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Metai XIII.
True translation filed with the pos.- [ Ant 1O Pareikalavimo SU- 
7, 1918, as reųuired by the Act of Į traukta daug kanumenes. 
october 6,1917. Tuomet Ukrainos darbinin-

• j kai apskelbė geležinkelių 
įstreiką, kad vokiečiai nega- 
; lėtų nieko išvežti. Eichhorn 
i pareikalavo iš Vokietijos 
mašinistų ir pečkurių trau-

• kiniams operuoti.
Galų gale von Eichhorn 

gavo bombą. Jis yra jau 
antras vokiečių pasiuntinys 
užmuštas nuo to laiko, kaip 
tarp Rusijos ir Vokietijos li
kos padaryta neva taika. 
Pirmutinis buvo užmuštas 
von Mirbach, vokiečių am
basadorius Maskvoje.

Ukrainoj likosi 
užmuštas vok 
gen. Eichhorn.

JO ODJUTANTAS DRES- 
SLER TAIPGI NUDĖTAS.

I

True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on August1 
7, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

Kviečia užsienio socia
listus ištirti Rusijos

master at Boston, Mass., on August 
7, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.
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Abudu krito Kijeve nuo 
bombos; areštuota 500 

žmonių.
Pereitos savaitės utarnin- 

ke Kijeve likos užmuštas 
feldmaršalas von Eichhorn, 
vokiečių kariumenės vadas 
Ukrainoj, ir jo adjutantas, 
kapitonas von Dressier. A- 
budu žuvo nuo bombos.

Abudu vokiečiu važiavo 
karietoj, namo, kaip staiga 
pasivijo juos kitas vežimas 
ir pravažiuojant pro šalį iš 
jo buvo paleista bomba į ge
nerolo karietą.

Žmogus metęs bombą ir 
.vežęs jį vežėjas tuojaus bu
vo areštuoti. Užmušėjas e- 
sąs 23 metų amžiaus vaiki
nas. Jisai pasisakė, kad jį 
atsiuntęs Kijevan užmušti 
vokiečių generolą komunis
tų komitetas iš Riazanės 
gubernijos.

Tyrinėjimas tečiaus paro
dęs, kad užmušėjas esąs tū
las Boris Danskis ir buvęs 
atsiųstas kairiųjų soęialre- 
voliucionierių iš Maskvos. 
Centralis tos organizacijos 
komitetas parūpinęs jam 
bombą, revolverį ir pinigų 
kelionei.

Į
DĖL EICHHORNO UŽ
MUŠIMO SUIMTA 500 

ŽMONIŲ.
Šveicarijoj gauta iš vokiš

kų šaltinių žinių, kad po 
Hichhomo užmušimo Kije
ve likos areštuota 500 žmo
nių. Be Eichhorno, Kijeve 
buvę atrasta da 10 vokiečių 
kareivių užmuštų. Sakoma, 
kad padėjimas visoj Ukrai
noj esąs labai kritiškas. Po 
visą šalį plėtojasi ūkininkų 
ir darbininkų revoliucija ir 
vokiečių feldmaršalas von 
Mackensen apskelbęs visoj 
Ukrainoj karės stovį.

UŽMUŠĖ 700 VOKIEČIŲ 
KIJEVE.

Kopenhagoj gauta žinių, 
kad Kijeve rusų teroristai 
surengė ekspiioziją, kuri už
mušė 700 vokiečių. Vienas 
socialrevoliucionierius pa
sakęs, kad ikišiol Ukrainoj 
surengta prieš vokiečius jau 
60 demonstracijų, tų tarpe 
von Eichhorno Užmušimas, 
išsprogdinimas amunicijos 
dirbtuvių Odesoj, Charkove 
ir kitur.

- ........ ..
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Generolas Eichhorn vie
nas iš tų karvedžių, kurie 
pirmu syk pradėjo vartoti 
telefoną kariumenei vado
vauti karės lauke. Jis buvo 
vadu tos vokiečių armijos, 
kuri 1915 metų rugpiucio 
mėnesyje paėmė Kauno 
tvirtovę, ir buvo gavęs už 
tai medalį.

Paskui jis vadovavo vo
kiečių armiją pietų Lenkijoj 
iki pat Rusijos puolimo. Šių 
metų balandžio mėnesyje jis 
buvo nusiųstas Ukrainon 
prižiūrėti tenai naujos val
džios įsteigimą. Jisai pa
skelbė visoj Ukainos respub
likoj karės padėjimą ir a- 
reštavo socialistų ministeri
ją, sakydamas, kad ji daran
ti prieš vokiečių valdžią suo
kalbį.

Ukrainos buržuazijos re
miamas, šitas razbaaninkas 
gegužės mėnesyje galutinai 
nuvertė demokratinę Ukrai
nos valdžią, o jos vieton pa
statė buržuazijos šulą ge
nerolą Skoropadskį, kuris 
pradėjo veikti sulyg vokie
čių nurodymų.

Kuomet Ukrainos ūkinin
kai pradėjo slėpti nuo vokie
čių javus ir kitokį, maistą, 
Eichhorn pavartojo.aštriau
sių priemonių, kartais kon
fiskuodamas visą žmonių 
maistą. Ūkininkai pradėjo 
organizuotis ir ginklu nuo 
tokių plėšimų gintis. Kai
miečių revoliucijai malšinti 
Eichhorn pareikalavo gegu
žės mėnesyje kariumenės iš i 
Berlyno. :
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RUSIJOJ DIDELĖ NEA
PYKANTA PRIEŠ 

VOKIEČIUS.
„Rusijoj visur matyt di

džiausia neapykanta prieš 
vokiečius,” .sako Hans 
Vorst, speciaiis Berlyno 
„Tagėbiatto’’ koresponden
tas, kuris apvažiavęs Rusi
ją atvyko nesenai Maskvon. 
Jis sako turėjęs pasikalbė
jimų apie Rusijos vidujinį 
padėjimą su buržuazijos at
stovais, su valdininkais ir 
ūkininkais.

Buržuazija visa, be išėmi
mo, sako korespondentas, y- 
ra priešinga bolševikų vieš
patavimui, daugiausia kal
tindama juos ”už ekonominį 
Rusijos suardymą.” Visi ka
pitalistai vienu balsu šau
kią, kad bolševikų viešpata
vimas esąs „despotiškas,” 
bet visi jie sutinką, kad Ru
sijoj nėra tokios jiegos, ku
ri galėtų juos nuversti, va
dinasi, Rusijos žmonės juos 
remia. Rusijoj dabar esąs 
įspūdis, kad antra karė su 
Vokietija neišvengiama, tik 
nesą aiškaus numanymo, 
kas ją ves.

n

BULGARIJOS KARIU- 
MENĖJ PRASIDEDA 

MAIŠTAS.
Sulyg Londono žinių, Bul

garijos armijoj kas sykis vis 
tankiau pradeda atsikartoti 
maištai. Sakoma, kad ofen- 
syvas ant Monastvro andai 
nenusisekęs dėlto, jog bul
garų kariu menė atsisakiusi 

i jame dalyvauti.

Stokholman atvyko • ofici
aliai rusų socialrevoliucio- 
nierių ir socialdemokratų 
partijų atstovai Jr išleido j 
Europos socialistus įdomų 
atsišaukimą. Jie pataria 
sudaryti tarptautinę socia
listų komisiją, kuri atsto
vautų visas socialistų parti
jas if atvažiavus Rusijon 
ištirtų dabartini šalies pa
dėjimą, o viską patyrus nu
spręstų, ar ne tiesą sako Ru
sijos socialistai, kad bolševi
kai pagimdė Rusijoj visuoti
ną suirutę, sunaikino pra-į 
monę, i

i

aizerio armija 
vejama bėga 
stačia galva.
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SĄJUNGININKAI PAĖ
MĖ 50 MIESTELIŲ IR 

34,000 BELAISVIŲ.

Vokiečiai prispirti prie pa- 
tvinusios upės ir galybė jų 

išskersta.
Guldami ant syk iš rytų, 

pietų ir vakarų, francuzų 
anglų ir amerikonų pulkai 
atsiėmė jau visą tą plotą, 
kurį vokiečiai lauždamiesi 

j prie Paryžiaus buvo andai 
užtraukė visuotiną užėmę. _

Į Francuzų komendantai 
siunčia pirmyn savo artile
rija ir visi keliai, kuriais 
vokiečiai bėga, sunkiai bom
barduojami. Priešininkas 
bėgdamas per Vesle sunai
kino visus tiltus paskui sa
vęs, bet francuzai turi savo 
rankose kelias brastas, per 
kurias galima pereiti ir be 
tiltų.

Šiaurėje vokiečiai taipgi 
pasitraukė tris mylias, už
leisdami savo pozicijas ang
lams.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on A ogus t 
7, 1918, as required by the Act of 
October 6, 1917.

Rusijos valdžia atidavė 
vokiečiams Livoniją 

ir

True translation filed with the poet
inas te r at Boston, Mass., on Augu s t 
7, 1918, as required by the Act of
October 6, 1917.
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badą, despotiškai .spaudžia Nuo Soissons iki Rheims
dabar visomis' sąjungininkai užėmė jau di

desnę dalį Aisne ir Vesle 
paupių ir francuzų raiteliai 
kontroliuoja visą geiežinktlį 
tarp tų dviejų miestų.

Vokiečiai traukėsi atgal 
taip greitai, kad galima sa
kyt, jog vietomis jie bėgo 
stačia galva. Fismes mies
tas, vienas didžiausių vokie
čių papėdžių, stovi liepsno
se ir durnai matyt iš kitų 
degančių vietų, ypač į šiau
rę nuo Rheims.

Dabar jau išrodo abejoti
na, kad vokiečiai galėtų ir 
prie Aisne upės atsispirti. 
Atsiėmus dabar francuzams 
miestą Soissons, vokiečiai 
veikiausia turės trauktis da 
toliaus atgal, rasit iki Cra- 
onhe augštumų ir senosios 
Chemin-des-Dames linijos.

Nuo 15 liepos, kaip prasi
dėjo Mamos mušis, sąjungi
ninkai atsiėmė jau apie 50 
miestelių ir paėmė daugiau 
kaip 34,000 vokiečių nelais
vėn. Gen. Pershing prane
ša, kad vieni amerikonai pa
ėmę 8,400 belaisvių ir 133 
kanuoles.

Po smarkaus mūšio ame
rikonai su francuzais užė
mė jau ir Fismes miestą, 
kur buvo didžiausia vokie
čių amunicijos ir kitokių ka
rės reikmenų stotis. į rytus 
nuo to miesto francuzai per
sikėlė per Vesle upę ir nu
varė priešininką da toliau Į 
šiaurryčius. Soissons ry
tuose sąjungininkai taipgi 
persikėlė ir per Aisne upę.

Visu plotu paskui bėgan
čių vokiečių dega kaimai ir 
net javų laukai, kuriuos 
priešininkas uždegė, kad są
jungininkai negalėtų nu
plauti.

Kruviniausis mušis buvo 
prie Vesles upės. Upė buvo 
augštai pakilus, vokiečiai 
negalėjo per ją persikelti ir 
sąjungininkų prispausti ko
vojo iki paskutiniųjų. Di
džiuma jų buvo išskersta, li
kusieji gi paimti nelaisvėn.

Patvinusios Vesles ir Ais
ne upės pridarė didžiausių 
vokiečiams nuostolių. Pa
ryžius sako, kad kuomet be
laisviai bus suskaityti ir pa
skelbti, tai visas pasaulis 
nusistebės.

Puikiausios vokiečių divi
zijos dėjo prie Fismes pas-

žmones, o 
jiegomis bando išlaikyti sa
vo valdžią.

Tais atstovais, kurie išlei
do šitą atsišaukimą, yra 
Rusanovas, socialrevoliucio- 
nierių įgaliotinis, ir Aksel- 
rodas, socialdemokratų va
das. Jiedu atstovavo savo 
patrijas Stokholme pereitą 
vasarą, kuomet norėta su
šaukti tarptautinė socialis
tų konferencija.

ŽADA KAIZERIUI NU
MALŠINTI UKRAINOS 

KAIMIEČIUS.
Kaip praneša ”KoeInische 

Zeltung,” kazokų hetmanas 
Skoropadski mušęs kaize
riui Vilimui telegramą, sa
kydamas, kad Kijeve jisai 
galėsiąs revoliuciją sutriuš
kinti.

„Jeigu jo vieno spėkų ne
užtektų,” priduria tasai 
laikraštis, „tai Ukrainoj yra 
gana vokiečių kareivių, ku
rie gali jam pagelbėti. Mes 
nepasitraukisme iš Ukrai
nos patol, pakol tenai nebus 
įvykinta tvarka.”

Berlyno ”Morgenpost” 
stebisi, ar Vokietijai bus 
kokia nors nauda iš taikos 
su Rusija ir Ukraina, ar ne.

Amsterdani. — Žinios iš 
Berlyno sako, kad Rusijos 
valdžia sutiko, kad Estoni- 
ja ir Livonija butų atskir
tos nuo Rusijos. Vokiečiai 
pristatė dokumentus, kad 
tos dvi provincijos pačios 
tokio atsiskirimo nori (ži
noma, tai buržuazijos no
rai).

Kurliandija dabar busian
ti atskirta nuo vokiečių vy
riausiojo vado rytuose val
domos teritorijos ir sujung
ta su Livonija ir Estonija.

Rusų Sovietai 
apskelbė karę 

buržuazijai.

Paskutine caro diena
CARAS PRIEŠ MIRTI BU

VO APALPĘS.

šaudymo valandoj jis buvęs 
taip silpnas, kad reikėję 

atremti į stulpą.
Prieš sušaudymą carui 

buvę duota dvi valandos lai
ko prie mirties prisirengti 
ir per tą laiką jisai taip su
smukęs, kad išvedus ant ple- 
ciaus jį reikėję atremti į 
stulpą, rašo „Berliner Lo- 
kal Anzeiger,” kuris sakosi 
gavęs žinių apie paskutines 
caro valandas iš vieno augš- 
to rusų valdininko.

Carą prikėlęs 5 valandą 
ryto vienas oficierius su še
šiais kareiviais. Jam buvę 
paliepta apsirengti, o pas
kui jį išvedę į kambarį, kur 
jam buvęs apreikštas Sovie
to nuosprendis. Jam pra
nešta, kad už dviejų valandų 
jis turėsiąs būt sušaudytas.

Caras priėmęs šitą prane
šimą šaltai, bet sugrįžęs sa
vo kambarin susmukęs į 
kėdę. Po valandėlės jis pa
prašęs popo, kuris tuojaus 
jam buvęs atsiųstas. Su po
pu caras buvęs paliktas vie
nas pats. Po tam buvusis 
Rusijos valdonas parašęs 
keliatą'laiškų.

Kada atėjusi eskortą pa
imti jį šaudymo vieton, jis 
norėjęs iš kėdės atsikelti, 
bet negalėjęs. Popas su ka
reiviu padėję atsistoti jam 
ant kojų. Laiptais jis lipęs 
žemyn labai sunkiai ir sykį 
parpuolęs.

Kadangi šaudymo vietoj 
jisai negalėjęs ant kojų nu
stovėti, tai jis buvęs atrem
tas į stulpą. Jisai pakėlęs 
savo rankas, matomai norė
damas kalbėti, bet karabinai 
prabilę pirma ir jis kritęs 
negyvas.
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ČEKO-SLOVAKAI PAĖ
MĖ JUODŲJŲ JŪRIŲ 

UOSTĄ.
Čeko-Siovakų Tautos Ta

ryba AVashingtone gavo iš 
Austrijos pusiau-oficialį lai
kraštį „Reichspost,” kuris 
rašo, kad čeko-slovakai pa
ėmė Kaukaze kelis miestus 
ir Juodųjų Jūrių uostą No- 
vorosijską, kur jie užgriebė 
du karišku laivu ir vieną bo
tą paskandino.

Paimtų laivų kanuoles če
ko-slovakai atkreipę į Novo- 
rosijską ir bombarduodami 
jį daug pridarė gyvento
jams Vedies. Be Novoro- 
sijsko tarp paimtų mies
tų esą Serebriakov, Stavro
polis ir Miclialovka. Veik
dami su rusų buržuazijos 
baltaja gvardija", čeko- 

slovakai paėmę taipgi ir Sy- 
zranių.

Nors smulkesnių žinių ši
tas laikraštis nepaduoda, 
bet Vashingtono slovakų 
tarybos žmonės sako, kad 
visa tai gali būt tiesa, nes 
daug čeko-slovakų belais
vių rusai laikę Kaukaze ir 
prietų Rusijoj. Žinia turin
ti būt teisinga da ir dėl to, 
kad ją praneša pusiau-val- 
diškas Austrijos organas, 
kuris apie čeko-slovakų pa- 
sisekmus nelabai mėgstąs 
rašyt.

BOLŠEVIKAI LAIMĖJO 
VLADIVOSTOKO RIN

KIMUOSE.
šangchai. — Iš Vladivos

toko pranešama, kad miesto 
rinkimuose tenai bolševikai 
laimėjo didelę balsų didžiu
mą. Tas duoda jiems teisę 
nominuoti miesto majorą.

UKRAINOS ŪKININKAI 
IŠSPROGDINO TILTĄ.
Londone gauta žinių, kad 

Kijevo pietuose Ukrainos 
ūkininkai išsprogdino tiltą 

kutinės savo jicgas, bet bu-’ir Austrijos kareiviai negali 
vo apgalėtos. priimt revoliucijai malšinti.

KANADOS PAKRAŠTYJE 
SUBMAR1NAI PASKAN

DINO 3 LAIVUS.
Pereitoj -subatoj Kana

dos pakraštyje, netoli Seal 
Island, ties Nova Scotia, vo
kiečių submarinai paskandi
no tris Amerikos žvejų lai
vus. Paskandinti skuneriai 
vadinosi „Rob Rov,” „Annie 
M. Peny” ir „Muriel.” Žmo
nės išsiire laivėmis į Woods 
Harbor, Shelbourne, Lock- 
portą ir kitur.

Vieno submarino kapito
nas pasakęs vienam žvejui, 
kad pereitoj pėtnyčioj 
jisai paskandinęs daugiau 
Amerikos žvejų laivų, kurie 
plaukę iš Bostono ir Glou- 
cesterio. Kaip tie laivai va
dinosi ir kas atsitiko su jų 
žmonėmis, vokietis nepaaiš
kino.

I

KYNAI LENDA SIBIRAN.
Sulyg Paryžiaus ”Petit 

Journai’’ žinių, Kynų amba
sadorius patvirtinęs prane
šimą, kad jo valdžia norinti 
veržtis Sibiran, kad „išvijus 
iš tenai austrus ir vokiečius 
karės belaisvius.” Jisai sa
ko, kad šitas Kynų žingsnis 
esąs surištas su Suvienytų 
Valstijų veikimu, tečiaus 
kištis į Rusijos ir Sibiro vi
dujinius reikalus Kynams 
nenorima esą leisti.

VOKIETIJA ŠAUKIA KA- 
RIUMENĖN VISUS AT

LIEKAMUS VYRUS.
Haaga. — Gaunamos įvai

riais keliais žinios iš Vokie
tijos rodo, kad valdžia ima 
jau paskutinius vyrus, ko
kius tik galima paimti. Iš 
200,000 Kruppo darbininkų

Ragina darbininkus ginti 
socialistišką tėvynę.

Maskva. — Centralio So
vietų komiteto posėdis, kur 
dalyvavo 2,000 narių, o Leni
nas ir Trockis sakė prakal
bas, priėmė sekančią rezo
liuciją :

1. Socialistų tėvynė yra 
pavojuje.

2. ‘Svarbiausis darbas da
bar yra-atrėmimas čeko-slo- 
vakų ir gavimas grudų.

3. Tarp darbininkų reikia 
vesti didžiausią agitaciją, 
kad išaiškinus gręsiantį da
bar Rusijai pavojų.

4. Reikia pradėti aštresnę 
kovą prieš buržuaziją, kuri 
visur dedasi su kontrrevo
liucionieriais. Sovietų val
džia turi apsisaugoti, todėl 
prieš buržuaziją reikia pra
dėti vartoti minių terorą.

5. Mirtis ar pergalė turi 
būt generalis obalsis. Tuo 
pačiu laiku reikia jieškoti 
maisto, reikia organizuoti 
kariumenę, reikia ginkluoti 
darbininkus ir visomis jie- 
gomis kovoti prieš kontr
revoliucinę buržuaziją.

SOVIETAS PRIEŠ ŽYDŲ 
SKERDYNES.

Sovietų valdžia Maskvoj 
išleido dekretą prieš žydų 
pogromus. Rusijoj nepri
valo būt tautų priespaudos, 
sako dekretas. Žydų buržu
azija „yra musų priešas ne 
kaipo žydai, bet kaipo bur
žuazija,” sako toliau dekre
tas. Visa darbininkų klesa 
kviečiama kovoti prieš žydų 
pogromus. Visi agitatoriai 
ir kurstytojai prie pogromų 
busią baudžiami kaipo pik
tadariai.

Kruppo aaroininKų i _ 
apie 40,000 pašaukta jau ka- Į tuoja. 
riuinenėn.

ČEKAI IMA KARIUME-
NĖN ŽMONES.

Maskvos laikraščiai rašo, 
kad užkariautose vietose Si
bire čekai jau paskelbė mo
bilizaciją ir ima savo kariu- 
menėn jaunus vyrus. Oms
ko gubernijoj jie sumobili
zavo naujokus jau nuo 1912 
iki 1920 metų, o Kurhane 
nuo 1917 iki 1919 metų. Ūki
ninkai ir darbininkai prieš 
šitą elgimąsi labai protes-

HINDEN BURGĄS GY
VAS IR SVEIKAS.

Amsterdame gauta iš vy
riausio vokiečių ofiso oficia- 
lis pranešimas, kuris užgin
čija paskalus apie Hinden- 
burgo ligą. Pranešimas sa
ko, kad Hindenburgo svei
kata esanti kuopuikiausia.

PERKŪNAS SUNAIKINO 
ORLAIVĮ.

Vienam Atlantiko uoste 
perkūnas trenkė į baliuną, 
kuris buvo vartojamas lai
vyno observacijoms ir visai 
ji sunaikino.

i

i

VOKIEČIŲ PAIMTAS 
GROBIS.

Vokiečiai sako, kad nuo 
21 kovo iki 1 liepos šių metų 
jie paėmę 191,454 karės be
laisvių, iš kurių 94,939 buvo 
anglai. 89,099 francuzai, o 
likusieji susidėjo iš portu
galų, belgų ir amerikonų; 
be to vokiečiai sakosi paė
mę da 7,476 kanuoles ir 
15,024 kulkasvaidžius.

• ————————

Iš Madrido pranešama, 
kad Ispanijos karaliaus dva
ras nutarė nešiot per 30 die
vu želaba dėl nužudvto Ru- * *

sijos caro. * Tai mat, kam 
skauda širdį’
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2 KELEIVIS.
I permanymas karės klausime , 
i reiškiąs principų išsižadėjimą, 

tai jisai parodo, kad jisai nie
ko neišmano apie tai, kas yra 
principai.

