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PRIEŠ SEMIONOVĄ EI
NĄ DIDELĖS BOLŠEVI 

KŲ SPĖKOS.

Mandžurijos nuotikiai gaii 
priversti Japoniją įsikišti.
Charbin, Mandžurija. — 

Gen. Semionovas, kuris ka
riauja prieš bolševikus Si
bire, nuvarė atgal rusų ka
riumenę, kuri buvo persikė
lus Užbaikalėj per Onono u- 
pę. Tečiaus žinios sako, kad 
prieš jį einančios didelės 
bolševikų spėkos.

Londonas sako, kad bol
ševizmas Sibire plėtojasi, 
gali pereiti per Charbiną ir 
pasiekti Vladivostoką. Jeigu 
Semionovas butų sumuštas, 
tai bolševizmui pasidarytų 
atviras kelias i Tolimus Rv-V V |

tus. Japonijos utilitaristų 
vadai negali to nebijoti ir 
„Daily Mail” koresponden
tas iš Tekio sako: „Aš tu
riu gero pamato manyti,! 
kad Tolimuose Rytuose gali 
ivvkti dramatišku atsitiki * 
mų.„ " j

TARYBŲ KARIUMENĖ 
GINA KARSĄ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad rusų rezervos koncent
ruojamos gynimui Karšo, 
kuris po didelio mūšio 24 ge
gužės buvo atimtas nuo su
vienytos turkų ir vokiečių 
kariumenės. Vokiečiai su 
turkais dabar traukiasi Ar- 
dagano keliu, skersdami gy
ventojus.

Tarybos kariumenė taip
gi atėmusi kelis miestus U- 
krainoj; priešas ėjęs kontr
atakomis, bet buvęs at
remtas.

VOKIEČIAI UŽMUŠĖ 148 
ŽMONES LIGONBU

ČIUOSE. . • i
Tarp 15 gegužės it 1 bir

želio vokiečių lakūnai bom
bardavo anglų ligonbučius 
Francuzijoj septynis kar
tus. Nuo tų užpuolimų nu
kentėjo 991 žmogus. Užmuš
ta 11 oficierių, 318 kitokios! 
rangos karininkų. 5 norsesj 
8 kitokias moteris ir 6 civi
lius žmones. Sužeista: 18 o- 
ficierių, 534 kitokios rangosi 
karininkų, 11 norsių, 7 ki-į 
tokias moteris ir 73 civiliai j 
žmonės.

VOKIEČIAI IŠDRASKĖ
100 BAŽNYČIŲ.

Soissoins vyskupijos vys
kupas, kuris dabar atvažia
vo Paryžiun, pranešė, kad 
per dabartinį savo ofensyvą 
vokiečiai nušlavė nuo žemės 
veido 100 bažnyčių jo vysku
pijoj; kitas gi apgriovę ar
ba apiplėšę. Labai daug nu
kentėjusi Soišsons katedra.

Vyskupas sako, kad vokie
čiai nepripažįstą nei tikėji
mo, nei įstatymų. Jie nepri
pažįstą daugiau nieko, kaip 
tik karę ir plėšimą. Jie plė
šia ir nešasi viską, kas tik 
turi kokią nors vertę.

Jis sako, kad vokiečių or- 
, laiviai, skraidydami tais 
► keliais, kuriais bėgo francu- 
zų pabėgėliai, šaudę iš kul- 
kasvaidžių net moteris ir 
vaikus.

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

I 12, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

PATARIA ĮVESTI MIR
TIES BAUSMĘ Už LIN- 

ČIAV1MĄ.
Washington .— Protinio 

karės skyriaus atstovai ka
pitonas Ilornblovver ir ma
joras Spingrin patarė kon
greso komitetui išleisti fede- 
ralį įstatymą, kuris karės 
laiku draustų gaujoms lin
čiuoti žmones. Komitetas 
ketina įnešti bilių, sulyg ku
rio dalyvaujantieji linčiavi- 
me turėtų būt baudžiami 
mirčia. Už nepildymą te į- 
statvmo turėtu būt baudžia-c

ma vietos valdžia. Be to d a 
ant valsčių, kuriuose atsi
tinka linčiavimas, turėtų 
būt uždedama piniginė bau
smė.

’ True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on June 
12, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

Sukilę kareiviai žudo 
vokiečius oficierius.

BAKERIS REIKALAUJA 
$16,009,000 APSIGINIMUI 

Iš ORO.
Washinglon. — Karės se

kretorius Bakeris reikalau
ja, kad Amerikos pakraš
čiuose butų pastatyta 16 or 
laivių stočių apsiginimui 
nuo vokiečių submarinų’ ir 
orlaivių užpuolimų.

Apskaitoma, kad kožna 
tokia stotis atsieis $1,000,- 
000. Trilika jų turėtų būt 
pastatyta Atlantiko pakraš
ty. Vietos tokioms stotims 
jau parinktos. Jos gali būt 
pastatytos į šešias sąvaites, 
jei tik bus užgirta reikalin
ga suma pinigų.

AUSTRO-VENGRIJOJ 
SIAUČIA TERORAS.
Iš Benio pranešama, kad 

Austro-Vengrijoj siaučiąs 
tikras teroras.. Šaudymai ir 
areštavimai nesiliaują. Žmo
nės areštuojami ir tremiami 
būriais. Deputatai, majo
rai, kunigai ir politikos vei
kėjai esą kemšami kalėji- 
muosna uesėtkais tūkstan
čių. Dalykų stovis esąs 

; daug aršesnis negu kada 
1 nors buvęs prie senojo kara- 
I liaus.

AUSTRIJOS DARBININ
KAI REIKALAUJA 

TAIKOS.
Amsterdam. — šiomis die

nomis Vienoje buvo Austri
jos Darbininkų Social-De- 
mokratų Partijos suvažavi- 
mas. Susirinkę darbininkų 
atstovai išleido Į centralių 
valstybių valdžias atsišauki
mą, reikalaudami visuotinos 
taikos sekančiais pamatais:

1. Tautų draugija, visuoti 
nas nusiginklavimas ir nesu
tikimų rišimas arbitracijos 
keliu.

2. Atsižadėjimas nuo už
kariavimų ir karės mokes
čių.

3. Suteikimas apsisprendi
mo teisės visoms atskirtoms 
nuo Rusijos tautoms.

Suvažiavimas taipgi priė
mė rezoliuciją, reikalaujan
čią tuojaus sušaukti Reichs- 
ralh’ą (parliamentą) ir duot 
iam peržiūrėti padarytą su 
Rusija taikos sutarti pirma 
negu ji bus užtvirtinta.

Bernas. — Kas karias a- 
teina vis daugiau smulkme
nų apie sukilimą Austrijos 
armijoj slavų kareivių ir 
žudymą vokiečių oficierių. 
Kaip rodos, tai Vokietija jau 
pareikalavo iš / 
kad ši apsaugotų vokiečių o- 
ficierių gyvastį, kurie vado
vaują čekų ir kitų slavų pul
kus. Austrija gi iš savo pu
sės pranešė Vokietijai ir Ru
sijai, kad, idant toki apsau
gojimą užtikrinus, nuo šio 
laiko daugiau nebus maino
ma kares belaisvių. Mat sa
koma, kad daugiausia susi
rėmimų vedė tie kareiviai, 
kurie buvo Rusijoj belais
viais. Vienas slavų regi- 
mentas Judenburge išmušęs 
visus vokiečius oficierius, o 
paskui kalnuose apsikasęs 
ir laikąsis tenai iki šiai die
nai prieš vokiečių kareivius.

ANGLIJOJ YRA 65,000 
VOKIEČIŲ BELAISVIŲ.

London. — Karinis parlia- 
mento sekretorius pranešė 
parliamentui. kad dabar An
glijoj yra 65,000 vokiečių be
laisvių. Iš tų 42,000 belais
vių pristatyta prie ūkio ir ki
tokių naudingų valstybės 
darbų.

AUSTRIJA SIUNČIA DI
DELĘ ARMIJĄ ITALIJON 

Prieš audrą būna tyla. Ši
toks jausmas esąs dabar I- 
talijos fronte. Klausimas 
kurioj vietoj austrai mano 
pradėti savo ofensyvą, iki 
šiol da nėra išrištas. Mano
ma, kad austrų karvedžiai, 
nustoję dabar visai veikti, 
rengiasi padaryti užpuoli
mą visai netikėtai. Dieną ir 
naktį jie veža savo kariume
nę ir siunčia sunkiąją arti
leriją.

LIETUVIŲ PROTESTAS 
ANGLŲ LAIKRAŠČIUO

SE.
Lietuvių protestą prieš 

pavergimą Lietuvos išspaus
dino ”The New York Call" 
ir „The Nevvark Evening 
News.” Prctesetas buvo iš
neštas per „Keleivio" redak
toriaus prakalbas Brookly- 
ne ir Nevvarke. Gal. būt. 
kad protesto rezoliucijos til
po ir kituose anglų laikraš
čiuose, bet mums neteko ma
inyti. Mes gavome tik 
”Call’’ ir Ne-varko dienraš
tį, kurį mums prisiuntė d. 
žolynas.

SOCIALISTAI SU
I PUSĘ VALAN

DOS.

SĄJUNGININKŲ LAKŪ
NAI UŽMUŠĖ 146 ŽMO

NES, SUŽEIDĖ 150.
Washington. — Valstybės 

departamentas gavo dabar! 
žinių, kad sąjungininkų la-j 
kūnų užpuolimas ant Keelno 
miesto andai užmušė 146 
žmones, o sužeidė apie 150. 
Koelno gyventojai buvę di
džiausiam sumišime.

Pereitoj sąvaitėj New- 
Yorke socialistų ^mitinge į 
pusę valandos buvo sudėta 
$10,000 milioniniam Sociali
stų Partijos fondui.

PRIEŠ HEARSTO LAIK
RAŠČIUS.

Santa Fe miestely, New- 
Mexico valstijoj, visi laik
raščių pardavėjai nutarė ne
pardavinėti Hearsto laik 
raščių kol karė nepasibaigs

PRAŠO SĄJUNGININKŲ 
ARMIJOS RUSIJAI.

Rusų ”tu/;as’’ Aleksandras 
Petrenko, kuris dabar vieši 
VVashingtone, sako, kad jei
gu sąjungininkai nusiųstu 
Rusijon tarp 200.000 ir 500,- 
000 kareivių armiją ir pa
vestų ją tekiam „popuiiariš- 
kam” vadui, kaip gen. Bru 
silovas, kunigaikštis Lvovas 
arba didis kunigaikštis Mi
kalojus, tai Į du mėnesiu Ru
sija vėl stotų i karės frontą 
šalia sąjungininkų.

i •

KRITO ANGLŲ GENERO
LAS. -

Iš Londono pranešama, 
kad mūšyje krito anglų ge
nerolas Frederick W. Lum 
sden.S'

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on June 
12, 1918. as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

RUSIJA DABAR ORGANI
ZUOJA PRAMONĘ.

Laikraštyje „Daily News” 
Ransome rašo, kaip bolševi
kai, nežiūrint visų savo keb
lumų, išvysto metalų kasyk
las Vakarų Sibire. Visur, 
kur tik reikia, tiesiami nau
ji geležinkeliai, ir išrodo, 
kad bolševikai ketina priro- 

.. dyt, jog jie žino kaip vesti 
Austrijos, pramonę. Visas Uralo ap

skritys yra tvarkomas kaip 
viena šalies savastis. Dar
bininkai yra apmokami liau
dies tarnai, o visus reikalus 
tvarko Taryba, kurioj vie
tos darbininkams duota ma
žuma balsų. Didžiuma bal
sų priguli organizatoriui ir 
jo atstovams, kuriuos ski
ria centralinė Taryba, šitas 
principas, kad vietos darbi
ninkams duoti jų darbavie
tėse mažumą balsų, prave
damas visoj naujoj pramo
nės organizacijoj. Nes tik 
tekiu budu šalis gali būt už
tikrinta, kad vietos darbi
ninkų reikalai nebus pasta
tyti augščiau visos šalies 
reikalų.

