUluVlllullnn. jiS1 ,at?iėmęs su viršum ketų-| 
resdesimts rublių, gerai įssi- 

; gėrė ir ėjo sėsti į vežimą, j 
; Žiuri, ugi čiela rota masko- 
piškų kareivių išeina iš ko
kio tai namo.
"Kam jus verti! Jus verti 
jaus atsiliepia į kareivius 
”"Kam jus verti! Jus verti 
tiktai man, senam lenkų ka
reiviui, pabučiuoti į užpaka
lį. Na, kas iš jus pabučiuot, 
tam aš duosiu auksiną!” 

Tai pasakęs padavė maš- 
ną su pinigais bernui, kad 
tasai išdalintų, o pats, a- 
biems rankoms nusitvėręs 
už vežimo kertelės, pasitur
sino, skvernus prasklėtęs. 
Visa rota, kaip vienas žmo 
gus, pabučiavo ir gavo po 
auksiną. Dėl to senas lenki] 
kareivis iš Senapilės išsive
žė tik kelis rublius.

Dr. Pietaris.

*

Husų propesoriai.
Atėjo laikas Kaziui moky

tis. Apygardoje tik vienas 
Lingė mokėjo tuomet skai
tyti, ir tai lietuviškai, o len
kiškai skaitė prastai ir nie
ko nesuprato. Tiesa, jisai 
žinojo vieną žodį kurį jis va
dino lotynišku ir kurį nie
kas, anot jo, nežinojo išsky
rus jį patį; tai: inconoriiicjo- 
biletudinemubusųue. Beje 
jis dar mokėjo lotynišką že 
gnonę ir mokino seni Kiškį 
žegnotis, tik tasai jo žegno- 
nę niekino, nes ji buvo su 
"spiritu.” Į Kiškį atsižiūrė
dami, ir kiti ėmė jo žegnonę 
niekinti ir antgalo nunieki 
no nuo koto taip, jog net ir 
pats Lingė prauėjo mislyti, 
jog jo žegnonė, turbut, ne
tikra. Kaip sau norite, o 
"spiritas” žegnojime tai jau 
lyg abejotinas dalykas, nors 
ir kunigas, tarytum, taip ta
ria. Bet ką gali žinoti, ga1 
jis kokią litarą šveptelia ii 
jau suvis kitoks dalykas iš
eina, o ne tikras "spiritas.”

Laužė tėvas galvą, laužė 
ku-r gauti mokytoją. Ant ga
lo, kaip tai buvo ir kur tai 
tai buvo, nežinau, gana to, 
kad tėvas sykį parsivežė na
mon mokytoją — seną lenkų 
kariumenės kapitoną, Mac
kevičių, mokantį ne tik lie 
turiškai ir lenkiškai rašyti, 
bet ir pusėtinai apšviestą 
žmogų, tik girtuokli.

Kaip jis mokino Kazį, tai 
nežinau, bet kaip jis gėrė ir 
juokus darė, tai užsiliko nt 
viena pasaka.

Vervelio karčiama buvo 
jnio musų netoli. Sykį jis 
girtas strapeliavo lanka iš 
karčiamos namon ir išnety- 
čių parvirto. Virsdamas, 
galva pataikė į skruzdyną 
taip, jog iš syk jam pasirodė, 
kad jis atsigulė Į lovą ant 
paduškos. Jis taip ir išmie
gojo visą naktį, kaip vyras. 
Antryt sugrįžęs namon 
spiaudo, krankščia, čiaudi 
net baisu žiūrėti, ir vis pury- 
ja^

"O, psiakrev, skruzdžiu- 
kių rudukių!”

Mat jam bemiegant prilin
do pilna nosis ir gerklė ru
dųjų skruzdžių.

Sykį jis nuvažiavo pas sa- 
• vo seserį į svečius. Na, toji 

užsispyrė jį daugiau neleisti 
mužiku vaikus mokyti, gir
di, ką čia, negražu bajorui 
svetimus kampus trinti. Bet 
Mackevičiui ponija nepatiko 
ir jis stengėsi kaip nors nuo 
jos atsikratyti. O tai mat bu
vo jo sesers varduvės. Po 
baliui jį paguldė Į tarpą vi 
šokių ponų, kurie taip šne
kėjo, kad jis negalėjo išven
gti su jais nesusivaidijęs. 
Taigi jis pamislino: "kam 
man čia daryti seserei ne
malonumą ; ar ankščiaus, ar 
vėliaus aš su jais turėsiu su
sibarti.” Reikia prasišalinti. 
Bet kad neleidžia, tai reikia 
taip padaryti, kad pati se
suo jį išvarytų. Apie tai jis 
pats taip pajiasakoja:

"Iš ryto bunda mano ben-» 
drai labai anksti — nei tai 
lytus, nei tai velnias žino 
kas juos budina. Jie — pas 
švogerį skųsti mane. Tas — 
pas seserį, sesuo — ant ma
nęs ! Aš — per duris lauk!" 

Tai taip jis ir išėjo nuo se
sers.

Nuvežė jį sykį į Senapilę 
atsiimti pensiją. Kada tai

Merginų skaitliavimas.
Marytė:— Kaip tas laika* 

greitai bėga!... Vakar tik 
pabaigiau dvidešimts ant
rus metus.

Onytė:— O aš ateinantį 
mėnesį pabaigsiu devynioli
ka.

Marytė:— Na jau nesi 
girk, nesigirk, juk turi dvi
dešimts penkis metus, 
tik vienais metais už 
jaunesnė.

O aš ateinantį

ne' 
mane

Jai reikia.
Vyras išvažiuodamas 

Chicagą, sako savo pačiutei: 
Lik sveika, kaip tik pasiek
siu Chicagą, tai tuoj prisiu
sią telegramą.

Pačiutė:— Bet kad man 
jau dabar pinigu reikia!... .

r

Enohsh^Vbmen ouamnteeirio 
^ncxt "Ycars Tbod >Surpply

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamai ir ataakan- 

; čiaa drapanai, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

B?

’ ■ > ” • •

Iš6jo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

<! 
i!

CARAS SIBIRE

i!

f
r

ramumo,

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.

Juokeliai net lūžta keliai! 
ReikaUs ne motina.

Keleiviu aj^sinakvojo vie
name Kalvarijos viešbuty. 
Iš ryto viešbučio darbinin
kas nedavė jam _______,
kartas nuo karto stengda
masis jį išbanitvti iš lovos.

”Ar girdi tu!” aut galo su
šuko keleivis; "kiek aš tau 
sykių sakiau, kad duotum 
man ramumą; aš noriu mie- f’*go!

”Aš činau, bet kad jums 
reikalinga paklodė,” atsako 
tarnas: "kaip sau nori, bet 
jau aštunta advna. o dar 
stalas neužtiestas staltiese.'’

Žemaitės Raštai 
Karės Metu.

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sų. kampas Crosa Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Caatle Stj., 

BOSTON. MASS.

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 

čia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas tų knygų perskaitys ir 
t, garai jų sau į galvų įsidės, tas galės aukiasti kad ir stipriausi soci-
,..aiUmo priešų. Yra tai didžiausia argumentų sutrauka diskusijoms 

ir prakalboms Ii SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir pa
skaitas skaityti. KAINA 25c.

Kriaučius pribuvo.
Sykį, pas vieną žmogų 

kriaučius siuvo, o gaspadi- 
nė virė pietus — barščių 
puodą. Kada jau baigė vir
ti, ji atėjusi pasudė ir vė? 
sėjo. Neužilgo atėjo merga 
ir ta 
į barščius ir išėjo. 
Čius sako:

”Kad visi sūdo, tai kodėl 
aš negaliu?”

Ir tas, priėjęs, Įvertė sau
ją druskos. Kada susėdo 
valgyti — negalima nei į 
burną imti — barščiai kaip 
viena druska.

”Kas sūdė?”
Gaspaainė sako, kad ji 

sūdžius, bet tik tiek, kiek 
reikia. Merga sako, kad ir 
ji sūdė, bet tik tiek Įdėjo 
kiek reikia. Tada kriaučius 
atsiliepė, kad ir jis sudęs 
bet irgi neperdaug Įdėjo ir 
todėl labai dyvai, kodėl taip 
sūru. — Tai nuo to dabar ii 
sakoma: ”Kiba ir kriaučius 
pribuvo?”