"Principai tai nėra 'Dievo 
prisakymai,’ ’vieros šventos 
artikulai' arba kokie kitokie 
'amžinos tiesos’ apreiškimai. 
Principai yni tiktai išvąfios iš 
didesnės ar mažesnės žmonių 
patyrimo sumos. Darbininkų 
klesos ideologai, sakysime, iš
studijuoja istoriją (praeities 
patyrimą) ir iš jos sužino, kad 
žmonių visuomenėje nuolatos 
eidavo kova tarpe priešingų 
klesų; jie mato, kad klesų ko
va eina ir šiandien: pavergtos 
klesos kovoja prieš viešpatau- 
jančiasias klesas, kad įgijus 
daugiaus teisių ir geresnį būvį. 
Priėję tuo budu prie įsitikini
mo, kad klesų kova yra istori
jos produktas ir neišvengia
mas dalykas visuomenėje, kuri 
yra pasiskirsčius į dalis prieš
taraujančiais reikalais, jie 
skelbia, kad darbininkai turi 
pažint savo klesos reikalus, tu
ri organizuoties į nepriklau
sančias nuo kitų klesų organi
zacijas, ir tt. Tai yra 'klesų 
kovos principas.’ ”

Bet šitas principas nėra 
» nepaliečiama

— • . > • • _ ■-••ir

tekį Tarybos pasielgimą.1 
Dabar mes pažiūrėsime, ką j 
apie tai sako musų tautinin-i 
kai ir klerikalai. 

( Visi jie sakosi stovį už 
Lietuvos respubliką; visi jie 

LATVIAI NORI BŪT SU esą priešingi vokie- 
RUSAIS. čių viešpatavimui Lietuvoje;

Kuomet mūsiškiai "pairi- — ir tuo pačiu laiku jie ne-Į 
otai” purtosi nuo darbinin- beišmano kaip girti ir 
kiškos Rusijos iš tolo, o nori dziuotis .Lietuvos Taryba, 
dėtis su latviais, nes be jų i kuri parodė tikrai proger- 
Lietuvos biznieriai negalėtų maniškai — monarchistišką 
prieiti prie jūrių, tai mums veidą. Štai ‘ ‘ Vienybė Lie-j 
įdomu bus patirti, ką apie ' 
tai mano patįs latviai.

Gana įdomus šituo klau
simu straipsnis tilpo rusų 
laikraštyje "Narodnaja Ga- 
zeta." Tenai rašoma apie 
Chicagos latvius. Chicagos 
latviai esą pasidaliję į kelias, 
viena kitai priešingas, orga
nizacijas. Progresyve lat
vių dalis užgiria bolševikus; 
konservatyvė gi pasiliko 
nuošaliai. Apie pastaruo
sius rusų laikraštis, kaip pa
duoda "Naujienos," rašo 
taip : . . ’

"Draugijos ir parapijos pa
siliko nuošaliai, neįtikėjusios 
kaikutių gražbylių svajonė
mis.- Jos, gal, ir toliaus butų 
pasilikusios neutraliais veiks
niais dabartinėj didžiojoj ko
voj, jei lietuviai savo laikraš
čiuose ir skaitlingose brošiūro
se" nebūtų pradėję skelbti apie 
jungimą latvių su lietuviais Į 
vieną savarankę valstybę, ši
tas dalykas ir privertė vietos 
draugijas nors žingsnį padary
ti linkui išaiškinimo latvių 
tautinio jausmo, kadangi .po
litinės organizacijos, išski
riant nemaža atskirų asmenų, 
stoja už panaikinimą tautinių 
ribų taip rusų taip latvių.

"Draugijos ir parapijos su
siorganizavo ir bendrai Įstei
gė 'Chicagos latvių apsispren
dimo taryba,’ kurios uždavi
niai nustatoma šitais punktais.

”1. Pagelbėti apsisprendimo 
pasiekti latviams gyvenan
tiems Kuronijoj (Kuršo gub.). 
Pietų Livonijoj ir trijose Vi
tebsko gub. apskričiuose.

"2. Savo veikimą derinti su 
Volfmaniškio latvių kongreso 
nutarimais.

”3. Susižinoti su kitomis or
ganizacijomis, 
latvių ateitis.

"Pritardami 
šono kalboms, 
pilną latvių 
kuris atmeta 
prievartą, ar ji butų iš vokie
čių ar lietuvių pusės.

'■'Suprantama, lietuviams 
reikalingos juros, bet mes ge
rai žinome, kad Rusijai dar 
reikalingesnis langas į Baltijos 
juras. Uatviai stoja už fede- 
ratyvę kaimynų respubliką, o 
tam reikalingas apsisprendi
mas. Ir turėdama šitą tikslą 
prieš save, Chicagos latvių ap
sisprendimo taryba pradės sau 
kelią skinti."

Tai taip kalba konserta- 
tyvųs latviai — tautininkai 
ir klerikalai. Na, o ką jau 
sakyt apie progresyvį jų ele
mentą — socialistus! Pats 
Šliupas sako, kad latvių so
cialistai nori dėtis su Rusi
ja . Anot jo, latvių batalio
nas padėjęs ir bolševikų val
džią įsteigti — Kerenskį nu
vertęs.

Dabar gi pasirodo, kad 
kitos latvių srovės taip pat 
linksta prie laisvos Rusijos. 

Pasirodo, kad latvių tauti
ninkai ir klerikalai yra daug 
demokratiškesni už mūsiš
kius tautininkus ir klerika
lus. Kuomet mūsiškiai "vi
duriniai” su "dešiniaisiais" 
visomis keturiomis remia 
monarchišką Vilniaus Tary
bą, tai latviai stovi už fede- 
ratyvę kaimynų respubliką 
ir apsisprendimo teisę.

ŠALIN MONARCHIJA!
Pereitam "Keleivio" nu

meryje mės jau rašėm, kad j 
Lietuvos Taryba aprinko na vienam klerikalų organui 
Lietuvai "svetimo kraujo" ką reiškia principai. Jos ra- 
karalių ir pasiūlė jam Lietu- šo: 
vos karūną. Mes tenai pa* 
sakėm ir ką mes manom apie rastis pasakoja, br>v pozicijos

O APŽVALGA O
DARBININKŲ TERORAS 

lg BURŽUAZIJOS.
Vienas "Laisvės" bendra- 

- darbis kritikuoja tuos žmo
nes, kurie labai piktinasi 
"raudonu teroru," kokį da
bar Rusijoj vartoja bolševi
kai. Atsakydamas klerika
lams ir tautininkams, kurie 
didžiausį lermą kelia del pa
darytos bolševikų kratos 
Jablonskio ir Šleževičiaus 
namuose, "Laisvės" rašyto
jas sako:

"Jus dar galite padėkavot 
proletariškai Rusijos valdžiai, 
kad ji taip mandagi. Juk Jab
lonskį, Šleževičių ir Jasinską 
netik į katorgą, bet ir į papras
tą kalėjimą nepasiuntė! Juk 
jie liuosi. Juos tik-tik pačiu
pinėjo. Juos nekankino.

''Vadinasi, revoliucijos prie
vartos laipsnis yra kur-kas 
mažesnis ir tą prievartą daug 
švelnesnė, negu buržuazijos 
vartojama prievarta.

"Apie 'baltąjį’ buržuazini 
terorą mes galime Įgyti supra
timo iš to, kas dedasi Finlian- 
dijoj.

"štai, net buržuaziniai finų 
laikraščiai praneša, kad viena
me tik Helsingforse sėdi ka
lėjimuose 10.000 musų “drau
gų, o kur pakartieji ir sušau
dytieji!

"Tai ve, kaip buržuazija el
giasi su savo priešais!"
Reikia pripažinti, kad vi

sa tai tiesa.
Tečiaus keistai "Laisvės” 

bendradarbis išsireiškia a- 
pie "kairiuosius socialistus”, 
prie kurių jis ir save priskai
to. Pabaigoj savo straipsnio 
jisai sako:

"Mes, kairieji socialistai, 
nenusilenksime prieš fetišą 
progresyvės visuomenės. Mes 
visur ir visuomet sakysimos 
atstovaują ne progresyvius, 
bet socialistinius reikalus."
Iš to išeina, kad "kairiųjų 

socialistų” reikalai yra prie
šingi progresyviam judėji
mui. Bet jeigu "kairiesiems 
socialistams” su progresyve 
visuomene nepakeliui, tai 
klausimas, su kokia visuo
menė jie mano eiti — su Ke
mėšio ?

kurioms rupi

di-

tuvninkų," kalbėdama apie 
Tarybos pakvietimą Vilimo 
Uracho į Lietuvos monar
chus, 31-mam savo numery
je rašo:

'Tokiu budu lietuviai paro
dė vėl savo dvasią, kuri links
ta, bet nepasiduoda. Negau
dami nei nuo niekui' pagalbos, 
apsupti begėdžio priešo karei
vių, trukdomi ant kiekvieno. 
žingsnio, jie išdrįso eiti prieš 
šais kaizerio ir jo pataikūnų: 
norus ir dar kartą pasakyti 
junkeriams: 'Laisva Lietuva 
— dabar arba niekados!' Kas 
paprastai šnekant reiškia: 'ei
kit velniop iš musų krašto!’ ”

Vadinas, pakviesti jun
kerį į Lietuvos karalius, tai 
sulyg "Vienybės Lietuvnin
kų” reiškia pasakyti junke- kokia-nors nepaliečiama 
riamsr "Laisva Lietuva šventenybė. Jisai tūri reikš- 
dabar, arba niekadospa- mės tiktai prie tam tikrų gy- 
sodinti vokietį ant Lietuvos venimo sąlygų. Jeigu visuo- 
sosto, tai reiškia pasakyti.menės sistema taip susidėtų, 
vokiečiams: "eikit velniop iš ’ 
musų krašto!"

Šitokios "logikos" negali
ma kitaip aiškint, kaip tik 
begalo dideliu žioplumu, ar
ba veidmainybe.

Klerikalų "Draugas” taip
gi neva "protestuoja" prieš 
vnki#w»in« hbt nripš TJptuvns

Kaip ilgai da tęsis kare? Į

REIKALAUJA ATSKAI
TŲ.

"Tėvynė" reikalauja, kad 
iš "katalikų dienos” butų iš
duota atskaita. Ji sako:

"Pernai gegužės mėnesyje 
buvo Katalikų Diena. Tą die
ną visose katalikų bažnyčiose 
buvo rinktos aukos nukentė
jusiai Lietuvai. Jau antri me
tai, o dar niekas negirdėjo, 
kiek tų aukų surinkta ir kur 
jos nuėjo. Ar katalikai pa
naudojo jas badaujantiems, 
ar kam kitam? Ar gal jos 
guli kur Šveicarijos bankose, 
kaip dar guli C. K-to pasiųsti 
— Amerikos katalikų reko
mendacija — pinigai 'Litauni- 
jos’ vardu? Lietuviai reika
lauja iš katalikų vadovų at
skaitos. Tos atskaitos reika
laujama ne tam, kad kontro
liavus katalikus, bet tam, kad 
žmonės žinotų, jog jų sudeda
mieji pinigai eina geriems 
tikslams.

"Prie progos turime paste
bėti, kad Amerikos katali
kams ir-gi jau didelis laikas 
yra pasiaiškinti, kam jie vis 
dar siunčia aukas 'Litaunijai,’ 
jei iš jos pačios atskaitų ma
toma kad ji nėra kompetentiš- 
ka užsiimti nukentėjusių šelpi
mo darbu."
Nejaugi "Tėvynė’’ nežino, 

kad apie tą "Litauniją” yra 
susispietę visokie gabriai ir 
bartuškos, kurie "nei aria 
nei sėja," bet dailiai apsirė
dę ir poniškai * gyvena? -iš 
kogi jie gyventų, iš kogi jie 
spausdintų visokius memo
randumus ir vokiškų karalių 
Lietuvai reikalautų, jei A- 
merikos klerikalai jų ne
remtų ?

prezidento Wil- 
mes stojame už 

apsisprendimą, 
visokią politinę

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Auffust 
7, 1918, as reęuired by the Act of
Uctobi-r 6, 1917.-

Kažkurios žinios ir faktai 
apšviečia šitą klausimą.
Mes žinom, kad Vokietija 

bus nuveikta, bet klausimas, 
kaip ilgai da gali tęsti karė?

Kada bus galas, žinoma, 
niekas pasakyt negali. Vis
kas, ką galima pasakyt, tai 
tik tas, kad juo smarkiau 
karė eis, tuo greičiau ji pa
sibaigs. Bet nors pranašau
ti negalima, vis dėlto pa
siremiant dabartinėmis ži
niomis galima daryti pavir
šutinių išvedimų.

♦ t- o

Peržiūrėsime čionai kelia- 
tą straipsnių, kurie tilpo 
šiomsi dienomis New Yorko 
laikraščiuose. Vienas jų bu
vo Judsono C. Wel!ivero, už
vardintas "Vokietija Dide
liam Maro Pavojuje,” tilpo 
"Globė." Welliver yra vie
nas gabiausių žurnalistų. 
Jis yra apie 50 metų am
žiaus, šalto proto ir lygsva- 
rios galvos. Keli mėnesiai 
atgal jisai sugrįžo iš Euro
pos, kur jis buvo New Yorko 
"Sun" korespondentu. Tai
gi minėtam savo straipsny
je jis rašo:

"Žmonėms, gerai apsipa- 
žinusiems su Europos padė
jimu, kanclerio von Hertlin- 
go prakalba Reichstage pra
ėjusį ketvergą reiškia daug 
to, ko nebuvo joje išreikšta. 
Vokietijai gręsia Rusijos 
suirutė — ne visuomenės su
irimas ir revoliucijos miši
nys, bet plėga ir maras, ku
ris dabar kybo ant rytinių 
valstybių.

"Jeigu karė butų sulaikyta 
rytoj ir visos civilizuotos 
tautos sujungtų pastangas 
kovai prieš Rusijos nelaimę, 
vargą prašalinti nebūtų ga
lima. Vokietija perdaug į- 
sitempė. Ji nupuldė drau
giją, pramonę, produkciją, 
sunaikino tautos dvasią ir 
Rusijos kaimynams, visų 
pirma centralėm valstybėm, 
gręsia išnaikinimo pavojus.

"Plėga nežino nei tautos 
rubežių, nei karės frontų. 
Dabar cholera siaučia po vi
są Rusiją. Tas faktas, kad 
ji pasirodė jau Petrograde, 
reiškia, kad ji plinta ir ki
tose Rusijos dalįse, nes pas
kutiniuose dešimtmečiuose 
cholera niekad neateidavo 
taip toli į šiaurę, kaip Petro
gradas, ir butų galėjus čia 
prigyti vien tik prie visiš
kos visuomenės demoraliza
cijos.

"Tečiaus cholera yra ne 
vienintelis Rusijai pavojus. 
Mysteriškos plėgos,' kurios 
viduriniuose amžiuose sek
davo po didelių karių, dabar 
vėl pasirodo iš rytų. Papli
tusios po vidurines Europos 
klonį, jos nesustos ant rube
žių. Austro-Vengrijos ir 
Vokietijos žmonės neturi fi
ziškų jiegų tokiam marui 
atsilaikyti. Jie yra nuilsę 
nuo karės sunkumo, neda- 
valgymo, šalčio ir nepa- : 
kankamų drapanų. Ateinan
čią žiemą jų atsilaikymo jie- 
ga bus mažesnė, negu kada 
nors. Austrija, kurios vi
suomeninė ir militarinė or
ganizacija yra daug silpnes
nė negu Vokietijos, yra pir
mutinė tuo silpnuoju spar
nu,per kurį maro įsiveržimo 
reikia laukti. Austrija jau 
dabar netoli to padėjimo, i 
kokiam dabar randasi Rusi
ja.

"Kas skaitė nors papras- < 
tas žinias apie padėjimą 
Vokietijoj ir Austrijoj, tam ; 
nereikia nei pasakot, kad 1 
pavojus jau netoli. Tečiaus i 
vakarai yra gerai apsaugoti 
ir tai ačiū tik Amerikai, ku
ri atėjo į pagalbą su dide- ] 
liais ištekliais. Tik vokie- < 
čiams gręsia pavojus.”

[*•

Toliaus p. VVelliver per- 
kratinėja Vokietijos kancle
rio taikos pasiūlymą, vadi
na visa tai veidmainybe ir 
sako:

"Padarius dabar taiką ir 
atšaukus sąjungininkų ka
riumenę, kuomet Vokietija 
organizuoja Rusiją paramai 
sekamam savo užpuolimui, 
išsipildymas Vokietijos sva
jonių apie užkariavimą pa
saulio butų nebetoli. Rusi
ja dabar yra pasaulio kovos 
laukas. Už metų ji bus pa
vojingesnė cent ralėms • vals
tybėms, negu kuomet ji ga
lėjo perkelti 8,000,000 karei
vių per Karpatų kalnus. Jos 
silpnumas ir negalėjimas 
padarė ją daug pavojinges
ne tiems barbarams, negu 
kuomet ji buvo galinga.

"Hertlingas tatai mato ir 
savo kalboje parodo junke- 
rijos troškimą taikos, kuri 
ieistų Prūsijai paversti Ru
siją savo kolonija. Bet jo 
manievras nenusiseks, nes 
jisai visiems yra aiškus.-Tas 
hunas žino, kad vakaruose 
ginklu jisai negali pergalėt; 
jisai žino, kad iš rytų jam 
artinasi didelis pavojus. To
dėl jeigu tik sąjungininkai 
laikysis, o jie tą darys, tai 
Vokietija bus sumalta vaka
rų galybės ir rytų maro gir
nose."

* - * .♦

Ant rytojaus New Yorko 
’Times" išspausdino savo 
korespondento Walter’io 
Duranty strapsnį iš franeu
zų fronto,, kur tikrinama, 
<ad vokiečių kareivių ūpas 
visai jau nupuolęs. Suimtas 
vokiečių oficierius pasakęs, 
kad vokiečių kareivių dva
sia niekad nebuvusi taip nu
puolus, kaip dabar. Jisai iš
sireiškė, kad jeigu tik fran- 
euzai smarkiai pasivarytų 
pirmyn, tai jie tuojaus galė
tų vokiečių frontą sulaužyt 
Jis pripažino, kad Amerikos 
kareiviai yra pirmos klesos 
kariautojai ir kad vokiečių 
kareiviai žiną, jog daug a- 
merikonų jau atvažiavo ir 
daugiau da atvažiuoja. Ši
tas žinojimas, jis sako, padi
dina vokiečių nusiminimą.

Anot šito korespondento, 
franeuzų generolas taipgi 
pasakęs, kad jeigu tik sąjun
gininkai palaikys savo ūpą, 
cai priešininkas pavargs 
nuo savo pastangų ir galų 
gale puls. Korespondentas 
priduria, jog dabar dalykai 
išrodo taip, "kad sąjungi
ninkai-turi išlaikyt da tik
rai vieną smūgį, o franeuzų 
generolo pranašavimas išsi
pildys."

• * *

Žinios iš Northamptono 
paduoda Anglijos darbinin
kų vado Hendersono prane
šimą, kurį jisai padaręs de
lei priešininko valstybių so
cialistų atsakymo į Anglijos 
Darbininkų Partijos taikos 
pasiūlymą. Hendersonas 
pasakęs ve ką:

"Pirmutinis atsakymas 
atėjo nuo Bulgarijos sociali
stų, kurie priėmė visus mu
sų memorandumo punktus, 
išėmus tik kelias nesvarbias 
vietas linkui Makedonijos.

"Antras atsakymas atėjo 
nuo Vengrijos darbininkų, 
kurię įteikė Stokholmo ko
mitetui savo pozicijos paaiš
kinimą, labai panašų į musų 
memorandumą.

"Trečias atsakymas atėjo 
nuo Austrijos socialistų, ku
rie priėmė tarptautinius są
jungininkų darbininkų prin
cipus kaipo pamatą apkalbė
jimui. Jie užgyrė musu pa
žiūrą apie sudarymą federa
lės Austro-Vengrijos siste
mos ir panašios valstybės 
Balkanuose.

"Jie užreiškia, kad jie ne
pritaria Lietuvos. Brastos 
sutarčiai, bet reikalauja, 
kad Alzas-Loraino, Itali-

jos* Lenkijos ir kolonijų 
klausimas butų išrištas su 
pačių gyventojų pritarimu. 

''Ketvirtas atsakymas a- 
tėjo nuo Vokietijos mažu
mos socialistų, kurie įteikė 
Stokholmo komitetui prane
šimą, panašų tarptautiniam 
sąjungininkų darbininkų 
memorandumui.

"Penktas ir Įdomiausis at
sakymas atėjo nuo vokiečių 
didžiumos (Scheidemanno) 
socaiistų, kurie stengėsi pri
siųsti jį per Olandijos socia
listą Troelstrą, bet kadangi 
sąjungininkai atsisakė Tro
elstrą praleisti, tai rašytas 
dokumentas negalėjo mus 
pasiekti. Bet vis dėlto mes 
gavome jo sutrauką, iš ku
rios pasirodo, kad vokiečių 
didžiumos socialistai stovi 
už tarptautinį pasikalbėji
mą neutralių socialistų pa- * 
siūlytais pamatais.

"Aišku rodos ir tas, kad 
yokiečių didžiumos socialis
tai priima visus musų memo 
randumo principus. Jie yra 
gatavi apkalbėti net atsa
komybės del karės klausi
mą, nors jie nemato, kad iš 
tokių diskusijų butų kiek 
naudos.

"Jie sutinka kalbėti apie 
Belgiją ir Alzas-Lorainą 
ir mano, kad šitą klausimą 
galima išrišti. Jie pritaria 
visiškam neprigulmingos 
Belgijos atstatymui.

"Jie ragina tuojaus šaukti 
tarptautinę konferenciją ir 
pagalios išsireiškia už tautų 
lygą, taip kad ateityje viena 
tauta negalėtų užpulti ant 
kitos."

kad klesų skirtumas joje iš
nyktų, tai ir klesų kovos 
principas netektų savo ver 
tės. Ir socialistai, kurie 
pripažįsta klesų kovos prin
cipą, daugiausia stovi už to
kį Surėdymą, kur klesų ko
vai visai nebūtų pamato.

Trumpai sakant,— 
"Principas yra lyg koks ke- 

liarodis, kuris padeda orijen- 
tuoties. nuolatos besikeičian
čiose gyvenimo sąlygose. Prin
cipų laikydamiesi, mes išven
giame klaidžiojimų ir bereika
lingo spėkų eikvojimo ir suge- 
bėmia tikslingiaus suvartot 
savo energiją delei tų tikslų, 
kurie mums rupi."

Ir tuo pačiu principu va- 
duojanties galima prie vie
nų aplinkybių elgtis vienaip, 
prie kitų — kitaip. Pavyz
džiu gali būt kad ir prusų- 
francuzų karė 1870 metais. 
Kada kilo karė, visų buvo 
manoma, kad ją pradėjo 
Francuzija; todėl franeuzų 
socialistai tuomet balsavo 
prieš karės kreditus, o vo
kiečių socialistai nuo balsa
vimo visai susilaikė; bet 
kuomet vėliau paaiškėjo 
Prūsijos užgriebimo tikslai, 
tai franeuzų socialistai bal
savo jau už kreditus, o vo
kiečių — prieš. Ir šitoks so
cialistų pasielgimas abiejose 
šalįse visuomet skaitėsi pil
nai sutinkančiu su socialistų 
principais. .

"Taigi mainymas pozicijos 
sulig karės anaiptol nėra nu- 

- sidėjimas prieš principus — 
sako "Naujienos?’ — Socialis
tų principai nesako, kad socia
listai privalo remt karę, lygiai

vokiečius, bet prieš Lietuvos 
Tarybą, kuri kviečia tuos 
vokiečius ant Lietuvos sos
to — nei žodžio.

Visa tai parodo, kad mu
sų tautininkai ir klerikalai 
su monarchistiškais Lietu
vos Tarybos pienais pilnai 
sutinka. Tas parodo, kad 
jie veidmainiauja, kuomet 
jie "protestuoja" prieš vo
kiečių junkerius. Nes jeigu 

i jie neveidmainiautų, jeigu 
’ jie ištiesų butų priešingi mo
narchijai ir junkerių vieš
patavimui Lietuvoje, tai jie 
turėtų kuoaštriausia pa
smerkti Vilniaus magnatų 
Tarybą, kuri ant Lietuvos 
žmonių sprando nori paso
dinti junkeri karalių. Bet 
jie to nedarė ir nedaro. Jie 
netik neprotestuoja prieš 
Lietuvos Tarybos išdavystę, 
bet kaip įmanydami ją re
mia ir rūpinasi, kad tą ger- 
manofilų Išliką pripažintų 
Amerikos valdžią. Tuo tik
slu klerikalai renka aukas ir 
užlaiko iš jų savo "ambasa
dą” Washingtone, prie ku
rios ir tautininkai ketina sa
vo atstovą pridėti.