Kiekvienoj pramonėj yra 
vietiniai komitetai ir cent- 
raiis komitetas, kuris kont
roliuoja žalią medžiagą, pi
nigus ir kitus dalykus, pri
žiūrėdamas net ir privatines 
darbavietes, kurios da nėra 
paimtos šalies nuosavybėn.

Petrograde padėjimas nė
ra visai taip blogas, kaip 
abelnai yra manoma. Val
džia palaiko šiokią-tokią 
tvarka ir maisto stoka nėra 
tokia didelė, kaip mums bu
vo pasakojama. Darbinin
kų Tarybos tenai yra visa- 
galios ir viskas eina taip, 
kaip kad šios šalies valdžia 
butų vedama unijų narių, 
smulkių krautuvninkų ir u- 
kio darbininkų, o unijų vir
šininkai ir turčiai prie val
džios neprileidžianti.

Reikia pastebėti dar vieną 
dalyką. Maskvos susirinki
me Radek pranešė, kad val
džia stengiasi atidaryti Vo
kietijos ruliežių ir didelį iš
vežimą iš Rusijos žalios me
džiagos į Vokietiją paimti 
save monopolin, kad tuo bu
du apsaugojus Rusijos pra
monę.

Taigi po valiai socialistiš
ka Rusijos valstybė pradeda 
apsikasti savo rubežiuose.

Anglijos „Labor Leader.”

I

BOLŠEVIKAI ATIDUODĄ 
VOKIETIJAI JUODŲJŲ 

JŪRIŲ LAIVYNĄ.
Paryžius.— Bolševikų už

sienio ministeris čičerinas 
mušęs savo ambasadoriui 
Jofei į Berlyną bevielę tele
gramą, kad bolševikų val
džia sutinka atiduoti Vokie
tijai Juodųjų Jūrių rusų lai
vyną su išlyga, kad Vokieti
ja tų laivų dabar nenaudos, 
o taiką padarius sugrąžins 
kariškus laivus Rusijai. 
Tarp kitų sąlygų reikalau
jama da, kad Vokietija liau
tųsi veržusi Rusijon. Apie 
tai praneša Havas žinių a- 
gentura iš Maskvos.

FINU BAI,TOJI GVARDI
JA NUŽUDĖ 7,009 RAU

DONOS GVARDIJOS 
KAREIVIŲ.

Kopenhaga. — Iš Heising- 
forso atėjo žinių, kad Balto 
ji Gvardija nužudė 7,000 
Raudonos Gvardijos karei
vių, kuriuos ji buvo paėmusi 
nelaisyen: Sakoma, kad
Finliandijos vąldininkai pa
taria kitus 7,000 Raudonos 
Gvardijos belaisvių išsiųsti 
Vokietijon kaipo darbinin
kus.

Ta pati žinia sako, kad 
■Helsingforso uoste kokiu tai 
slaptingu budu mina pa
skandino rusų transportą, 
"Europą.”

JUNKERIAI PERSEKIO
JA SOCIALISTUS RU

MUNIJOJ.
Kopenhagoj gauta žinių, 

kad Vokietijos junkeriai 
pradėjo jau ir Rumunijoj 
persekioti socialistu judėji
mą. Sakoma, kad Buka
rešte jie areštavo visus soci
alistų vadus.

PAKORĖ BOLŠEVIKŲ 
VADĄ.

Londonas.— Iš Maskvos 
atėjo čia žinių, kad kariau
ja n lįs prieš Tarybų valdžią 
kazokai pakorę Dono Sry- 
ties bolševikų komisarų pir
mininką. Jis buvęs žyntiau- 
sis kazokų organizatorius 
prieš Kalėdiną.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on June 
12, 1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Amerikos kareiviai 
mušasi pasekmingai.

45 KARĖS PRIEŠININ
KAI NUTEISTI IKI GY

VOS GALVOS.
San Antonio, Tex. — Ka

riškas teismas čia nuteisė 
iki gyvos galvos kalėjiman 
45 sąžiningus karės prieši
ninkus, kurie buvo atsisakę 
dėvėt kareišką uniformą.

Tečiaus nuvežus juos 
Fcrt Levenworth, genero
las brig. O’Neil sumažino 
jiems tą bausmę iki 25 metų.

Veik visi tie žmonės yra 
iš Oklahomos ir priguli prie 
mennonitų tikėjimo. Tūli tų 
mennonitų atsisakė imti Į 
rankas ginklus, bet dėvėjo 
kareivišką uniformą ir dir
bo kitokį darbą. Šitie gi, 
kuriuos dabar nuteisė, atsi
sakė dirbti visokį darbą, su
rištą su kariumene.

Byla tęsėsi pereitą pėtny- 
čią ir subatą. Apgynimo 
advokatai kitokių argumen
tų neturėjo, kaip tik tą, kad 
tie žmonės priguli prie to
kio tikėjimo, kuris priešin
gas fiziškai spėkai.

Valdžia

AMERIKOS NUOSTOLIAI 
SIEKIA JAU 7,315 KA

REIVIŲ.
Washington.

tik-ką paskelbė Amerikos
karės nuostolius sutraukoj. 
Pasirodo, kad iki šiol Ameri
kos kariumenė neteko 7,315 
kareivių. Užmušta išviso 
1,083, čia priskaityti ir tie 
291, ką žuvo ant jūrių; nuo- 
žaizdų mirė 310; nuo ligų 
mirė 1,192; nuo nelaimių ir 
kitokių priežasčių mirė 302; 
sužeista mūšiuose 4,046, o 
prapuolė laike mušiu 342.

SOCIALISTŲ SEKRE
TORIUS GAVO 10 METŲ 

KALĖJIMO.
Seattle, Wash. — Emil; 

Herman iš Everett, Wash., 
socialistų partijos sekreto
rius Washirigtono valstijoj 
gavo 10 metų kalėjimo už 
peržengimą espionage įsta-' 
tymo.

Iš BANGORO KALĖJIMO 
PABĖGO 6 ŽMONĖS.

Pereita panedėlį iš Pe- 
nobseot pavieto kalėjimo 
Bangore, paliego šeši žmo
nės, o du likos bėgant su
gauti. Visi pabėgusieji bu
vo kaltinami už vagystes ir 
įsilaužvmą ir laukė teismo. 
Pasidarę iš šaukšto raktą, 
jie atsirakino celės duris, iš
plovė lanko grotas ir nie
kam nematant paspruko.

Jankiai paėmė 100 belais
vių, o iTancuzai 160.

Pereito ketvergo rytą a- 
merikonai užpuolė vokiečius 
keturių kilometrų fronte ir 
nuėję 3 (J kilometrų pirmyn 
paėmė 100 belaisvių Cha- 
teau Thierry apielinkėj. 
Prancūzai atakuodami tuo 
pačiu laiku paėmė 160 vokie
čių nelaisvėn.

ANGLAI PAĖMĖ STIP
RIAS POZICIJAS YPRO 

PIETUOSE.
Anglų kariumenė Voor- 

mezeele pietuose atliko pui
kiai suplenuotą ataką ir pa
ėmė stiprias vokiečių pozici
jas. Darbas buvo nesunkus, 
bet labai sustiprinęs sąjun
gininkų padėjimą toj apie
linkėj. Be to da anglai paė
mė 50 belaisvių.

RUSAI SUMUŠĖ TUR
KUS.

Karšo apielinkėj, Užkau
kazėj, 21 gegužės buvo di
delis mušis, kuris pasibaigė 
rusų pergale. Turkai su vo
kiečiais likos sumušti 
traukiasi atgal.

UŽMUŠTI IR SUŽEISTI 
LIETUVIAI FRANCIJOJ.

Tarp. paskelbtų Amerikos 
kariumenės nuostolių Fran
cuzijoj randam sekančių lie
tuviškų pavardžių:

Martinas Lizdas iš Wau- 
kegan, Iii., užmuštas.

Adomas Dambranekas iš 
Philadelphijcs sunkiai su-

W. Glovackis iš Clevelan- 
do sunkiai sužeistas.

Stanlcy hrycysyns (gal 
Kriščiūnas) iš Padulskių, 
Rusijos sunkiai sužeistas.

Franas Karaliūnas iš Ta* 
maęua, Pa., užmuštas.

Henry Urbanowski iš 
Detroito, užmuštas.

Pereitoj savaitėj buvo pa
skelbta, kad karės lauke li
kos užmuštas Juozas Da- 
maškevičius iš Pittsburgo.

ir

I METUS PADARĖ 
1,569,166 KARABINŲ.
Washington. 

partamentas leido paskelb
ti, kad nuo to laiko, kaip ši 
šalis paskelbė Vokietijai ka
rę, Suvienytų Valstijų ka
riumenei padaryta jau 1,- 
•569,166 karabinų.

DAUGIAU KAIP 700,000 
AMERIKOS KAREIVIŲ 

JAU FRANCUZ1JOJ.
Washington. — Karės se

kretorius Baker savo pra
kalboj 10 birželio pasakė, 
kad Amerika nusiuntė 
Francijon jau daugiau kaip 
700,000 kareivių.

Karės de-

SOCIALISTAS NUTEIS
TAS ANT 20 METŲ 

KALĖJIMAN.
Oklahoma City, Okla. — 

Buvęs socialistų kandidatas 
i Kongresą, Orvile C. En- 
field, čia likos nuteistas 29 
metų kalėjiman už trukdy
mą ėmimo kariumenėn nau
jokų.

TURKAI IŠSKERDĖ
10.900 ARMĖNŲ.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad Kaukaze siaučia mirti
na kova tarp Kaukazo val
džios ir turkų. Sakoma, kad 
į dvi savaites turkai išsker- 
dę daugiau kaip 10,000 ar
mėnų. • **

Kaukaze valdžia paskelbė 
mobilizaciją visų vyrų tarp 
19 ir 42 metų amžiaus ii 
naujai sudaryta kaukazie
čių armija dabar renkasi 
Tifliso apielinkėj.

CLEVELANDE AREŠTA
VO 100 SLEKERIŲ.

Pereitoj sąvaitėj Cleveian- 
de buvo suareštuota apie 100 
jaunų vyrų, kurie buvo nu
žiūrėti kai|)o slekeriai. Tam 
tikslui buvo padaryta tikra 
ablava ir iškrėsta daugiau 
kaip 50 namų ir salių. Paim
ta nemaža literatūros.

VOKIEČIAI NUODIJA 
UKRAINOS l KIN INKUS 

GAZA1S.
Is Petrogrado pranešama, 

kad Kijevo apielinkėj vo
kiečių kareiviai pradėjo var
toti nuodingus gazus prieš 
ūkininkus. •

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
1 ŽMONES.

Mobile, Ala. — Perkūnas 
čia spyrė į vahi ant Mobile 
upės ir užmušė 4 žmones.



s KELEIVIS.

T

D APŽVALGA
SOCIALISTAI LIETUVOJ 

LEIDŽIA LAIKRAŠTĮ.
"Tėvynė" sakosi gavusi 

du numeriu, 12-tą ir 13-tą, 
"Darbo Balso," kuris esąs 
leidžiamas Vilniuje sykį į 
sąvaitę. Laikraštis esąs 
ski -amas darbo žmonių rei
kalams. Atsakomas jo re
daktorius esąs filozofijos 
daktaras socialistas St Kai
rys, o artimieji bendradar-' 
biai: M. Biržiška, P. Bugai- 
liškis, A. Janulaitis ir kiti 
žymus social-demokratal J. 
Vileišis taipgi bendradar
biaująs.

Apie "Darbo Balso" turi
nį "Tėvynė’’ sako:

"Laikraštis savo įtalpa daro 
labai malonų įspūdį. Daug do- 
mos kreipiama į organizavimą 
ūkininkų ir jaunimo ir švieti
mą jų. Raginama organizuoti 
ūkininkų draugijas, tverti koo
peracijas, steigti prieglaudas 
pavargėliams ir mokyklas...

”Iš 'Darbo Balse/ patiriame, 
jog A. Janulaitis yra paliuo- 
suotas ir gyvena Vilniuje; jog 
p. Bartkevičienė 'Lietuvos Ūki
ninko’ leidėja, kovo 2 d. š .m. 
sugrįžo Vilniun. Karės metu ji 
buvo apsigyvenusi Petrogra
de.” i

Be "Darbo Balso," Lietu
voj einą dar šie laikraščiai: 
"Tėvynės Sargas," "Atei
tis," "Vienybė" ir "Lietuvos 
Aidas."

i o Sanskritas, tai senovės in
dų (arijonų) kalba, kuria 
tos Vedos yra rašytos.