šust saują druskos 
Kriau-

Tai tau padėka!
Įkritus moteriai į upę, ne

pažįstamas vaikėzas šoko į 
vandenį ir įkritusią ištrau
kė ant kranto. Už jo tokį 
darbą, moteries vyras davė 
jam dešimtį kapeikų. Vaikė
zas, įsikišęs kišeniun pini
gą, tarė:

"Aš visai j'o už tai nekal
tinu. Jeigu nebūčiau jos iš
gelbėjęs, jis man butų davęs 
penkrublinę.”

i

Yra tai graži knyga pa
puošta autorės fotografija 
ir kitais įdomiais paveiks
lais. Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas mio 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 
Broadwav,‘S. Boston, Mass., 
J. Neviackas, 149 Millbury 
st. VVorcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 
Chicago, III., Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi. New York, N. Y.

Agentams, kurie
daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų I.ŠF. Pild. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.

Todėl kiekvienas, kuris 
atjaučiat 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
jom visas pelnas nuo tų raš
tų skiriamas nekentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje.

DLDELA PROGA
DĖL VYRU NUSILPNEJ1SIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

i

ima

Draugijų Reikalai.
LIET. DARB. BR. PAš. DR-STĖ 

Courtney, Pa.
Valdybos adresai:

Mikas Nakutis, —pirm.

D. Lakavičius,—pirm, pagelb.,

Ant. Bresenskis

VI. Gamulis Prot. rast.,

St Bernotovičia—kasier.,

, Visi

BOX 410, Courtney,

BOX 138, Courtney, 
Fin. rąstų

P. O. BOX 64, Courtney,

BOX 400, Courtney,

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

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa. 
_  toliau, 

malonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šalpos.

Prisiunskite mums tik 50c.
Nusilpnejie ant lytišku organu vyrai, 

kaip tųi nerviu. paliks išgydynti ant visa
dos per vartojimu, gyduolių NOVO. Tai 
yra. galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydė jau tūkstančius vyru ser- 
gančib lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti a’nt lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu. kad nustoet 
vyriškumą. kad esate nusilpnej.-siam 
padėjimo, š-altos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu ligų arba kitos ligos 
pūsles, nemielus -sapniai, baime sutikti 
žtnonius. kaip tai daro nekurie. palikste 
išgydynti per vartojimų gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tųda gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
ypatibems. Dėl atydos. idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles tų pada
ris. išsiunsme jums DYKAI kompletiską 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašų ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru dėl apmokejima liešu 
persiuntimų. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet" 
komletiškas kursas išsigydymui. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti* 
na i išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laikų. Rašykite mums 
neatideliokite. taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinima ir mes 
išsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY.
Dept. 42. Box 4000, Philadeiphia, Pa.

—Tai veikalas, kuri galima ir ant scenas pastatyt, ir šiaip pasi
skaityt; jis begalo įdėmus. Veikalas pilnas juekų ir ašarų. KAINA 
25 CENTAI.

Risijos Revofiacijos 
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 atrčdo. 
Prisiųskite 25 e., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
nerašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass. J

Sąmoninga gaspadine
A'isada turi savo namuose buteliuką

D-r® Rickter’to

P*m-EXPELLE I

I

Neabejojįantis būdas įtrinimui noo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ“
35e. ir 65e. bateliukas visom aptiakoee arba 

stačiai nuo 
F. AB. RfCMTER A CO.

M-84 Waahlx«too Street. New Yarfc. N. Y

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVI”

v»TFr¥¥»iJ it<o>nr*^1*i|TTWTTTTTVTTTrrTTrrrrTTTrn'T,,i‘*

PIONIERIAI VISUOMET 
VADOVAUJA.

Dvidešimts devyni metai 
tam atgal Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno E- 
lixeris likosi išstatytas ant 
rinkos, taigi jis tos rūšies 
vaistų tarpe yra pirmtaku- 
nu. Populiariškumas šito 
pasekmingo vaisto auga ne- 
apsistojančiai ir jis visados 
pirmoje eilėje, nėra viršes
nio už Trinerio Amerikoniš 
ką Elixerį vaisto dėl išvaly
mo skilvio ir vidurių, jis pa
lengvina virškinimą, atgai
vina apetitą ir sustiprina vi
są vidurinę systemą. Jis 
prašalina vidurių užkietėji
mo priežastis, galvos skau
dėjimą, nerviškumą, abelną 
apsilpnėjimą ir tt. Tik jus 
neprivalote pirkti jokių pi
gių pamėgdžiojimų. Reika
laukite visada tikro Trine
rio Amerikoniško Elixerio. 
Kaina aptiekose ?1.10. Nuo 
reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, ištinimų, nik- 
stelėjimų, raumenų sukimo, 
kojų pavargimo ir tt, ge
riausias vaistas Trinerio Li- 
nimentas. Aptiekose kain: 
35 ir 65c. Išsirašant — 45 ii 
75c. Joseph Triner Compa- 
ny, Mfg. Chemists, 1333 — 
1343 So. Ashland Avenue 
Chicago, III.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA.

Pittsburgh, Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colwall Street, 
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st., 
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street, 
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,

1525 Penn. avė., 
Kasierius Karalius Varašius,

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

GRAND R Ibį DS. MICH.
Lietuvių Šonų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirm. Pijus Rausius,

506 Leonard st. N. W 
Pirm, pagelb. K. Zaleskevičius,

506 Leonard st, 
Prot. Rast. Jonas švedas,

1574 Muskegan avė.
Fin. rast. K. S. Jakimavičius, 

1520 Quarry Avė.
Iždininkas K. Rasikas,

318 leonard st.
Organe prižiūrėtojas: K. S. Jaki

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

“KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

mus, pasigarsinimus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvienų sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu-mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

“Keleivio” Admtn.

Ant 21 
akmens 

GelžkeUe laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, aat 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 

• žais. Labai tei
singas, ypatingai 

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

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinant, kad Jąs sučėdyait ptutgą 
k turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musą 
pasiūti siutai ar overkotai nesiidarko žmo 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER

• KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL 
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jašą breUs ■ataria

Ant Januška
222 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21018

N. W.

AS, Alena Kostovska, patirt- 
visai publikai akyse.

ST CHARLES, ILLINOIS. 
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS 

Valdybos antrašai:
A. Vilkaitis — Pirmininkas.

P. O. BOX 48, St. (liarles, 
Urpolis — pagclbininkas,

58 — 2-nd str, St Charies. 
Tamašiunas, Protokolų Rašt,
73 W. Illinois str., St Charies, III. 
Eidrugeviče Turto Raštininkas,

P. O. BOa 16, St Charies, III.

560 4-th str., St Charies, III

A.

K.

i
AR NORI, KAD MERGINOS

MYLRTŲ7 J
Jeigu taip, tai nusipirk fi

>

w.

M. Lukas Kasierius, —

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGER. ILL.

Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa- 
relbininkas Aut. Salasevičius. Prot, 
Raštininkas Ant, Urbonas, Finansų 
Rast. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius, 
BOX 475. STEGER, ILL.

I

I

KREST KENDŽIŲ. 
o ji niekad nepamirš jus, n* 
kendžių gardumas priverčia j» 
jus mylėt. Reikalaukit visur n 
visados Lowney’a Crret Ken 
džiu. Jeigu negali gaut kitur 
tai prisiųsk mums dolerį, <j 
gausi vieną svarą geriausioj 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone J 
K. ŠIDLAUSKAS J

SN BROADVAT, 
SOUTH BOKTON. MARA J

✓

Kas mane išgelbėjo nuo raginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus burau ros 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 iy strėnuoaa. 
Niekur aš negavau pagalbos 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 SalutarUi Bitteria. Kainall.00. 
Galima gauti geresniuose galiūnuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
u’salu'Fa,ras CHEMTCAL INST. 

žolės "»• visokią blagnmą.
J. RALTRĖNAS. Prof.

1707 S. Halsted St„ Tel. Canal 6417. 
Chicago, IH.

Mtą aącareiataaą turėtų pankaftyt 
kiekvienas, ižkirpt ir pasilikt

t VINCAS DAUNORA^
Aptiekoriu*,

BEDFORD AVENUB, BROOKLYN, N. Y,

KARE IR LIGOS!

»TwnnūMrr*wM»y*«>aMUMoao* y]inor>y)i«iry*xr<»<»<>^>^>i*M*»

KARft, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktą 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
ją sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairią vidurių bei skilvio ligą. Vienok 

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Dannoros^rejankoa 
arba Trejos Devinerioa. Kaina dėžu

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

leliais, šiuo adresu:



4

KEEETVtS.

KORESPONDENCIJOS i

RUMFORD, ME. 
Ką kunigija padaro.

Tiek jau esame prisiskai
tę apie kunigijos darbus, 
kad rodytųsi, nei nereikia 
kalbėti ir dauginti tuos fak
tus, parodančius, kaip tie 
popiežijos pasauly pakrikę 
juodieji kryžeiviai yra žmo
nijai reikalingi. Tečiaus re
liginės iliuzijos daugelio 
žmonių sveiką sąmonę vis 
da tebelaiko klajonių be
dugnėj ir jie negali suprasti, 
kad visa tai, ką tik kunigija 
veikia, yra žmonių gerovei, 
žmonių laisvei ir laimei ken
ksminga.