Lietuviai darbininkai turi 
šitas machinacijas gerai įsi
domėti ir neduoti joms nei 
vieno cento.

Šalin Lietuvos laisvės par- 
davikai!

Šalin monarchija! i
Lai gyvuoja demokratinė kad

Lietuvos respublika! privalo trukd-vt ks,rę'. **
r cialistų principai liepia sočia-

MOKINA KLERIKALUS J“*?™ visuomet stoti ui dar- 
PRINCIPŲ. bmmky klesos lab? — ne vie-

. nos tiktai šalies darbminkų
Kad nukreipus nuo. savo klesos, o ir viso pasaulio. Dar- 

dviveidės politikos s^ąityto- bininkų-gi klesai yra anaiptol 
jų domą, klerikalų spauda ne visviena, katra kariaujan- 
pradėjo pastaruoju laiku, pa- čioji pusės laimės, kuriomis 
sakot apie socialistų ' neiš- sąlygomis bus padaryta taika 
tikimybę.” Girdi, socialistai ir tt Todėl socialistai gali 

priešinties karės vedimui vie
noje karės stadijoje ir gali sto
ti už karę kitoje jos stadijoje; 
arlia atbulai.’’

Pasakiusios klerikalams

I

I

i

mainą savo poziciją karės 
klausime, nesilaiką principų, 
pataikaują minioms, darą 
biznį ir tt.

Visas šitas klerikalų pasa
kas "Naujienos" sumuša ir
pataria musu "dušiu ganyto-į šitokį pamokinimą, Naujie-

• ( ver_;nos baigia:jams" biznio klausime 
čiau užsičiaupti, nes jie patįs, 
šinkuoja "Dievo žodžiu” iri 
visokiais "sakramentais.”

Toliaus "Naujienos" aiški-

"Kada tasai klerikalų laik-

"Taigi tegul klerikalų laik
raštis palieka ramybėje socia
listus. Ažuot jieskojęs prie
kabių prie jų, jisai geriaus pa
aiškintų, kodėl jisai gyrė Ru
siją, kol ją vakiė caras, o pas
kui ėmė garbint kaizeriškosios 
Vokietijos 'šviesumą,’ 'tvarkin

gumą’ ir 'stiprumą.’ ”

$ » 3

Kitą dieną "Tiines” iš- - 
spausdino ištraukų iš vokie
čių kareivio laiško; karei
vis buvo persiųstas iš anglų 
nelaisvės į Vokietiją, bet 
tuojaus iš tenai pabėgo 0- 
landijon ir parašė savo 
draugui laišką į Angliją, sa
kydamas, kad Vokietijoj y- 
ra daug aršiau, negu anglų 
nelaisvėj. Jisai patarė vi
siems vokiečiams angių ne
laisvėj būti ant vietos. Ki
tas vėl belaisvis rašo, kad 
Vokietijoj įvyko didelė per
maina, "pramonė visiškai 
apmirė ir žmonės vaikščio
ja aplinkui lyg paklidusios 
avįs.” Dar kitas rašo: "Pa
lyginus su mumis, jus esat 
danguje. Nevažiuokit į fa- 
terlandą, jei galit išsisukt. 
Mes visi čia badau jam."

Visos šitos žinios ir straip
sniai buvo išspausdinti bė
giu 48 valandų, ir kas sykis 
jų būna vis daugiau. Išve
dimas iš tokių žinių gali būt 
tik toks, kad karė jau bai
giasi. Kuomet šitie žodžiai 
bus skaitomi, gal laukiamas 
vokiečių ofensyvas eis pilnu 
įsisiūbavimu. Bet žinomų 

faktų tas neprasalina. Ma
ro pavojus, apie kurį p. Wel- 
liver rašo, yra labai didelis. 
Cholera jau netoli Vokieti
jos. Jeigu ji įsiveržš tarp 
išbadėjusių žmonių, tai rys 
juos kaip ugnis šiaudus. 
Vokietija žino apie tai ir to
dėl ji skubinasi kuogreičiau- 
sia baigti karę.

Kad Vokietijos žmonių 
ūpas puola, tai parodoir jų 
didžiumos socialistų atsaky
mas į Anglijos Darbo Parti
jos taikos pasiūlymą. Shei- 
demannas žino su savo 
draugais, kad Vokietija ne
gali laimėti, ir todėl sutinka 
su sąjungininkų socialistų 
memorandumu. Ir jeigu tik 
Austrija dabar sukluptų, 
karė pasibaigtų ant ryto
jaus.

Videniškiai. (Malėtų ap
skričio). šioje parapijoje 
išsidalino viensėdžiais šie 
sodžiai: Varniškiai, Ringe
liai, Druskiai. Dabar jie 
džiaugiasi geriau gyveną, 
negu seniau.

k

J



♦

KELEIVIS
v*

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
3

RUMFORD, ME. 
Klerikalą sąžiningumas. 
Polemizuoti su klerikalų 

"Darbininko" koresponden
tais nematau reikalo, nes 
pas tokius asmenis logikos 

'orumo vel- 
oriu čia'paro-

sau ”Dar-ko” koresponden
te, nes jie tamistai priklau
są K. Pocius.

MINERS M1LLŠ, PA. 
Doros mokytojai.

Šiame miestelyje lietuvių

ar bent kokio padorumo vel
tui jieškoti. Noriu čia* paro
dyti musų pažangiai visuo
menei tik faktą, kiek mūsiš
kiai klerikalai yra nustoję 
sąžinės ir kokiais niekin
gais sutvėrimais virsta ku
nigijos globoj auklėdamiesi. 
Štai tūlas rumfordietis-kle- 

rikalas,pasivadinęs "Darbi
ninko’ korespondentu,’’ rašo 
savo šmeižtus po ; 
"Socialistų darbai," 
”nuo senai čia gyvuoja tam-

KODĖL APDEGAME 
SAULĖS SPINDULIAIS?

nimo automobiliais važiavo. 300 kariumenės amžiaus vy- Ištikimybės Dieną ir čia 
Apie tą važiavimą dabar an- rų. Iš tų 40 neturėjo jokių apvaikščiota 4 liepos. Lietu- 
soniečiai turi daug kalbų, prirodymų, kad jie liuosi viai parodoje maršavo pir- 

nuo kariumenės. į mutiniai, mat turėjo net du
Liepos 21 d. buvo šv. Onos, benu, tik savo tautinės vė- 

^2___.J ” • Lietuvių
rių gėrimų ir užkandžių, buvo daugiau, negu kokios

randasi apie šimtas šeimynų Tos pačiasdienos vakare
IJUVU m * - ’ r ’ — —- ------ •

kalbos gatvėje delei protesto pr-jos piknikas. Bute įyai- navos neturėjo.
_ * * v v w • m  — — —  T —   —  — — J*--- - — rVl 1 1

AKRON, OHIO.
Liepos 14 dieną lietuviai. Tamsumu ir girtuokiiavi-p .

turėjo draugišką išvažiari-1 mu čianykščiai lietuviai da' prieš Califormjos vakizrą uz _ .
mą į farmas, kurį surengė labai turtingi. Beje, turime leidimą kapitalistams kėsm- Žinoma, kur DacKute, ten Ka- 
Moterų Progresyvių 41 kuo- ir parapiją tam žmonių tam- tis ant Tarno Mooney gy- tulikams ir pifaukas.
pa. . Isumui palaikyti. Turėjome vasties. , , • | Liepos 14 dieną buvo pa-

!ir apie tiek pat pavieniu, j buvo anglų socialistų pra-

r F ■ Liepos 14 dieną buvo pa-
Liepos 27 d. vakare buvo rengtas LMPSA. 15 kuoposIšvažiavime atsilankė jau- ■ dušiu ganytoją kun. Paukš- L . » - ,•

nimo daugiaus negu buvo' tįr bet tas jau išskrydo. Mat padaryta medžioklė ant jau- piknikas. Piknikas delei ne- 
tikėtasi. Visi matomai buvo su savo parapi jonais prade- nuvyru. Likosi suimta apie taus nepavyko.
užganėdinti, nes matėsi visų jo iš meilės už kaklų čiupi- 
tarpe didelis draugiškumas, nėtis. Dabar gavome nau- 

Programas prasidėjo žais- ją, kun. šipšinską. Parapijo- 
lais, lošė "žiužę,” "Vilką" ir nįs sako, kad kaipo "grino- 
kokį tai”ratelį." Taipgi bu- rius" labai paklusnas, tik 
vo žaidžiamas žaislas, kurio nežinia kaip ilgai parapijo- 
vardo nežinau, kur kiekvie- nįs ir jo klausys, nes parapi- 

J . ' . - J , , o jis
čiuoti merginą arba mergi- reikalauja, kad naują baž- 
na vaikiną. Toks žaislas iš nvčią statytų.
higijeniško atžvilgio gali) ‘Vietinė SLA. 33 kuopa pa- 

j 
Buvo dvasiškas piemuo ko iš gal- 

‘ » bekeikdamas, 
- _ . - -- . -i~

terįs. Kiek vėliaus drg. Pu- kė, keike "bedievius” 7 bir- 
. > apie socializmą želio, bet matyt, to neužteko, 

ir gana nuosakiai viską a&- nes sulaukęs 14 birželio pa- 
wi^'kino. Buvo žadėjęs kalbėti darė savo ofensyvą ant soci- 

Klerikalaf ” kaip *r al^.e motenl reikalus, bet alistų. Nuėjome i bažnyčią 
mažai ką pasakė; gali būti, pasimelsti, doros pasimoky-į

antgalviu 
kad

Vilką” ir nįs sako, kad kaipo ”grino-
* ’ ’ ‘ tik

siu socialistų kuopelė, kai- ?.as \aikinas turėjo eiti bu- ja baigia bankrutvt, 
kurie nepažįstą nei rasto, o 
ką kalbėti apie socializmą? 
Jų geriausias užsiėmimas—

Klerikalas, kuris Stanikai- mas mažai to paisė, j 
ba, turi būti paskučiausiu lenktynes, lenktyniavo vai- vos nešėjo 
begėdžiu. Tamsumą smerk-i kin.ai ^H^rgmos, ne1t lr kad J'am bizni gadina. Ke: 
ti gali tik tas, kas tą žmonių , 
tamsumą naikina, šviesda- . s RaIbeJ° 
mas juos ir įsparodyuamas 
jiems visų prietarų pragaiš
tingumą. ]—■- 
tik įiniiaiisiri nrietarus ri- mazai K3 pasaKe; gan oun, pasimelsti, doros pasimoky-! na. STmonh? Umsumą kad kalbėtojui trukdė norą ti, geresniais palikti, o tuo; 
palaiko; prietarų nusikraty- ’1 vergiją kalbėti pačių tarpu, reikia prisipažinti,' 
ti gali tik tas, kuris jau susi- dyaugų triukšme.įai ir zai- išėjome iš jos pasimokinę' 
pažino su mokslo atskleisto-' .^4* laike prakalbos, neapykantos ir pilni ”neti-!

M 14 V. 1 1C* UKJ1C4V imti — , _ _ e K — e | x X

tai kupčiavimas svaigalais/’ butl kenksmingas, bet jauni- rengė čia pikniką, tai musų

i

i

i

mis teisvbėmis; davatkos so-• kai'kurje draugai vieni į ki- kiaušių" jausmų ir minčių.! 
cialistafs juk nebus, nes i-‘tus svaidė obuoliais ir tam Visos musų maldos vėjais, 
dant socialistu tapti pirma Pai]asiai. Tas gana peiktina, nuėjo, kada pradėjome klau-į 

-- -- trukdo, sytis musų dusių ganytojaus;
i monologo, kurį, turbut, me- 

Kirpikas įieško avių. .lų-Maliauskas jam parašė a- 
Avelių ganytojas rengia- p*e. socialistus. Išpasakojo 

je to negali pasakoti, jog so- si čion statyti bažnyčią, tik kaJP socialistai laužo o—6-- 
..................................... “ nežinia, kaip gali nusisekti, 1 D^vo Pasakymą. Klau-| 

mat bažnyčiai simpatizuo-,?an^. pamokslo taip ir. 
jančių lietuvių čionai ma- Jaatl, ka^ kunigas 8 Dievo 
žai randasi, kai-kurie prita- V1S1 nemini, to-
ria, bet užsidėti ant savo ka^ J1 Pats.neVr. baz^-‘i 
sprando skolos mokestį ne-; cl0Je. begediskiausiai laužo, I 
nori. Didesnė dalis iieįu- n^ai kalbėdamas pnesi 
viu vra pirmeiviai ir kunigu artin^ savo. Kas Imk to o į 
biznio neremia. jPnsaKvmo, tai žinome, xad-

Pirmeiviai stropiai darbuo- Schmidtas/ir visa jų begali-' 
jasi. nė litanija baisiausiai jį per- ‘

Čionai randasi Susv. Liet, žengė. Apie 6 prisakymą' 
Am. 198 kuopa. Greitu lai- nėra kas kalbėti, nes visi' 
ku žada rengtis prie persta-j kunigai gali savo gaspadi-; 
tymo didelio sceniško veiką- . nių pasiklausti, kas dau- 
lo — "Piršlybos" ir ”Par- ' giausiai jį peržengia. Gi 7. 
mazonai.” Kuopa turi apie 1 prisakymas kunigėliams ir- į 
40 narių vyrų ir apie 8 mo- gi nedraudžia naudotis pa-Į 
teris. Rudeniui atėjus kuo- rapijonų pinigais be atskai- 
pa žada stropiai griebtis į tų ir labai dažnai per nekal-
prie dailės. čiausi užsmiršimą palikti

i Tikimės, kad prie to dar-1 
bo prisidės ir daugiau jauni*- 
mo, ypatingai lietuvaitės 

Broliai ir seserįs, į darbą!
I. Kazėnas Matchulis.9
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reikia tam-tikrą apsišvieti- kad patįs draugai 
mo laipsnį įgyti. Bent tru-.nau(^m^ daibą.

. « • « • v• — rx•_ _ _ ■__ _ • ? _v •puti sveiko proto ir sąžinės 
turintis žmogus akyvaizdo-

cialistai tamsesni už davat
kas. Šitokiems gaivalams, 
kaip "Darbininko” kores
pondentas, socializmas taip 
geistinas, kai pelėdai skais
tus saulės spinduliai, tai te 
neapgailestauja, kad socia
listai socializmo nepažįsta. 
Jeįgu jie jo nežinotų, tai de
lei jo ir nekovotų, bet viena
me suole su "Darbininko” 
korespondentu sėdėtų.

Kas link "socialistų kup- 
čiavimo svaigalais” — tai 
reikalaujame iš to šmeižiko 
viešai paskelbti, kada jis 
pats ar kas kitas iš socialistų 
kuopos gavo nusipirkti tų 
minimų svaigalų? Nepriro- 
dęs šito tikrais faktais, te 
lieka patentuotu šmeižiku.

Toliaus tasai asmuo pa
sakoja, kad liepos 4 dieną, 
lietuviai ir visos kitos tau- 

. tos čia surengė dailiausi ap- 
vaikščiojimą, o socialistai 
surengė "girtą pikniką.”

Čia jau tikrai pasirodo, 
kad tas "Darbininko" ko
respondentas girtu būdamas 
rašė tuos savo blevyzgoji
mus. Kad jis to "lietuvių ir 
visų kitų dailaus apvaikš-, 
čiojimo" visai nėra Rumfor- Gauronskis su p-le A. Galan- 
de matęs, tai faktas, nes jo- čiute. Vestuvės buvo pa- 
kio apvaikščiojimo 4 d. lie- vyzdingos, be visų tų seno
ms čionai nebuvo, išskiriant viškų prietarų ir ceremoni- • 
"beisbol gėmio," kokie pap- jų. Jaunavedė buvo LSS. 1 
rastai kas metas čia būna. 182 kuopos narė. 
Vadinasi, "Dar-ko” girtam} Tą pačią dieną buvo kuo- 
korespondentui apvaikščio- pos susirinkimas, kame rie
jimas tik prisapnavo. į _ *

Taipgi tasai "Darbinin- kuopa savo narės pagerbi- 
ko” korespondentas malonės mui padarytų vestuvėms do- 
Įvardinti ypatų, kuri sočia- vanėlę, susirinkimas įneši- 
listų piknike nusipirko svai- mą priėmė ir iš savo iždo pa- 
galų ir pasigėrė? ■« j

Tarp skaitlingos publikos, aukavo $8.59, už tuos pini- išvažiavimas ant Vosiliaus 
atsilankiusios į LSS. 136 gus — $13.50 — kuopa nu- farmos. įvairių tautų žmo- 
kuopos pikniką, atsirado iš pirko gražų arbatinį indą, nių susivažiavo gana daug, 
namų giliais atvažiavusių ant kurio išgreviruota: ’’Do- Piknikas buvo be jokio pro- 
pora tamsuolių, tarpe kurių, vana nuo LSS 182 kuopos." gramo, vien tik pasilsėjimas 
beabejo, buvo ir tasai, pats Jaunai porai draugai lin- tyrame ore ir pavėsyje la- 
"Dar-ko” korespondentas, kėja kuopuikiausios kloties 
Kad tie gaivalai nėra sočia- jų šeimyniškame gyvenime.

i užsmiršimą palikti 
parapiją be skatiko. Tai 
mat kokių minčių mums į- 
kvepia musų doros mokyto
jai, kalbantįs apie Dievo pri
sakymus. Gi tamsioms da
vatkoms sielon pripila bjau
riausių neapykantos nuodų, 
tai viskas, ko jie mus išmo
kina.

Liepos 4 d. čia buvo "Išti- 
j kimybės Dienos" apvaikš- 
, čiojimas. Prakalbas sakė 
'advokatas Lopatto. Lopino- 
llopino ir nieko nepasakęs 
užbaigė. Lieutenantas Mas- 
tauskas kažką apie spirgu- 

, čius pasakė ir užbaigė. Pas- 
• kui buvo musų vyčių ma- 
, nievrai prie baro iki 3 vai. 

Į nam draugui "įnešus, kad ryt0, _______ B*J*S*

SEATTLE, WASII.
Socialistų kuopa pagerbė 

savo narę.
Liepos 7 dieną čionai civi

lišku šliubu apsivedė A.

ANSONIA, CONN. 
Iš musų krutėjimo.

Nedėlioję, 28 d. liepos bu- 
aukavo $5.00, o draugai su- vo vietos socialistų bendras i r'r'v » •• • x . a. rr ’i*

puotų medžių. Laikas drau
giškais pasikalbėjimais pra-

listais, parodo ir tas faktas, ’ LSS 182 kuopa šiuo laiku leista gana smagiai.
kad drgui Mosteikai norint laikosi gana tvirtai. Narių Tą pačią dieną buvo vietos 
pasakyti trumpą prakalbėlę, skaitlius dauginasi, nežiū- rusų : - ” 
kad padėkavojus publikai už rint sunkių dabartinių sąly- mass-mitingas. 
skaitlingą atsilankymą, tie gų. Paskutiniame savo su- aiškino Sovietų

pasakyti trumpą prakalbėt, skaitlius dauginasi, nežiū- rusų socialistų sušauktas
Kalbėtojai 

aiškino Sovietų valdžios for- 
klerikalai kėlė triukšmą ir sirinkime kuopa išrinko ko-,mą ir mitingas priėmė pra
kalbėti neleido. Tai mat ke- misiją vakarų rengimui. A- testo rezoliuciją prieš Japo
no čia buvo tie "darbai,” ku?t teinančiam rudeniui mano- nijos veržimąsi Rusijon.

Liepos 28 d. Hartforde bu
vo SLA. IV apskričio pikni
kas. Iš Ansonijos daug jau-

riuos "Darbininko” korės-Ima surengti teatras. Linkė- 
pondentas socialistams pri- tina gero pasisekimo.
meta. Taip, pasiimk juos Buvęs kuopos koresp.

!
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“Keletas
dovanėlių
aš atiduosiu] | j as i 
visas už Helmar
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nors kitos tautos žmonių. 
Po parodai buvo parke pra
kalbos. Lietuviai varė kal
bėti savo Bukavecką, tik 'ta
sai ”pane-tegov sarmatinosi 
pasirodyti. Mat prakalba, 
tai ne bažnyčioje pamokslas.

Birželio 30 d. bu^o šv. Ka
zimiero Dr-jos pas Klimą po 
medžiu piknikas. Sako, kad 
ir pelno padaryta nemaža.

Tos pačios dienos vakare 
bažnyčios skiepe buvo kle
rikalų prakalbos. Tauškino 
koks ten Pakštas, šaudyda
mas Rusijos bolševikus ir so
cialistus. Vyrai tie musų 
klerikalai savo skiepuose, 
bet prieš plačią publiką pasi
rodyti, kur negalima butų 
šmeižti ir meluoti, tai jų nei 
su pvragu nepriprašysi.

"Dr-ką" skaitantis.
* ** **

PHILADELPHIA, PA. 
II Raj. piknikas neįvyko.
28 d. liepos čia turėjo į- 

vykti II rajono piknikas. 
Ryte apie 10 vai. jau žmonės 
pradėjo rinktis netik vieti
niai, bet ir iš aplinkinių mie
stelių. Apie 30 ypatų buvo 
atvažiavę net iš Baltimorės. 
Bet vos tik komisija pribu
vo pikniko vieton* atėjo 
farmerys, tos vietos savinin
kas, ir pranešė, jog policija 
jam pranešė per telefoną 
kad šiandiena ten neleistų 
jokio pikniko laikyt, kitaip 
atvažiuos policija ir areš
tuos komisiją. Tokiu budu 
didelė žmonių minia turėjo 
skirstitis; vieni išvažinėjo 
į parkus, kiti kitur.

Tikra priežastis pikniko 
sustabdymo da nežinoma 
Vieni sako, kad tą pačią die
ną veik toj pačioj vietoj tu
rėjo įvykti rusų “Sovieto” 
oiknikas, tai policija manė, 
kad tai rusų piknikas ir su
stabdė. Kiti kalba, kad tai 
padarė d. Bekampio prakal
bos, kurias jis toj vietoj sa
kė per L. M. P. S. 11 kp. ir 
LSS. 1 kp. piknikus, kur 
buvo katalikiškų šnipų ir 
įskundė policijai, nors tos 
prakalbos buvo vienok apie 
"sufragistes.”

Dabar, girdėjau, farme
rys pranešė, kad piknikai 
galės ten būt bile dieną, tik 
rengėjai turi gaut "perim
tą’' iš policijos, nes policija 
nežinanti, kas pikniką ren
gia.

Rajonas turės truputį 
nuostolių.
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Šiomis dienomis čia apsi
vedė ' draugė Baltrunvtė, 
"Kovos” knygvedė, su d. J. 
Karosu. "Šliubas” buvo ci
viliškas ; vestuvių jokių ne
kėlė.

Laimingo gyvenimo jau
navedžiams!

* * #

Vasarai atėjus, 
progresyvės draugijos bei 
kuopos visai apsnūdo. Nė 
LSS. kp., nė LMPS. kp.,— 
nesurengia nė prakalbų, nė 
paskaitų — nieko, o nieko. 
Mat, d. Stilsonas išvažiavo 
Chicagon, d. Šukys, kaip 
girdėjau, visiškai atsisakė 
kalbėti, — mat senatvė, o vėl 
kokių "socialpatriotų” ne
nori kviest, tai taip ir snau
džia.