Tokių žmonių, kaip "san
skritai,” niekad pasaulyje 
nebuvo.

Visai sarmata, kad šliupo 
pasekėjai to nežino. Juk jų 
mokytojas visuomet tvirti
na, kad lietuvių tauta yra 
tiesioginė ari jonų atžala, o 
Sanskritas, tai lietuvių kal
bos motina (ar gal tėvas).

NEPASiDALIJA KUN. 
ŽEBRIO TURTAIS.

"Naujienų” koresponden
tas iš New Britain, Conn., 
rašo:

"Apie keturi jau metai, kaip 
čia tapo nužudytas kunigas 
Juozas žebrys, bet bylos dėl jo 
palaikų iki šiandien dar nepa
baigtos. Kadangi kun. Žebrys 
turėjo ryšių su Įvairiais biznie
riais, tai buvo manoma, kad 
jis buvęs labai turtingas žmo
gus. Bet, pasak laikraščio 
Hardford Courant, visas jo 
turtas siekęs apie 10 tūkstan
čių dolerių, tuo tarpu jo kredi
torių j ieškojimo suma siekian
ti apie 22 tūkstančių dolerių.

"Didžiausiu kreditorių pasi
rodo esąs Jonas Penikas, lietu
vis duonkepys iš Union City. 
Jis jieško iš kun. žebrio palai
kų viso apie 20 tūkstančių. 
Penikas yra turtingas žmogus, 
gyvenąs dabar VVaterbury ir 
turis didelių nejudinamų nuo
savybių. Juodu su kunigu 
Žebriu turėję ryšių įvairiuose 
bizniuose, ir Penikas sakosi, 
kad jis kun. žebriui paskolinęs 
biznio reikalams 20 tūkstančių 
dolerių...”
Komisijonieriai, kurie 

globoja kun. žebrio turtus, 
Peni ko reikalavimus atme
tę, nes jis nebuvo paėmęs iš 
kunigo tinkamų dokumentų. 
Jisai dabar apeliuojąs. Taip 
pat apeliuoją ir kiti buvu
sieji žebrio prieteliai.

KLERIKALIŠKA "VIE
NYBĖ."

So. Bostono klerikalų or
ganas "Darbininkas” 63-m 
savo šių metų numery rašo 
apie politiškas partijas Lie
tuvoje:

”Ne iš vieno šaltinio girdė
jome, jog Lietuvoje visos par 
tijos, kaip ir susiliejo, visos 
veikė išvien sunkiais karės lai
kais. Tai buvo išganingas ap
sireiškimas.”

Vadinasi, partijų vienybė 
ir sutikimas, tai išganymas.

Bet štai ateina iš Lietu
vos laikraščiai ir "Tėvynė” 
pastebi, jog Lietuvos kleri
kalai jau persekioja “Darbo 
Balsą.” Reiškia, tą 
ningą apsireiškimą” 
nybę klerikalai jau ardo. Jie 
daro jau užpuolimą.

Ir So. Bostono "Darbinin
kas" sako, kad taip ir reikia. 
Tam pačiam (63) savo nu
mery šitas škaplerninkas 
sako:

”Be reikalo Tėvynės’ redak
torius nuduoda durną, 
turi žinoti jog 'Darbo 
ar ankščiau ar vėliau 
ragai, todėl gerai, kad 
persergstami nuo idėjinio prie
šininko, kad ir dabar jisai dėvi 
nekaltybės rūbą."

Ir šitoks nuomonės kontra
stas padarytas tam pačiam 
straipsnyje be jokios intro
dukcijos.

Supraskite dabar, už ką 
klerikalai stovi: už "išga
ningą" partijų vienybę,ar už 
partijų kovą?

Jie patįs, kaip parodo ši
tas "Darbininko" redakcijos 
straipsnis, to visai nežino.

i rū) atstovais sulig Lietuvos; 
[ jie žino, kad tą sutartį užgyrė 
: ir savo parašu patvirtino ofi

cialis Amerikos klerikalų pa
siuntinys; jie žino taip-pat 
ir tai, kad pagelbininku kaize
rio intrygose yra ir p. Gabrys, 
kurį Amerikos klerikalai šelpė 
iš savo iždo — ir jie, raginda
mi protestuoti prieš kaizerį, 
visiškai užtyli šituos kaizerio 
bernus! Tai yra pasityčiojimas 
iš žmonių.

’'Protaujantis lietuviai ne
gali pritart šitai dviveidei kle
rikalų ir atžagareivių politikai. 
Kol jie viešai neišsižadės savo 
lyderių ir sėbrų — Karevi
čiaus, Bartuškos ir Gabrio, ku
rie padeda kaizeriui užnert 
kilpą ant Lietuvos kaklo, — 
tol į jų protestus negalima bus 
kitaip žiūrėti, kaip Į veidmai
nystę.”

Bet klerikalai prieš Lietu
vos pardavikus netik pati 
neprotestuoja, o nenori da 
kad ir kiti protestuotų. Taip 
va Newarke tie germanofi- 
lai norėjo suardyti 12kos 
draugijų parengtą protesto 
mitingą. Waterburyje jie 
atsisakė įneiti į tokio mitin
go rengimo komisiją. Ir vi
sa to akvvaizdoj tie reakcio
nieriai da nesigėdi sakyti, 
kad jiems rupi laisva Lietu
va! *

Lietuvos "konservatyvę mo- 
na’vhiją.”

Jie parodė, kad laisva Lie
tuva jiems visai nerupi ir 
kad jie veidmainiauja, kuo
met jie reikalauja 
likos.”

Jie pasirodė tikri 
laisvės judošiai.

Jie netik patįs 
protestuoti prieš 
pavergimą, bet suardę da ir 
draugijų konferencijos nu
tarimą. Dėl jų negalėjo į- 
vykti protesto mitingas.

"respup-

Lietuvos

atsisakė 
Lietuvos

MonteOos pirmeiviai atdavė 
dundi smgj Uerirtlras.

• r •Liet. Darbininku Tarybos Protesto Rezoliucija
True tnnclation filed with the jK>st- 
master at Boston, Mass., on June 
12, 1S1S, as required by the Act of 
October 6, 1917.

PROTESTO REZOLIU
CIJA.

Priimu Chkagos Lietuvių 
Draugiją Įgaliotinių, at

stovavusių 15,000 
žmonių.

karei pasibaigus, Vokietija 
feuĮid ponp eisjOAud hąnq 
atlyginimą už visas, nuo ka
rės pradžios, padarytas Lie
tuvai nuoskriaudas, ir kad 
Lietuvos likimas butų pa
vestas patiems Lietuvos 
žmonėms nuspręsti.

"išga-
- vie-

Juk jis 
Balsui’ 
išdygs 

žmonės

’ ARIEčTAI," "VEDAI" IR 
"SANSKRITAIS 

"Vienybė Lietuvninkų, 
aiškindama vienam savo 
skaitytojų Dievo atsiradi
mą, tarp kitako nušneka ši
tokį dalyką:

"Prisižiūrėjus į ariečių tre- 
jybę, į vedų (irgi ariečbi) ir į 
sanskritų tikybas galima tvir
tinti, kad Dievo idėja atsirado 
tame momente, kaip žmogus 
jau ant tiek prote pakilo, kad 
sau galėjo pastatyti klausimą: 
Iš kur paeina visos gamtos pa- 
jiegos ir iš kur pati gamta at
sirado.’’
Iš šito "paaiškinimo” išei-

# na, kad "vedai" ir "sanskri
tai" buvo žmonės, nes jie tu
rėjo savo "tikybas," o "ve
dų" net*ir "tauta" nurodyta 
—jie buvo arijonįs (sulyg 
"V. L." terminologijos —”a- 
riečiai”).

Tuo tarpu gi Vedomis — 
jų yra iš viso keturios — va
dinasi šventos indų knygos,

M

DAR APIE KLERIKALŲ 
"PROTESTĄ.”

Mes jau rašėm "Keleivy
je”, kad tas klerikalų neva 
protestas prieš kaizeri, po 
kuriuo jie dabar renka para
šus, yra niekas daugiau, 
kaip tik kamuflažas jų pro- 
germaniškai politikai pri
dengti. Tokios pat nuomo
nės yra ir "Naujienos”. Jos 
rašo:

"Visų-pirma, jie j protesto 
tekstą įspraudė savo partyviš- 
ką obalsį — reikalavimą 'visiš
kos politinės Lietuvos nepri
klausomybės.’ šitas reikalavi
mas yra nedemokratiškas, kuo
met protesto autoriai nė žo
džio neužsimena apie tai, kad 
Lietuva turi gauti teisę pati 
nuspręst savo likimą. Jie, vadi
nasi, stoja už tai, kad ne Lie
tuvos žmonės, o kitokios spė
kos nustatytu Lietuvos ateiti. 
Tatai gali reikšti ne paliuosa- 
vimą Lietuvos, o tiktai josios 
pavergimą.

’’Antra labai stambi protes
to yda yra ta, kad jo autoriai 
nieko nekalba apie Vokietijos 
valdžios norą paversti Lietuvą 
monarchija ir duoti jai karalių. 
Monarchiška tvarka Lietuvoje 
reikštų jungą ant Lietuvos 
žmonių sprando, ir tas, kuris 
nesipriešina monarchijos įve
dimui Lietuvoje, yra Lietuvos 
laisvės priešų talkininkas.

"Bet aršiausia dalykas tame 
proteste yra tas, kad jo auto
riai nieko nemini apie kaizerio 
pagelbininkus, kurie padeda 
Vokietijos valdžiai pavergti 
Lietuvą, — apie vyskupą Ka
revičių, kun. Bartuška ir p. 
Gabrį* Musų dešinieji labai 
gerai žino,' kad vyskupas Kare
vičius padarė sutartį su kaize-

KĄ SKAITO KATALIKAI?
So. Bostono škaplerninkų 

lapas, kuris nežinia kodėl y- 
ra užvardintas "Darbinin
ku,” giriasi vienam paskuti
niųjų savo numerių, buk jį 
skaitą visi socialistai. Girdi: 

"Bostono apielinkėje mažai 
tokių socialistų teliko, kurie 
nėra užsirašę 'Darbininko,’ o 
skaityt tai skaito veik visi — 
ir bolševikai ir menševikai.

Taip esą ir New Yorko a- 
pielinkėje.

Na, jeigu taip, jeigu veik 
visi socialistai skaito "Dar
bininką,” tai klausimas tuo
met kila, ką skaito katali
kai?

"Darbininko” spaustuvė 
randasi priešais "Keleivio” 
langus ir mes matome, kiek 
"Darbininkas" turi skaity
tojų. Aną dien mes tyčia 
žiūrėjom, kiek jie to savo, 
atsiprašant, laikraščio veža 
ant pačtos. Iš viso išnešė jie 
septinis pusterbius, kuriuo
se galėjo būt apie 2,000 laik
raščių. Ir jeigu visus tuos 
skaito socialistai, tai reiškia, 
kad katalikai "Darbininko” 
visai neskaito.

Jeigu taip, tai "Darbinin
kui” patartina mainyti savo 
taktiką. Nes jeigu jis nuo
latos taip meluos ir šmeižš 
socialistus, kaip jis daro da
bar, tai socialistai gali pa
liauti ji skaitę ir tuomet jam 
prisieis savo kromelį su bro- 
stvomis uždaryti

Walerturio Titfloiikil si Kle
rikalais Kabarlt šaUnttii

Jie nenori protėstuot prieš 
Lietuvos pavergimų.

Pereitoj nedėlioj, 9 birže
lio, Waterburyje turėjo būt 
didelis protesto mitingas 
prieš kaizeri ir jo bernus — 
klerikalus.

Rengti šitą masinį protes
tą prieš Lietuvos pavergi
mą buvo nutarusi visų drau
gijų konferencija.

Nutarus rengti protesto 
mitingą, konferencija nu
sprendė išrinkti iš visų sro
vių rengimo komisiją Bet 
nei tautininkai, nei klerika
lai į rengimo komisiją heap- 
siėmė.