Rumfordas guli rytinėje 
Maine valstijos daly. Nuo 
Bostono iki'Rumfordo gele
žinkelio tikietas Iėšuoja 
$5.19. Lietuvių čia gyvena 
apie 500 žmonių. Jie čia sa
vo parapijos neturi, tik kas
met iš Bostono atvažiuoją 
kunigas ”viemuosius” tikė
jime pastiprinti.

Kaip matome, 
tolumo kunigas 
lankytis negali, 
paprastai pasakoja, 
žmogus be tikėjimo ir be ku
nigo gyvent negali, kad ku
nigija yra žmonių doros 
sargu ir tt Tai akyvaizdojt 
to Rumfordo lietuvių gyve
nime turėtų viešpatauti tik
ra Sodoma-Gomora, baisus 
žmonių dvasiškas nupuoli
mas ir ištvirkimas. Bet te
gu tie dūšių ganytojai pasi
žiūri i čianvkščiu žmonių C *' V €
gyvenimą, sulygina su gyve
nimu tų vietų, kur jie ant 
žmonių viešpatauja, kui 
žmonės laikomi jų rankose 
o patirs, kiek jų pasakos a 
pie kunigų reikalingumą tu
ri vertės ir tesybės.

Esu gyvenęs daugely lie
tuvių kolonijų, prisižiūrė
jau j doros ir kultūros laip
snius tų žmonių, kurie nei 
vienai dienai neišeina iš po 
kunigo globos, ir prisižiūrė
jau dabar i čianykščių lietu
vių apsišvietimo ir jų sugy
venimo stovį. Toli gražu 
kad bent vienas musų kuni 
gėlių savo parapijonus tais 
žvilgsniais galėtų lyginti 
prie rumfordiečių lietuvių! 
Nėra čia tos žemos ir nie
kingos neapykantos, kokią 
paprastai kvėpuoja žmonės 
tų vietų, kur kunigija įsiga
lėjusi. Tai vienas neužgin
čijamas kunigijos darbų vai
sius. Nėra pas mus neapy
kantos sėjiko, ji žmonių sie
lose pati savaimi išnyksta; 
tarp žmonių draugiškumas, 
sutarimas ir meilė išduoda 
savo gražius doros vaisius. 
Kur nepasisukai, visur rasi 
pirmeiviškus darbininkiš
kus laikraščius žmones be
skaitant Žiuri, senelis-žil- 
galvis vos per akinius raides 
įžiurintis ir tasai su pamėgi
mu ir žingeidumu skaito, ne
mokantiems skaityt papasa
koja, žmonės vis aiškiau ir 
aiškiau pradeda pažinti tik
rus savo dvasinius reikalus 
ir visokiais jiems prieina
mais budais šviečiasi, gerbia 
save ir pagerbia kitus,—štai 
kame apsireiškia tikras 
žmogaus kulturingumas!

Ir už tatai priguli dėka ne 
kunigijai, ne tikėjimui į ku
nigų pasakas, bet apšvietą 
žmonėms nešantiems musų 
darbininkiškiems laikraš
čiams.

Sueinu aną kartą žmogų 
ir tarpe musų užsimezga 
pašnekėsis apie laikraščius 
ir musų visuomenės veiki
mą. ”Jau kas kas, bet tie 
musų kunigai, tai ištikrųjų 
gėdos nei už dvylekį neturi” 
— sako man sutiktas žmo
gus. ”čia plas mus pradėta 
platinti kunigų leidžiamas ir 
rašomas "Draugas.” Perša
ma ir brukama žmonėms vi
sa tai, kas paseno, atgyveno 
ir niekam kitam, kaip tik 
tamsiai davatkai, kaipo pa
saka tinka bei kad neapy
kantą žmonėse platinus. Ke-

delei tokio 
čia tankiai 

Kunigija 
kad

Socialistams ir pirmei-; 
viams reikėtų vasaros metu

lėtas musų, kuriems pradėta 
siuntinėti kunigų "Draugą,” 
pripynėm vyžų, parinkom pasirinkti kur tinkamą ty- 
senovės drabužių ir visokių rame ore vietą šventadie- 
primityvio žmogaus darboprimityvio žmogaus darbo nių laikui praleisti, naudin- 
ir kovos medinių įrankių gai savo kūno ir dvasios 
pridarę, sukrovėme į dėžę iri sveikatai. Tokie bendri iš- 
pasiuntėme "Draugui," kad'—: —
ir nuo musų priimtų tatai, 
ką jis mums siulija. Norė
tume išgrsti, ar "Draugo” 
rašytojai pasinaudojo musų 
jiems suteikta dovana, ar 
pasipuošė tais ”branginti- 
nais” senovęs rykais ir pa
darė parodą Ghicagos gat
vėse? Mums rodos, kad tai, 
ką mes padarėme, yra daug 
naudingiau, palyginus su 
kunigijos norais įpasakoti 
mums, kad kas buvo šventa 
musų tamsiems tėvams, turi 
būtį šventa ir brangintina 
ir mums, gyvenantiems mo
kslo ir šviesos gadynėj. Jei
gu kunigai nenori musų 
jiems pasiųstomis senovės 
liekanomis pasipuošti ir pa
sirodyti civilizuotų žmonių 
akyse tokiame aprėdale, tai 
tegu ir jie nesuka musų 
proto savo paikomis pasa
komis, kaipo tamsios seno
vės liekanomis.”

Pagarsėjęs "donosčiko” 
vardu J. J. Roman čionai bu
vo sulipinęs vyčių "zvodą.” 

Yra da ir čia keliatas ”vier 
nųjų,” bet tamsybei ne vie
ta ten, kur šviesa savo spin
dulius skleidžia, tai ir ”do- 
nosčiko" tamsus darbas, 
kaip tik su dienos šviesa su
sidūrė, turėjo išnykti. Pri
kalbinti pria vyčių kuopos 
žmonės, kada ištikro patyrė, 
kokiems tikslams juos su
organizuota, ’ vieni tuojaus 
pasitraukė šalin, gėdyda- 
miesi būti juodosios armijos 
gvardija ir tamsybės palai
kymo įrankiais, kiti sarma- 
tinosi gatvėse pasirodyt ir 
taip vyčių "zvodas” pakriko. 
Vis tai ženklai, kad Rum
fordo lietuviai progresuo
ja ir meta visa tai, kas pase
no ir šių dienų gyvenime ne
tinkamu yra. -

Da ne taip labai senai, ne 
seniau kaip 12 metų tam at
gal, Rumfordo lietuviai toli 
gražu nebuvo tokiais, ko
kiais jie šiandiena yra. Iš 
caro ir kunigų valdomos 
Lietuvos, vargų, nelaimių ir 
bado išvyti, jie čia, kaip ir 
kitur, nesykį savo tamsumu 
darydavo sau sarmatos. 
Tuomet be kunigo gyventi 
jiems buvo nejauku. Nega- 
‘ėdami tą piemenį ant vietos 
užlaikyti, jie mažiausiai 3-4 
kartus kviesdavosi jį iš ki
tur, mokėdavo kelionės lė
šas ir dažnai ne vienas jų 
jaskutinius savo skatikus 
itiduodavo, jokios sau iš to 
naudos neturėdamas. Da
bar jau visai kitaip; čia ne
išgirsi, kad šeimininkė savo 
įnamiams draustų ’l)edievi- 
škus” laikraščius skaityti. 
Nors gal ir rastum viehą- 
kitą, kuri bijosi skaityti, bet 
tokių visgi čia labai-labai 
mažai.

Sykiu su žmonių susipra
timo ir apsišvietimo besi- 
plėtojimu auga ir jų darba
vimasis visuomenės naudai. 
Laikas nuo laiko parengia 
prakalbas ir patįs kiek išga
li darbuojasi.

Parengus čia nesenai pra
kalbas g. panelei Z. Puišiu- 
tei, susirinkusieji vien lėšų 
padengimui suaukavo 30 do
lerių, kas aiškiai parodo, 
kaip musų žmonės apšvietą 
myli ir ją remia.