Philos

Petras.

Klerikalai vis pasakoja, 
buk bolševikai gerai pasipel
nę parduodami kaizeriui 
Rusiją. Na, o kaipgi su kle- 
rikališka Vilniaus Taryba— 
nejaugi ji pasiūlė Lietuvos 
karūną kaizerio junkeriui 
uždyką?

Prof. Gnaiba.i 1

Labai mažai žmonių žino 
tatai, kad saulės spinduliais 
apdegintas ištikrųjų paeina 
ne nuo giedrios saulės spin
dulių. Žiemos laiku saulė 
yra lygiai skaisti ir tiek pat 
karštus savo spindulius siu
nčia žemei kaip ir vasaros 
metu, tečiaus žiema nieks 
jos spinduliais neapdega. 
Vasaros laiku greičiausiai 
apdegama ne tuomet,’ kada 
saulė skaisčiai šviečia ir kai
tina, bet dažniausiai kada 
dangus būna apsiniaukęs ir 
diena nešilta Juros pa
kraštyje žmonių kūnas ap
dega gana smarkiai, toli nuo 
juros būnant skaudus apde
gintas būna retas. Apdegi
ntas paeina ne nuo spindu
lių karščio, bet nuo aktyvių 
spindulių.

Debesiai uždengia saulės 
spindulius, tik ne visus, nes 
kitaip debesiams dangų už
klojus turėtų pasidaryti 
tamsu kaip kad naktį. Prie 
tų spindulių, kurie persi- 
veržia kad ir per storiau
sius debesių klodus, priskai- 
tomi nematomi, aktyviai 
spinduliai, taip vadinami ul- 
tra-fioletiniai, kurie netik 
nudažo kūną rausva parva, 
bet ir išbrinkina Ūkanotoj 
arba debesiuotoj dienoj, ka
da vėjas pučia nuo juros ir 
druska persisunkusiu oru 
liečia kūną, arba smilty
nu laukuose, apsidegintas y- 
sa neišvengtinu, nors diena 
butų ganą vėsi ir saulės vi
sai nesimatytų.

Minėti ultra-fioletiniai 
spinduliai, kuomet jie turi 
persiveržti per storus ir tir
štus atmosferos klodus sa
vo besitrinimu ore įsikaiti- 
na ir nudegina odą. 
tetik nudegina 
bet ir daro įskausmą, 
faktiškai jie plaka kūną, 
šviesa bėga smarkumu 186,- 
330 mylių sekundoj, bet ult
ra-fioletiniai spinduliai da 
smarkiau lekia. Jeigu musų 
oda yra atkreipta šviesai, tai 
minutės laiku ant jos krin
ta mažiausiai milionas tų 
nematomų smūgių. Tebū
na tie smūgiai kad ir visų- 
švelniausi, tai visgi milionas 
kirčių į minutą turi palikti 
kokį-nors efektą. Jeigu tuos 
smūgius sustiprina druskos 
ar aštrių dulkių mažiuly- 
čiai krisleliai, tai jau aišku, 
kad minimų smūgių pasek
mės turi būt aiškiai ir be 
mikroskopo matomos, nes 
kūnas netik ištinsta, bet ir 
iručiai parausta, o peršimas « 
taip ir jaučiamas tarsi rykš
te nuplaktas butum.

Vasaros metu, kada vėjai 
nešioja miliardus nemato
mų aštrių smilčių dulkelių 
ir saulės spindulių pagalba 
jomis kūną plaka, apdegi- 
mas yra galimu daiktu kiek
vieną giedrą ar ūkanotą die
ną. Žiemos laiku apdegi- 
mas yra negalimu dėlto, kad 
tuomet kūną storai apden
giame apvalkalais ir ore nė
ra įkaitintų dulkių.

Daugiau pripratintas prie 
oro intekmės kūnas nors ir 
apdega, bet neištinsta ir to
kia sukietėjusi oda paskui 
šviesos ir dulkių smūgius be 
baimės atlaiko. Sakoma, 
kad tokia "užartavota” oda 
yra labai sveika kunui. Gali 
būt, tik tas sukietėjimas o- 
dos turi pasidaryti ne urnai, 
bet pamažu. Apdegimai yra 
dažnai priežasčia daugelio 
sunkių odos ligų, kurias nė
šy kį sunku ir išgyti. Paga
lios pats apdegimas yra sa
vo rūšies odos drugiu, dėlto 
apdeginto reikia saugotis, o 
ne jieškoti jo, kaip daugelis 
neišmintingų žmonių kad 
daro, manydami, kad tas 
yra sveikatai naudinga.

Ir 
odą, 
nes



—Bet ar tu to nežinai,tėve, 
kad su gamta žmonės per 
amžius kovojo ir visuomet 
kovos. Prie gamtos reika
lavimų žmogus taikosi tik
tai tuomet, kuomet negali jų 
aplenkti. Ir tu pats, tėve, 
nepildai jos reikalavimų. 
Sulyg jos reikalavimų,z tau 
auga ilgi plaukai, barzda ir 
ūsai. Bet plaukus tu apsi- 
kerpi, o barzdą su ūsais sku
ste nuskuti. Toliaus, gamta 
sutvėrė tave nuogą, bet tu 
ųuogas nevaikščioji.

—Nebūk tu durnas, vai
ke. Kurgi tu matei, kad

žmogus vaikščiotų nuogas?] 
Juk policmanas jį tuojaus į 
surestytų!

—Bet pasakvk, tėve, ko-! 
dėl?

—Todėl, kad nuogam pa
sirodyt ant publikos neiš
puola. Tas priešinga dorai.

—Pasirodyt žmogui taip, 
kaip gamta jį sutvėrė, yra! 
priešinga dorai. Argi tas 
nereiškia, kad žmonės eina 
prieš gamtą? Kodėl tad jie į 
turėtų klausyt gamtos, kuo
met jį reikalauja iš jų vai
kų?

—Tfiu, su tokia kalba!

Senovės Lietuvių Dievai

Peteris ir įframcniįa
Nors nuo senai moterįs tai ekonominis moteries pa-T 

pramonijoje užima jau vie- dėjimas. Įsigyvenęs žmo- 
tą, tečiaus pastaruoju laiku 
moterįs-darbininkės Viso 
pasaulio šalių pramonijoj 
ir f abrikose užėmė jau ir to
kias vietas, kokių joms iki 
šiol nebuvo leidžiama užim- nenuosakumą ir patį papro
tį, laikant tas vietas „specia- ti griauja, i v* * ’ ‘ ’
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—Tegul bus pagarbintas... Dievas sutvėrė Adomą pir- 
—O, sveikas gyvas, tėve! ma, o J ievą paskui, kas rei- 

Sęnai jau tavęs nemačiau. I škia, kad boba yra žemesnė 
Kurgi tu buvai ?

—Jieškojau, vaike, naujo 
pleiso apsigyvenimui.'

—Bet man rodos, kad tu 
dabar gyveni lauke, tėve.

—Jes, vaike,, dabar aš bu- 
nu ant Dievo bardo, kur ne
reikia niekam mokėt nei už 
ruimą, nei už zupę, ale ir čia 
kaliais reikia plėisą čen- 
čiuoti.

—Kaip-gi tai būna? Pa
pasakok, tėve.

—Neturiu daug laiko, ale 
papasakosiu. Dabar aš tu
rėjau apsirinkęs gana gerą 
pleisą netoli farmos. Prie 
•pat farmos prieina bušiai, 
kur ganosi karvęs, o aš, vai
ke, melžti moku gerai, tai 
šviežio pieno turėjau kasdie
na. Pieno atsigėręs ir bu
šiuose išsimiegojęs, naktį 
nueidavau apžiūrėti, kaip] 
auga farmęrio agurkai ir

ir vyro turi būt viršus.
—Jeigu taip ir butų,' kaip 

tu, tėve, sakai, kad Dievas 
pirma sutvėrė Adomą, tai 
visgi šita, aplinkybė da nepa
rodo, kotlel moteris turėtų 
būt žemesnė. Bet ištiesų, 
tai Dievas netvėrė nei Ado- 
>mo, nei Jievos. Mokslas 
jau gana aiškiai pri rodė, kad 
žmonės yra išsivystę iš že
mesnių gyvūnų.

—Maike, bedieviškai 
kalbėk!

—Visviena, tėve, ar 
tas išrodo „dieviškai 
„bedieviškai,” taip yra 
nieko nepadarysi.

—Nausa, taip nėra. Visi 
žmonės atsirado iš Adomo ir 
Jievos!

—Visi žmonės negalėjo iš 
Adomo ir Jievos atsirasti, 
tėve, nes žmonių yra visokių 

.veislių. Afrikoje mes -ma- 
kur vištos "deda kiaušinius, j tom juoaveidžius, Amerikoj 
Tankiai ir vištienos išsikep-] indijonus, Europoj baltvei- 
davau. O dabar da atsirado. džius, Azijoj kreivaakius 
sodne obolių, tai jau gėrės- gekonveidžius ir tt. Argi 
nio pikniko, vaike, nereikė- butų tos veislės atsiradu- 
jo. Misiinau gyventi tenai sios, jeigu visi žmonės butų 
iki užšals; ale gulėdamas a- paėję iš to paties Adomo ir 
nądien bušiuose žiuriu, kad Jievos? Ar tu girdėjai Lie- 
farmerys parsiveža iš Bos-ituvoj apie tokį stebuk- 
tono didelį šunį ir karabiną, lą, kad pas baitus tėvus butų 
Tuojaus supratau, ant keno juodi vaikai? Jau vien ši
tai galvos, ir kaip tik prite- tas faktas parodo, kad pa- 
mo, tuojaus iš tenai išsimu- Saka apie Adomą ir Jievą y- 
vinau. Dabar apėjau kitą 
farmą, ir kaip patyriau, te
nai gyvena lietuviška našįė 
ir jieško vyro dėl apsivedi
mo. Pereitos subatos vaka
rą aš jau buvau atsilankęs 
pa^ ją į svečius, pasisakiau, 
kad esu lietuviško vaisko 
generolas ir gerai moku 
melžti karves. Kaip rodos, 
ji turi ant manęs akį ir no
rėtų ženytis, tik jos noturas 
man nelabai patinka. Man 
matos, kad ji yra sufragistė, 
ha labai stoja už bobų lygy
bę su vyrais ir sako, kad 
vaikų nereikia. Taigi aš, 
Maike, atėjau pas tave pasi
klausti, kaip man ją sukriti* 
knot. Ateinančioj subatoj 
aš vėl eisiu pas j’ą, ir jeigu 
man pasisektų atversi ją 
ant doros kelio, tai gal būt 
aš su ją ir apsiženyčiau.

—Sakai, nori atversti ją 
ant doros kelio. Argi tu pa- 
tėmijai pas ją kokių nedory
bių?

—Jes, vaike, man rodos, 
kad ji sufragistė.

—Tai nėra jokia nedory
bė, tėve.

—Kaip tai ne! Sufragis- 
tės, vaike, yra išėjusios iš 
doros kelio bobos. Jos nori _ _ _
turėt tą patį, ką vyrai. Tas, ta, Maike, irgi reikalauja 
vaike, negalimas daiktas, ba vaikų.

ne-

tau 
ar 
ir

dėjimas. Įsigyvenęs žmo
nijoje prietaras —„moteries- 
vieta namai” iki šiol ją lai
kė tame padėjime. Gyveni
mo tikrenybė tečiaus senai 
priparodė tokios nuomonės

“ -

, nežiūrint kaip į 
liai vyrų” vietomis. ] uoliai ji kas ginti norėtu.

Nėra reikalo kalbėti apie' M Uri kurios . u į j. 
priežastis, kurios perkeitė ; „ šiandien

drengus darbininko rūbais 
1 stovi prie šaltkalvio varsto- ; 
to! prie audžiančios,verpian
čios, mezgančios, skalbian
čios, prosinančios, siuvan-; 

1 čios ir kitų neišskaitomų; 
' išdirbystės mašinų; ji veda 

. ... ,. , traukinius ir tramvajus, a-oerei 'a m- r ja ^ja pjauna bej kasa 
laukus; veda pramones apy
vartų knygas, rašo, skait- 
liuoja, mokina, pardavinėja 
— ir beveik nėra šių dienų 
visuomenėj darbo skyriaus, 
kur nesurastume moteries-

i J _ __1_ _ XT_X 1_____ 1_1 _
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ir ten ją rasime.
Kasgi pašidarė su „na

mais,” kuriems daboti mote
ris per tiek daug metų ski
riama buvo?

Išsyk moteris dirbo dvejo
pą darbą: fabrikos ir namų 

j darbą. Vyro darbininko 
;pasilsiui skiriamą laiką mo- 
teris-darbininkė suvartoda
vo namų darbui, vaikų ir 
vyro apžiūrėjimui.

Bet šitokios teisių nelygy
bės moteris ilgai kęsti neno
rės; dvigubas priedermes 
pildyt visuomenė įsakyti jai 
neturi galios. Jei jinai turi į 
gaminti produkciją visuo
menei, ekonominių sąlygų 
priversta, tai jinai gali atsi- 

! sakyti nuo motinos-šeimi- 
ninkės pareigų. Prie šito 
nieks ją priversti negali, ne-

ra grynas išmislas. Juod- 
veidžiai ir indijonai negalė
jo atsirasti iš baltų tėvų. 0 
jeigu juodveidžiai ir indijo
nai atsirado be Jievos ir A- 
domo, tai kodėl gi kiti žmo
nės negalėtų be jų dvejų 
atsirasti? Taigi, matai, tė
ve, kad žmonių atsiradimo 
klausimas nėra toks aiškus, 
kaip tau rodos. O jeigu taip, 
tai kaip tu gali prirodytu 
kas pirma ant svieto atsira
do: vyras, ar moteris?

—Olrait, vaike, tegul bus 
ir taip, kaip tu sakai, ale bo
ba vistiek negali būt lygi su 
vyru. Aš tau pasakysiu, kad 
Amerike bobos ir taip jau 
turi perdaug valios. Jos 
jau dabar čia tveria viso
kias susaides ir laiko mitin
gus, o jeigu da Įvesti tokį 
zakoną, kad vaikų joms ne
reikėtų turėti, tai tuomet ir 
su vėjais jų nesugaudytum.

—Niekus pasakoji, tėve. 
•Jeigu tau reikėtų vaikus au
klėti, tai tu visai kitaip kal
bėtum.

—Ai don kėr, Maike, ką aš 
kalbėčiau, ale be vaikų nega
lima. Jeigu jau tu, vaike, 
nepripažįsti Dievo, tai turi 
pripažinti nors gamtą. Gam- 1

matome jau faktus, jog mo
terų dalyvavimas produkty
viame visuomenės darbe ne- 
sulaikomai auga ir kad bė to 
dalyvavimo visuomenė šian
dien apsieiti jau negalėtų.

Tos teisės, kurios seniau 
moteriai buvo 
gos, šiandien liekasi būtino
mis ir neišvengtinomis.

Ant popieros žmonių ly
gybė, — taigi vyrų ir mote
rų teisių lygybė — senai jau 
apskelbta. Toji deklaracija 
užrašyta dviejuose neišnai- idarbininkėS. Net kasyklose, 
kmamuose dokumentuose, > ir ia rQ<aimA 
padarytuose aštuoniolikto 
šimtmečio pabaigoje, būtent 
Suvienytų Amerikos Valsti
jų Nepriklausomybės De
klaracijoj ir francuzų Žmo
gaus Teisių Deklaracijoj. 
Iki šiai dienai tiedu doku
mentai yra išraiškomis pra
kilniausios žmogaus min
ties. Tujų dokumentų paga-į 
mintojai mokėjo pažvelgti j 
į ateities tolį, giliai tą ateitį i 
permatyti ir suprasti.

Tik tuose abiejuose doku
mentuose skelbiamoji ly
gybė po šiai dienai da nesu- 
realizuota. Daugelyje pa
saulio šalių, neišskiriant net 
šių dienų demokratingiau- 
sių valstybių Suvienytų Val
stijų ir Šveicarijos, net ir 
politinės žmonių- teisės ne- 
sulvgintos. Da tūlose Ame- „ - ...
rikos valstijose neturi lygių I gpMmai Patl*_ Bet persidir- 
pilietiškų teisių negrai ir' "
moterįs. 
pie ekonominį žmonių suly
ginimą.

Abiejų minėtų žmogaus 
teisių apskelbimo dokumen i 
tų pagamintojai, nors ir toli i 
permatė, tečiaus tuo laiku ir 
jiems nebuvo pastebėtinu 
faktas, kad visokia žmonių 
nelygybė ima savo pradžią 
iš ekonominių žmonių padė
jimo sąlygų. Pakol visuo
menė pasidalinusi yra į tur
tuolius ir neturtėlius, į sam
dytojus ir tuos, kurie už 
darbo įrankių vartojimą tu
ri savo kūno ir proto spėko
mis mokėti — patol visuo
menės narių teisių lygybės 
negali būti.

Tik keliasdešimčiui metų 
praslinkus nuo paskelbimo 
tų revoliucinių dokumentų, 
viršiausi intelektai pradeda 
žmonių nelygybės tik
rąsias priežastis pažinti ir 
daro programą kovai toms 
nelygybėms prašalinti. ,

Kova už s.ocializmą veda
ma visame pasaulyje; ji su 
kiekviena diena darosi grie
žtesnė ir smarkesnė, nors ir 
ne visuomet tą kovą seka 
lengvai pastebiami išlauki
niai apsireiškimai.

Viena kliūčių, neleidžian
čių žmonijai jos idealų pa
siekti, neleidžianti socializ
mui visuomenėje įvykti,

.. bimo pasekmės visuomenei 
Kągi^kalbėti nemalonios. Gentkar-

- jtė po gentkartės vis silpnyn 
eina ir šitą faktą neilgai ga
lima bus slėpti. Tuomet pri
sieis išnau jo visuomenės

įtveriamąsias jiegas regu- 
į liuoti. Prisieis darbas 
į lygiai tarp darbininkų pada
lyti. Nieks neįstengs mo
teriškę iš fabrikos .prašalin
ti, kada ji ten samdytojui y- 
ra daug geistinesniu už vy
rą darbininku. Išstumtas iš 
dirbtuvės vvras-darbininkas 
noroms-nenoroms turės nu
piginti kapitalistui parduo
damą savo darbo spėką, o 
moteris, kaipo pigiai apmo
kama darbo spėka, turės pa
tapti svarbiu darbininkiška
me profesiniame judėjime 
veiksniu, kad panaikinus 
šių dienų draugijinį surėdy
mą ir jo vieton pastačius so
cializmo.nustatomą tvarką. 

Tuomet nureguliavimas 
visuomeninių tveriamųjų 
jiegų bus galimas, nes bus 
panaikinta ekonominė žmo
nių nelygybė.

Taigi moteries atsiradi
mas fabrikoje, išvarymas 
jos ekonominėmis padėjimo 
sąlygomis iš namų, nors ir 
yra dabartyje visuomenei 
kenksmingu, tečiaus tatai 
žmonija veda prie tų idealų, 
kurių ji siekė ir iki šiol pa
siekt negalėjo. |

I

žemina arba žeminėlė.
Deivė Žemina, kurią žmonės tankiai va

dindavo da ir Žeminėle, buvo ūkio sody
bos dievo Žempaties sesuo. Nuo savo bro
lio ji skyrėsi tuo, kad jai prigulėjo ne vien 
v kis, bet visa žemė. Kaip senovės rašytojas 
Pretorius sako, lietuviai melsdavosi jai 
labai tankiai; jie prašėsi jos pagalbos ir 
gyvulius pavasary išgindami, ir eidami lau
kų arti, ir javų sėti, ir pievų piauti, vienu 
žodžiu — kievieną ūkio darbą pradėdami ir 
baigdami.

•Ji buvusi garbinama taipgi vestuvėse ir 
krikštynose.

Kaip rodos, tai Žemina bus ta pati deivė, 
kuri pas žemaičius yra žinoma Žemaitės 
vardu. Apie ją mes pakalbėsime toliau.

Dievaitis Vaisganta.
Vaisganta buvo linų dievaitis. Nuo jo 

prigulėjo geras ar blogas linų ir kanapių 
užderėjimas. Lapkričio mėnesio pradžioje 
bidavo švenčiama didžiausia to dievaičio 
šventė. Šventę keldavo taip. Augščiausio 
ūgio mergina pripildavo skraistę tam tyčia 
prikeptų pyragaičių, sikėmis vadinamų, pa
silipdavo ant kėdės ir ant vienos kojos atsi
stojus, kairėj rankoj turėdavo iškėlusi lie
pos arba skroblo karną, dešinėje gi alaus 
kaušą, ir taip stovėdama kalbėdavo: ”Vais- 
gantos dievaiti, augink man linus taip il
gus, iki manim, neduok mus nuogus eiti.”

šitaip pasimeldus, kaušą alaus išgerdavo, 
o kitą prisipilus išliedavo ir sikes iširęrda- 
vo ant žemės dievams.

Jeigu visa tai darydama mergina išsilai
kydavo ant vienos kojos, kita visai nesirem- 
dama, tai tikėdavo, kad ateinančiais metais 
linai ir kanapės užderės gerai; jeigu ne, tai 
kildavo abejonė.0)

Deivė Medeina.
Medeina buvo girių deivė. Kaip žinia, se

novės Lietuva buvo vieni miškai. Nors sa
koma, kad senovės lietuvis buvo suaugęs 
su savo miškais "dūšia ir kunu,” tečiaus jis 
jų nepažinojo.' Girioje jis matė visur slap
tybes. Ir negalima tuo stebėtis. Išėjęs vie
nas į girią, jis girdėjo nepaprasčiausių bal
sų: čia ošia medžių viršūnės, tenai miste
riškai girgžda vėjo judinamu ir viens į ki
tą besitrindamu du medžiu, toliaus ulba 
koks tai paukštis, da toliaus girdėt nepa
žįstamas žvėries balsas — visa tai kalbėjo 
į lietuvį nesuprantama jam kalba; jam da
rėsi nejauku ir baisu. Negalima nei stebė
tis, kad prie tokių aplinkybių lietuviui ro
dėsi pilna giria visokių dvasių. Išgirdęs 
koki nepaprastą balsą, jisai tuojaus įsivaiz
dindavo, kad tai keno nors vėlė vaitoja. Ir 
taip primitivėj lietuvio vaidentuvėj gimė 
girių deivė, kurią jisai vadindavo Medeina.

Panašiu budu, žinoma, ir kiti dievai vra 
atsiradę. Ko tamsus žmogaus protas nega
lėdavo suprasti, tą jis visuomet aiškino die
vo bei dvasių galybe. Ant tokių pat pamatų 
ir krikščionių Dievas remiasi.

Pas lietuvius dievų buvo devynios gaiv
iu?.'. Čionai paminėjome tiktai tuos, kurie 
buvo daugiau žinomi ir plačiau garbinami. 
Visi gi likusieji, tai jau antraeilės svarbos ir 
tankiai juos sunku atskirti vieną nuo kito, 
nes labai tankiai tas pats dievas buvo gar
binamas įvairiuose pavidaluose ir buvo ži
nomas keliariopais vardais. Paminėsime 
juos čia trumpai.

1. Perkunatelė, deivė moteriškės pavida
le, su perkūnijos vilsna rankoje.

2. Ežerinis, ežerų dievaitis ir žvejų glo
bėjas.

3. Bangputis, taipgi vandens dievaitis; 
jisai pūsdamas vėją supo vandeniu bangas, 
taigi su juo reikėjo labai skaitytis jūrei
viams ir žvejams.