Atsisakydami prisidėti 
prie protesto mitingo, kleri
kalai su tautininkais aiškiai 
parodė savo veidą.

Jie parodė, kad jie yra tik
ri pro-germanai ir prieš pra
gariškus Vokietijos junke
rių darbus nenori protestuo
ti.

Jie parodė, kad jie nenori 
pasmerkti vyskupo Karevi
čiaus pastangų užkrauti ant

Birželio 9 dienos vakare 
Lietuvių Tautiškame name 
buvo didelis viešas susirin
kimas, sušauktas Lietuvių 
Piliečių kliųbo ir šv. Roko 
Draugijos, kurios tai orga
nizacijos sudaro Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos’ skyrių. Mas-mitingas 
buvo sušauktas dėl užpro- 
testavimo prieš kaizerį ir jo 
talkininkus, mūsiškius kleri
kalus už uždėjimą ant Lietu
vos prūsiškojo militarizmo 
rėžimo. Susirinko virš pen
kių šimtų žmonių.

Smelstorius nušvietė fak
tus iš Lietuvos klerikalų po
litikos nuo caro viešpatavi
mo laikų iki paskutinių da
barties dienų. Išparodė, kaip 
Amerikos klerikalai patrio
tizmo komuflažais prisiden
gę tarnavo kaizerio imperia- 
listiškiems siekiams, kaip jie 
pagaliaus atsidūrė neužvy- 
dėtinam padėjime prilipę 
liepto galą, ir kodėl visi do
resni lietuviai privalo pa
smerkti netik kaizerio plėši
kišką darbą, bet lygiai ir 
mūsiškių klerikalų juodą po
litiką, užtraukiančią ant 
šios šalies lietuvių dėmę.

Antras kalbėtojas Nor
kus išreiškė tą pačią nuomo
nę ir perskaitė protesto re
zoliuciją. Susirinkimas at
sistojimu rezoliuciją užgy- 

rė. Neatsistojo tik vienas, 
kurį Monteliečiai pažįsta, 
dabar žinos, kad jis pro-ger- 
manas. Taipgi klerikalų 
protestui parašų rinkimo 
komisija, susidedanti iš tri
jų panelių, publikai atsisto
jus, išdūmė per duris.

Toji tai komisija, kad gel- 
bėjus klerikalus iš balos, į 
kur juos jų užlaikomi Biels
kio ir Gabrio biurai ir Tau
tos Tarybos atstovas kun. 
Bartuška įvedė, su klerikalų 
protesto blankomis vaikš
čiojo po draugijas, kalbinda
ma pasirašyti ir prisidėti 
prie klerikalų rengiamos 4 
liepos parodos. Draugijos, 
kurios atsisakė ką nors ben
dra turėti su-klerikalais, bu
vo tos komisijos apšmeižtos 
vietos anglų spaudoj, kaipo 
priešingos Sos šalies val
džiai. Dabar gi šiame mi
tinge buvo to paties dienraš
čio "Brockton Interprise” 
reporteris, perskaitė visą re
zoliuciją, matė kas už rezo
liuciją balsavo, kas pabėgo 
iš salės rezoliuciją perskai
čius. Tas pats reporteris 
pasakė prakalbėlę, paaiškin
damas, kaip jis savo akimis 
mato dabar teisybę. Jis pri
žadėjo viską aprašyti savo 
atstovaujamame laikrašty. 
Jis buvo pasipiktinęs, kad 
mūsiškiai klerikalai netik 
išdavikišką darbą dirba, bet, 
da ir savo tautos žmones an
glų spaudoj šmeižia, paduo
dami išvirkščias informaci*. 
jas.

Progresyvės lietuvių de
jos nusprendė vietoj paro
dos, kuri daug bereikalingai 
pinigų sueikvoja, pagal sa
vo išgalę pinigiškai paremti 
šią šalį kovoje su prūsiškuo
ju imperializmu. Ir Brock- 
tono majoras tam mielai

Kadangi Vokietijos val
džia, kurios armijos sunaiki
no Belgiją, Seroiją, Rumu
niją ir papildė nesuskaito
mų žiaurybių jiegų neteku
sio] Rusijoj, nesenai paskel
bė Lietuvą kaipo nepriklau
somą valstybę po Vokieti
jos militare globa, idant tuo 
budu galėtu pavartot Lietu
vos žmonių kraują ir gyvas
tį savo plėšriems tikslams at 
siekti;

Kadangi Lietuvos Taryba 
(landesratas), kuri, nevei
zint energingų lietuvių dar- 
bihinkų namie ir svetur gy
venančių protestų, vokečių 
militarės valdžios spaudimu 
įsteigta ir jos sankcionuota, 
niekados nebuvo Lietuvos 
žmonių pripažinta kaipo jų 
valios išreiškėja, atiduoda
ma Lietuvą į kaizerio nagus 
peržengė Lietuvos žmonių 
apsisprendimo teises;

Kadangi šitokia tik pa
juokai Lietuvos nepriklau
somybė tąja sąlyga, kad 
"Lietuva pasiims ant savęs 
Vokietijos karės naštą" ta
po paskelbta ačiū sumoksiu! 
Lietuvos klerikalų, kurių 
vadas, Kauno vyskupas Ka
revičius, buvo nuvykęs Į 
generolo Ludendorffo bu
veinę, kame "buvo padaryta 
pilnas susitarimas Lietuvos 
nepriklausomybės klausi
mu,’’ ir po to Lietuvos Tary
ba veikė jau kaipo palankus 
Įnagis kaizerinių klerikalų 
intrigantų rankose;

Kadangi, tam sumokslui 
vykinti, keletas Lietuvos Ta
rybos atstovų, o kartu ir A- 
merikos klerikalų Lietuvių 
Tautos Tarybos atstovas, 
kunigas V. Bartuška, nuvy
kę Šveicarijon, parašė me
morandumą, kuriame reika 
laujama, kad Lietuva' gau
tų karalių svetimo kraujo 
(t y. kokį vokiečių princą) 
tuo norėdami numazgoti 
bjauriausias kaizerio pada
rytas Lietuvai piktadarys
tes,—

Togi dėl mes, Chicagos lie
tuvių organizacijų delega 
tai, reprezentuojantįs 15,- 
000 žmonių, susirinkę Chi
cagos Lietuvių Darbininkų' 
Tarybos konferencijon šią 
gegužės 26 dieną, 1918, ta 
riame:—

Jog mes išreiškiame save 
didžiausią pasipiktinimą ii 
protestą prieš visokius vo
kiečių imperialistų pasisten
gimus pavergti Lietuvą pa
galba teikiamos jai tokios 
"nepriklausomybės," arba 
užkrauti ant bejiegės Lietu 
vos žmonių karės naštą, ar
ba imti Lietuvos vyrus vedi 
mui savo pragariškos karės

Jog mes kuogrieščiausiai 
pasmerkiame tokius begė- 
dingus Kauno vysk. Kare
vičiaus ir amerikiečio kuni
go V. Bartuškos, lygiai ir ki
tų Lietuvos išdavikų žings
nius, ir užreiškiame, kad 
mes kovosime prieš juos, ir 
panašius į juos, iki galui, i

;dant išgelbėjus Lietuvą nuc 
kaizgįįo klerikalų pavergi

Mes paskelbiame, kad jų 
padaryta su Vokietijos val
džia begėdi nga sutartis y re 
tuščia ir nieko nereiškianti

Mes atsišaukiame į visc 
pasaulio žmones, prašydam 
jų užtarimo ir pagalbos Lie
tuvos žmonėms, o taipgi pa-

pritarė. Vadinasi, musų sistengimo, idant atsikra- 
klerikalai gavo skaudų mo- čius žmogžudingo pergalėta i • • i •• • i_ • 1 • • '*• * •ralį smūgį. Te buna jiems jo, besikėsinančio pasigniau- 
pamokinim

Reporteris.
žti visą Europą. 

Galiaus nutariame: idant,

RESOLUTION OF 
PROTEST.

Adcpted by the Delegates of 
Lithuanian Societies of 
Chicago representing 

15,000 members.

WHEREAS, the German 
government whose armies 
have laid waste Belgium, 
Serbia, Roumania, and com- 
mitted uncounted atrocities 
in defenseless Russia, has 
recently proclaimed Lithua
nia as independent statė un 
der German military protec- 
torate so as to draw the 
blood and the lives of the 
Lithuanian people in furthe- 
rance of i'ts plunderous am- 
bitions;

WHEREAS; the Lithua
nian National Landesrat, 
created under the pressure 
of the German military go
vernment, by its sanetion, 
and against the vigorous 
protests of the Lithuanian 
labor at hoir.e and abroad, 
has never been recognized 
by the Lithuanian people as 
a representative of their 
Arill, and in driving Lithua
nia into the clutches of Ger
man kaiser has violated the 
right of the Lithuanian pe- 
jple to self determination.

WHEREAS, the procla- 
mation of the satirical inde- 
pendence of Lithuanian on 
mndition that Lithuania 
”will participate in the war'______
burdens of Germany” was-listams

announce our readiness to 
resist them and their kind 
to the lašt in order to save 
Lithuania from kaiser-cleri- 
cal servitude;

That we declare their in- 
famųus agreements with the 
German government as nuli 
and void and of no conse- 
ųuence;

That we call upon the pe- 
oples of the world for inte- 
rcession and assistance to 
the people of Lithuania, and 
for determination to shake 
off the niurderous grasp of 
the conąueror in all Europe;

AND BE IT FURTHER 
RESOLVED:

That at the conclusion of 
the war Germany’be com- 
pelled to make full repara- 
tions for all the ravages do- 
ne in Lithuania since the 
begiu ing of war, and that 
the fate of Lithuania be de- 
termined by the people and 
for the people of Lithuania.

T. L. Dundulis,
Chairman.

I

Išbraukia Sąjungą iš . 
Socialistą Partijos.

"Apžvalgos” 4-tam nume
ry yra išspausdintas kelių 
referendumų balsavimas. 
Vienas tų referendumų buvo 
atkreiptas prieš Amerikcs 
Lietuvių Darbininkų Tary
bą, o vienas prieš socialistiš- 
kus laikraščius.

Balsavimo pasekmės to
kios:

Nutarta 863 balsais prieš 
435, kad "Sąjungos nariai, 
kuopos ar rajonai neturi tei
sės organizuoti naujų orga
nizacijų, pavadindami jas 
socialistiškomis arba socia- 

> pritariančiomis.” 
m adė by the reason of the į Reiškia, nesocialistiškas or- 
pfot čoncoiiled by the Lith--ganizacijas galima sociališ- 
uanian ciergy whosejtams tverti, tik socialistiškų 
icknowledged Ieader Bishop nevalia. Paikesnio "įstaty- 
Karevičius of Kovno went-mo” turbut nei Grikštas ne- 
io Gen. Lundendorff at I sugalvotų, o vis dėlto už jį
headųuarters uhere "a l balsavo didžiuma sąjungie-
i-om plėtė agreement regar-ičių.
ling the independence of* Paskui, 834 balsais prieš 
Lithuania was established," • 393 nutarta, kad ”Nei viena 
ind then the Lithuanian; LSS. kuopa oficialiai kuo- 
Landesrat acted as a sub- pos vardu negali dėtis prie 
missive tool in the hands of Amerikos Lietuvių Darbi- 
kaiser — clerical intriguers; ninku Tarybos.”