Turime jau dvi moterų or
ganizacijas, būtent Lietuvos 
Dukterų Dr-ją ir LMPS. 
kuopą. Vyrai gi turi Ukėsų 
kliubą ir didelę §v. • Roko 
Dr-ją. ši pastaroji nors ir 
nemaža savo narių tarpe 
turi pirmeivių, bet vis da 
laikosi savo senos konstitu
cijos, pripažįstančios inkvi
zicijos liekanas — priversti
ną išpažinties ėjimą. Laikas 
butų ir iš tos organizacijos 
senovės paprotį išmesti ir 
pripažinti žmogaus sąžinei 
laisvę, šių dienų demokra 
tija to reikalauja. ■

važiavimai turėtų būt pra
leidžiami naudingais uasi- 
linksminimais, pasikalbėji
mais ir diskusijomis, lavi
nančiomis protą ir pagili
nančiomis žinojimą. Žie
mai gi reikalinga įtaisyti 
skaityklą ir vakarinę mo
kyklą, be ko kultūringi žmo
nės negali apsieiti.

Taigi rumfordiečiai! žcn- 
gkite pirmyn, neapsistoda
mi, nes tik musų visų apsi
švietime ir susipratime guli, 
musų pačių gerovė, laimė ir 
išganymas!

Raudėnų Jonas.

TOLEDO, OHIO. 
Degtinė kartesnė už pipirą.

Čionai nedaugeliui lietu
vių gyvenant, per tai netu
rint stipresnių organizacijų 
ir negalint veikti visuome
nei naudingą darbą, reika- 
laujantįs bendrų jiegų žmo
nės tankiai prasimano ką 
nors tokio, kad pasidarius 
sau kalbų ir pertraukus gy
venimo monotoniškumą. 
Taip ir čia tarp lietuvių daž
nai atsitinka visokių vienų 
kitiems iškirstų "baikų”, 
bet apie tai neverta rašyti.

Pastaruoju laiku čionai 
atsitiko šitoks atsitikimas, 
kuris dabar vietos musu 
broliams daro smagių pa
šnekėsiu.

Birželio 18 d. tūlas musų 
brolis toled ieties buvo išva
žiavęs į Detroitą darbo jieš- 
kotis. Sugrįžo namo su 
džiaugsmu, papasakojo 
kaip rado sau darbą ir lai
mę ir iš to džiaugsmo, kad 
savo pasitenkinimą užviršy- 
ti, pasiėmė iš spintos degti
nės bonką. Išsigėrė ir kelio
nei pasiėmė. Įsidėjęs bon 
kėlę į kišenių, jis vėl išva
žiavo į Detroitą, kad apė
mus gautą darbo vietą. Ant 
rubežiaus tarp Ohio ir Mi 
chigan valstijų sargybiniai 
bekrėsdami pasažierius ra
do pas mus brolį degtinės 
bonkelę. Michigan valstijoj 
svaiginantis gėralai yra už
drausti, taigi musų broliui 
sunku buvo išsiteisinti, kad 
jis tik sau degtinėlės pasi
ėmė ir užsimiršo ją išgerti 
pirma, negu Į Michigan val
stiją atvažiavo. Kundukto- 
rius už suimtą kontrabandą 
gauna $3.00. Paėmė vargšą 
i belangę, pernakvydino 
liepė užmokėti 40 dolerių 
bausmės ir sugrąžino atgal 
namo. Sako, kad jam ta de 
gtinė buvo kartesnė už pipi
ru

Nesenai čia buvo pas vie
ną proletarą krikštynos. 
Proletaras susi kvietė ant 
"virintos” iš visos apielinkės 
savo pažįstamus. Sako, ger
ta "virintą” ir "nevirintą,” 
kiek tik dūšelė troško. Pro
letaro kišeniai visai išsituš
tino, net ir didelė skylė kiše- 
niuje paliko.

Pereitais metais sumany
ta parengti LSS. 229 kuopos 
piknikas, tūli draugai pra
dėjo reikalauti, kad piknike 
nebūtų svaigalų, kiti gi b? 
tų apsieiti nesutiko, tai ir 
piknikas neįvyko. Pikniko 
sumanymas atnaujinta šiais 
metais, tik jau SLA. 193 
kuopoj, bet kad ir vėl dėlei 
svaigalų nesusitaikyta, tai 
ir vėl piknikas neįvyko. Ne
jaugi be to raugalo ir balta
kės negalima pasilinksminti 
ir smagumo turėti? Matyt, 
kad toliediečiai da vis per- 
tamsųs, kad galėtų suprasti, 
kas žmogui pritinka, o ka< 
jį pažemina. M. Černius.

Iš dvylikos Kristaus apaš
talų, buvo vienas judošius. 
Bet tas buvo prieš du tūks
tančius metų atgal, kuomet 
da ir pats Kristus tebegyve
no. Šiandien, iš kiekvieno 
jo apaštalų — kunigų yra 
Judošius. L. St las.

f

Laiškai iš Lietuvos.
Amerikai įstojus į karę, 

cenzūros dėlei negalima bu
vo gauti atsakymų ant pa- 
jieškojimų iš Lietuvos. Vie
nok, su Ispanijos ir Šveica
rijos atstovybių pagalba 
Washingtone, pastaruoju 
laiku vėl jau pradėjome 
gauti žinių per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių. Atsaky
mų versti ir talpinti ištisai 
negalime, nes tai perdaug 
vietos užimtų. Čionai pa
duodame tik vardus tų, ku
riems atsakymai atėjo. 
Kreipkitės pas F. J. Ragu
čių, 253 Broadvvay, So. Bos
ton, Mass., o pilnas atsaky
mas su lietuvišku vertimu 
bus tuojaus prisiųstas.

Čia seka vardai, kuriems 
atėjo laiškų ir nuo ko jie a- 
tėjo:

Alenskas Povylas, Mari- 
ampolės pav., nuo Kateriuos 
Alenskos.

Aglinskas, nuo Johanos 
Aglinskos.

Baker O, nuo Marijonos 
Bikelio.

Bakašė Andrius, Mariam- 
polės pav., nuo Onos Baka- 
šis. *■

Baltaitis Antanas, nuo 
Frano Baltaičio.

Bilaitis Andrius, nuo O- 
nos Bilaitis ir Jono Salese- 
vičiaus. %

Barišauskas Mar. Mari
jampolės pav.,nuo Jono Vai- 
čiulevičiaus.

Budria Bernardas, Kei- 
dainių pav., nuo Petro Bud
rio.

Bojovvska Stanislovas 
Kauno gub., nuo Teofilios 
Viešniauskos.

Butkevičius Mikas, Kauno 
gub., nuo Sdanavičia Onos.

Czivinskas Mateušas nuo 
Jono Czivinsko ir familijos.

Čiudinis Juozas, Mariam- 
oolės pav., nuo Marijonos 
Čiudinis.

Daukšis Marija, nuo Ro- 
?ės Kareišis.

Deltuva Antanas,Mariam- 
i>olės pav., nuo Simono I)el- 
lUVO.

Didžiulis Ad., Vilkmer
gės pav., nuo Vinco Ruso.

Dudonas Juozas, Mariam- 
polės pav., nuo Elzbietos 
Baniulis.

Eidukevičius W. \V., nuo 
Eidukevičių familijos.

Evaniken Jieva, nuo Ado
mo Drauginės.

Gataveckas Vincentas, 
Naravų, nuo Jievos Gata- 
veckos.

Gavėnas Juozas nuo MAg- 
dalenos Gavėnos.

Gavėnas Ona iš Balsupių, 
nuo Mikolo Gavėno.

Gaukštis Amelija, nuo A- 
domo Borncikio.

Gedvilas Ignatas iš Viežai- 
nių, nuo J. Kaulio.

Gedvilas Julijonas, 
Filiomenos Gedvilos.

Grigaliūnas Marija, 
Elzbietos Grigaliūno.

Gvazdinskas Juozas,
Magdalenos Gvazdinskos.

Jablonskį Vincentas, nuo 
Onos Jablonskį.

Jakavičius Antanas 
Elzbietos Jakavičiutės.

Janulevič Juozas, nuo Ja- 
nulevičių familijos.

Januškevič. Mikolas nuo 
Adomo Palaimo.

nuo

nuo

nuo

nuo

iDYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį TruM
i “3** n u taikini

Sis dnosnns pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “vbią dieną ir nakti” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati- 
talbymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi- 
šauks pas M r. Stua-t, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokėsnio, kad 
davus jiem progrą ge
rsi išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

ą NEBEVARTOK
TRUSS

Taip, nebevnrtok jj. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jusy sveikatą, nes jis 
neriškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt j| 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausis ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pfri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta. kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplaikoraos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą už<biotj—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbės truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo’ pasiremiant Plapao-Pad 

veikta, gali būt lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD vga padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors ! 
d iug skiriasi nuo* limpančio plast^rio), kad 
tesaugojus paduakaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
k’jr’s prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nSo v» iolyn 

: Frr.’El’nk’mo.

i t

nuo

nuo

nuo I

Januškevičia Mikolas, nuo 
Mikolo Kartusevičiaus.