4. Jura, Baltijos jūrių deivė. Manoma, 
kad ji buvo Bangpūčio žmona. Padavimai 
sako, kad ji buvo suėjusi į meiliškus santi- 
kius su paprastu jūreiviu, už tai dievas Per
kūnas supykęs sutrupino povandeninius 
jos ramus. Šmoteliai gintaro, kuriuos da
bar jūrės išmeta, tai esą skeveldros' sudau
žytos Juros pilies.*’)

5. Upinė, taipgi šaltinių, upių ir vandenų
deivė, kuri buvo garbinama vandenų pa
kraščiuose. ...

•) L. N. straipsnis "Senovės lietuvių tikyba,” 1911 
metų "Vilniaus Kalendoriuje."

6. Undinės, tai lietuvių sirėnoą arba ra- 
salkos. gyvenusios ant upės dugno mergi
nos. žmonės tikėjo, kad mėnesienoje jos 
išplaukia ant viršaus ir savo gražumu, šo
kiais ir dainomis vilioja jaunus vyrus, ku
riems pirma atima protą, o paskui nuskan
dina.

7. Kūrikas, o taipgi žinomas ir kaipo Kur
kęs, kaip rodos, buvo tas pats Žempatys, 
apie kurį jau kalbėjome. Kurką garbino 
Prūsų lietuviai. Kaip Žempatis, taip ir 
Kūrikas buvo ūkio dievaitis. Jis globojo 
laukus, prižiūrėjo javus ir gindavo žmones 
nuo priešų. Eidami į kovą su kryžeiviais, 
Prūsų lietuviai šaukdavosi Kurko pagal
bos. Ir ant jų karės vėliavos buvę parašy
ta: ”Dieve Kurkė! Supykęs ištik tuos pus- 
tytojus!” (suprask, kryžeivius). Spalių 
mėnesyje, suvalius javus, Kurkui buvo ke
liama šventė. Toje vietoje, kuri šiandien 
vadinasi Heilindenbeil, seniau stovėjusi 
Kurkui pašvęsta žinyčia. Tenai stovėdavo 
ir. jo stabas, kuris rudenį būdavo sumuša
mas, o pavasarį išnaujo lipinamas.

8. Ragutis buvo girtuoklybės dievaitis. 
Senovės lietuviai garbindavo jį daugiausia 
per puotas. ^Jo globoje būdavo netik aluda
riai, o ir bitininkai, ries iš medaus lietuviai 
taipgi darydavo gėrimus. Sakoma, kad Ra
gučio stabą vežiodavę iš namų į namus. Fi
gūra buvusi gana šlykšti. Kn. Lodziata, 
kuris matęs tokį stabą dar VII-to šimtme
čio pabaigoje, piešia jį taip: ”su ragučiais, 
akįs didelės, kaip veršio, spogso ant vir
šaus; pilvas išpustas; viena koja nulauž
ta, antrai trūksta pusės letenos; bet liku
sioji pusė yra daug ilgesnė už prigimtąją ir 
parodo, kad dievas buvo apsiavęs. Taigi 
ant tokių ilgų letenų, o trumpų blauzdų, 
stabas galėjo stovėti be jokios paramos. 
Rankų jam truko abiejų ir buvo nuogas. Iš
vaizdą jis turėjo jaunikaičio, trumpai ap
karpytais plaukais; veidas jo apskritas, 
lyg išpurtęs, lupos nedidelės, lyg ir šypsos.”

9. Dantirėžis, kaip saku pats vardas, bu
vo dantų dievaitis. Lietuviai aukavo jam 
medinius dantis, kad jis duotų vaikams 
kaulinius.

10. Gužutis buvo kelių dievas. Jo globoje 
buvo visi vieškeliai ir keleiviai. Rengda
miesi kelionėn, žmonės aukodavo jam baltas 
vištas, kad jis saugotų nuo nelaimių. *

11. Girutis buvo girių globėjas. Kaip ro
dos, tai tas pats dievaitis buvo ir Girykštis. 
kurį žmonės įsivaizdindavo raguoto sutvė
rimo pavidale. Tai buvo tokia baisi baidyk
lė, kad žmonės jos persigandę mirdavo. Lie
tuviai tikėjo, kad Girutis kartais iššokęs iš 
girių pagriebdavo šokančias pamiškėj jau
nas merginas.

12. Laumė buvo moterų nepastovumo dei
vė. Ji buvo nepaprastai graži ir labai mėg
davo vilioti jaunus vyrus. Jos juosta — o- 
rarvkštė — viliodavo netik žmones, o ir die
vus. Sėdėdama sykį ant debesų Laumė pa
matė po paleista savo juosta labai dailų jau
nikaitį ant žemės ir tuojaus pas jį nusileido. 
Pasekmė buvo tokia, kad paskui Laumė tu
rėjo sūnų, kuriam ji davė vardą Meilus. 
Kūdikis augo pas burtininkę ant Nerio 
kranto, kur Laumė po tris kart ant dienos 
nusileisdavo jį savo krūtimis papenėti. Bet 
sužinojęs apie tai vyriausis dievas baisiai 
ant Laumės užsirūstino ir paėmęs jos kūdi
kį už kojų užmetė ant debesų, kur dabar jį 
galima matyt Sietyno pavidale, gi pačią 
i>aumę sukapojęs į gabalėlius ir išmėtęs po 
visą žemę. Kadangi Laumė buvo suvadžio- 
toja, tai ir jos juosta apgaudinėja žmones: 
ištolo ji išrodo be galo graži ir kiekvieną 
masina, bet kaip tik nori prie jos prisiartint, 
ji visuomet išnyksta.

Prie Šventosios upės ištakos sykį gyvenęs žvejys. 
Kastytis vardu. Juriu karalienė Juraitė įsispoksojo į 
gražumu, įsimylėjo į jj ir kas vakaras atvažiuodavo ant 
kalno su savo numylėtiniu pasiglamonėti. Bet neilgam 
juodu buvo laimingu, nes Perkūnas, sužinojęs t$ slapta 
susiėjimą, labai supyko, kam deivė susiteršė mirtingo 
žmogaus meile; jisai paleido iš dangaus perkusiją, kuri 
perplėšė jūrių bangas, sutrupino gintarinį Juros rūmą ir 
užmušė pačią deivę. Kastytį gi Praamžius prikalė ant 
jurir dugno prie uolos ir numetė prieš jį jo numylėtinės 
lavoną, į kuri jis amžinai žiūrėdamas priverstas yra 
verkti dėl savo nelaimės.

šiandien, kuomet sujudintos jūrių bangos atsimuša į 
pakraštį ir išduoda graudingą balsą, pajūrio žmonės sąko, 
kad tai esąs to žvejo vaitojimas; gi išmetamą is jūrių 
gintarą jie laiko sudaužytos Juros pilies skeveldromis. 
("Lietuvių Tauta Senovėj ir Dabar.”)

I
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KELEIVIS. 8

tNacionalizmo 
prasmės 
keitimasis.

už panaikinimą valstybių, 
užgrobiančių tautas khipo 
medžiagą savo budavonei. 
Proletariatas niekad < nebu
vo, nėra ir negali būti betau- 
tinis, tik jo nacionalizmas 
visai nėra tuo, kokiu impe
rialistai valstybę puošia. So
cialdemokratijos tautinė i-

True translation filed with the post* 
master at Boston, Mass., on August 
7, 1918, as requiied by the Act of
October 6, 1917.

AMERIKOS NUOSTOLIAI 
SIEKIAIS,000 VYRĮI.

NUBAUDĖ DIDŽIAUSIUS 
NEW YORKO HOTELIUS.

Penki pirmaeiliai New- 
Yorko noteliai ir restoranai 
likos nubausti pereitoj są
vaitėj už prisi k rovimą cuk
raus. Waldorf-Astoria L, _ _ . 
telis, kur milionieriai susi- elizijoj buvo 1,430 vyrų. Iš
renka lėbauti, likos nupaus- viso gi amerikonų nuostoliai 
tas $10,000. Kiti likos ke- nuo karės pradžios iki 4 

rugpiučio siekia 15,196 ka
reivių. Šitie nuostoliai dali
jami sekančiai:

Užmušta ................. 2,373
Mirė nuo žaizdų .... 907

i

GAISRE ŽUVO 6 ŽMONĖS
Peekskil, N. Y. -r Perei

toj sąvaitėj užsidegė čia 
Fleischmano mėlių sandėlis. 
Gaisrą gesinant, sugriuvo 
viena siena ir užmušė šešis 
žmones, penkis ugnagesius 
ir vieną darbininką.

APSIVEDIMAL

Pirma, negu tauta pasto
ja politiniu faktoriumi, ji 
turi ilgai besužiniai bendrai 
išgyvuoti laikoma bendrys
tėje šių pajautų: "jis taip- 
pat kalba, kaip ir aš, idėja valstybės vieton stato lioms dienoms uždaryti, 
megia tai, ką ir as, anie kuiturinę-demokratiaę ’ gą. 
mums svetimi m^ viena Ūmaujančią tautai,
tauta, o jie kita. Yra tai į JT d t t t ’
naivus tautybes supratimas,^ * %‘j ‘ v3alst‘y^1 

reikalaujame kiekyje- 
i nai tautai nevaržomos teisės 

. - ....... I savo gyvenimui tvarkyti, sa-
Augstesmame kilmes įssi- (vo Hkjmui apspręsti. Atfme- 

yystyttio laipsnyje atsiranda tame šalin tą seną istorinę 
kultunnis tautumas, da ne- mokyklą, kuri, anot Markso, 
siekiantis valstybines ide- ("praeities niekšystėmis iš
jos; nesteigiantis valstybes, teįsina dabarties niekšvs- 
kad viešpatauti; vien savos tės” 
kalbos, kultūros, dailės ir Ii-1 *
teraturos ištobulinimu besi- Kame-gi tarptautumas? 
rūpinantis; tuo tikslu besi-j Tūlų, su socialdemokrati- 
rausiantis savo praeityj, jos principais giliau nesusi- 
kad suradus visa tai, kas pažinusių, žmonių manymu 
tautos darbams ir pageida- f tarptautumas reiškia nacio-1 
vimams tinkamu yra. nalizmų naikinimą. Jei to-

Tauta gyvuoja; sudaro ją kia nuomone norima paden- 
milionai žmonių, vienodos gti visą dalyką, tai ji klai-1 
kalbos, kultūros ir padavi
mų suvienytų vienon gru
pėm Bet tokia grupė visai 
nesudaro politinės vienatos. 
Tokių grupių revoliucinėse rine-aemokratinė sąjunga 
karėse pamažu atsiranda ir (vienata), uoliai apginama. IkeIi pa veikslai ir nuverstas 
‘ ‘ ** • -i ............. — - - ---- . kaminas.

Į Pats Bakelis su savo p*i- 
Įčia buvo lengvai pritrenkti, 
Jbet 19-kos metų jų duktė ir 

16-kos metų jos di augę likos 
gana sunkiai sužeistos. Kuo
met. žaibas Įlėkė Į namą, a- 
bidvi merginos sėdėjo apsi
kabinusios ii abiedviejų de
šinių kojų čeverykai likos 
sudraskyti į skutus. Bakė- 
riutės blauzda likos visa su
draskyta ir pei skelta kul
nis; jos draugės koja taip- 
pat perskelta, blauzda ap
draskyta, auksinis retežėlis 
ant jos kaklo sutirpinta, vei-

teisinimui savęs visuomeni
nių analyzų nereikalauja.

Tūlų, su socialdemokrati-

Washington. — Pereitoj 
sąvaitėj Amerikos armijos _______

ho_ ir jurininkų nuostoliai Fran-į if mylių Į valandą?

AREŠTAVO "MEILĖS
• DAKTARU.”

Portlande likos areštuota 
tūla Mabel Guyon, kuri per 
laiškus " duodavo jauniems 
patarimus, kaip turėt "mei
lėj pasisekimų," kaip vaiki
nui prisivilioti merginą, 
merginai vaikiną, ir tt. Val
džia areštavo ją už apgaudi- 
nėjmą žmonių per pačtą. Ji 
garsindavosi laikraščiuose 
ir darydavo labai piatų biz
ni.

i į

j
1

PERKŪNAS SPYRĖ Į 
NAMĄ.

Dviem merginom nuplėšė 
padus ir suskaldė kulnis.

__ _______ ______ Tilton, N. H. — Užpereitą 
dingą. Nacionalizmą, ku- nedėldienį į George Bake
no prasme yra valstybė, n0 namus čionai trenkė per- 
-ocialdemokratija ‘naikina. kunas ir Padarė gana daug 
Bet tauta, kaipo kultu- gėdies. Likos sudaužytas 
rinė-demokratinė sąjunga' dmciis vėjarodis, sutrupinti

-1

j

Paprastas vėjo bėgimas
- _ • Smar

kiausias vėjas nulekia 72 
mylias į valandą.

Pajieškojimai

Mirė nuo ligų.......... 1,514 j ££
Mirė nuo.nelaimių ir ki

tokių priežasčių ......... 616'
Sužeista ................. 7,044
Prapuolė.................... 710

--------------------------- 1

;sPajieškau Teodoro Strazdo (Aiek; 
Barman), iš Pogųrbio sodžiaus, A- 
nykščių vaisė., Vilkmergės pav., 

'. Jo paties atsišaukti ar 
' kas jj žino meldžiu pranešti, už ką 
iš kalno tariu ačiū.

Petras Bulota.
3063 Edgemont str., 

Philadelphia, Peuna.

Pajieškau savo vyro Ką zimieru 
Kliažio, jis prasišalino su kita mer
gina keturios savaitės atgal palikda
mas mane su dviem mažais vaiku-

ėiais. Čia jo ir paveikslas. Kas apie 
ji sužinotų nialonėkit pranešti, kąs 
pirmas praneš, atlyginsiu gausiai. 
Taipgi jį patį meldžiu atsišaukti.

MAGDALENA KLEZ1ENE (?) 
1105 Oiive str., Philadclpiiia, Pa.

Pajieškau • apsivedimui merginos, 
nuu 26 iki 33 metų amžiaus, iie skir
tumo tikėjimo, mylinčios gražų šei
mynišką gyvenimą Esu 33 m. vaikinas 
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveiksią, atsakymą 
duosiu kiekvienai, paveikslus grą
žinsiu. * * (32)

G. bagis,
309 7-th avė., So. Minneapolis, Minn

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo. Aš esu 22 Vį metu 
amžiaus, nevartoju svaigalų, uždirbu 
gerai, liuesas nuo kariumenės. Mel
džiu atsišaukti, su pirmu laišku pri
siunčiant paveikslą, atsakymą ir pla
tesnes žinias suteiksiu. 432)

M. Valiukas,
1917% 2-nd avė., Rock Island, III.

Kartu
-Jurininkų:
Užmušta .
Sužeista ................. 1,220!
Priešo rankoje............5
Prapuolė ....................  73

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
Jurgio ir Petro šerkšnų, iš Paliūnų 13,164 kaimo, Serijų valsčiaus, Seinų pavie
to. Suvalkų gub., gyveno Pittsburgo 

' apielinkėj. Jų pačių atsišaukti ar ...734 kas juos žino meldžiu pranešti.
J. Mikučionis, (34)

2334 So. Oakley avė., Chicago, III.

Pajieškau susipažinimui draugės 
nuo 18 iki 24 metų. Aš esu 22 metų, 
šiuomi tarpu esmi kariumenėj orlai- 
vininkų skyriuj, po karei manau ap
sivesti. Mergina norinti susipažinti, 
turi būti laisva. Meldžiu prisiųsti 
save paveikslą.

D. B. Viekus,
C.x Aero Squadron, 

Sauther Kielei, Amcricus, Ga.

- Karta ,s :
Sudėjus viską krūvon, pa

sidaro 15,196.

Pajieškau savo dėdės Julio Luko- 
’u (sevičiaus. iš Subaiiių 

-----------(Trakų pav, Vilniaus gub.
2 032 svar^d reikalą ir meldžiu

’ “* i atsišaukti ar kas jį žino

kaimo,
Tunų 

jo paties 
malonės 

(33)
į atsišaukti 
pranešti.

Ona Yecevičiutė,
8 Book et, Providence, R. I.

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
;Kyršos, kuris mane paliko jau ke
tvirtas metas. Duktė Marijona mir
tinai serga, norėtų pasimatyti. Dak
tarai sako, kad greit mirs. Taipgi ir 
jos duktė (tavo anūkė) sunkiai ser
ga. Todėl jeigu da nori jas 
matyt, parvažiuok tuoiaus! 
kas jį žino, meldžiu pranešti.

Magdalena Kyrsha.
92 Clinton Place

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 25 iki 45 
metų. Aš esu 49 metų turiu savastį 
vertės ,$4,000. Atsišaukiančios ma
lonėkit prisiųsti ir paveiksią.

Franciškus Melauckas,
240 Wėbber str., Toledo. Ohio.

gyvas
Jeigu

(33)
Yonkers, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 30 iki 35 metų amžiaus, aš esu 
35 metų. Gali atsišaukti ir našlė. 
Platesnes žinias suteiksiu per 'aioką. 

Frank Berzinskis.
4510 So. Lapių st., Chicago, Iii.

teritorialio apsirubežiavimo Fridrichas Engels ir Vilius 
mintis; tautos virsta politi- Liebknechtaš 1848 metais 
nėmis vienatomis—valstybė- stvėrėsi už ginklo ir nuėjo 
mis. • 11 ’ 1 •

Valstybe ’ virtusi tauta 
nustoja pi ūmesnio savo cha
rakterio. Skaityti valstybę 
tauta anaiptol jau nėra gali
ma, nes ne valstybė yra pa
matu tautai, bet tautos lie- iki savo mirties atleisti 
kasi tik medžiaga valstybei palikimą didelės 
steigti. Nacija nėra tauta, dalies Austrijai.
Valstybė nacija veidniainin- talistinių valstybių tarpe ta 
gai vadinama. Iš ekonomių vokiečių sąjunga greit virto 
nio keitimosi bėgio nevieno- valstybe ir ta valstybė atne- 
dumo ir tautinės idėjos iš-šė vokiečių tautai ne gęro- 
plaukia ta begalo klaidinga vę,bet kaip matome,didžiau- 
nuomonė, buk 'tauta, kaipo šią nelaimę. .Tai, kas buvo 
politinė vienata tą patį reiš- vakar, nebus jau rytoj... 
kia kaip ir kultūrinė viena-,Šiandien socialdemokratijos 
ta. Šitokiame manyme kaip principu yra vidujinis tau- 
tik ir matosi tatai, kad ai-1 tos išvystymas, kultūrinės 
niai prosenių žodžiais re- nepriklausomybės užtikrini-

karės laukan, kad kovojus 
už sujungimą visų vokiečių Į 
vieną demokratinę-tautinę 
sąjungą. Augustas Bebelis 
ir Liebknechtaš negalėjo 
buržuazinei savo valstybei 

už 
vokiečiu 

Tikkapi-

niai prosenių žodžiais re- nepriklausomybės užtikrini- 
miasi, nors tų žodžių viduji-1 mas. Austrijos socialdemo- 

i savo suvažiavime 
Berne delei tos valstybės 
tautų savitarpinės kovos 
suformulavo tautų apsi
sprendimo principą ir jj vi
sos Europos socialdemokra
tų partijos be jokių pataisy
mų užgvrė, tuo budu dedant 
ji Socialdemokratijos pro- 
graman. Tas principas rei
kalauja kiekvienai tautai 
laisvės, kultūrinės nepri
klausomybės ir teisės spręs
ti apie savo likimą. Tik pa- 
briežiame, kad tatai ne vieš
pataujanti valstybėje tauta, 
bet autonomiškos joje tau
tos savo liuosa valia gyve- 
niman vykina, kad ga
lėtų atsirast visų tautų fede
racija

nė intura ir prasmė %enai iš- Į kratija 
laukinių sąlygų likosi pama
tiniai perkeistos.

Valstybės budavotojai, 
savo tvarinį puošia tautybės 
sentimento skraiste. Tau
tos gi apgynėjai stoja prieš 
valstybę, kaipo tautos nai
kintoją. Iš čia susidaro tas 
klaidingas tautybės pras
mės supratimas ir aiškini
mas. Šimtą kartų sakyk, 
kad žodyje "tauta" supranti 
tik kulturinę-derookratinę 
sąjungą, o nesusipažinęs su- 
socialdemokratijos princi
pais asmuo vis tau atrėžš, 
kad esi nacionalistinis impe
rialistas, gi imperialistas 
apskelbs tave ’’tautos išda
viku — išgama.’’

Tame tai ir gludi tas už
burtas ratas, kuriame žmo
nės nuo senai kamuojasi.

Valdančiosios tautos pro
letariatas krypsta link nai
vaus kosmopolitizmo, už 
niekšystes klaidingai smer
kdamas ne savo valstybę,bet 
savo tautą. Valdomosios gi 
tautos žmonės laikosi nai
vaus savo 
dažniausiai 
kad tame nacionalizme dyg
sta valstybinė idėja, kuri tik 
ir neša tautoms priespaudą. 
Gi tikrai susipratęs proleta
riatas kovoja prieš kapita
listu klesą ne tuo tikslu, kad 
proletarus kapitalistais pa
darius, bet kad panaikinus 
teisę, leidžiančią vienam 
žmogui samdyti kitą žmogų, 
kad už ji darbą atliktų ir jis 
dirbančiojo triūso vaisius 
pasiimtų. Tolygiai tautų 
klausime socialdemokratija 
stovi ne uz panaikinimą val
dančiųjų tautų, kad jų vie
ton stačius valdomąsias, tik

Internacionalas.
& >>

nacionalizmo, 
užsimiršdami,

Kiek su tais Socialdemo
kratijos principais skaitosi 
LSS. centro sekretorius, J. 
Stilsonas, užreikšdamas, kad 
Amerikos lietuvių darbinin
kų — anot jo, "Naujienų” 
ir ’’KeleKio” — protestai 
prieš mūsiškių nacionalistų- 
imperialistų pasiryžimą su 
kaizerio pagalba steigti Lie
tuvos valstybę, yra tik vaikų 
"zobova,” muilo burbulas! 
Visiems kitiems musų ”kai- 
riemsiems,” diktatorių auto
ritetą pasisavinusiems, atsi
žvelgiant į jų su socialdemo
kratijos istorija ir progra
ma apsipažinimo laipsnį, ga
lima atleisti ir j jų rėkavi
mus nutylėti. Bet Stilsonas 
nori figūruoti kaipo ''socia
listų vadovas,” tai šitokio so
cialdemokratijos uždavinių 
ignoravimo, šitokio klaidini
mo ir dagi darbo žmonių ko
voje abstrukcijų jam leisti 
negalima.

J. B. Smelstorius.

UŽMUŠTI IR SUŽEISTI 
LIETUVIAI FRANCUZI

JOJ.
Tarp užmuštų ir sužeistų 

Amerikos kareivių Francu
zijoj, paskelbtų pereitoj są
vaitėj, randame sekančių 
lietuviškų pavardžių:

Juozas Aukštikalnis,
So.’ Bostono, užmuštas.

M. Matusevičius, iš Det
roito, užmuštas.

Jonas Popclka, iš Chica
gos, mirė.

iš

Ke-

KATALIKU KUNIGAS 
NUTEISTAS KALĖJI

MAN.
Mt. Vernon. N. Y.

lios dienos atgal čia buvo
areštuotas kataliku kunigas 
Edvardas Heinlein už sukė
limą triukšmo, kuomet jam 

das ir kaklas iškraipyti. A- buvo Įsakyta j skambint var
pais amerikonų pergalei pa
žymėti. Teismas atrado ku
nigą neištikimu ir nubaudė 
$400 ir dviem mėnesiais ka
lėjimo, su ta pasarga, kad 
kalėjimas gali būt dovano
tas, jeigu kunigas išsikraus
tys iš šio miestelio laukan. 
Kunigas nenorėjo tūpti be- 

i langėn, todėl sutiko išsi
kraustant.

bidvi merginas nusiųsta li- 
gonoutin.