WHEREAS, in further- Paskelbęs šitas referendu- 
ince of said piot several re- m() PąseKnies, Sąjungos sek- 
jresentatives of the Lithua-ret,orius Pndyna nuo savęs 
iian Landesrat together.;įsakymą. tįsos tos LSS. 
vith the representatives of!^u<?P°s’ ^urios >Ta priside- 
;he clerical Lithuanian Na-i JJ81?8 Pr,e 
:ional Council of the United - Tarybos, turi is jos įs-
States, Rev. Ft. V. Bartuška, 
have dravvn and signed in Į 
Switzerland a docuinent de-i 
manding for Lithuania "a 
king of foreign blood” (i. e. 
a German prince), endea- 
voring thereby to absolve 
Jie kaiser of his heinous 
crimes committed against 
Lithuania,—

N0W, THEREFORE, we, 
che delegates of Lithuanian 
societies of Chicago, repre
senting a constituency of 
15,000, assembled in confe- 
rence of the Chicago Lthua- 
nian Workers’ Council, on 
the 26-th day of May, 1918, 
do hereby resolve:

"That we declare our ut- 
nost indignation and pro- 
tešt against all attempts on 
the part of the German im- 
perialists to enslave Lithua
nia in the form of "indepen- 
dertee” or in anv other form 
yvHatsoever, or to impose 
the burdens of war upon the 
helpiess Lithuanian people, 
or to draw on Lithuania’s 
man-power for the prosccu- 
tion of their infemal war;

That we most firmly con- 
demn such ignoble slėps as 
taken by Bishop Karevičius 

Kovno, Rev. Ft. V. Bar
tuška of the United Statės, 
ind other traitors to the 
caušfc df free Lithuania, and

Šitą' nutarimą mūsiškiai 
"bolševikai” pervarė "ant 
keršto" Tarybos šalinin
kams. Sulyg šito nutarimo 
dabar jau nei vienas sąjun- 
gietis negali prie Tarybos 
prigulėti. Bet sulyg šito nu
tarimo Sąjunga taip-pat ne
gali dabar jau prigulėt ir 
prie Amerikos Socialistų 
Partijos, nes Partija netik 
neatmeta Darbininkų Tary
bos, bet dargi ragina savo 
kuopas prie jos rašytis. O 
ko nedraudžia savo kuopoms 
(lokaiams) Socialistų Parti
ja, to negali uždrausti ir Są
junga, pakol ji skaitosi tos 
Partijos dalimi.

Tokiu budu prieš Sąjungą 
dabar stovi šitokia alterna
tyva: arba atšaukti šitą 
ferendumą, arba išeiti iš So
cialistų Partijos. Prigulint 
prie Partijos, šito referen
dumo įvykint negalima.

IJSS. centro suklaidinti, 
tie žmonės nei nepamąstė, 
kad šituo užsimojimu ant 
Darbininkų Tarybos jie už
simoja ant socialistų judėji
mo ir išbraukia Sąjungą iš 
Socialistų Partijos.

Žemė turi 57,255,000 kva
dratiškų mylių. Ant kiek
vienos keturkampės mylios 
pripuola po 29.6 žmonių.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
BROOKLYN, N. Y.

Dr. šliupas lenkia savo gal
vą prieš klerikalus.

Gegužės 27 d. čionai išda
vė iš savo veikimo raportą 
ką-tik sugrįžęs iš Švedijos 
musų tautininkų "ambasa
dorius" D-ras Šliupas. Ma
tyt maža jis ten yra veikęs, 
tai ir jo raportas nieko nau
jo mums nepraneša. Indo- 
miausiu dalyku buvo bene 
tas, kad Šliupas viešai išsi- 
spaviedojo ir užreiškė, kad 
jis lenkia savo galvą prieš 
Lietuvos kunigiją... Rasit, 
Šliupas dabar jau ir pats pa
dės savo raštus kunigam de
ginti™. Be to Šliupas papa
sakojo, kodėl jis atgal su
grįžo. Jį prie to pr ivertė 
tatai, kad dabar Rusijoj vi
sai gyventi negalima. Gir
di, gyvastis kas valanda pa
vojuje, baisu ir gatvėn išei- 
ti,nieka mužikui negali pasa
kyti, mužikas dabar pil
nas ponas ir ką nori, tą ir 
daro, jokios valdžios nėra. 
Bloga! Net ir jo žentą Yčą 
jau neskaitė medali uotu did
vyriu, dagi į kalėjimą buvo 
įkišę. Mat su kunigu Lau
kaičiu ir kitais Yčas da ne
senai "didvyrių” roles lošė, 
gal ir Šliupas kunigams už 
tai savo galvą nulenkė?...

Antras dalykas, kuris 
Šliupui neleido ilgiau Rusi
joj gyventi (kiek žinoma, jis 
Švedijoj gyveno) — tai tas, 
kad Rusijos moteris nemoka 
steiko iškepti, o labiausiai, 
tai tas, kad "draugai, kurie 
buvo žadėję gelbėti, savo 
žodžio nedalaikė,” taigi bu
tų da ilgiau pabuvęs, tik 
bėda, kad amerikiečiai pini
gų nesiuntė...

Pasmerkė bolševikus, 
Kapsuką ir Aleksą, kurie e- 
są didžiausi Lietuvos prie
šai. Girdi, socialistai viso
kiais budais niekina vysku
pą Karevičių už Lietuvos 
pardavimą, tečiaus šliupui 
Karevičiaus ir jo kompani
jos darbai neišrodą taip 
baisus, kaip socialistai ma- 
levoja. Girdi, Lietuvai iš 
bolševikų pusės grėsė dide
lis pavojus, (matomai Šliu
pas "Lietuva” skaito tik ku
nigija ir konservatyviškai- 
krikščioniškus munarchis- 
tus) Taigi Karevičius vy
kęs Berlynan pas kaizerį 
tik užtarimo prašytų, šliu
pas nieko nesako, kad tasai 
Karevičius — žinoma, kitų 
ingaliotas — prašė Lietuvai 
vokiško kraujo konservaty- 
viškai-krikščioniško kara
liaus, kuris, jeigu sėstų ant 
Lietuvos sosoto, tai šliupui 
daugiau neleistų kunigus 
"romikliais” vadintu.

Protesto mass-mitingas.
Gegužės 31 d. buvo LSS. 

19 kuopos sušauktas viešas 
protesto susirinkimas. Kal- 
bėtojum buvo pakviestas 
"Keleivio” redaktorius d. 
St. Michelsonas iš So. Bosto
no. Klerikalai pamatę pra 
kalbų paskelbimą persigan
do ir puolėsi pakenkti socia
listų šaukiamam susirinki
mui, ant greitųjų surengda
mi savo prakalbas. Nors so
cialistų susirinkiman buvo 
įžangos 10 centų, o klerikalų 
įžanga dykai, tečiau į socia
listų susirinkimą prisirinko 
publikos, kiek į svetainę su
tilpo, o Įias klerikalus kelios 
davatkos atėjo.

Kalbėtojas drg. Michel
sonas savo kalba, temoje 
"klerikalų vadai — Lietuvos 
priešai,” padarė publikoje 
gilių įspūdžių, išparodęs vi
sus kunigijos darbus Lietu
vos laisvės žvilgsniu, prade
dant nuo 1905 metų iki pas
kutinės jų judošystės — 
pažadėjimo Lietuvos kaize
riui. Baigiant prakalbą, Mi- 
cheisonas patarė susirinki
mui išnešti protesto rezoliu
ciją prieš musų klerikalų 
darbus ir prieš kaizerio kė
sinimąsi galutinai išnaikinti

lietuvius. Susirinkimas 
vienbalsiai užreiškė,kad pro
testą pripažįsta reikalingu. 
Kaibėtojui perskaičius pro
testo rezoliuciją (kuri buvo 
paskelbta "Keleivy”; ir su
sirinkimo vedėjui užklau-

kio ten valkatos-misionie- 
riaus, kuris ir gaspaclinę su 
savim vežiojasi. Jis keikė ir 
visaip šmeižė "nezaiežnin- 
kąs" {mat čia nesenai šv. 
Vincento dr-stė buvo suren
gusi ' neprigulmingos lietu
vių bažnyčios vyskupui S. 
B. Mickevičiui prakalbas), 
išniekino progresyyiškas i 
draugijas, kaip ve, D. L. K. 
Vytauto ir L. U. N. Kliubą. 
Patyręs, kad Vytauto dr-ja 
rengia prakalbas, tasai tam-' 
sos apaštalas iš kailio nėrė
si, grąsino ir prašė, kad ne:’ 
tų į "bedievių" p—i— 
tečiaus mažai kas jo klausė 
ir į Vytauto draugijos pa-. 
rengtas prakalbas susirin
ko gana daug žmonių. 
patįs katalikai, kurie klau- 

jsėsi misionieriaus ir išklau
sė d. Smelstoriaus prakal
bos pamatė, kur yra teisybė, 
daugelis jų iš "bedieviškų" 
prakalbų išeidami sakė: 
"Štai tokių milijonierių 
daugiau mums reikia," o iš 
tamsos apaštalo juokus sau 
daro net ir dievočiausi kata
likai.

Vyskupo Mickevičiaus 
prakalbos.

Kaip minėjau, nesenai čia 
Šv. Vincento Dr-stė suren
gė i ' '
ma už kalbėtoją lietuvių ne- 
priguimingos bažnyčios vys
kupą S. B. Mickevičių iš 
I^aAvrence, Mass. Mickevi
čius kalbėjo gana gerai, jei 
tik nebūtų jo prakalboj tų 
atsišaukimų į Jėzų, galima 
butų pripažinti jo prakalbą 
žmonėms naudinga. Tečiaus 
tūliems musų- katalikams beždžionėmis tarties, o mes 

į nepatiko dėlto, kad "nezale- su dėde Samu kariausim 
žninkas” juos tikėjimo mo- prieš kaizerį, lig paskuti- 
kina, jis sukčb triulaimą ir niam lašui savo kraujo!... 
•pranešė airių klebonui. Ta-■ Socialistai išgamos!... ži- 
sai persigando, puolėsi dar-mot, tamistos, socialistai 
bau, parsitraukė iš Bridge-; —išgamos turi sutverę L. 

._c>.— —, r------- porto kun. Pankauską, tasai įš. Fondą ir dar kitą sutvėrė
Reikia da priminti,.kad ta keikė, > piudo,. to neužteko,• Lietuvos Laisvės Fondą — 

pačią dieną lenkų bažnyčioje; parsitraukė minėtą mi. Jo- i po šventais vardais apgau-

koje, kad palaikius despoto 
viešpatavimą, ant Lietuvos 
kaip Seinų vyskupijos admi
nistratorius kun. Antanavi
čius savo aplinkraščiu įsa
kęs katalikams išdavinėti 
Lietuvos revoliucionierius i

■sus, kas su rezoliucija sutin- caro budelių rankas, kaip 
ka, visas susirinkimas vien- kun. Alšauskas darbavosi 
balsiai rezoliuciją užgyrė. žandarų kanceliarijoj; kaip 
Nutarta rezoliuciją paskelb- paskui kun. Laukaitis Rusi- 
ti vietos angių spaudoje. jos durnoje viešai paskelbė, 

Dabar mūsiškiai atžaga- kad Lietuvos kunigija buvo 
reiviai vaikščioja nosis i._ __'l__ 1_'_ ___ 1__”
leidę, gavę skaudų moralį: šintojais ir už tai nuo 
smūgį. Norėtų jie socialistus gavo medalį. Kaip

jos dūmoje viešai paskelbė, 
Lga-įfuiu i_aetuvus Kunigija uuvoi 

reiviai vaikščioja nosis nu- ‘ uoliausiais "kramolos” mai- i 
‘ » caro

gavo medalį. Kaip dabar 
Rusijos carui nuo sosto nu
dardėjus mūsiškiai caro me
daliais apdovanoti tėveliai 
puolėsi kaizerio tarnystėn, 
kaip jie sykiu su Vokiečių 
įsteigta Vilniuj "Šalies Ta
ryba” (Landratu) pažadėji
mu kaizeriui Lietuvos užda
rė burną Rusijos revoliucio
nieriams, reikalaujantiems 
vokiečių «išsikraustymo iš 
Lietuvos, kad patįs Lietu
vos gyventojai galėtų nubal
suoti, kaip jie nori savo atei
tį sutvarkyti. Ir kaip ant 
galo vyskupas Karevičius su 
kun. Aišausku nuvažiavę 
Berlynan prašė kaizerio 
duoti Lietuvai krikščioniš- 
kai-atžagareivišką , vokiško 
kraujo monarką, kam pil
nai pritarė ir Amerikos lie
tuvių klerikalai per savo 
atstovą kun. Bartušką, kuo 
pasiremdamas kaizeris jau 
paskelbė Lietuvą savo pro
vincija, iš kurios dabar ims 
vyrus savo kariumenėn -ir 
užkrauna ant Lietuvos vo
kiečių karės naštą.