Jasons Lina, nuo Jurgio 
Jasionio.

Juronis Juozas, nuo Jur
gio Martinaičio.

Juronis Juozas, nuo Petro 
Karčausko.

Kaletka Zenonas, 
Frano Kaietko.

Kalvinas Kaulinas, 
tėvo.

Karolius Mikolas, nuo O- 
nos Brukienės.

Karalius Mikolas, nuo Ma
rijonos Liutkevičienės.

Karpavičius Ignas, nuo 
Barboros Adomavičienės.

Kazlauskas Jurgis, 
Motiejaus Zujos.

Kaulakis Juozas, nuo An
tano Kaviako.

Kičas Juozas, nuo Onos 
Kičas.

Kepalas J. nuo Kepalių 
šeimynos.

Klimavičia Juozas, nuo 
Igno Klimavičiaus.

Kijauskis J., nuo Zofijos 
Kaulius.

Karalius Jieva, nuo Jievos 
Seiliutės. . i

Kaulakis Juozas, nuo Pau
linos Dauskartos.

Kewala P. nuo Tarno Ra- 
gucko.

Laticli John, nuo Kazimie
ro ir Apolionjios Latieių.

Laukaitis Martinas, nuo i 
Kaulo ir Magdalenos Matu-Į 
sevičių.

Laurinaitis Franas, nuo 
Onos Laurinaitis.

Lenkšas Zen.. nuo Dovi-J 
do I^enkšo ir šeimynos.

Liakavičius Jurgis 
•Juzefos Liakavičiutės.

Lukošiūnas Juozas, 
Stepono Jurevičiaus.

Lukošiūnas Juozas, 
Mikolo Lukošiuno.

Marcilionis Mikolas, 
Jurgio Marcilionio.

Masis Petronėlė, nuo 
šių šeimynos.

Matijošaitis Simon iš

Mouutm 
OPtuam

nuo

nuo

nuo

nuo

Ma- 
riampolės, nuo Onos Matijo- 
šaičių ir šeimynos.

Matulevičius Juoz. iš Ku
nigiškių, nuo Onos Matule
vičių.

Mekevič Juoz., nuo Rožės 
Mekevič.

Merkevičius Mik., 
Jievos Merkevičių.

Mikalonis Mateušas, 
Juozo Karšulio ir šeimynos.

nuo

nuo

* yra atsakančiai nutaikint& nudulkai- 
tė tokiam vartojimui, kad Mlaikūu Hmual 
erU.c» ir taipici prilaiko vidurių dalia, kad 
pastaroMOS ne>šausv«-r*.ų | lauko puaų. Pa- 
duakaitn yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas suosinaatis sa.itraukiaata 

radikalas. Kaip greit lis medikalas esti kūno 
sušildyta^ jis pa.U 
Jeidša ir išeina pro . 
mažų (kylat*, kari ». I 
m pažym«'ta su raida | 
-C*' ir yra su aitas j 
per nsaies odos .ky- . 
lute., kad sadrutiaa, > 
nusilpnėjusius mušk*. I 
lu» ir veikia aat **■ 
daryaM skylafia.

"f yra tai išrasi, 
PLAPAO-PAD valas, 
kuris turi būt prdi* 
pintas per hirisnn. 1 
nepal.ečiant taip pa
vadinto frame • *ork 
dalie. išrokuojaa*. 
k.-.d davus reikaliac* 
■t pniaių ir pssstoų • 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kastais
Aš noriu jums pri- ; 

rodyt p.U >avo kaš- 
ttsiM, kad jų« galite 
pergalėt savo patru- 
k?mą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą— • £

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojii<i jftai- 
/eržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau viaapu- 
r.iškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
j rno pasirodymą—

Tuomet jus ž.nos'te. kid jūsų trukia yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosrte maa 
už stiprų paraginimą priimt DABAR Šį ste- 
bųĮJingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginime.
Pato yp.tiik.--i iimėtrink jo vert*, v-ty1 

piairų. ui Dykai Išmėginimų. Plapmi *to>. 
jums nekaltuoju, apart to. ji. jura. g*M 
P»irr*žmt rveikatų, kuri dae< verte.**, nesu 
žibanti, anluaa. Priimk šj dykai -Hm Ui 
nira*” itodien ir jus bosite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykit* 
atvirutę, arba išpiMykite kopon* šiandien ir 
rrjžtanėto kraaa jus nulaikysite išmėgini 
mui dykai Plapao s* pr-dšrka M r. Staart'o 
18 puslapių knymitę apie patrūkimų, talpi
nančių informacijas apie būdų. kur. buvo 
apdovanota* auksiniu medaliam! Ryma ir M 
diplomu Grand Priz Paryžiuje, kurto btm 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užžavimo. Jeiro jų. torite patrukus] 
draugų, pasakykit* jam apie šj dideli pasiu- . 
!ymų.

S.Md skaitytojų palės Raut *{ išmėginimų 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad nėtapt apviltu, rašykite ’ 
DABAR.________________________________

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO I ABDRATORIES. I«c. 

Block 2921- St. Louis, Mo.
Dykai lėmėcinunni "Plapao ir Kr. Stuarte 

Kny*a api* Patrūkimu*.

Vanfim.................. ................................................

Adresas ...............................................................
Grįžtanti kraaa atnsš dykai išaašg. Plapao

nseattrs

•*- WĮPtWCCt- muiBunet
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P. ind A. Phone, 
MeKees Rocks 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

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

GROSERNĖ IR BUČERNĖ. 
Biinu už Perka!betoj? visokiuose 
reikaluose arba teismuose. Su
teikiu visokias informacijas už-.
. LAUNDRY.
JONAS A. KATKUS,

i1
I
■
i■
I
I

' t

• ivikiu1 dyką,
| av.mo n. ■’v.i b ivuo,

J 222 Sadamo re Su, Pittsburgh, P>.

TRAUKINIS SU SUSI
KŪLĖ.

Netoli Gary, Ind., perei
toj subatoj susikūlė trauki
nis su cirku. Katastrofa at
sitiko nakties laiku ir veik 
visas cirko personalas vago
nuose miegojo, taip kad dau
gelis nei nepajuto, kaip ta- 
|K> sutriuškinti. Mat rašo
ma šita žinia, jau 85 lavonai 
yra iš griuvėsių išimti, apie 
šimtą priskaityta sužeistų ir 
60 da nesuranda.

I
I

J
I
■

us
Telephone: Back Bay 4260 m

DAKTARAS »

F r. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS q 

PRITAIKO AKINIUS.
Vaiandoe: u • iRS-it

Nuo 1 iki $ dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai vakarą.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.
..-i •

S >

TAI JDOMIAUSIA KNYGA LIETUVIŲ 
KALBOJE.

Pirmu sykiu lietuvių kalboje išeina šitos rūšies knypa, kurioj 
aiškiai, plačiai ir atvirai išaiškinami j

VISI SVARBIAUSI VYRIŠKOS LYTIES KLAUSIMAI.
Pav: Kodėl vyrai netenka vyriškumo nusilpsta lytiškai, pirma 

neštu susilaukia vidurinio amžiaus: »•>. i
Kaip apsisaugot nuo daugelio nesmagumų, su kuriais beveik 

kiekvienas vyras šiandien susiduria; kaip apsisaugoti nuo daugelio 
vyriškų ligų ir daugybės kdi$ nuotikių. kurių daugiausiai sutinka 
vyrai vien dėl nežinojimo, o paskui patenka į visokių šundaktarių 
rankas, kurie netik ištraukia bereikalingai pinigus, bet kartu ir 
sunaikina jų sveikatų. . _ . 1'

Toje knygoje tas viskas bus aiškiai išgvildenta. Toji knyga 
netik įdomi, bet ir pamokinanti ir būtinai kiekvienam vyrui, kaip 
jaunam, taip ir senam, reikalinga.

Ji pilna daugybės visokių, moksliškų ir teisingų paaiškinimų, 
•su daugeliu paveikslų, kuriu minėti apgarsinime, nematom reik* 
lo. Jos autorius, daugeliui lietuvių žinomas

DR. A. J. KARALIUS.
Kad padarius ją pilnai atsiekiančia savo tiksią, netik jis pats dėjo 
visas pastangas, bet dar pasikvietė ir anglų geriausius daktarus, 
profesorius. Kaip tai Dr. Robinson ir kitus. Knygos didumas apie 
250 puslapių, 5x9. Kaina' prenumeratos keliu $1.25, o kaip išeis 
iš spaudos, apie gruodžio mėnesį bus $1.50

Šita knyga nebus taikoma viešuose knygynuose ir nebus par
davinėjama knygų krautuvėse, užtat spausdinsime tik tiek, kįek 
bus užsisakę is anksto. Todėl kiekvienas, kuris nori žinoti aukš
čiau suminėtus ir daugelį kitą dalyku, meldžiame siųsti prenume
rata, $1.25 pas leidėjas, arba reikalauti platesnių paaiškinimų ši
tokiu adresu:

K. BARNUS,
914 W. 35-TH PLACE. CHICAGO, ILL.

*

i

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVĮ.”