Perkūnas spyrė ir kitą na
mą ant tos pat gatvės. Gais
ro nebuvo nei vienoj vietoj.

Šveicarijos valdžia liepe 
uždaryti nuo Austrijos ru- 
bežių, nes bijomasi choleros, 
kuri sakoma jau pradedan
ti Austrijoj siausti.

Pajieškau brolio Jono Hermano, iš 
Benenų sodos, Pašventinės parapijos, 
Šiaulių pav. Kauno gub, gyveno 
Chicagoje. Jo paties atsišaukti al
kas jį žino meldžiu pranešti, už pri- 
davimą tikro jo antrašo bei tikrų ži
nių skiriu 10 dolerių atlyginimo.

Kari Herman
810 Chateau st,

N. S. Ęittsburgh, I'a.

Pajieškau krikšto motinos Marijo
nos Buividukes, paeina iš Kauno gub., 
Čekiškės miestelio. Malonėkit atsi
šaukti tuojaus. (33)

Marijona Vaitkevičiūtė
668 No. Montello st, Montello, Mass.

As Petras Bekmon pajicškau savo 
draugū ir pažystamų. Paeinu-iš Kur- 
I i and i jos, šinbergo. Kas pažysta 
mane is tų vietų meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų rekalą. (34)

Petras Bekmon.
234 Reed str., Philadelphia, Pa.

Pajicškau Antano 
čiaus, iš Ičiur.ų sodžiaus, 
kių valsčiaus, Panevėžio pav., 1 
no gub., gyveno Detroit, Mieli, 
paties atsišaukti ar kas jį žino 
dziu pranešti.

Antanas Biriu nas.
3250 Edgemont str., 

Philadelphia Pa.

Armonavi • 
Skributiš- 

Kau- 
Jo 

mel-

Pajieškau pusbrolių: Petro ir Sil
vestro Braunių. ir kaimynų: Stanis
lavo ir Juozo Purtikų, Kazimiero ir 
Mikolo Savickų ir Petro ir Jurgio 
Usonių; visi Kauno gubernijos, ‘Vilk
mergės pavieto, Janušių sodžiaus. 
Kas apie juos žino arba jie patįs mel
džiu pranešti šiuo adresu; (33)

Juozą? Brovvnis,
148 Athens str., So. Boston, Mass

Pajicškau giminaitės Elzbietos Ge- 
niutės, Kauno gub., Novoaleksan- 
drovsko pav., Papilės parap.. Gegu
žių kaimo.

Fabijonas Striško,
4059 Gladvs avė., Chicago, III.

Didžiausi Columbia Krautuve Chicagoje
Lai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklamacijos Jusu namuose!
Linksminkitės balsais, muzika ir šokiais igraintais ir įdainuotais per geriausius 

Lietuviškus Artistus.būdami namieje!
Nėra tokio Lietuviško namo, idant nebūt u kokios nors muzikos.

LIETUVIŠKI
E2356
E2358
E3313
E3188
E2397
E3344

Pajieškau pusbrolio A. Mardoso, iš 
Plovėjų sodos, Salako valsčiaus, Eže- 
rėnų pav. Kauno gub., gyveno Det
roit, Mich. Jo paties atsišaukti al
kas jį žino meldžiu pranešti.

J. Mardosas, •
2936 W. 40-th str., Chciago, III.

(33)

Pajieskau pusbrolių: Liudviko Par- 
šanies ir Frano Mateikio. Aš esu 
pašauktas į kariumenę ir būtinai su 
jais norėčiau dėl svarbaus reikalo su
sirašyti. dėlto jų pačių ar kas juos 
žino meldžiu pranešti. > (33)

Jonas Musteikis,
2v04 VVatson str., Pittsburgh, Pa.

. Pajieškau Alfonso Lipskio, lenkas, 
pirmiau gyveno Lawrence, Mass. Vil
niaus gub., Trakų pav., Žaslių parap.. 
taipgi Motiejaus Sedlicko, Domicėlės 
Liogaminiukės, žižmariu miestelio, ir 
Marijonos Jančiuniukės žižmariu 
parap., Lietonių kaimo. Visi Vilniaus 
gub. Kas apie juos žinote malonėkit 
praneši. (33

Franciškus Beiga,
6 Lawrcnce str., Brigaton, Mass

Pajieškau apsivedimui merginos, • 
nuo 18 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
34 metų ir man labai reikalinga gas
padinė, dėlto norinčiųjų apsivesti 
meldžiu greitai atsišaukti. Atsaky
mą ir platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. Vyrų meldžiu nerašinėti.

W. T. (33)
1008 So. Canal str., Chicago, III.

Pąjieškau apsivedimui merginas, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš. esu 
25 metų. Meldžiu atsišaukti, su pir
mu laišku prisiunčiant savo paveiks
lą, atsakymą ir platesnes žinias 
teiksiu per laiška. (33)

T. C. C. : .ji
133(1 Russeli Rd., Cleveland, Ohio'.

Šiuomi sveikinu visus savo drav-* 
gus ir pažįstamus, gyvenančius pia- 
ciame pasaulyje ir linkiu visiems ge
riausios kloties.

THOMAS KASSALES, 
4008 E. i-st str..

Los Angeles, ( ai.

Pajieškau savo žmonos Ko.stancijos 
Karbaravicicnė.-, po tėvais Mockevi
čiūtės, Kauno gub., Alcksandrovsko 
l>av., Vydžių miestelio. Ji prasiša
lino i 1 Birželio šių metų su Antanu 
Šimkeviėiu. 48 nu tų vyiu. Ji turi

43 metus. Męs sutikime gyvenome 
18 metų. Brightone išgyvenome 11 m. 
Čia jų ir paveikslai. Kas patėmys, 
malonėkit man pranešti už ką busiu 
dėkingas. (33)

Justinas Barbaravičius.
54 Lincoin str., Brigiitoii, Mass.

PA RD AVIMAI.

kaip
kaip garsiu 

natų, 
iš- 

me- 
pa-

No. 45. Kaina $15.00

CHICAGO, ILL

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Kerniaus, iš Saluntų parapijos, Tel
šių pav., Kauno gub. Keturi metai 
atgal gyveno Chicagoj. Jis pats ar 
kas kitas malonėkit pranešti.

Kazys Černius,
2G0 So. Leonard str

Waterbury, Conn.

(32)

PARSIDUODA FARMA.
Su visais įrankiais ir gyvuliais.
56 akrai, 20 akrų išdirbtos žemes, 

36 akrai miško; 1 arklys. 5 raguoti 
gyvuliai, 2 kiaulės ir tt. Stuba 33 
pėdų ilgio, 21 pločio. Kiti įtaisymai 
veik nauji. Parsiduoda už $900. Prie
žastis pardavimo — serga moteris. 
Kas norėtumėt geros farmos pigiai 
pirkt, atsišaukit nevėliau 30 rugpiu
čio. (33)

e*

Labai gražūs 
Modelis

Šitas modelis Co- 
Tunibia Grafanola, 
turi visus reikalin
gus dalykus muzi
kos, turtingai ir 
puikiai išrodo. Už
laiko smagų ir gry
ną kaip varpeiio 
balsą, 
taip ir tykiu i 
Skrynelė yra 
dirbta ąžuolinio 
džio ir gražiai 
dirbta.

Ne. E75.
Kaina $75

negaliNeturi nusiminti.
išgirsti baiso geriausių sviete ar
tistų, kadangi jie neatsilanko Jū
sų gyvenimo vietoje. Nusipirk 
Grafanolą iš kurio gali išgirsti vi
sų artistų balsus kokių tik nori ir 
kada tik nori.

No. 55 Kaina $55.00.

Pajieškau Kazimiero Barančiaus, 
pažįstamų ir liitų draugų, kurie pa
eina is Kauno gub., Raseinių apskri
čio, Balanių viensėdijos. Meldžiu at
sišaukti už ką busiu dėkinga. (34) 

Antanas Zajaskis.
5904 Cedar avė, Cleveland, Ohio.

-v-------------------------------------------------------
Pajieškau sesers Zofijos Zamais- 

kiutės po vyru Grubiiauskienės. Du 
metu atgal, gyveno La Porte, Ind.

Tūrių svarbų reikalą ir jį pati ar 
kas apie ją žino meldžiu puąnesti.

John Zamalsky. (34)
9 E Walnut str, Stamfoid, Conn.

A. RUDZEVICH.
Lac Supereur. P. (J.. Canada.

REKORDAI:
(Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
(Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
(Eina Garsas nuo Rubežiaus ir Sukruskime Broliai. 
(Ant Kalno Karklai Siūbavo ir žalia Rūta. 
(Klumpakojis ir Koketka Polka.
(Suktinis ir Valia, Valužė.

VISI GRAMAFONA1 GRAJINA COLI MBIJOS REKORDUS.
Kaina po 75c. prisiuntimo kaštus mes apmokame. •
Užlaikau bidžiausį pasirinkimą rekordų: 
Lietuviškų, Ruskų, Polskų, Angliškų.

DIDELI KATALIOGĄ
Rekordų, Gramafonų, Lietuviškų knygų. Auksinių daiktų. Laikrodėlių ir tt.

RAŠYK arba kreipkis ypatiškai;

Pajieškau sesers Onos Daroškevi- 
čiutčs, Suvarkų gub., Lazdijų parap.. 
ii gyveno pirma Montreal, Kanada. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti. ar kas žino pranešti.

Vincentas Daraškevičius,
36 Su|>crior avė.

Cleveland. Ohio

PARSIDUODA FARMA. •
Arba mainom ant namo. 40 akrų 

gerai išdirbtos žemės, arti prie gelž- 
kelio stoties, parsiduoda pigiai. Sa
vininkas senas ir neišgali apdirbti.

L. PETKOSE L
Corridon. Mo.

1

PARSIDUODA visi Earbarnės į- 
rankiai ir barbernė išsiduoda ant rau
dos. Biznis gerai išdirbtas, vieta ap
gyventa lietuviais ir lenkais. Savi
ninkas mirė todėl gera proga nupirkt 
Platesnių žinių klauskit.

'Irs Severą Augustinas,
15718 So. Halsted str.

Harvcy, III.

(32)

No. 18
Kaina $18.00.

Pajieškau švogerių Antano Tarazo 
ir Jono Maciko, Kauno gub.. Rasei
nių pav.. Novoaieksandrovskos vo- 
lostės. Kas apie juos žinot malo
nėkit pranešti arba jie patįs lai atsi
šaukia. Jonas ZoHs, (32)

BOX 248, Sydney Minės,
N. S. CANADA.

Prapuolė burdingicris ir gaspadinė
Apie mėnuo atgal So. Bostone pra

puolė Antanas šule, kuris buvo pas 
I’. Puziną ant burdo, ir kartu su juo 
dingo gaspadinė. Ona Puz.inienė. Kaip 
pats burdingierius, taip ir jo šeimi
ninkai nesenai atvažiavo į So. Bosto
ną iš Chicagos. Pabėgėliai paliko ir 
savo algas už pusantros savaitės Wal- 
•*-ortho mašinšapėj. Burdingieris yra 
augšto ūgio, tamsiai geltonų plaukų, 
be ūsų, apie 30 metų amžiaus ir tru
putį šleivas. Moteris taip gi dikta. 
šviesių plaukų. Kas juos patėmys, 
meldžiu tuojaus duot man žinią.

Jonas Petronis. (?>2)
4 City Point Court,

So. Boston, Mass.

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos i 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos pasekmė, tai būtinai kiekvienas 
lietuvis turi perskaityti naują knygų

Kas tai yra religija?
Toje knygoje yra nurodytas religijos 
atsiradimas ir jos veikimas nuo pat 
pirmpradinio žmogaus iki musų die
nų. Kaina, $2.00 apdaryta $2.50.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant kataliogo ar at
sakymo reikia už 3c. stempą prisiųsti.

F. MILAŠAUSKIS,
13 Atlantic st.. So. Boston, Mass.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

j. rimkVs
I*. O. ROX llvlbrook. Mass,

f



BUM0R1STIKA.

Išsiplepėjo.
Kunigo gaspadinė Matil

da Busieėjusi mainerio žmo-

GARSAUS NORttOODO 
NAUJIENOS.

Norwood, Mass., tai gar
sus miestelis. Juk neveltui 
ir Didro ”Laisvės” 50-tam 
numery Norwoodą taip iš
garbino. Draugijų čia turi
me turbut tiek pat, kiek 
žmonių; ir visos jos kruta, 
gyvuoja. Tiktai Sandara, 
rodos, po palągų pasimirė. 
Vyčiai irgi džiūsta, lyg ko
kios ligos apsėsti. Sakoma, 
kad kunigas jau ir paskuti
nį patepimą davęs.

Kaikurienis Norwoode 
tečiaus gana sekasi. Taip 
ve lietuvis R. P. čia netikė
tai pagarsėjo. Važiavo ji
sai karu iš Bostono ir vežėsi 
„amunicijos,” nes "sausam’’ 
Norwoode tokių dalykų ne-

Draugijų Reikalai
LIET. DARR ML PA*. DR-BTĖ

Courtney. Pa. 
Valdyba* adresai:

Mikas Rakutis. —pirm.
BOX 410, Courtney,

D. Lakavii-ŪM.-pirm, pagelb., 
B0X 138, Courtney, 

Ant Bresenskis—Fin. raiti,
P. O. BO.K 64, Courtney, 

VI. Gamulis Prot. rašt,
BOX 460, Courtney, 

St. Bernotoviėią—ka?ter„
P. O. BOX 28, Courtney, 

Visi nariai,kurie gyvena toliau, 
malonėkite prisiusi visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir na 
šalpos.

Sąmonlnga gaspadinė 
visada turi savo namuose buteliuką 

l>-ro Richter io

PAIN-EXPELLER
Ncabejojantis butlas įtrinimui r.uo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

<limo, išsinariųimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta markų 

“JKARA”
3Se. ir Gie. buteliuku v:-o»e uptiek^M artis 

Mačiai nuo
_ F. AD. KtCNTER ft CO.
W-»O Hashlagton Street. New York. N. Y.

i
s

ną, Oną su vienu vaiku ant ffaĮ«ma gautj Kadangi gri- 
rankų, o kitais dviem jsiki- iš Bostono jisai jau

L andarokį, pastebi: j srnagiai jautėsi, tai nematė 
, jaV Ona tais vai_. reikalo ir už karą mokėti,
kais ir apsipylei. j konduktorius buvo ne-

Onai—- Bene su vyru gy- JabaJ mandagus žmogus ir 
. *^1 Dievas duoda, pradėjo reikalauti pinigų.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖ8
VALDYBA. 

Pittsburgb, Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colva'l Street, 
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st., 
Prot. Sekr Juozas Virbickas, •

149 Aloultrie Street 
Fin. Sekr. Pranas Urląkis, 

1525 Penr.. 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. 
Stbnišcuskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

reikia imti.
Matilda:— Kągi 

viską Dievą kaltint! 
_ T ^ePj£a .tay nekal- ’ Woodo policmanui. Lietuvis 
Unt, kada nežinai kas taiju2sfmanė išbandyti, ar iš 
auginimas kelių vaikų ant tiesų tas policmanas stip
rį. .... , • .rus — ir davai su juo imtis.

MatildaPykši, jiepyk- jr ar tikėsit, kad musų tou- 
si, Ona, bet tau stačiai į a- tietis taip sumalė ”kazoką,r 
kis pasakysiu, kad esi kvai-^j vos namo parėjo, 

, Patl v^rgą pa*— nelyginant kaip tasai ku-
sidarai ir paskui guodiesi. Inigas Mirskis bolševikų su- 

LengYa tou taip badytas, anot šliupo. Už 
sakyti, kada neturi vyro. . tokį pasižymėjimą norwoo- 

Afatilda: Labai klysti, ■ dietis lietuvis gavo du mė-
Oną. Tavo vyras, pnsidir- nesįu neapmokamo "burdo.” 
bęs, pavargęs, džiaugiasi prįe kokios srovėsJisai pri
gavęs pasilsi, visai kas kita klauso, nesakysiu, nes kleri- 
su mano, įssigamusiu, so- kalai tuojaus pradėtų šauk- 

.Prigėrusiu ir tingi- kad jų jausmus užgaunu, 
niaujančiu. Jei bučiau taip, £aci jau įnėjo Norwoode į 
kvaila, kaip tu, tai tu vaikų madą pagarsėjimas, tai ir 
ntturėciau nei kur. dėti. vargonininkas V. S. užsima- 

Angliakasio sūnūs, nė pagarsėti. Įpuolęs į kokį 
i tai „dvasios pagavimą,” ši
tas žmogus pradėjo kviesti 
soci'ailstus į debatus. Jis 
žadėjo duot net $100, kad 
tik socialistai padarytų jam 
tą garbę — stotų su juo į 
debatus. Bet kuomet soci
alistai apsiėmė debatuot, 
vargonininką paėmė baimė 
ir jis nutilo. Tik po dviejų 
mėnesių jisai susiprato at
siliepti per davatkų organą 

. „Darbininką”, buk jam neiš- 
duolą eiti į debatus. Bet 
žmonės šneka, kad ir tas at
sitikimas ne iš po jo kepu
rės išėjės, bet pačių „Dar
bininko” redaktorių parašy
tas, nes labai negramatiš- 
kai. O gal tas ir tiesa, nes 
žmonės kartais daug žino.

Šiaip gi pas mus viskas po 
senovei: žiema buvo šalta, o 
dabar karšta ir naktimis 
saulės nesimato.

Beje, tankiai skaitau laik- 
____Ml. * „dar

bai eina.’’ Pas mus gi dar-

čia v Negalėdamas iškolektuoti 
uz.’’fero,” jisai padavė musų 
. j tautieti stipriausiam Nor-

Y i" j .|Woodo policmanui. Lietuvis
tint, kada nežinai kas taijužsjmanė išbandyti, ar iš-

syk.

Ona 
sak “

Maliausko žvejojimas.
Pas tūlą lietuvį farmerį 

socialistą atvažiavo du 
kunigu vakaeijai*- praleistu 
Farmerys savo svečius nu
sivedė prie ežero pažvejoti. 
Farmerys ir kunigas Jona- 
šas sumetė meškeres i van
denį ir traukia žuveles ant 
kranto. Kunigas Maliaus- 
kas atsigulęs skaito knygą.

Kun. J.:— Ar šitame eže-‘ 
re j r didelių žuvių randasi?

Farmeris:— Beabejonės, 
tik tokių, kokią Jonaša pra
rijo ir po trijų dienų išmetė 
ant kranto, tai jau turbut 
nebėra...

—Na, o tu kitas kunigėli, 
ko vėpsai i tą savo knygą, 
imk meškerę; knyga žuvų 
nepagausi.,.

—Veizėk, koks uns bedie
vis. As atvažiavau čia ne žvi-i ^eje, taiiKiai sxaiu 
joti tie melstis,kad puns-divs raščiuose. kad kitur 
dutu dvasiu šventu cicihkui.

Farmerys;— Be reikalo,

n

GRAND RAPIDS. MICH.
Lietuvių Saną Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirmininkas P. Kaušius

1227 Front avė. 
Pirm pagelbininkas, J. J. Bielskas,

Protokolų raštininkas J. Staras,

Turtų rast 1\

Iždininkas V K

1338 Quarry avė.
--- /

1114 Hamilton .avė. 
Greičaitis.

1534 Quarry 
I j ūmas, 
1030 Muskegan- 

Treėiujų Teism rašt J. Žigupas, 
1310 Elizabeth 

Organo prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas,

Su Draugijos reikalais malonėkite

Pirmininkas P. Kaušius, 
Susinėsimų rašt. J. Štaras.

avė.

avė.

avė.

505 Crosby street. 
Su Draujr.jvs reikalais malonėkite 

kreiptis virš nurodvtu adresu.

A.

A.

K.

W.

M.

ST CHARLES. ILLINO’S.
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS 

Valdybos antrašai:
Vilkaitis — Pirmininkas, 

P. O. BOX 48. St. Charles, 
U molis — pagelbi ni akas.

58 — 2-nd str, St Charies. 
Tamašiunas, Protokolų Rast,
73 W. Illinois str., St Charles, III. 
Ęidrugeviče Turto Raštininkas.

P. 0. BOK 16, St Charles, III. 
Lukas Kasierius, —

560 4-th str., St Charles, III.

III

111.

DR. V, KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGER, ILL.

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

A. Urbonas sekretorius, 
B0X 475. STEGER, ILL.

DIDŽIAUSIA Ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIU KRAUTUVE

So. Bostone.
Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk* 

kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio 
ir jo vertų, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
kad m«« **rdModaiw v laką daug pigiau v už viską gvarantuojame.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbų gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejgme per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausių kainą. 
Klupdami kpinų ir reikalaudami nurodymų įdėkit trasos ženklelį at
sakymui. •

P. VALUKONIS,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

i.
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P. and A. Phone. 
McKees Roeks 22 W.

J. A. Katkus
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Geras apetitas | 
^reiškia gerą sveikatą. Kad suju- <r 
-Į- dint apetitą, palaikymui , geros » 

sveikatos ir pagelbėt organams 
ijž gromuiiavin.o darb t. kurie turi 

atlikt tai kielivieną dieną, reikia -k 
T laiks nuo laiko imti dožą gorų į 

skilvio vaistų, kurie žinomi:

Severos I
Skilvkiis Biteris

(Severa’s Stomach Bittors). .

<S5

Š
I

:»>

■»3 Jis yra išbandytu vaistu, kuris y- < > 
-C ra populiarišku visoje Ameriko- ;;

je. Yra tai žinoma skilvio gy- < > 
Jzduolė. Jis yra žinomas kaipo š Į 

vaistas, kuris sužadina apetitą.
lėngvai valninantis ir jo pride-<5 

j; rystė yra sutvirrint silpną skilvį, j 2 
-L Jis prašalina užtieti jimą. Pa- j; 
<į> sėkmės jo vartojimo yra visados < Į 

užgranėdintinoms. š;
-j- Kaina 75c. ir $1.50. Aptiekose. <

F. Severą Co., Cedar Rapids,Ia.š

KAIP KAD ”TANKA."
Karės lauke sausžemio 

šarvuočiai laivai, vadinami 
"Tankomis” niekad neapsi- 
vilia noro persiplėšti per 
priešo apsigynimo liniją. 
Tap lygiai Trinerio Ameri
koniškas Elixeris nepasiro
do nepasekmingu reikale iš
valymo skilvic. Jis nesusta
bdomai eina pep visus vidu
rius, naikindamas visas 

’ kenksmingas ten substanci- 
ijas, teikiančia šiltą viętą 
'ligas nešančiom bakteri-, 
(joms. Jis atitaiso apetitą ir 
’ pataiso vidurių nevirškini- 

bai visai neina, tik darbinin-:m;i; tTa* <r}un»iausVl

i 
i 
Į

kunige maldOTnis save vai- kai eina prie d’arta Turi eit gyduolė nuo ,.dv.i-i j užkietė- 
... .... t—galvos skaudėjimo,

Navatiifatėjolai- nerviėkumo ir abelno apsilp- 
nejįjno, Kama aptiekose 

| kunigėlis pas mus geras, Stebėtis reikia, kaip

gini. Matei, kiek jų apie 
mano triobas skraido, tik be 
kylpų ar šautuvo jų nepa- 
gąusl

Angliakasio sūnūs. rfarbininkų neskriaudžia, už 
tai ir savo gaspadinę myli. 

Bevardis.

dirbt net ir tie, kurie neno- 
ri dirbt.
kai.

galvos skaudėjimo,

pigiai nupirko.
—Ką, tai jau ir savo Joc-į

nūs namus nusipirkai? Pui-j ATITAISYMAS KLAIDŲ.
Keleivio” 29 num., kores-ku! Ar daug mokėjai? 