Tokia, prakalba musų 
žmonėms buvo interesinga 
ir nevienam atmerkė . akis, 
jjarodant, kur klerikalų ve
dami žmonės nuėjo. Apskri
tai prakalba visiems patiko, 
o pirmeiviai pageidauja 
daugiau tokių’prakalbų.

niekinti, bet patįs aiškiai 
mato, kad tą smūgį jiems 
pagamino jų pačių vadovai.

Seiniškis.

TORRINGTON. CONN. 
Prakalbos.

Birželio 2 d. čionai buvo 
D. L. K. Vytauto Draugijos 
surengtos prakalbos. Kalbė 
tojumi buvo pakviestas ant
ras ''Keleivio” redaktorius 
d. J. B. Smelstorius.

Pirmu atveju kalbėjo apie, 
draugijų, ypačiai pro
gresyvių, reikalingumą ir jų 
naudingumą, vaizdžiais pri
rodymais tai nušviesdamas. 
Ragino organizuotis ir veik
ti dėl vieni kitų labo, o per 
tai dėl savo gerovės. Ant 
ru atveju kalbėjo apie da
bartinį Lietuvos padėjimą. 
Reikia pasakyti, kad dauge
liui klausytojų tikras Lie
tuvos padėjimas mažai buvo 
žinomas, tai kalbėtojaus at
vaizdintos aplinkybės ir są
lygos, kokiose šiandien Lie
tuva randasi, buvo begalo 
indomu patirti ir dėlto visi 
su įtempta atyda klausėsi, 
nepraleisdami nei vieno žo
džio pro ausis. Atvaizdinęs 
Lietuvos padėjimo sąlygas, 
kalbėtojas išparcdė kaip 
musų klerikalai su atžaga
reiviais nuo pirmosios Rusi
jos 1905 metų revoliucijos 
darbavosi ne lik pačioje Lie
tuvoje, liet ir net čia Ameri-

čiaus iš visa to tiek naudos, pinigai eina sušelpimui lie-’
1 1 1 • V * • — 1 • • • w • • j • • T • •• • Vkad dvasiški tėveliai aiškiau 
pasirodė kuo jie esą ir kas 
jiems ištikrųjų rupi. Žmo
nės kaskart daugiau švie- liežuvi, ‘v* • • v v* -v* v • • nrrvčiasi, o iš žinančio nežinantį 
jau nepadarysi, tėvelių kin
kos nebereikalo dreba.

Zakristijonas.

CLEVELAND, OHIO. 
Klerikalų begėdiškumas. 
Gegužės 27-tą d. Germania 

svetainėje buvo vietos .kle
rikalų surengtos prakalbos, 

nrak-lbat" ’ Kal^° "daktaras” Biels- 
praKaioas, kis> klerikalų "tarybos” am

basadorius iš Washingtono. 
j Publikos susirinko ne- 

slIrp.I_ daug. Rodos, clevelandie- 
ie čiai žinojo kaip klerikalai 

I socialistus ir kitus susipra- 
! tusius darbininkus šmeižtų 
purvais drabstys.

štai klerikalų pliovonės: 
"Socialistų į Rusiją nusiųs
tas atstovas Kapsukas Lie
tuvių Brastoje susitaręs su 

i Rusijos bolševikais ir Vokie
tija, pardavė kaizeriui Lie

tuvą, Lenkiją, Latviją, U- 
krainą ir visą Rusiją... Kap
sukas su Rusijos bolševikais 
Įkišo snapą ir užgrobė L. C. 
Komitetą Rusijoj — badau
jančius lietuvius išvaikė ir 

prakalbąs, pakviesda- negaunam apie juos jokių 
- x-_n.xu._2_ ..... žinių.” Po tos pliovonės, ma

tomai, neturėdamas ką pra
simanyti, "daktaras” lyg iš 
dangaus inkvėpimą semda
mas kaž-ką mikčioja. Pub
lika juokiasi. "Daktaras” 
sušunka: ''Socialistai iš
gamos, beždžionių vaikai, 
tegul važiuoja į girias su

"bedievių

•r

tuvių ir Lietuvos laisvės iš
gavimui." čia "daktaras" 
sustoja ir pats sau kremtasi 

\ Paskui surinka: 
"Tie supuvėliai, išgamos 
gražiu, darbininkišku vardu 
sutvėrė A. L. D. Tarybą, lei
džia mus ir prezidentą Wil- 
soną (?) šmeižiančias rezo
liucijas. — Viską mano da
ryti su kaizeriu.”

Daugiau iš to begėdžio 
pliovonių neverta nei kar
toti, tik pastebiu kaipo fak
tą, kokių pas klerikalus esa
ma žmonių! Jei varnas būt 
nusileidęs ant estrados, jei 
varnas būt karkęs prieš bū
rį darbininkų, tai jam būt 
dovanotina kaipo paukščiui 
be proto, be supratimo. Bet 
kad žmogus skaitantis save 
mokytu ir dar besitituluo- 
jantis "daktaru" — klerika
lų "tarybos” atstovu, varto
tų tokias pliovones, kokių 
gėdintųsi paskutinis latras, 
tai visa to akyvaizdoje aiš
ku, kuo klerikalai remiasi 
savo kovoje su laisvės šali
ninkais. Betgi tas didž- 
burnis ne žodelio nepasakė 
apie judošius vyskupą Ka
revičių ir kitus, kurie 
savo memorandumu įklam
pino Amerikos lietuvius 
klerikalus. Kaipgi juos pri- 
sisiimsi, jeigu jų darbas nu
traukė veidmainystės kaukę 
nuo visų musų klerikalų ir 
pastatė vienus judušių, ki
tus Amerikos išdavikų eilė
se? Kuomi jie pateisina sa
vo ir Karevičiaus judošišką 
žygį link Lietuvos ir lietu
vių apskritai ? žemės žiedas.

Weswood miestelis guli 
469 angliškų mylių atstumoj 
nuo San Francisco Į šiaur
ryčius. Californija, kaip ži
noma, priguli prie kraštų, 
šiemet gegužės mėnuo atne
šė kolifornieeiams netikėti- 
nybę. Per 27 ir 28 dienas 

buvo lietuviams misijos, ko- nierių, šis tą patį darė, te- dinėja... Nemanykit, kad t:e-prisnigo 2 pėdas sniego.

Helmar

f

Išdirbėjai Aukš
čiausios Rusios 
Turkiškų ir Egyp- 
tiškų Cigarelų 
1‘ausaulvje.

i *.

Gerumas

Rūpestingai saugojamas

HELMAR

SAINT CLAIR, TA. 
Atsišaukimas į progresyvę 

visuomenę.
čianykščiai lietuviai lais

vamaniai turėjo nusipirkę 
gana toli nuo miestelio ka
pines, kur žinoma, laidota 
tik pasiiiuosavusių nuo tikė- 
jimiškų prietarų velionių 
kūnai.

Laikui bėgant nežinia 
kam prireikėjo tos žemės 
kompanijai, kuri kreipėsi į 
Lietuvos Sūnų Draugiją, 
kad dr-ja apmainytų savo 
žemę ant kito žemės ploto. 
Draugija išrinko tinkamą 
lapinėms žemės plotą arti 
miestelio. Kompanija iš
rinktą vietą nupirko,aptvėrė 
dailia tvora, visu priešakiu 
davė geležinę tvorą ir nuo 
senų kapinių pergabeno 
grabus į naujas kapines. 
Tas darbas likos užbaigtas 
28 d. gegužės š. m.

Birželio 3 d. L. S. Dr-ja sa
vo susirinkime vienbalsiai 
nutarė ant naujų kapinių 
pastatyti vietoje kryžiaus— 
Laisvės stovylą. Tečiaus 
tam reikia lėšų. Draugija 
neturėdama užtektinai savo 
kapitalo, nutarė tam pra
kilniam sumanymui rinkti 
aukas. Deito atsišaukiame 
į apielinkės lietuvius laisva
manius ir šiaip pirmeivius ir 
į jų draugijas, prašydami 
materialės jų paramos, kad 
galima butų patikti musų 
mintijimo ir musų troškimų 
svmbolą busiančioms gent- 
kartėms.

Lietuvos Sūnų Draugija 
ingaliojo du savo nariu: J. 
Mikalauską ir Joną Petraitį 
minėtam reikalui rinkti au
kų. Todėl laisvę mylintis 
draugai galite jais pasitikė
ti ir savo aukas Laisvės sto- 
vvlos pastatymui aukuoti 
per juodu.

L. S. Dr-jos V aldyba.

WESTWOOD, CAL.
Šiame miestelyje didžiau

sia išdirbystė — tai Red Ri
ver Lumber Co. lentų plo
vyklos. Kitokių darbų kaip 
ir nėra. Miestelis turi išvi
so 20,000 gyventojų. Mieste
lį valdo ta pati minėta kom
panija, taipgi ir visa mieste
lio pramonė jos rankose. Jo
kį privatinį biznį užsidėti 
čia niekam neleistina. Net ir 
nuosavų namų žmonėms nė
ra leistina turėti, reikia tik 
iš kompanijos rendavoti. 
Kompanijai priguli šviesa, 
šiluma ir vanduo, taip, kad 
darbininkas čia gyvena vi
duramžių feodalizmo tvar
koj, nes už visą savo būvio 
reikmenas atidirba.

Dirbama po 11 valandų 
į dieną, mokestis už darbą 
paprastam darbininkui po 
121£> centu už valandą, mo
kantiems darbą —nuo 45 iki. 
95 centų. Miestely visai nė
ra svaiginančių gėrimų. Jei
gu kas iš kitur parsiveža, 
kaipo kontrabanda, tai ge
ria kaip kokias nuo mirties 
išgelbstančias gyduoles. Te
čiaus už tai buna skaudžiai 
baudžiami, net iš darbo pa- 
varymu, kas reiškia išvary
mą iš šio miestelio, nes visi 
reikalingi miestelio gyvei- 
mui darbai tos pačios kom
panijos kontroliuojami. Ži
noma, žmonės čia ilgai neiš
būna, ypač svaigalų mylėto
jams čia baisiausia vergija, 
kitus gi iš .čia išvaro ilgos 
darbo valandos.

Lietuvių čionai randasi a- 
oie 14 asmenų, visi pavie
niai. Laikraščių įvairios pa* 
kraipos jiems pareina apie 
25 egzemplioriai. Lietuviai 
turi gerai apmokamus dar
bus, dauguma jų turi susi- 
taupinę gerai pinigų. Kai- 
kurie jau nuo senai čia gy
vena, pav., T. Rukštalis jau 
9 metus čia išgyvenęs. Be
veik visi jie laukia tik karės 
galo, kad galima butų grįž
ti Lietuvon. Miško paukštis.
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k KELEIVIS1
i Gerai, tėve, kitą sykį aš tau 
paaiškinsiu, ko vertos tos 

i ”stebuklirigos” vietos Lietu
voje. Dabar aš turiu eiti 
toliau.

—Olrait, vaike. 1 
jau reikia skubintis i lietu 
viską ambasadą, ba dūkta 
ras Bielskis be manęs neži 
no ką daryt.

Man irgi j f .
c ; T'*' 1 • i 'T • . • •I Is kur atsirado Lietuviai 1 • 
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(Istoriškas bruožas iš Lietuvos senovės.)

—Tegul bus pagarbintas... 
—O, sveikas-gyvas. tėve!