REUMATIZMAS
YRA MANO ORO PRANAŠAS.

Aš galiu pasakyt kad bus lytingos 
dienos pradėjus baisiai skaudei pe
nius ir kelius. Bet atsišaukus pas se
ny draugą, tuojaus išvaiko tą baisy 
skandrjimą. .<

Sloan Mnimentas labai lengvai 
naudot, nereikia visai įtrinti, jis tuo
jaus įsigeria ir prašalina kančią. Sva
resnis negu plasteris arba rrĄstis. Pa- 
liandyk jį užpnolus padagrai, strėnų 
diegimui, neuralgijai, sumušimo ar
ba išsisukimo. Didelės bonkos.

Sloans 
Liniment 

/f f L L S PAfTI

Pasekminga skilvio gyduole
Skilvio ligose yra reikalinga Ryduolė, kuri ne vien sutvirtintų Tisų 
vidurių systemą, bet taipgi nustatytų ir tos systemos darbą, nusta- 

Įte tytų virškinimo aparato veikimą. Seni žmonės, ypatingai reikalauja 
30 pagalbos. Jei jus neturite apetito, jei jus turite vidurių užkietėjiMų, 
įonfl jei jūsų liežuvis yra apsivėlęs, jei turite blogą burnoje skonį arba ken- 
Pc čiate nuo vidurių neveikimo, tad 

| SEVEROS 
| Skilvinis Biteris.
Įgg (Severa’s Stomach Bitters) suteiks jums puikią pagaili*. Jus veikiai 
bra pasijusite geriau, jūsų apetitas liks geresniu, užkietėjimas pranyks, 

nevirškinimas bus prašalintas ir visa virškinimo systema sutvirtinta.
Ypatingai pasiūloma seniems ir silpniems žmonėms ir sveikstantiems 

Įįfe iš po ligos, kaipo lengvą paliuoauojanti toniką.
Ir sveiki žmonės turėtų imti prie progos dožą minėta tnnika. 

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

brt tiekorius neturėtų, reikalaukite, kad užsisakytų. Jei jis jums nepri- 
Ee statys, rašykite mums tiesiog, o mes prisiusime jums į namus už ap- 
įj"pj laikytą kainą. .

W. F. SEWERA CO, CEDAR RAPIDS, IOWA.
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Vietinės Žinios
.Iš Dr. šliupo prakalbos.
Pereitą sąvaitę, utarninko 

vakare, Lietuvių salėje, So. 
Bostone buvo vietos A. L. T. 
Sandaros kuopos parengtos 
Dr. Šliupui prakalbos. Nors 
įžangos tikiėtas buvo 15c., 
žmonių tečiaus prisirinko 
kiek i svetainę sutilpti gale? 
jo. Tatai parodo, kaip mu
sų žmonės Lietuva Įdomau
ja, kaip visi jie trokšta ką- 
nors apie ją tikro išgirsti. 
Dr. Šliupas daug ką iš savo 
įspūdžių, patyrimų ir girdė
jimų papasakojo, bet gi iš 
visos jo kalbos ir jo karštų 
pageidavimų nei nuosakaus 
išvedimo, nei konkrečiu 
nuosprendžio padaryti nėra 
galima.

Klausant jo kalbos apie 
Rusijos bolševikus taip ir 
veržėsi mintin rusu satyriko 
Krylovo pasaka apie sugrį
žusį iš užsienio ”kakoi to 
dvorianyn, a možet byt, i 
kniaz,” kuris ”i k’ byliam, 
nebylio bez sčiotu prilgal...' 
Dr. Šliupas apskelbė visą 
rusų tautą vagių tauta. Ta; 
biskį perdaug. Jei yra ten 
tokių žmonių, tai nereikia 
užmiršti, kad juos išauklėjo 
ne bolševikai, o cariškoji 
biurokratija ir tamsumas 
bei skurdas, taigi bolševikai 
kaip tik prieš šito pikto 
priežastis ir kovoja, dėlto ne 
juos už vagiliškumą reikia 
smerkti. Negalima taipg. 
liogišku būnant smerkt' 
bolševikus už kokių ten pa 
daužą piktadarystes, kaip 
negalima smerkti -nusiį A- 
merikos valdžios už linčiavi- 
mus, smalavimus ir kitokius 
gaujų ekscesus.

Ypatingai Dr. šliupas ne
gali dovanoti Kapsukui už 
likvidavimą Lietuvių Cent- 
ralinio Komiteto ir arešta
vimą Martyno Yčo už ka
rės tremtinių pašalpai val
džios skirtų pinigų panau
dojimą spaustuvės Įkūri
mui,jos palaikymui ir tp. Dr 
Šliupas arba nežino fakto 
kad po pirmo tarptautinio 
Rusijos karės tremtinių su 
važiavimo, jau 14 lapkričio 
1917 metais pats Centrali- 
nis Komitetas buvo išsiunti
nėjęs savo skyriams pra 
nešimą apie likvidavimą ko
miteto delei to, kad jau aukų 
iš Tatjanos komiteto nega
lima laukti. Po to, antras 
minėtų tremtinių suvažiavi
mas, buvęs nuo 20 iki 27 
lapkričio, 1917 m. galutinai 
nutarė paimti šelpimo rei
kalus Į savo rankas, o tik 
Gruodžio 8 d. t. p. m. bolše
vikų valdžios paskirta Lik- 
vidacinė-organizacinė Ko
misija, i kurią tarp kitų pa
teko ir d. Kapsukas, kreipė
si į CentralinĮ Komitetą su 
valdžios ir pačiu tremtinių 
reikalavimais. Vadinasi,kal
tint Kapsuką užgriebime C 
K. gali tik nežinėlis arba 
meluojantis žmogus.

Pasmerkė jis klerikalų po
litiką Lietuvos pažadėjime 
kaizeriui, bet teisino Lietu
vos Landrata, kad nors jis 
ir pažadėjo, bet galutinų 
kompaktų nepadarė ir dėlto 
tą žadėjimą galima visaip 
aiškinti.

Dr. šliupas šaukė visas 
partijas (mes jų žinome tik 
vienlį, būtent musų darbi
ninkišką partiją, kitos gali 
būt tik srovės bei sluogs- 
niail bendran darban del iš
gavimo Lietuvai nepriklau
somybės diplomatiniais ke- 

„ liais. Tečiaus nei progra-: 
mo, nei plano tam bendram 
veikimui Dr. Šliupas neturi, 
ir nežino, kaip galima butų 
tatai išsidirbti. Kad su kle
rikalais išvien Lietuvos de
mokratinei laisvei nėra ir 
nebus gaiima veikti, tatai ir 
Dr. Šliupas, beabejo, žino, 
tai kamgi da aušinti sau 
burna ir iš nieko tverti nie
ką? ‘

Nors Dr. šliupo prakalba Davatkos Prispyrė kterilai-|T™ tr“sla^>n th,? Jh tautinių troškimų, nesu-
___ i *___•_______ i___• i..__-__.master at Uosiui., Mass., un JU,<( nZkrri f/va rwdi_
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buvo abelnai mandagi, bet 
kaip matome, ji sykiu buvo

ių organą.
Sunkus, oi kaip sunkus

ir bergždžia; nepaueke)laikai atėj0 klerikalams! 
musų visuomenei nei veiki-, Negana to, kad ant kiekvie
nai pamato, nei nurodė no žingsnio juos pradėjo!
tikro kelio, fcunuomi gan•[ susipratę darbininkai, 
ma butų drąsiai eiti. Mat davatkos pareika-
Dr. Šliupas patsai to kelio |avo savo pinigų, kurie bu- 
neturi ir išmuštas iš savo! 
senesnių vėžių dabar klai-1 
džioja, nežinodamas katron 
pusėn mestis.

Mes lietuviai darbininkai, 
nereikalaujame glaustis nei 
prie klerikalų, nei prie at
žagareivių, nes turime savo’ 
tikrą kelią, kuriuomi eida
mi kovojame ir už Lietuvos 
laisvę. Remdami Rusijos 
revoliucija pagelbėjome nu
versti nuo Lietuves sprando 
carizmą, dabar gi kovodami 
prieš kaizerizmą, pagelbėsi- 
me pasiiiuosuoti Lietuvai iš 
po kaizerio ir musų konser- 
vatyviškų - monarenistiškų 
imperialistų jungo. Vadi

nasi, ne diplomatijos keliais, 
liet kovos, aktvvės kovos, 
heliais reikia griaut kaize
rizmą, kad išgavus Lietuvai 
teisę pačiai nuspręsti savo 
likimą. * Reporteris.