—Visai pigiai. 
t-Sakaf pigiai? Nagi...

i Trinerio Linimentas malši
na skausmus, paeinančius 
nuo. reumatizmo, neuralgi
jos ar podagros. Greit pa
gelbsti nikatelėjimuose, išti
nimuose, raumenų sukimuos 
ir kojų pavargimuose. Kai-

—Taip, žoužiu sakant, nei mino mirtį, p: 
skatiko, tik pats save atida-, velionis prikiš 
viau pačiai.

"Keleivio” 29 num., kores
pondencijoj iš Providence, (na aptiekose 35 ir 65c. Išsi- 
R. I, pranešame apie St. Jog- (rašant — 45 ir 75c. Joscph 

’ Triner Company, Mfg. CLe- 
mista, 1333 — 1343 So. Ash- 
land avė., Chicago, IH.

išminėta, kad 
i velionis priklausė prieš Sv. 
!Jono Krikštytojaus Dr-jos. 
bet nepaminėta, kad ir prie 
DŪK. Gedimino I)r-jos jisBereikalinga pastaba.

Traukiniu važiuoja du ke- i prigulėjo. Abi draugijos už- 
lefviu ir sėdėdamu šalimais ’>«!"« velionio palaidojimu, 
vienas kito tyli, fcnekėsnisl

• v • ... 1*1 ___  1 •jų, kad įtraukus sąsiedą kai- apsiziurėjimą paliko stambi 
bon, pastabi: klaida straipsnyje "kaip bu-

—Baisus lietus lauke lyja. v® paimto Bastilė,” kur pa- 
—Ką, temsta sakai? — sakyta, kad Bastilė paimta 

klausia apykurtis sąsiedas. ! 0 ^uti
—Lauke lyja.

' -Kaip?
—Sakau lauke lyja! —

j. 1789 metais.

i Pompejos miestas likoei 
sušunka suerzintas pastelė Vesuvijaus ugnakalnio pe- 
tojas. , lenais ir skysta ugnim už-

—Bereikalingai tamista' verstas 79 metais po Kris-
man tai sakai, nes as ir pats tut Miestas egzistavo dau- 
jnatau. ♦ giau kaip 1,600 metų.

APTIEKA
Triaingiaobia ir Geriaaai*

• Sutaisom Receptus su di
džiausia utydu, nežiūrint ar i* 
Lietuvos atvežti ar anierikonįš- 

Iki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap- 
tiekor: us.

EDVARO DALY, Savininkas 
18 troacw3f, Ss. Boston. 
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

Rusijos Revoliucijos 
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

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

GROSERNĖ IR BUČESNĖ. 
Bunu už Perkaibėtoją visokiuose 
reikaluose arba teismuose, 
teikiu visokias informacijas 
dyką. LAUNDKY.

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore St, P.ttsburgh, Pa, !

Dr. A. Montvid
■ • i.

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.
Chicagb. III.

Miesto offisas: 
1553 W. Madjspn Street,
Suite 600—612“* 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

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

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

AR NORI. KAD MERGINOS 
MYLIT V?

Jeigu taip, tai nusipirk

Siutus, Overkotus I 
ir kitokius Rubus

M«* «žtikriBąm, kad Jų* sučėdyiit pinigu 
ir turėsit* GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
nw* imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mteraojam rabų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai uesudarko žmo
gaus išvaizdų* ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS RASI U V AM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI IfiVALOM IR I&PROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras jr užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jas* brabs iietovi*

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

Telefonas: So. Boaton—21011Ant 21 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantaotas ant 20 me
tų. Ypatinga* 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.
90$ Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL

Aš, Alena Kestovska, pasir 
dan visai publikai akyse.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRŽNAS, Pref.
1707 S. Halsted St, Tel. Canal 6417. 

Chicago, 18.
, Mta apgarsinimų turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir .pasilikt.

KARE IR LIGOS!
KARI, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Kart pataro žmogų, o ypač tą, kurio vai
kai, giminaitis ar draugas randasi kovos 

lauk* bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rupinHsiti, o tąs trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Kart yra priežastimi valgio produktų 

pabraagilM, delko paprastai žmonės 
bei darbtoiakai turi permainyti jiems 

prįyrMtv* vhlgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinee J. Daunorus Tre jankoa 

arba Tr«jte D«vinerios. Kaina dėžu- 
’ tte tu prisiuntimu 50 centų. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pacto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Žmogaus Išsivystymas
KAIP IR I* KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS. NEKURIE SAKO.
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ? 

AUDIMO APDARAIS 50c.
KAINA 35c.

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina Šita knyga. Jeje telpa paveikslai kokiu bu
dai toji ferma išsivystyme keitėsi iki priėjo prie žmo
gaus.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUiREVlčIAUS DAINAS. 
PARAAĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURT AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO zILOS SENOVĖS.

Iš jw wiią»si, kad* musų prateviai vogdavo 
žM»»as, vtiiau pirkdavą. Kaip motinos parduo- 

gųve ąąw dukteris. Kuktos vestuvės ir laidotuvių 
ųpeir»ą ir kaip jas keitėsi.

T»i yi«*ą kapR» lietuvių kplbąje. kuri taip smul- 
kią^iJįnrUd—t mtiųų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
Hlfop gj«rrr 1A|NA

GRABAIS AURIMR APDARAIS 5*e.

Debatai socialistiį 
su klerikalais.

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lovellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai '‘kolegijos stu. 
dentai” sočiaiisti) buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo "forni- 
*ius” turėjo bėgti iš avetainės.

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

Susipratę darbininkai turėtų pasi. 
-upinti, kad tos knygutės kuo dau- 
riausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio” redakei. 
joj, kaina tik 10c.

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

"KELEIVIS” 
♦55 BRO A DW A Y, SO. BOSTON,

KREST KENDĖIŲ.
• ji niekad nepamirš jus, nes 
sendtm Rurdjinaas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’« Crest Kan
džią. Jeigu negali gaut kitur 
tai prisiųsk mums dolerį, t 
gausi vieną svarą geriausi) 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone
K. MDLAUSKA8

ŪŠ BROADWAT,
8OUTH BOSTON. MAR*

HOME ! 
K vilt u i i z e H
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VirlaŪtotM k»y<aa gaunamos "Keleivio” knygyne.
Itoadtoat fiiaitua adresą ažrašykit taip:

-Ksuervis-
SO. BOSTON, MASS.



ROMĖNŲ
PASAKA.

apsikarsčiusių, kumšffias au- «. pūdą.'

Senai-senai, da tais lai
kais, kada Livinijos pusty- 
nės nelankydavo tiek daug 
keliauninkų, kiek dabar, 
svarbiausiu, o beveik ir vie
ninteliu pustynės gyvento
jų užsiėmimu buvo liūtų 
kultūra; laisvas tos kultū
ros plėtojimas nešė puikų 
rezultatų: liūtai sapiečiais 
spiesdavos ir, jei galima taip 
išsitarti, prisieidavo tik nu
silenkti, kad paiėmus vienų 
jų. Iš ten tai romėnai imda
vo i savo cirkus žvėrių vieš
pačius.

Ir taip, tame krašte gyve- 
no sau jaunas, išdidus liūtas, 
smagiai sau laikus leisda- 
vęs; mylimiausiu jo užsiė
mimu buvo medžioklė -r- ji 
jam būdavo netik žaisme, 
bet ir pragyvenimo šaltiniu; 
kada ji apsėsdavo meilės 
karštligė, jis pasijieškoda- 
vo laikinam šeimyniškam 
gyvenimui urvų, bet kaip tik 
liūtukai paaugdavo, jis^ ant 
greitųjų suteik s jiems 
pradinį išauklėjimų, palik
davo nuosavai jų valiai ir 
-soif s§ABpi9 sp?d ‘miosadna 
koti naujų prietikių.

Vienų kartų apie vakarų, 
laike savo paprasto pasivąi- 

' kščiojimo, jis užsimąstyme 
neapsižiurėjo, kur žingsnį 
stato, kojos paslydo ir jis 
pasijuto giliame griovyje 
beesąs. Gridvis ačiū jo ja
me atsiradimui tuoj pavirto

•v

gštyn iškėlusių baisių žmo
nių būrelis.

Baimės apimtas ir 
bės sukrėstas suriko: 
deliai! Atidavė mane krikš
čioniams!” Pamąstęs, kad 
atsipriešinti nėra galima, jis 
ramiai atsigulė laukti mir
ties.

31, 1J>18, as reąuired by the Act of . 
October 6, 1917. i

Taothč apsauga Moteto į
ritus ir Vaikams.

Slivinski Michael, nuo gi- vų. 
minių.

Defei LMPS. 0 Semūvim
Spalių mėnesio 4 ir 5 die

nų žada įvykti Amerikos 
1 Lietuvių Moterų Progresy- 

vio Susivienijimo 2-sai su
važiavimas Philadelphijoj.

Reikalinga kaikurįe klau
simai padiskusuoti' kad su
važiavus lengviau galima 
butų juos išrišti.

Vienas tokių svarbių-klau
simų, tai įsteigimas LMPS.' 
organizacijoje apdraudos^ir 
pašalpos skyriaus.

Mano nuomone, toks* ap- 
draudos ir pašalpos skyrius 
yra reikalingas if svarbus. 
Jis turėtų būt įsteigtas se
kančiais pamatais:

Apsidraudžiant ant 150 
dolerių posmertinės, mokės- 
ties — 15 centų mėnesiui.

Apsidraudžiant ant 6 do
lerių pašalpos ligoje, mokes
tis — 30 centų mėnesiui.

Apsidraudus posmertinei 
ir pašalpai, reikėtų mokėti 
45 centai apdraudai, gi 5c. 
mėnesiui skyriaus vedimui; 
viso 50c. mėnesiui.

Mokant da 15 ar 20c. mė
nesiui LMPS. reikalams, na
rė išmokėtų per mėnesį or
ganizacijai 65 ar 70c. Betj liutoduobę. Štai nežinia ? , d J ,1;„, k 'ii':,iš kur plyna atnešė geleži- į"tų aprupmta ligoje tr mv 

--- :--- :~K1uotUS ne",
knriP a t I žinoma, Įstojancios i ap- „pilidraudęs skyrių savo _ keliu

žmo-
nuc :

Vin-

i

Juo-

nuo

Zig-

nuo

nuo

Petkunaitė Tekle, nuo tė-

I

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

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

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

Purenąs P., nuo Valomeos 
Jono Purenu.

I Rasimas Juozapas, nuo Mar
celės Rinkevičių. 

Rudzinskas Stanis, 
Marijonos Aukščionių. 

Senulis Martinas K., 
draugų.

Sepetorska Marijona, nuo 
giminių.

Šleivelis Steponas, nuo gi
minių.

s, nuo 
šeimynos.

Staškevičius E, nuo 
nos ri vaikų.

Stiklekis Jonas, nuo 
co Lakicko.

Zakarzevskis Antanas, 
nuo giminių.

Zuk. Kaz. lvanov, nuo mo
tinos.

Aleknovich Josef, nuo Te- 
ofilios Aleknovicz.

Andrijauskas Petras, nuo 
Povilo Andrijausko.

Aliušas Antanas, nuo O- 
nos Milius.

Andriukaitis Jonas, nuo 
Jono Andriukaičio.

Anskelis Jonas, nuo Kaži 
miero Anskelio.

Bersčilionis Al., nuo 
zo Bersčilionio.

Bauzis Konstantas, 
Monikos Bauzis.

Borisas Ignas, nuo 
mo Čaplikas.

Bumbljs Antanas, 
Petro Bumblio.

Budris Jonas, nuo Antano 
Budrio.

Baltušis Aleušas, nuo Ka
zimiero Baltušio.

Balčiūnas Juozapas, 
Kazimiero Balčiūno,

Balčiūnas Napoleonas, 
įuo Antano Balčiūno.

Berzitis Dominikas, nuo 
Vincento Berzičio.

Balčiūnas Papoleonas, 
tuo Onos Sirbikas.

Balčiūnas St, nuo Elzbie- 
:os Balčiūnas.

Bačkis Franas, nuo švegž- 
lų, Bačkių ir Petro Blėdis.

Bilaitis Anadrius, nuo Ma
rijonos Silauskienės.

Borgaila Konstancija, nuo 
Aleksandro Radvilavičiaus.

Puikus Liudvikas, nuo 
Balčiūnų,

Butkus Antanas, nuo An
tano Butkaus.

Čepaitis V., nuo Petrone- 
ės Muraskių.

Cvirko Ona, - Julija, 
Jozefos Cvirkų.

Deltuva . Antanas, 
3altraus Račkausko.

Jasionis Paulina, nuo Ja- 
ionių šeimynos.
Jankauskis Kaz., nuo Jo- 

įo ir Domicėlės Jankauskų.
Kačinskis Isaac, nuo 

•inskų šeimynos.,
Kazauskas Juoz 

Lazauskų šeimynos.
Klinga Dominikas, 

vlarcikonių šeimynos.
Kotarskis.Leonas, nuo Ve- 

onikos Rupeikos.
Kulikauskas J., nuo Vero

nikos Ratkevičiūtės.
Lauzinas Ona, nuo Jurgio 

°ešio.
Liutkevičius Anelė, nuo 
Konstantino Lutkevič. 
Matukaitis K., nuo Jievos 

Vfatukaitis.
Mintauskis V. O., nuo Juo- 

:o Mintauskio.
Paulėkas Kaz., nuo Mag- 

lelenos Paulėkų.
Paviliunas Simon, nuo O- 

ios ir Anastzijos.
Pečiukas Petras, nuo tėvų.
Armalas Leon, nuo Arma- 

ų šeimynos.
Balčiūnas Antanas, nuo 

Petro Balčiūno.
Baranauskas Antanas, 

nuo M. Baranausko.
Brusokas Jurgis, nuo G. 

Ponios G. Brusokas.
Byronas M., nuo Juozo Vi- 

aniškio.
Darulis Adolff S., nuo Da- 

ulių šeimynos.
Gūžys Jurgis, nuo gimi

nių.
Herman Antanas, nuo 

Raulo Anzmonaičio.
Jalovecki Stefon, nuo Juo

zo Jaloveckio.
Juodgūdis Andrius, 

Tievos Juodgudis.
Klimanska Justina, 

šeimynos.
Koniuskevičius Ant, 

giminių.
Minkevičius Julia, 

Frano Mankevičiaus.
Pacauskis Adomas,

Domininko Pacausko.

Matenjalistiškas
Istorijos
SupratimasVyrams išeinant atlikti 

savo pareigas kariumenėje, 
jųjų šeimynos neretai susi
duria su labai dideliais keb
lumais. Žinoma, valdžia ne
mano šaukti į kariumenę to
kių vyrų, kuriems reikia sa
vo šeimynas aprūpinti; te
čiaus aplinkybės lievisada 
taip švelniai susidavadina ir 
tokiu budu, pasitaiko, kad 
namieje gali atsirasti var
gas.

Beveik kiekviena jauna 
moteris pati susiduria su 
tuomi, kad jai reikia aprū
pinti savo ir gal vienų arba 
du kūdikėliu. Tokios mote- 
rįs privalo turėti viso ko jos 
suraminimui ir tokių para
mų, kokių tik galima jai su
teikti. Todėl naujasai fede- 
ralis Įstatymas, pagal kurį 
kiekvienas kareivis siunčia 
dalį savo algos šeimynai, 
taipgi skiria tokiai šeimynai 
pridėtiną parama — pašal
pų, kas beabejonės, suteiks 
tokioms šeimynoms didelį 
palengvinimų.

Kad ir šeimynų tėvai yra 
neatimami, ir tai esama 
tūkstančių tokių šeimynų, 
kurios yra priverstos pasiti
kėti ant truso bei uždarbio 
abiejų — vyro ir jo moters. 
Kada vyras neuždirba gana 
algos pragyvenimui, tada ii 
motina priversta palikti 
jaunus kūdikius ir eiti į dar 
bų, kad prigelbėjus šeimy
nų išmaitinti. Tokiame at
vejyje nukenčia vaikučiai. 

'Kad užbėgti tokiems atsiti
kimas už akių, Suvienytų 
Valstijų Darbo Departa
mento Vaikų Biuras ragi
na, kad vyrams su šeimy
noms butų mokama užtek
tinai algos jų šeimynų užlai
kymui.

Jeigu tėvas uždirba ma
žiau, negu $550 į metus, tai 
kūdikių tokių šeimynų iš 
miršta du kartu tiek, negu 
pas šeimynas, kur tėvai už 
dirba $1050 arba daugiau

Sloans
Liniment

/=yi//y

TRUMPI IK AliKVS STRAIPSNELIAI 
PROL ET ARI AKOSIOS FILOZOFUO8.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NU0TIKIU8.

KNYGA PADALINTA į A4TUON18 SLYRIU&.
SKYRIUS L įvairus Istorijos supratimai.
SKYRIUS II. Materijaliikx.is Isterijos sopratlaas. 
SKYRIUS IIL Išvedimi patvirtiaimL
SKYRIUS IV. Pirmoji Kryčių Karė.
SKYRIUS V. Astroji Kryšrivių Karė.
SKYRIUS VI. Trečioji Ir mkančioe kryžeivių karės.
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės sa Krikščioniais ir 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijaliikasis Isterijos Suprati
mas ir Darbininkų Kičam Usiliuosavimas.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, koris neri pla

čiais ir aiiltian suprasti pažangų draugijinį snršdymų
KAINA KNYGOS 20c.

Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant Isiiką arba 
siunčiant pinigus, adresnokit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

niais jiešmais ginkluotus ne
prietelius žmones, I 
sigabeno su saim didelį gele
žį savo dantys, apdaužęs sa
vo galingas letenas, nuvar- 
gintas, nukamuotas, piktas 
"t0^X°-TL!inJni! ET apdraudė skyrių savo or‘ 
čiu ^netrukus pasijuto iš- ganizacijoje turėti ir tas bu- 

naudinga mums visoms, keltu iš duobes, bet sykiu laukiamasis suvagia-uždarytas nelaisvėj. I į>®*to Jaukiamsa. suvaa^
Daugelio ilgų metų bėgiu ” 

jj valkiojo teriojo su ta klet- 
ka, \azmedami po kaimus ir, Apdraudos skyrius, be a- 
miestus, rodydavo zmpliam, „Organizuotų
juo toliaus jį veze, ji - musu moterų patrauktų or-; įirba S1050 arba dauriau
giau su juomi elgdavosi;, mroa aroa daugiau
dažnai per ištisas dienas už- p? pnezastis
simirsdavo paduoti jam mai- - -J--------- *
sto ir l _
ir alpstantį erzindavo įkai
tintais geležgaliais ir patįs 
drebėdami iš baimės juokda
vos, kad jis iš skausmo dan
timis griežė bei raumojo. 
Nepatiko jiems ir jo galingi 
aštrus nagai, kuriuos kar
tais išleisdavo, kad gintis 
nuo šakės, apkarpė juos.

Galų gale pasiekė jie Ro
mą ir padovanojo nelaimin
gą kalinį Imperatoriškan 
žvėrinčiun. Čia jį vėla įme
tė tamsion duobėn ir ilgam 
ilgam laikui paliko tamsoje. 
Alko jis ir troško be maisto 
ir vandens. Nelaimingas 
gyvulys mąstė: ”Kaip da il
gai jie mane kankins ir ko
kias naujas kankynes išgal
vos?” Kankynės, bado ir 
troškulio nukamuotas jis fi- 
lozofiškai pradėjo į viską 
žiūrėti ir mokslininko ramu
mu ir jis štai laukė.-

Štai vieną gražią dieną 
vienoj apsupančių jį duobės 
sienų atsivėrė didelė spraga 
ir jis triragės šakės skau
džiais dūriniais likosi pri
verstas keltis ir eiti lauk iš 
savo kapo. Išėjo į augšto- 
mis šalimais geležinėmis 
tvoromis taką, kurio gale 
matėsi skaisčios vasarinės 
saulės spindulių aplietas er
dvus kiemas. Liūtas nuste
bęs sustojo. Tatai, ką jis pa
matė vertė jį baimės apim
tą sprukti atgal savo kalėji- 
man, ką beabejo jis butų ir 
padaręs, jei nebūtų pajutęs 
užpakaly savęs aštrios ša
kės, kuri jį badė. Išstumtą 
jį kieman, karidorius užsi
darė.

Ant vidurio erdvaus kie
mo, aplink amfiteatru ap
vesto, stovėjo skarmalais

turėtų mokėti ir įstojimo 
mokestį. Bet manau, kad 
dauguma musų organizaci-

F

iavo pauuon jani indi- ina> kaJ LMpS kuopos gg. 
geialo, nuvargin aJljV0 susirinkimuose šitą svar- 

ibų klausimų diskusuotų ir 
|savo nuomones šiuo žvilgs-' 
niu skelbtų musų spaudoje.! 
Musų darbininkiškoji laik-j 
raštija šitam musų reikalui! 
neatsisakys suteikti vietos,; 
o visapusiškas klausimo iš-’ 
diskusavimas ir išgvildeni- 
mas labai reikalingas.

Barbora V. Jakštiene.

pakėlimui algos tiems vy
rams, kurie yra tėvais, nors 
iki $1,000 Į metus.

• . - - 'į

Ar žinot, kad—
Lombardų (pawnsheps) 

ženklas — tris skrituliai — 
paeina nuo Mediči giminės iš 
Lombardijos herbo. Toji 
šeimyna apie 31 metai prieš 
Kristų, Romos ciesoriui Au
gustui leidus, įsteigė fondų 
skolinimui pinigu užstorus 
imant.

Illinois pripažinta Suvie-
nytų Valstijų federacijoj, 
kaijx> valstija, gruodžio 3 d. 
1818 metais, patapdama 21 
valstija. Nuo to laiko 
metais sukanka lygiai 
metų.

šiais
100

pir-šakutės valgymui pir
miausiai pradėta vartoti I- 
talijoj, 16 šimtmečio pra
džioje; iš čia .paprotys atėjo 
Anglijon, o paskui prasipla
tino po visą pasaulį.

Amerikos prezidentai bu
vo nužudyti jiems preziden
taujant šie: Abraham Lin- 
coln, James A. Garfield ir 
William Mckinley.

- v int-r-l ■ TM

Biblijoj trumpiausia eilu
tė yra šv. Jono evangeiiios 
11 skirsny, 35 eilutė, suside
danti iš dviejų žodžių: "Jė
zus verkė.”

nuo

nuo

Ka-

nuo

Laiškai iš Lietuvos.
Petrevich Vincent, nuo A- 

nelės Petrevičių.
Rusteika Mikolas F., nuo 

Franciškaus Rusteiko.
Stučinskas Franas, 

•Jono Stučinsko. 
• Šnipis F. I., nuo šnipių šei
mynos.

Vaitekūnas Juozas, 
Domininko Mažinto.

Vismont J., nuo tėvo, 
sers Uršulės ir brolio 
vilo.

Vasaitis J., nuo Jachimo 
Nenius.

Vilkas John, nuo Frano 
ir Domicėlės Vilkų.

Brazauskas Antanas, nuo 
St Lenausko.

Brazaitis Povilas, nuo An
tano Brazaičio.

Bulovą Rožė, nuo Kazmie 
ro Bulovą.

Bekašius Leokadija, nuo 
Stanislavo Kučinsko.

Borisas Ignas, nuo Tame 
Borisas.

Bukauskas I., nuo Kristo- 
po Bukausko.

Bagdonas Juozas, nuo Ka 
rolinos Bagdonas.

Bernatonis Kazimieras, 
nuo Juozo ir Isabelės Kup
rių.