FOURIERIZMAS AMERIKOJ
»

krašto duonos, prisieidavo 
jos jieškoti kitur. Drąsus 
normanai sėsdavo į laivus ir 
leisdavos jura į svetimas ša
lis grobio griebti. Ilgainiui 
jie taip įprato į tokius žy
gius, kad tie žygiai pasidarė 
tikru nuolatiniu jų amalų. 
Tie juros plėšikai, norma
nai, pasidarė baisus visai 
Vakarų Europai. Jų laivai 
pasiekdavo Britanijos, kur 
dabar Anglija, Galijos, kur 
dabar Prancūzija, dagi Ita
lijos ir derlingos Sicilijos sa
los. Devintame amžiuje 
toks normalių būrys užka
riavo rusų kunigaikštijas. 
Neabejotina, kad jie pasiek
davo ir Lietuvą. Skandina
vų dainos, sagos, nors neaiš
kiai, bet mini tuos jų žygius 
į Lietuvą; tą pat tvirtina ir 
seni lietuvių padavimai, mi- 
tiškos pasakos apie galiū
nus, atkeliavusius iš už jūrių 
laivais į Lietuvą. Be to Lie
tuva nuo Skandinavijos ne
toli. Lietuviams todėl ir ki
tiems aisčiams nuolatos pri
sieidavo gintis nuo normanų 
antpuolių. Nors iš prigim
ties lietuviai buvd lėtus ir 
taikus, bet, bepaliovos besi
gindami nuo normanų, įpra
to į karę, o būdami, kartu 
ir drąsus, ir stiprus, ir nebi- 
ją pavojų, netik įprato, bet 
ir pamilo, ir susitelkę bū
riais pradėjo patįs užpuldi
nėti savo kaimynus: lenkus 
ir rusus.

Tuo laiku, kuomet naujo; 
tautos pradėjo plūsti į Euro
pą ir veržtis į Romos impe
riją, po visą Romos imperiją 
jau buvo išsiplatinusi krik
ščionija. Antpludusios tau
tos sugriovė Romos galybę. 
Tuo tarpu krikščionybė pla
tinosi vis toliau ir toliau, 
apimdama vis naujas tau
tas. Paeiliui tampa krikš
čionimis aplinkui lietuvių 
gyvenusios tautos: vokie
čiai, lenkai, rusai ir anie 
normanai. Pamažu krikš
čionija išsiplatino po visą 
Europą. Lig XI amžiaus tik . 
Vieni lietuviai su savo gimi -‘ 
naičiais: prūsais, latviais ir

(Pabaiga.)
V, VI, dar ir VII amžiuje 

visoj Europoje buvo vienas 
jermideris. Tik viena Lietu
va stovėjo sau rami, nuoša
liai nuo tų triukšmų, tarp 

; balų ir miškų; bet ir į ją 
kartais atsimušdavo garsas 
tolimų karių, garsių ir di
džių kariautojų, karalių.

V amžiuje Lietuvos gy
ventojai, išgirdę apie dide
lius gotų vado, Teodoriko 

: Didžiojo, darbus, pasirodo 
Europai iš savo girių ir gin
tarų krašto; jie siunčia Te- 
odorikui dovanas, difug gin
taro ir brangių kailių. Teo- 
dorikas, meiliai priėmęs to
limo krašto pasiuntinius su 
dovanomis, parašė lietu
viams raštą, sakydamas 
jiems ačiū, kad nepasigailė
ję taip tolimo ir pavojinga 
žygio ir atėję jo pagerbti. 
Dar pirmiau, pirm gotų vie
na šiaurės tauta, giruliai? 
vadinama, pajudinta tautų 
kilnojimos srove,' pati pir
moji nusigrudę į Vakarų 
Europą. Giruliai Odoarko 
vedami, sugriovė Vakarinę 
Romos viešpatiją, užėmė I- 
taiiją ir valdė ją apie šimtą 
metų, kol ant plūdę paskui 
gotai nenuveikė ir jų.

Daug kas spėjo ir spėja, 
bene bus tie giruliai viena 
kuri iš aisčių tautų, giminai
tė lietuviams, bet nelikus 
tikrų girulių tautos ženklų, 

[vienas jų vardas mažai ką

'kitais aisčiais bebuvo likę 
• stabmeldžiais, kaip kokia 
i sala tarp krikščionių juros. 
' Lietuviams pasidarė sun- 
Ikiau. Užpuls, būdavo, lietu- 
[ vis arba prūsas ant savo kai- 
■ myno krikščionio ar tai gro- 
[ bio griebti, ar tai norėdamas 
[atkeršyt už jo antpuolį ant 
! Lietuvos, tuojau tas pa- 
I skelbs visai Europai, kad 
lietuviai krikščionis mušą, 
kad jie norį krikščioniją iš
naikinti, sugrąžinti stab- 
meldiją. Tuojau pasidaro 
sąbruzdis visoje Europoje 
— ir plaukia Lietuvos kai
mynui pašalpa iš visų kraš
tų. •

Ypač mokėjo tokius skun
dus leisti Europon ir kaltin
ti lietuvius artimiausi lietu
vių kaimynai iš vakarų ir 
pietų šalies lenkai. Europo
je nepvkanta prieš lietuviu? 
vis augo ir augo.

Pagalinus, Mazovijos ku
nigaikščio Konrado kviečia
mas, parsibastė į Paprusį iš 
Palestinos išvytas Teutonų, 
arba kryžiočių ordenas, ku
ris turėjo neva tai ginti 
krikščionis nuo prūsų ir lie
tuvių ir platinti tarp šių 
krikščioniją, bet platinti ne 
meile, ne žodžiu, o kardu. 
Tasai tų laikų krikščioniško
sios Europos kardas visų- 
pirnia krito ant prūsų gal
vų. nes jie . toliausiai buvo 
nusikišę į vakarus taigi ais
čiai ir lietuviai, buvo pakri- 
, • ii • i i _ •___ •

(Tąsa.)
Vienuoliktas tų palinki

mų pas Fourierą vadina
mas plaštakiniu (papillone), 
yra tai noras įvairint ir keist 
dalykus įvairiose veikimo 
srityse. Pritaikytas prie 
išdirbystės, jis panaikintų 
šių dienų darbo būdų mono
toniją ir darbą paverstų pri- 
imniu ir patraukiančiu. 
Dviliktas arba sudėtinis 
(composite) palinkimas — 
tai dvasia entuziazmo, ky
lančio iš kombinacijos 
dviejų skirtingų grupių pa
linkimų, kaip ve, kiaušy mos 
gražios muzikos sykiu su 
mylimais draugais patenki
na girdėjimo pajautą ir kar
tų draugiškumo sąmonę. 
Pritaikytas prie produkci
jos tas palinkimas sutraukia 
krūvon vienodų pobodžių 
žmones jiems priimniam ir 
patraukiančiam darbui at
likti.

Liuosas tų palinkimų vei
kimas veda priė tvėrimo 
grupių ir serijų.

Grupė, tai susitelkimas as
menų, 
dvylikos bei didesnio skai
čiaus — laisvai ir liuosu no
ru suvienytų bent kokiam 
tikslui, ar tai darbui atlikti, 
^r smagumui turėti. Bet 
apribuotame teoretiniame 
išguldinėjime "grupe” vadi
nama buri, delei savo palin
kimų vienodumo susitelkusį 
vest pramonei, darbui dirb
ti, mokslui bei dailei plėtoti.

Pilna grupė turi susidėti 
mažiausiai iš septynių asme
nų, kad galėtų sudaryti tris 
skyrius: tris asmens viduje 
ir po du kraštuose. Kiekvie
nos grupės du sparnai atsto
vauja dvi mėgimo ir-palinki
mo priešingas kraštutiny- 
bes, gi centras palaiko lygs
vara, todėl turi būt skait- 
tingesnis.

Pilna serija susideda ma
žiausiai iš penkių grupių 
Serija susidaro ta pačia 

I tvarka, kaip ir grupės iš vie-

Taip, pav., serija gyvulių 
augintojų susideda iš tiek 
grupių, kiek grupės augina
mų gyvulių veislės skirtumų.

Reikia pastebėti, kad gru 
peš tveria ne koks užvaizdą 
ar prižiūrėtojas, liet liuosa 
bendra sutartimi patį? na
riai, savo pasirinkimu, c 
taipgi, kad tokios grupės 
anaiptol nėra pastoviomis 
organizacijomis, bet kiek
vienas narys liuosai gal: 
pereiti iš vienos grupės ki
ton. iš vienos serijos kiton 
serijon.

Gerumai, kokius Fourier 
šitokiame darbo sutvarky
me randa, — tai liuosas pa
sirinkimas ir suįvairinimas 
užsiėmimo, taipgi trumpu
mas kiekvieno užsiėmimo: 
giminingų palinkimų bendra 
darbių darinkimas; darbo 
padalinimas ir lenktyniavi- 
mos tarpe atskirų grupių bei 
serijų.

Prie tų natūralių ypaty
bių Fourier prikergia da to
lus artificialius masinimus, 
kaip ve, puikumas ir dailė 
visų išlaukinių daiktų, išdir- 
bystei priklausančių; pager
bimas teikiant laipsnius, ti
tulus ir ordenus, o ant*galo 
paakstinimas muzika, uni
forma bei agnosais.

Kad padarius •veikimui 
taip platų lauką, idant kiek
vienas galėtų grupių ir seri
jų pagalba naudodamos nau
dingai patenkinti įvairiau
sius palinkimus, reikia susi
telkimo nemažo vienučių 
skaičiaus, geriausiai 1,800 
bei 2,000.

Toks susitelkimas, vadina-J ypatybes ir jas lavinti 
mas "falanga,” Fouriero 

• systemoj ji yra visuomeninė

<

sa II

—Visai ne.
—Matai, kaip tu gyniesi!

trijų, septynerių,
v, K?, w,vJ —iuau*i, naip lugymesi;

*ėl buvai prapuo- ^USų ambasada faktais pri 
lęs? Jau kelias savaites ta- rodvs, kad jus norėjot būt
vę~ nemačiau.

—Dabar jau negali manęs 
taip tankiai matyt, vaike, ba 
aš djūeiį cm, užėmiau ir auj nesupranti, pasi-
bile kuo jau nenoriu sneketi.]^,,,^ -

In H, 11 <£ •
—Šiur, Maik!
—Gal pasakytum, kas tai 

per ”činas?” Kaip aš girdė-į 
jau, tai tu saliune klemsus 
paduodi.
' Nausa! Dabar jau ki-į-reįg|ęja prijungimą. Tik tai 
ti man klemsus paduoda, klerikalai ir visokie atžaga-

—

- -j.. .. . . įsikarščiuok,as dideli ciną užėmiau ir su!

po ruskiu.
—Nesikarsčiuok, tėve, ne- 

Jei socialistų

i klausk protingesnių už save. 
Socialistai niekados nerei
kalavo Lietuvos prijungimo 
prie Rusijos. Jie tik aiški
no, kad Lietuvai butų daug 
naudingiau pasilikus prie 
Rusijos respublikos, o tai ne- --  * — ■ rp. i l. iiK tai

aš tik valgau.
-n-Tai išrodo, kad tu pavo

gei kur-nors pinigų...
—Ne, vaike, dabar jau 

man vogti nereikia. Dabar 
aš jau prižiuriu, kad kiti ne
darytų suktybių. Yzi džia- 
bas, vaike,i r poniška pėdė.

—Tai reiškia, kad tu esi 
kur-nors prie durų už sargą 
ir žiuri, kad žmonės ko ne
pavogtų. Ar taip?

—Vaike, tu užgauni mano 
unarą, statydamas mane Į
tokj žemą pleisą. Aš esu ne 
vačmonas, ale lietuviškas
ambasadorius. Kaipo star
tas vyčių generolas, aš da
bar likau paskirtas į Vašink- 

■ tono informacijų biurą vesti 
lietuvių tautos reikalus.

—Lietuvių tautos reika
lus?

—Jesa!
—O kas tave paskyrė prie 

tokio darbo?
—Vyčių komitetas, vaike.
—Tai reiškia, tu tik vyčius 

atstovauji, o ne lietuvių tau
tą.

—Koks čia dyfrensas, 
Maike!

—Čia toks ’’dyfrensas,’’ 
tėve, kad vyčiai nėra lietu
vių tauta ir negali tautos 
vardu kalbėti.

—Taip, vaike, kalba tik so
cialistai. Ale musų lietuviš
ka ambasada Vašinktone da 
bar renka faktus ir neužil
go prirūdys visam svietui, 
kad tikra lietuviška tauta v- 
ra tik kunigai, vyčiai ir da
vatkos, o socialistai ir kiti, 
tai išgamos ir nenaudėliai; 
kaip Lietuva- gaus pilną ne- 
prigulmybę ir tikrą laisvę, 
tai visa socialistų pakalėni- 
ja bus išnaikinta.