__________________ DUbiUl.,

13, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

klerikalams! KETURIĮJ MINUTŲ PREZID. 
WILSONO PRAKALBA.

(Released by the Gommit- 
tee on Public information).

įvo paskolinti klerikalų orga- 
, no Įkūrimui. Klerikalų laik
raštis neturi iš ko atiduot 
skolų, tai pradėjo šauktis 
aukų. Bet aukos nelabai 
plaukia ir ar tos moterėlės 
gafts paskolintus savo pini
gus, tai lieka dar pamatyti.

Tuo tarpu gi klerikalų a- 
baze labai neramu.

125 "stekenu” nusiuntė Į 
Kempę.

Pereitą sąvaitę padarius 
ibiavą ant taip vadinamų 
'slekerių;” kurie buvo neuž- 
iregistravę pereitų metų 5 
lirželio.kaip tu reikalavoko- 
įskripcijos Įstatymas, suim- 
a gana daug. Tie kurie pri- 
tatė savo užsiregistravimo 
lokumentus, likosi paleisti, 
)et daugybė pasirodė neto- 
Į registracijos kortų. Tuos 
tavesta vyriausybei. Vienus 
įžregistruota ir išleista, 
ritus tuojaus išegžaminuo- 
a ir tokių virš 125 išsiųsta 
Devens kempę.
Išviso buvo suimta apie 

\-500 vvru. Vien tik Bostone 
r Cambridge’uje areštuota 
įpie 1,000 žmonių. Visus, 
mrie tik išrodė tinkamo ka- 
•iumenei amžiaus, bet netu- 
ėjo su savim reikalingų pa
deru, ėmė ir gabeno į poli- 
ijos nuovadas. Tokiu budu 
lapuolė daug ir nebaltų 
įmonių. Taip ve, pavyz- 
Ižiui, Nėwburvporte buvo 
uimta 50 žmonių, bet išeg- 
caminavus juos pasirodė, 
<ad tik vienas buvo neužsi
registravęs. Lynne buvo 
uimta 75, bet. paskui visi 

buvo paleisti, tik 16 sulaikv- 
a, kurie buvo arba neužsi- 
’egistravę, arba neišpildę 
’guestionaire’ų.” Beverly iš 
!0 areštuotų išsijota kitai 
i£nas slekeris. Lavvrence 
š 500 suimtų tiktai 20 palik
ta ištyrimui. Daugiausia 
Jekerių išsijota . turbut 
Vorcesterv, nes išviso apie 
100.

Brocktone areštuota keič
ias ir lietuvių.

Stasys -Skorka, 25 metų, 
gyvenęs iki num. 11 Enter 
prise st., kuris likosi arėš- 
uotas laike ablavos ir už

reiškė, kad jis nesiregistra- 
vęš, niekad nesiregistruos 
r neis kariauti prieš kaize
ri, likos nusiųstas i Tautono 
beprotnami.

So. Bostone atsidaro nepri- 
rulmfhgų lietuvių katalikų 

bažnyčia.
Šiomis dienomis So. Bos

tone Įsikūrė nauja lietuvių 
katalikų parapija ir atidarė 
šv. Jono bažnyčia po No. 
128 Broad'vay. Liepos 7 d. 
ims altoriaus pašventinimas 
ir pirmutinės pamaldos, ku
rias laikys vyskupas S. B. 
Mickevičius. Ceremonijos 
prasidės 11 vai. iš ryto.

JURGIS A J UTIS IŠĖJO 
KARIUMENĖN.

Šiomis ^ienomis ”Kelei- 
vio” redakcijojn buvo atsi
lankęs atsisveikinti Jurgis 
Ajutis, senas ^Keleivio” 
skaitytojas ir rėmėjas, ku
ris gyveno Alstone, Mass. 
Utarninke, 2 liepos, jisai 
jau išvažiuoja kariumenėnJ

Koncertas Brightone.
Liepos 7 d. Brightono Lie

tuvių Kooperacijos apatinėj 
salėj bus koncertas, kuri 
rengia PLMSA. 49-ta kuo
pa. Bus judomų paveikslų 
ir kitokių dalykų. įžanga vi
siems dykai. Koncertas pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Susirinkinjas. .
LSS. 162 kuopos susirin

kimas Įvyks nedėlioj, 7 lie
pos, 10 vai. ryte, svetainėje 
po nr. 357 Charles str., Bos
ton, Mass.

Viši nariai būtinai pri
valo atsilankyti, kas gali ir 
naujų kandidatų Į narius at
sivesti.

F. Stankūnas, sekrt.

Per savo atstovus-kaibė 
tojus, ”four minute men” 
vadinamus, kurių daugelis 
tūkstančių randasi Suvieny
tų Valstijų Committee on 
Public Information žinyboj, 
4 liepos dienoj i Suvienytų 
Valstijų žmones Preziden
tas kreipsis sekama savo 
kalba:

Susirinkote, manu drau
gai piliečiai, tos Nepriklau
somybės Deklaracijęs pasi
rašymo atminimą padaryti, 
kuri tautų gyvenimo naujos j 
dvasios atbudimą pažymėjo, i 
Nuo musų respublikos gimi
mo, mes matėme tą dvasią' 
augant. Mes reikalavimus 
girdėjome ir kovos už sav.v- 
valdą išsiplėtimą ir daugelio 
tautų laimėjimus tėmijome. 
Mes pradėjome politinės 
laisvės teisę laikyti, kaipo

naikino, negi jos savo poli
tinių ir militarinių viešpa
čių niekingus idealus priė
mė. Jos taikos metu perse
kiojimus išturėjo, lygiai 
kaip karės agonijos pergy
vena ir dabar joms teisingai 
prigulinčių autonomijos ir 

savyvaldos pripažinimo rei
kalauja. Tų tautų atstovai 
yra šiandien su jumis, musų 
ideaiąms ištikymybę išreik
šdami ir savo patarnavimus 
bendram uždaviniui siūly
dami. Aš prašau jūsų, drau
gai — piliečiai, susivienyti 
su jais, šią musų Nepriklau- 
somvbės Dieną , padarant 
pirmutine, kuri bus pašvęs- 

’ta nepriklausomybės dekla
racijai visoms pasaulio tau
toms.

BRIGUTON, MASS.

I

i

KONCERTAS
Rengia 49 kuopa LJIPSA.

7 Liepos-Juiy, 1918, Nedėlioję,
22 Lincoln str., Lietuvių syetainėje. 

Prasidės 6xJ0 vai. vakare.
Gerbiamieji Brightono ir apielinkčs 

lietuviai, malonėkite atsilankyti ant 
viršminėto koncerto visi be skirtumo. 
Yra užkviesti geriausi artistai, kurie 
sulos juokingiausius veikalus. Bus 
monologų ir deklamacijų taipgi gra- 
jins orkestrą. Vienu žodžiu mes pa-bendra visos žmonijos teisę. jins o^estra. vienu žodžiu mes pa- 

v J r i sustengsime užganėdinti publiką kadMctUS pO llltlO, 1T1USŲ rUDC-Jr kitą sykį atsilankytumėt ant musų 
žiu saugume, mes džiaugė-' va-;arŲ- ,Ta Yaka9*. moteris galės - s=>. ° j prisirašyti prie virsmmetos orgam-mes ramiu laisves ir denio-: zaeijos.

REIKALINGAS 
BARBEK1S.

Vienas kad dirbu visą laiką; 
antras — tik vakarais. Mokan
tys tą amatą atsišaukit tuojaus. 
Mokestis gerti geriems darbinin
kams. (?)

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

! Dr. A. Montvid

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Prakaituojančios 
Kojos

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą kėblum ir kvapą daž
nai nepakenčiamu. Kam retina tuo 
kęstis, jei čia pat po ranka yra pa
galba? Nusipirk

Severa’s 
Foot Powder

(Severos ProŠkos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnus, padus ir tarp- 
pirščius. Ibarstyk po truputį į če
verykus ir kojinius (pančekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo, skaudėjimo, tynimo ir pail
simo kojų. Jie užlaiko sausumą če- 
verykų. kojinių ir kojų. Kaina 25 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVĮ.”

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.
Chieago, 111.

Miesto offisas:
' 1553 W. Madison Street,
į Suite 600—612
1 Valandos: 10-12 ryte.
! Phone Haymarket 2563.