Brovnis Juozas, nuo gimi
nių. •

Blažaitis Pius, nuo Juozo 
Blazaičio.

Barpsis, Adam, nuo Ag- 
nieškos Barpšis.

Butvidas Dominik, nuo 
Juozo Merluno.

Budris Jonas, nuo Bolęs-

nuo

nuo

se- 
Po-

nuo

su Pa
veikslais

♦„m,.- .t*U«
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Pirmu
Kartu

Lietuvių :
Kalboje ;

Dabar ka tik iičja u po spandoa 

Nauja Lietuviška 
3IBLIJA 
SATYROJE

miera Biblijoa 5%xS colius, tari ĮSI 
poslapius ir 379 paveikslėlio*. Labai 
įdomi ir naudinga kieki ienai vpatai. 
ŽmoRus akaitydamaa šia Biblija ir tč- 
mydamaa > paveikslėlius, (kurie per- 
etato kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristau), užmirš vi
en savo vargu ir džiaugsis jugiai to
kia kniga icija. jam bu trumpi žie- 
mos vakarai.

KAINA TIK Sl.OO
Karinti gaut šia Biblija, pinigus 

siuskit Espreao ar Pašto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

•

«
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* "KELEIVIS”
255 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Žemaites Raštai 
Karės Metu.

I

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

Yra tai graži knyga pa
puošta autorės fotografija 
ir kitais įdomiais paveiks
lais. Minėtus Raštus išleido1 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Kas 
nusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš savo namus ir 
padidins knygyną, liet kar
tu ir badaujančius žmones 
sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų.
Žemaitės Raštus galima 

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

Agentams, kurie ima 
daug ant sykio platinimui, 
nagai nutarimų LŠF. 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 patis 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.

eI

l

IšSjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mirai— 

čia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas tą knygą perskaitys ir 
gerai ją sau j galvą įsidėt;, tas galės sukinti kad ir stipriausi soci
alizmo priešą. Y ra tai didžiausia argumentą antranke disknmįems 
ir prakalboms Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir pa
skaitas skaitytu. KAINA 25&

CARAS SIBIRE

i

s

-

i

!

i

Ic

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

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

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adresnokit

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų apaustnvių 
Amerikoj su naujausiomis raašinomū 

ir geriausiais įtaisymiaa.

SPAUSDINAM;

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBU*.

Reiškia, spausdinama visokius spausdtniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tiHote.

Darbi aUiekamo 

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAL

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spauadinius. Todėl tu visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO" 
spaustuvą, o visados gausit teisingų ir gorų 
patarnavimų.

“KELEIVIS”
2SS Bnrimt St. Btstm Nts&
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Vietinės Žinios
Streikas Newton Upper 

Fa Ils.
Apie 4 sąvaites 

Newton Upper Falls mašin- 
šapėj sustreikavo apie 800 
darbininkų, reikalaudami 
daugiau algos. Iki šioi 
jiems buvo mokama po $13 
ir $15 sąvaitėj. Darbininkai 
dabar nori, kad kompanija 
pakeltų jiems 15 centų ant 
valandos, bet kompanija 
siūlo tik S centus.

Darbininkai visi priguli 
prie unijos ir laikosi vieny- 
nybėj. Skebų kompanija 
negauna, tai patįs bosai dir
ba. Mesdami iš vagonų an
glį per didelį karštį du bo
seliai pereitoj sąvaitėj net 
krito nuo saulės; vienas jų, 
J. Sullivan, tuojaus ir,irė, 
o kitas likos nugabentas li- 

\ gonbutin.
Darbininkai tikisi streiką 

laimėti.
Jonas Svviklas.

atgal

i •
. Liejo į akis vitrioliuni.

Pereitą panedėlį atėjusi į 
kriaučiaus Teodoro Franko 
dirbtuvę, kurią jis laiko už
pakaly Jokūbo Parišo gro- 
sernės, Cambridge’uj, mote
riškė Jennie Sloeniski (var
das matyt iškraipytas), ir 
piktai užsipuolusi jį plūsti. 
Pirm, negu jis suspėjęs ką- 
nors atsakyti, jinai išsitrau
kė bonkutę su vitriolium ir 
liejo jam tiesiog į veidą. 
Frank’as iš skausmo pu
siau pasiutęs pradėjo šauk
ti; įbėgus policmanui jis 
rankų mosikavimais davė 
suprasti, kad gaudytų mote
riškę, kuri išdegino jam a- 
kis. Policmanas leidosi vy
tis moteriškę, o kadangi ji
nai jau toli buvo, jis šoko 
gatvekarin, kurį motorma 
nas paleido visu smarkumu 
ir moteriškę likosi suimta.

Frank nugabentas į ligon- 
butį. Moteriškė gi paimta 
kalėjimam Kaip ji pasisa
kė, gyveno po num. 395 
Windsor ,st., Cambridge’uj. 
su Franku turėjusi pinigiš- 
kus reikalus, jis ją apsukęs; 
kada reikalavusi atsiteisi
mo, Frankas ją tik ciniškai 
išjuokdavo, tai jinai gaiiaus 
nusprendė šitokiu baisiu bu- 
du su juo už savo skriaudą 
atsiteisti.

• < w
Severo* Gyduoles url.tiko 

šeimynos sveik.»t.».
Konservatorijos kursistų ir 

chorų vedėjų koncertas.
Pereitos su batus vakare 

Lietuvių salėje, So. Bostone, 
buvo Lietuvių muzikos Kon
servatorijos kursistų, or- 
kestros ir choro vedėjų kon
certas.

Koncerte dalyvavo 12 dai
nininkų solistų, sekstetas ir 
po du suderintais balsais vy- 
rų-kursistų choras.

Šiame koncerte bostonie
čiai turėjo progą išgirsti da 
čia negirdėtų dainininkų so
listų balsus.

Atvykęs iš Pittsburgo 
Lietuvių Konservatorijoj 
specialių dainavimo kursų 
imti žinomasai jaunas cho
rų vedėjas drg. Juozas Žiū
ronas savo tyru, muzikaliu 
baso balsu padarė malonų 
įspūdį. Sudainavo M. Pet
rausko kompozicijos "Dai
nius” ir Pinsuti kompozici
jos "Beduino Dainą." Ant
ras svečias, Scrantono cho
ro vedėjas p. Antanas So- 
leika. pasirodė tikru operos 
artistu, sudainavęs Bizeto 
kompozicijos iš operos: 
”Carmen” Toreadaro dai
ną. Jo balso verva, tragin- 
gumas, stiprumas ir žvan- 
gumas daro tai, kad klau
sant jautiesi sėdįs kur-nors 
didžiųjų operų suole ir klau
sais pasaulinės garbės gies
mininko.’ Žiūronas ir Sodei
ka turi prieš save gražią a- 
teitį, jei sąlygos jų talentui 
pilnai išsivystyt daleis.

Vietiniai L. M. Konservai, 
mokiniai šiuo kartu irgi pui
kiai pasižymėjo. Drg. Ro
kas Mizara is "Ernam’’ Ver
di kompozicijos lafelice sa
vo skardžiu baritono balsu 
gerai sudainavo. Aiškiai 
matėsi, kad jaunas daininin
kas dideliais žingsniais pro
gresuoja. P-lė P. šarkaitė 
irgi užtektinai dainininkei- 
artistei turtingos medžia
gos turi. Jokūbas Varaitis 

■ bostoniečiuose savo muzi
kaliu balsu, ypač "pianisi- 
mais,” papuliarumo jau įgi
jo.

Be tų gerai dainavo cho
ru vedėjas drg. Br. Simana
vičius, p-lė Anelė Kalinaus
kaitė, Krisius Žemaitis, An
tanas Bačiulis, Juozas Ną- 
vadauskasr ir p-lė Ona Liut- 
kevičiutė.

Šitas koncertas parodė, 
kad musų kultūros darbų 
rezultatai jau gražus, kad 
scenos daile pas mus jau 
tvirtus savo pionierius turi 
ir kad tai musų dailei pirmi 
keliai jau praskinti. Jau
nas Antanas Liutkevičius 
daug žada muziko-pianisto 
žvilgsniu.

Linkėtina jauniems ar- 
istams kuogeriausio jų ta- 

liento iškilimo.
1

Camhridge’aus ir Brightono 
LSS. kuopų piknikas 

nepavyko.
Pereitą suBatą (27 liepos) 

"Spring Grove” parke bu
vo Cambridge’aus ir Brigh- 

Aono socialistų kuopų pikni
kas. Nors vieta graži ir o- 
ras buvo puikus, tečiaus 
piknikas nepavyko; išgar
sinta buvo gerai, tik gal 
dėlto, kad nauja vieta ir bis- 
kį toloka, tai publikos pri
važiavo tik apie 200. Kuo- 
jX)ms uždarbio neliks, nes iš
laidų buvo $118.00 ir tik a- 
pie tiek įplaukų buvo.

Papeikimo verti abiejų 
kuopų nariai, kurie- neatsi
lankė; per abi kuopas yra a- 
pie 200 narių, bet į pikniką 
susirinko tik apie 50, o kur 
da 150? Daugiausia buvo 
atsilankiusių bostoniečių 
kaip socialistų, taip ir pro- 
gresistų.

J. P. Raulinaitis.

i

Gabi vagilė.
Bostono policija j ieško 

jaunos moteriškės, dėvinčios 
Kanados uniformą, išemu- 

sios iš George Thorp kiše- 
niaus 50 dol.

Andai Tliorpui stovint 
Charlesgate garažiaus tarp
duryje, prie jo priėjusi la
bai mandagi panelė, klaus- 
damosi apie savo pažįsta
mus, kurie buk atėję čia pa- 
sisamdyt automobilių. 
Tliorpui su ja besikalbant, 
”panelė” pasirodė labai ma
loni ir mandagi. Jai nuė
jus jis apsižiūrėjo, kad ne
turi kišeniuje savo pinigų.

Ekvatorių fėras — 7 centai
Pradedant nuo 1 d. rug

pjūčio. važiuojant viršuti
niu bei požeminiu geležin
keliu reikės mokėti 
tus, vietoje 5 centų, kaip iki 
šiol buvo.

Eleveitų valdyba nuo 29 
liepos parduoda tikietus — 
a tikietai uz 35 centus. Ti- 
kietai parsiduoda visose ele
vatorių stotyse.

i

i

7 cen i

Ant Cambridge st., Cam- 
bridge’uje, pereitoj subatoj 
automobilius užmušė Geor
ge Effertą, 10 metų am
žiaus vaiką, kuris ėjo su sa
vo motina.

i

Reikalingas Bučieris.
Kuris vidutinisškai mokė

tų tą darbą. Kreipkitės tuo-
Bostone pereitoj sąvaitėj jaus i Lietinių Kooperaiijos 

nuo karščio mirė "1 vv «
kiai.

54 kudi- Krautuvę, 39 Port’and st., 
Cambridge, Mass.

DIDELĖS STREIKO . 
RIAUŠĖS LYNNE.

General Electric Co. fir-

Allstone pereitoj subatoj 
pasipiovė tūlas Emil Sure- 
niemi. Kelios dienos pirm 
to jis buvo areštuotas• •

. ii. i j ' to iio inivo aiebiuuidbmai paskelbus, kad atidaro lyg naujo įstatymo už
savo streiko apimtas fabri
kas, pereitą panedėlį ank
sti rytmetyje prieš fabriką 
susirinko apie 2,000 strei- 
kierių. Už fabrikos vartų 
pasirodė laukianti kompani
jos pasamdyta ginkluota 
stipri sargyba ir šiapus var
tų policijos 25 vyrai, vado
vaujami seržanto M. Mur- 
phy.

Darban atėjo apie 200 
streiklaužių, kurių minia 
vienok darban neleido. Poli
cija sako, kad kivirčas buvo 
priežasčia kilusių riaušių, 
tečiaus tie patįs liudininkai 
sako, kad vienam kompani
jos sargų norint įneiti fabri
kos kieman ir negalint per 
minią persigrusti, jis pasi
šaukė sau pagalbon polici
ją, kuri ^avo vežimu jį atve
žusi fabrikon. Minia pada
riusi demonstraciją ir kaž
kas iš minios paleidęs re
volverio šūvį; tada fabrikos 
sarervba iš savo šautuvų 
maištams malšinti paleidusi 
viršum žmonių galvų eilę 
šūvių, o policija puolėsi mi
nią krikdinti. Minia smar
kiai augo ir jau siekė nuo 
6,000 iki 7,000 žmonių, susi- 
spiečiusių kertėj Western ir 
Fairchild gatvių,ties dviems 
fabrikos vartais. Policija 
ištrauktais revolveriais ir 
buožėmis puolėsi kovon. 
Buožėmis švaistė į abi pu- 
puses, bet nešaudė.

Policmanui areštavus 
Teklę Gorski už nesitrauki- 
mą ir priešinimąsi, areštuo
tos pagalbon šoko jos gimi
nietis Jonas Torang (?). Po
licmanas jam buože taip su
skaldė galvą, kad nugaben
tam į ligonbutį reikėjo gal
vą susiūti.

Taipgi už pasipriešinimą 
likos areštuoti Aleks Usick 
ir Jonas Slaseak, o Antanas 
Vinski, Stepas Glovis ir da 
vienas vyras, kurio vardo 
negarsinama, .likos areštuo
ti už riaušių kėlimą.

Kaip žinoma, pereitą są- 
vaitę policijos viršininkas 
Thomas M. Burckes paskel
bė, kad streikas yra vienas 
tvarkingiausių, kad strei- 
kieriai ramiai laikosi, tai ir 
už šitas riaušes greičiau ga
li būt kalti kokie provokato
riai, negu streikieriai.

Roxburyje, po No. 7 Mil- 
Iton str., nusinuodyjo gazu 
tūlas Albert Hester, 20 me
tų amžiaus vaikinas.

Bostone keliose vietose 
bus pastatytos greitai šau- 
jamos kanuolės saugot mie
stui nuo galimų užpuolimų 
iš oro.

z

SO. BOSTONO IR APIE- 
LINKIŲ LIETUVIAI.

GERIAUSIS LIETUVIS GRABO-
RUS.-

Patarnauja kiekvienam palaidoji
me So. Bostone ir visoje apielinkėje, 
nežiūrint, kaip toli nuo Bostono. Kai
nos už palaidojimą labai prieinamos. 
Jeigu Jus kas nors rekomenduotų pas 
kitą graborių, 
persitikmt pas 
ypatiškai arba

ko neveikimą.

sū
ri i e-

pa

e^XhTarkTX-iS«stol(, Į»l(laiisyl( ir 
pamislyk.

Skaitydamas musų pranešimą ga
rai pamislyk, ar mes teisybę kalbam. 
Tavo $1.00 atneš tau pelno $25.00 į 
metus ir netik pelną, bet ir įgy si sau 
savastį ir ką norės’, tą galėsi su ją 
daryti. Musų agentūra gyvuoja jau 
senai, visame patarnaujam teisingai 
ir kas pas mus ką nors pirko, tas ne
sigaili. Saugokis tokio agento, ku
ris neturi jokio patyrimo, jokios sa
vasties nė pinigų neturi; bet tiktai 
šmeižia kitus, kad galėtų patįs pasi
naudot. Tokių ir atsakomybėn nepa
trauksi, nes plikas kaip tilvikas. Mes 
turim čielą eilę namų ir farmų labai 
pigiai parduodame. Todėl, jeigu ma
nai kokią savastį įgyti, atsikreipk 
prie musų. Gauk pas mus aiškius nu
rodymus, o tada nuspręsk pats kaip 
tau geriau ir parankiau išeina. Da
bar gera, proga naudotis, nes karės 
metu daugelis visokių praperčių par
siduoda pusdykiai. Nepraleiskite ge
ros progos neišnaudoję.

M. KORAN, P. KETVIRTIS,
366 Broadway, So. Boston, Mass.

i tunelyje,
i ties, pereitoj subatoj trau-j 
ikinys užmušė relių inspek-i 
!torių O’Malley, kuris gyve-1 
• no po No. 497 8-th str., So.
; Bostone.

Nuėjo maudytis, vagis 
vogė kelines.

Cambridge’aus žydelis i 
Morris Sleitnik turėjo nema 
lonų prietikį pereitos suba-; 
tos vakarą. Nuėjo jis po ša
bo išsimaudyt, ir kaip tik 
pasinėrė, vagis nunešė jo 
drapanas. Išeina Sleitnik iš 
vandens — nėra kelinių. 
Maudynės užveizda davė a- 
pie tai žinią policijai. Poli- 
cija pranešė Sleitniko na
miškiams. Pakol iš namų 
pagalba su kelinėmis pribu
vo Morris turėjo pergy
venti labai nemalonią va
landą.

<f==
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Telephone: Back Bay 4290

DAKTARAI)

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PJtlTAlKO AKINIUS.
Valandos: ((

Nuo 1 iki 3 dieną. 1
Nuo 7 iki 9 vai vakare. n

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421, -zį}

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

»

PARSIDUODA ši'ORAS.
Tabako, "aiskrimo.” visokių saldai

niu ir gėrimų; tinkama vieta Resto
ranai. yra daug starų ir sėdynių. Vie
ta išdirbta per iigus metus ir lanko
si daug publikos. Galima pirkt ir ant 
išmokesčio. (31)

J. S. W„ 817 Cambridge str., 
Ę. CAMERIDGE, MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. F!DERKIEVVICZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slapių ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3,'nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST_ BOSTON.
Room 215 ir 216.

(43)

G

i
i

SS

B. S. Stone, Gph.D. Į
Akių ■ 

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

DAKTARAS
i A.L. KAPOČIUS^
$ LIETUVYS DENTISTAS. j

* VALANDOS:. Nu* 9 iki 12 dieną, i
Nuo 2 iki 9 vak. į 

NEDĖL1OMIS 
iki 1 ▼. po pietų, i

Ofisas "Keleivio” name.
(įį 251 Broadway, tarpe C ir D Strį 
t SO. BOSTON, MASS.e*

i
)
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Geriausis Kriaučius Būstine.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

pas

j.J. BERžELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Cross Str. 
arba 28 Chandler SU netoli Castle Sq.

BOSTON, MASS.

3^

|Dr. L. J. Podder!
iš Petrogrado.

jj GYDO SLAPTAS VYRU IK 
MOTERŲ LIG’aS.

( Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. ) 
VALANDOS: Nuo 9 iš rjto ! 

ji iki 9 vai. vakare. )
Kalbu Ruškai ir Lenkiškai. (42) | 

) 69 CIIAMBER ST, BOSTON Į
0) Telephone: Haymarket 3390. (

•nicicmciaeicr^^

D RM DENTISTAI j
Kad supažindinti plačią visuo-< 

menę su musų geru darbu ir te;- Š 
singu bei prieinamu patarvimu, į 
kuris pasakys, kad jis skaityto- T 
jas šio laikraščio, sekančias pri- 
einamas sąlygas: (41)
Auksiniai dantįs .. $3 ir brang. 
Plate dantįs ..........55 ir brang.
Plombiravimas 
Estrakcija ... 
Išvalymas —

Didesni darbai ant labai priel 
namų sąlygų po $1.00 sąvaitėj.

International Deniai Co.
r 29!z TREMONT ST.. BOSTON.^

50c J
<:

Prakaituojančioa
Kojos

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą kšblum ir kvapą daž
nai nepakenčiamu. Kam reikia 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- 
piričius. (barstyk po truputį į čii- 
verykus ir kojinius (paniekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo, skaudėjimo, tyrimo ir pail
simo kojų. Jie užlaiko sausumą če- 
verykų. kojinių ir kojų. Kaina £5 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj.
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BOSTON, M ASS. I
J

Telephone: 
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyrų ir moterų ligas.
VALANDOS: 

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

netoli nuo Ilanover si..

Geriausia 
Lietuviška

GYDO

Lietuviskai. Lenkiškai ir 
Rusiškai.

CHRONIŠKAS IK SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:

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

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
: Kalba

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

321

ir apielinkej

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

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

skanų .............................. 75c
Kraujo Valytojas .............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00
Nuo Reumatizmo .......... $1.06

25e
50c
25c
50c
20c

. 2bc 
. 1.00

1.00 
. 50c

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

kaus kvėpavimo .......... 1.03
Gydu. nuo "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

o

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Bosti < llass. j

Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

ARBA
musų

visuo-

*»*»*.+t r

ofise Lietuviškai, Rusiai, Lenkiš- 
galiu aprūpinti Jūsų civiliškas lygiai

susiž.eidime. Vedu visokius Jūsų 
Rusijoje; Sukolektuoju bilas; ap- 

turto ir
Visokius reika-

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS.

Atidarė savo ofisą po n u m. 343 Broadway. So. Bostone. 
BOSTONO OFISAS: Oid South Bldg. 735—736

291 Washinqlon slrcet. Boston, Mass. 
Apsiimu vesti visus Jūsų legaliskus reikalus visose Suvienyto

se Valstijose, lygiai ir užrubeziuose. taipgi ir Rusijoje.
Jus galite susikalbėti mano 

kai. Latviškai ir švediškai. Aš 
ir kriminaliskas bylas.

Apsaugoju Jūsų reikalus ir 
reikalus ir dokumentus surandu 
šiuriu Jūsų reikalus nirkime arba pardavime nejudinamo 
aktinu kaipo' Notary Ptiblie ir Jostice of the Peace. ........
lūs, kuriuos man pavešit, bus gerai ir užganėdintinai prižiūrimi.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokiu naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių, ligų. kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio ret 
matizino, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo <)c! vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palainau- 
sime kuogeriausiai, pasaukiame giliausius daktarus per telefoną už- 
dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu (40)

100 SALĖM ST., BOSTON, MASS.

Jieškokite, tad atrasite!
JEIGU NORITE ĮGYTI PIGIAI: NAMUS, FARMAS 

KOKIĄ NORS KITOKIĄ NUOSAVYBE- tad ateikite i 
AGENTŪRĄ o visados gausite užganėdinantį patarnavimą.

Matydami kad dabartiniai agentai nepatenkina Lietuvių
menę norntią Įgyt lengvomis sąlygomis kokį nors nejudinamą tur
tą, paveizdan: NAMUS. FĄRMĄ arba BIZNĮ mes atidarėm REAL 
ĖST ATE AGENTŪRĄ, po num. 343 Broad’vav, So. Bostone. Kurie 
turite kokį nors reikalą, arba norėsit gaut žinių apie gerus pirki
nius. ateikit ; mus kontorą, o visadoš gausite teisingus ir užganė
dinančius patarimus.

A. J. KUPSTYS.
Musų Agentūra randasi po numeriu:
343 RROADYVAY. SO. BOSTON, MASS.

Telephone: Fort Hill 3424.
PARSIDUODA KARMA. 32 akeriai žemės, 12 centų nuo Bosto

no. Kreipkitės pas: A. J. Kupstjs, 343 Broadwav. So. Boston.
 * —

g.-.— —--------- -— • ~ u-—r*tad pirmiau užeikite 
mane. Galite kreiptis 
klaust per telefoną.

reikės AutomobiliausJumsJeigu 
bent kokiame reikale, tad atsiminkit, 
kad mes ant kiekvieno parcikalavin.o 
•rali m pribūti. Automooiiių galit 
gaut kokį tik kas nori, uždarytą ar 
atvirą. Patarnaujam kuogeriausiai 
ir skaitome pigiai. Todėl reikalui 
esant kreipkitės ypatiškai arba per 
telefoną.

P. J. AKUNEVIčIA,
258 Broadway,

Telephone: So. Boston 381 
Gyvenimo vieta: 702 E 5-th Str.,

Tel.; 1525-M.

♦ txxoooio» 
motomoieHi

Papuošta daugeliu spalvuotų puikiu paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMIMŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau

sia siųst ”Monev Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir '"Keleivio” ir prili- 
pyt už 3c. markę. _

"KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.