West Side offisas: 
2225 So. Leavitt st. 
Valandos: 6-8 vakare, 
l’hone Canal 4626.

j Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Į Rezidencijos Teieph. Albany 5546.

H. S. Stone, Oph.D
Akių

Specijalistas

✓

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

TeU* 9797-J?

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai. LesklikaL 

Rusiškai iz Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo S iki 19 ryte. Ni 

I iki S disaą. ne 1 
8 vakare. ____

HANOVER BTRUI*. 
BOSTON. MASS. 
~~====^s==-=-:!J:sss^SEias

UI

URA VISI ANT PIKNIKO!
4 Liepos bus gražus pikni

kas Caledonia Grove prie 
Charles River, Spring st., 
Wcst Rovbury. Rengia LSS. 
60 kp. Prasidės nuo 10 išry
to. Todėl visi, kurie nebusi
te užimti kitais reikalais, at
važiuokite gražiai pasilinks
minti. Komitetas.

' LIETUVIAI!
SO. BOSTONO IR APIE- 

LINKIŲ.
Šiuomi pranešame, kad męs 
uždėjome lietuviai

AUTOMOBILIŲ STOTĮ.
Visokiame reikale patar

naujame kuogeriausiai ir 
pigiau negu kiti. Krikšty
noms— ! 
$3.00, (šiaip 
mams $2.00 Į valandą. Au
tomobilį gali gaut kokį kas 
nori, atvirą-vasarinį arba 
uždarytą-žieminį ir pusiau 
atvirą. Kokiame reikale ne
prireiktų kreipkitės ypatiš- 
kai arba per telefoną. Sto
ties ofisas:

P. J. AKUNEVIčIA, 
258 Broadway,

Tel. So. Boston 381. 
Kitų adresai:

Chas Urban, 26 Gatės st., 
Tel. So. Boston 168-M.

Geo. Petraitis, 948 B’way. 
J. Mateika, 250 W. 4-th st. 

So. Boston, Mass.
Reikale pasišaukite bile 

kurį o turėsite gerą ir pigų 
patarnavimą.

$2.00, Vesclijoms—
' j pasiyaziriėji-

t

REIKALINGI
Lietuviai ir lenkai vyrai.
38c. moka už valandą, 52 

valandos per savaitę dirba. 
Už viršvalandes mokama 
pusantro sykio daugiau. At
sišaukite į samdymo ofisą 
The Amcrican Sugar-

Refining Company...
47 Granite str^

So. Boston, Mass.
Netoli nuo South Station.

TARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
Studcbaker, 7 sėdynėmis, 6 cilinde- 

riais, gerai užlaikytas, parsiduoda pi
giai. Matyt galima kožnu laiku. (27)

238 Broadway, So. Boston, Mass.

DAKTARAS
|A.L KAPOČIUS

LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDALIOMIS 

iki 1 v. po pietą.
Ofisas "Keleivio” name. ’ j

251 Broadway, tarpe C ir D Sta.j 
SO. BOSTON, MASS.

j

Žiu saugume, mes džiaugė-' va:;arŲ- ,.T* vakarą moteris galės ‘ s=>. ° I pnsirasyti prie virsmmetos orgam-mes ramiu laisves ir denio- zaeijos.
kratijos didėjimu visame i Širdingai kviečia visus atsilankyti, 
pasaulyje. Ir visgi dabar,! 
staiga, mes susidūrėme su 
grumojimu, kuris išstato' 
pavojun viską, ką mes lai
mėjome ir viską, ką pasau
lis laimėjo.

Visoj savo senoj begėdys
tėj, visame save senobinia-j 
me žiaurume ir neteisybėje 
militarė autokratija vėla 
prieš ramias žmonių viltis 
apsiginklavo. Savy valdą 
savo žmonėse per organiza
ciją panaikinus, dalinai 
melagysčių ir suktybių pa
laikomą, ji savo valią kai
mynams ir mums antmesii 
pasiryžo. Viena po kitai ji 
privertė kiekvieną civilizuo
tą pasaulio tautą ar savo 
troškimų -atsižadėti, ar del 
apsigynimo karę paskelbti. 
Mes atrandame savę vėla už 
musų tautinę būtybę kovo-; 
jant. Veidas veidan susidu-1 
rėme su reikalu išnaujo su
tvirtinti sau tiesą pamati
nes žmonių teises daryti 
ir pasirinkti pavaldinystę; 
priešingai, mes leisime žmo
nijai likti auka beširdės am- ■ 
bicijos, kuri pasiryžus su-į 
naikinti tai, ko ji vaidyti 
neišgali.

Laisvę mylinčios pasaulio! 
tautos sukilo ir susivienijo 
prieš jos grūmojimus. Jo
kia baimė .jų nesustabdė ir: 
jokis materialio gerbūvio, 
paaukavimas jų nesulaikė. 
Jos padarė auLtS, kokių pa
saulis nebuvo matęs ir jų; 
pasipriešinimas mirties ir 
kančių akyvaizdoje prijiaro-' 
dė, kad siekis,, kuris vokie-, 
čių pastangas gaivina, nega
li turėti vilties žmonijos! 
dvasią valdyti. Prieš mili- 
tario užkariavimo baisumą, 
prieš vien tik kūniškų pa
sitenkinimų gyvenimo* tuš
tybę, prieš nykumą likti da
limi valstijos, kuri nė teisy
bės, nė garbės nežino, pa-! 
saulis taip sukilo, kad dargi 
tautos, ilgai valdomos ir 
spęka malšinamos, judėti ir 
ginkluotis pradėjo.

Daugelio rytinės Europos 
tautų pajungimo šimtmečiai

Taikos Sudžia ir 
Constable.

Parduodu namus ir žemę, 
turiu daug namų ant išran
da vojimo.

Inšurinu namus, rakandus, 
gyvastį ir apdraudžiu nuo 
nelaimės.

Aprūpinu mortgages (pasko
las) už prieinamą prekę.

Sujieškau gimines linkusius 
Lietuvoj arba pabėgusius į 
gilumą Rusijos.

Padarau dokumentus kokius 
kam 'reikalingus, atsakan
čiai ir pigiai.

Išimu čarterius draugys
tėms, kliubams arba koope
racijoms.

Perkalbu teismuose ir duodu 
patarimus dovanai.

Kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai pas

R. Vasiliauskas
138 D STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone: So. Boston 1874-R.

Residencija:
11 Granada Ave„

Roslindale, Mass.
Telephone Bellevue 1948-W.

Telephone:
, Richmond 1224-R j

Dr. J. MARCUS į 
Gydo chroniškas ir slaptas • 

vyrų ir moterų ligas.
VALANDOS:

nuo 9 iš rvto iki 9 vakare. ■ 
11 PARMENTER STR., 

netoli nuo Hanover si..
BOSTON, M ASS. J 

___________________________ __  I

| APTIEKA i
Teisingiausia ir Geriausia |
Sutaisom Receptus su di- ;

1t džiausią atyda, nežiūrint ar iš i 
; i Lietuvos atvežti ar amerikoniš- i 
‘ t ki. Gyduolių galite gauti, ko- > 
< t kias tik pasaulyje vartoja, taip- Į 
; į gi visados randasi lietuvis ap- į 
11 tiekorius.

IEDVARO DALY, Savininku ! 
18 Broadway, Se, Boston. 
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo- į 
les atsiųsime.

y**W<><OIO>TlomOCIOKO(»OIOIOKMW»

Pirmutinis Bostone Lietuvis
kuris turi

Siutų, Overkotų ir Rainkoty Krautuvę.
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 

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

į reikalavimo.
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo- 

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

P. KETVIRTIS
233 Broadway, So. Boston, Mass. į;
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Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkėj

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,
1kurios tik pasaulyje 

priimtos ir yra 
vartojamos.

Ypatingai geros šios gyduolės
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c
Gydanti mostis nuo pučkų 50c
Nuo viduriavimo mažiems
Nuo viduriavimo suaugus. 50c
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas..............
Nuo suirimo nervų...........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo ____
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25c

20c 
2bc 

1.00 
1.00
50c

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

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo "komų”, 15, 20 ir 25c 
Pilės del Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

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

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

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta.
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VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarų. 

Gyduolių galite reikalaut ii per laiškus, o mes prisiųsim 
jums ekspresu.

■ Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. Jo, Bosti ų flass JįII

Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų. 
223 puslap. didžio, apie 1*0 Įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešu susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, šEIMIMšhOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietusių kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS .H SU LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knyga pasidžiaugs. Pinigus geriau

sia siųst "Money Orderiu," popierinius galima s,Vst 1*5*.’?? 
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio ir prili- 
pyt už 3c. markę.

"KELEIVIS” SO. BObTON, MASS.
■