—Kaip jūsų "ambasada” 
galės prirodyt tokį dalyką, 
kokio visai nėra. Kur ji ga
lės gauti faktų prieš sociali
stus, kuomet socialistai 
prieš Lietuvą niekur nėra 
prasižengę?

—Kaip tai nėra prasižen
gę! Ar gi jus nereikalavot, 
kad Lietuva butų prijungta 
prie Rusijos?

i

reiviai nori prijungimo Lie
tuvos prie Vokietijos. Soci
alistai prieš'toki pri jungimą 
protestuoja. Socialistai rei
kalauja, kad visų pirmiau
sia Lietuvai butų duotas ap
sisprendimo balsas, tai yra 
kad patįs Lietuvos gyvento
jai nubalsuotų, kokios Lie-j 
tuvos jie nori. Šitą faktą, 
tėve, gerai įsidėk į savo pa
kaušį, nes kitaip visą savo 
”ambasadą'? išstatysi ant 
juoko, kuomet pradėsi paša 
kot, kad socialistai nori pri
jungti Lietuvą prie Rusijos.

—Na, gerai, Klaike; pa- 
dėkim sau, kad jus ir neno
rit, kad ruskis Lietuvą pa
vergtu; padėkim. kad jus 
norit, kad Lietuva pati išfi- 
geriuotų, kaip jai butų ge
riau: bet visgi jus sakot, 
kad geriausia musų kontrui 
butų prisidėjus prie rusų 
respublikos.

—Taip, tėve, mes taip sa
kom, nes Lietuva yra per- 
maža ir persiipna. kad galė
tų pati viena užsilaikyti.

—O mes, vaike, ant to ne
sutinkam. Mes žinom, kad 
Lietuva yra geriausia žemė 
ant viso svieto. Kur tu, vai
ke, rasi tiek stebuklingų 
vietų, kaip Lietuvoj? Ant 
kožnos kryžkelės, prie kož- 
no šaltinio tenai vis stebuk
lai darosi. Skauda tau ko
ja, ranka ar kita vieta —nu
simazgojai stebuklingu šal
tinyje vandeniu ir sveikas 
Pradėjo tau gelti dantis ar
ba gumbas keltis — atsigė
rei to stebuklingo vandens, 
ir vėl sveikas. Nei tau dakta
ro reikia, nei liekarstų, tik 
apieravojai panelei šven
čiausiai rublį, sukalbėjai ro
žančių — ir tu laimingas.

neno
rim, kad musų Lietuva dė
tųsi prie Rusijos, ba visas 
musų šventas vietas bolševi
kai išrtevožytų.

—Vadinasi, jus bijotės, 
kad Lietuvoj nebūtų panai
kinti prietarai ir todėl neno
rit dėtis prie laisvos Rusijos.

žančių
Taigi mes, vyčiai, ir

i

vienata; yra tai kertinis jo 
teorijos akmuo, dėlto falan
gos mechanizmą jis labai 
smulkmeniškai aprašė. Fa
langa apima apie 3 ketur
kampių angliškų mylių pĮo- 
tą.
Vyriausiu jos namu yra rū
mas. Rūmas susideda iš 
dviejų eilių savytarpy su
jungtų triobų, kiekviena tų 
eilių apima po 2,200 pėdų il
gio; čia kaip ir serijoj bei 
grupėj randame sparnus ir 
centrą. Centras skiriamas 
ramiesiems darbams, turi 
savy susirinkimų salę, kny
gyną, skaityklą, valgyklą ir 
k. Viename triobų sparne 
(eilėj) visokios dirbtuvės, 
kuriose atsibuna triukšmin
gas darbas, kitame gi—vieš
bučiai, salionai svečiams, 
sandėlai ir it. Svirnai ir ar- 
klydėš stovi prieš rūmą, 
tarpą gi tarp rūmo ir tų 
triobų užima ruimingas pie
čius, kur būna įvairus vieši 
apvaikščiojimai. Aplink vi
daus to viso rūmo eina plati 
galerija, kuri yra taip
kant, falangos gatve. Yra 
tai puikus stogu dengtas ko
ridorius, iš kurio laiptai ve
da į visas rūmo dalis. ’’Ru- 
mo gyventojams” — entuzi- 
jastiškai šaukia Fourier ?— 
”kad ir šalčiausios, žiemos 
metu galima turėti susinėsi
mai su dirbtuvėmis, arkly-L 
dėmis, bazarais, balių salė- 
mis ir tt. visai nesiklausiant 
ar lauke lyja, sniegti, vėtra 
pučia, šalta ar kasta.” To 
rūmo užpakaly randasi fa- - - - • • -langos sodai, daržai bei lau- ?»«? h?.tuvl,u?; aP‘,e 
kai, įtaisyti sulyg auginamų 
žemės vaisių rūšių skirtumo 
bei estetiškų reikalavimų.

Falangoje nėra parazitų, 
kaip ve: patarnautojų, ka
reivių, mokesčių rinkikų, 
linginių ir veltėdžių. Mote
ris, paliuosuotos nuo mom- 
toniškų ir apkvailinančių 
naminių darbų, užsiima nau
dingu darbu patinkamose 
produkcijos šakose.

Visi falangos nariai dirba, 
j kiekvienas darbas atlieka 
mas kooperatyviu budu, iš, 
to kįla falangos taupumas ir 
turtingumas. Daleiskime, 
kad falanga susideda iš 400 
Šeimynų. Kiekviena šeimy
na paskyrium gyvendama tu 
retų užlaikyti atskirą virtu
vę. Tai veik visą 400 šeimi
ninkių ‘ laika suekvotu, o 
daugely atsitikimų valgis 
niekais nueitų; gi falangos 
tinkamiausiai įtaisytoj -vir
tuvėj, su trimis ar keturiais 
mečiais ganiinimui.į vairiems 
talams, įvairios kainos val

gių, visą darbą atlieka de
šimtis gerai valgių gamini
me išsilavinusių virėjų, dėl
to pagamintas jų valgis ne
palyginamai geresnis. Tas 
nats yra ir su visais kitais 
darbais, ar tai namie, lau
kuose, ar pramonėj. Vietoj 
šimto pienių, sueikvojancių 
šimtą dienų pieno’pb miestą 
išvežiojimui, falangoje už
tenka vieno l>ei dviejų; vie-

Tiek tik lietuviai teisikišo 
Į Europos gyvenimą tuose 
senuose amžiuose. Po tų 
crmiderių viskas nutilsta, ir

tautas, ilgą laiką neberanda
me jokių žinių.

Normanų už^jimas ir kova
* su jais.

Į vasaros vakarus nuo ais
čių tautų, už Baltijos jūrių, 

t ( nuo neatmenamų laikų gy- 
veno karingi Skandinavijos 

^ gyventojai, normanai. Jų 
kraštas rustus, žemė neder
linga. Padaugėjus žmonių, 
nebeužtekdavo jiems savo

kę į smulkias daleles, gimi
nes. Neįpratę į vienybę, 
prusai negalėjo iš karto, 
kaip reikiant, atremti ne
prašytų svečių ir krikščioni
jos skelbėjų; jie žuvo. Dar 
pirmiau, pirm teutonų įsi
kūrimo Paprusyje, Padau- 
guvyje jau buvo įsisteigęs 
kitas, vadinamas kardinin
kų ordenas, kuris tokį-pat 
turėjo darbą padaryti, kaip 
ir teutonai. Kaip prusai ne
įstengė atsispirti kryžio- 
čiams, taip latviai kardinin
kams. Tik lietuviai pamatę 
iš visų šalių didinantis pavo
jui. pradėjo spiestis vienon 
krūvon ir įsteigė plačią Lie- 

• tuvos valstybę. L. N.

JAconeų nenori susimikįimc.
• • " ■       — ■ ■

prokuroras Fikertas su sa- leistas. Prezidentas V/iiso- 
vo suokalbininkais gali tuo! 
tarpu imti viršų, bet pats 
likimas neišvengiamu budu 
surengs jiems teisingą žmo
nių teismą.

True translation filed with the post- 
mas>ter at Botton, Mass., on June 
12, 1918, as required by the Act of
October 6, 1917.

Prašo Gomperso darbininkų 
pagalbos.

Teisėjas Griffin išnaujoi x .
nuteisė Mooney pakorimui. Į .• "s. ?rįu’aH •lVs Perytatj u 
Jis. turi būt pakartas nevė-J a bustancioj Ame- 
iiau kaip už 90 dienų ir rie’F1 . Pa!UJ Feceracijos 
anksčiau kaip už 60 dienų.! en<diliau, kat. 
I bylą visai nesigilindamas ^nziniskos, pašaukt* 
ir nieko neaiškindamas, te?- ko\°.s važmoj žmogaus gy
nėjas tik perskaitė nuogą. va^!s reiskm tiktai ourbu’ą 
nuosprendį ir atidavė Moo^ anMul Bet vis dėlto a^ 
ncy valstijos korikui. j jaučiu, kad didelis pavojus

Kada nuosprendis buvo ■?1Tsia, pamatine1 demohrati- 
išduotas, Mooney išleido A-.to’s^b.tai yra kiekvieno 
merikos Darbo Federacijos'PJ tureti teisingą
pirmininkui Gompersui į \r teismą, teismą
pranešimą telegramos for-i ^iu<bmai>. C
moj. Padekavojęs organi j 
zuotiems darbininkams už 

vv*.,rkCt.'^,,w ’tY jų pastangas jį paliuosuotij
toje šimto jpazų tikiu vedi- yįooney tame pranešime ša
mo, vienas didelis žemės plo- ^0. 
tas apdirbamas ir išnaudo- "Neapykantos dvasia 
jamas sulyg paskučiausių, neZjnojjmas gaii mane 
agronomijos patyrimų r -.
taisvkliu; vienas dtdelisJi 
sausas, erdvus, gerai išvedi- tiesos galybė ir tas fak- į visai nekaltas,
namas svirnas atstoja šim-h • - z - i. . »
tus netikusių klėčių, ir tt. stogo fotografijos, kad ga auka, kad paslėpus vėi-

Vaikų auklėjimas yra fa- laike tos parodos aš buvau dus tų tamsių spėkų, kurios 
langoj didžiausio rupestin-i su savo žmona už pusantros! veikia už scenos, lai tegul 
gurno vertu reikalu. Visi: mylios nuo tragedijos vietos,! mano gyvastis būna paau- 
vaikai gauna vienodą auklė- negali būt užgniaužti. kauta/’
jimą bendrabučiuose ir mo ”0xmano kleivos prisie- Mooney buvo apkaltintas 
kyklose. Sulyg visų žmonių kos laiškai irOaklando poli-,ir nuteistas dol bombos, ku- 

cijos parodymai, kurie dis-< ri sprogo laike prisirengimo 
kreditavo įiati kaltinimo pa-! parodos 1916 metais San 
matą, niekados negali būt:Franciscoj. 
ištrinti ir jie stovės tyliai. Jo likimas dabar priguli 
pakol susilauks blaivaus ir.nuo gubernatoriaus Stephe- 
teisingo teismo. i nso, kuriam paduota y ra pe- t , __

"Prieš šitą krūvą faktų i tičija, kad Mooney butų pa- Apgini vaikus nuo baimės!

j šitas principas yra daug 
; svarbesnis, negu mano gy
vastis.

”Aš ir vėl noriu pabricžti, 
kad aš nenoriu ir nepriimsiu 

ir to susimyĮėjimo, kad mirties 
. ______ ____ .................. nu-;bausmę pakeistu man kalė-

.,r žudyti ir sunaikinti tam kar-ljįnm. Aš nenoriu sėdėti ka
lni mano ūpą, bet ta milzini- jime, žinodamas, kad aš esu 

• Jeigu jau ši
tas, kurį parodo mano na-.toi tragi-komedijai reikalin-

i

palinkimų naudingumo teo
rijos falanga skaito' vyriau
sia mokytojų priederme pa
stebėti vaiko palinkimas ir 

‘ ‘ ' ‘ fa-
langos tikslų naudai. 

(Toiiaus bus.)
į

nas taipgi pasiuntė jam rei
kalavimą, kad jis Mooney 
paleistų, nes prezidento pa
skirtoji komisija dalyką iš
tyrė ir atrado, kad Mooney 
nuteistas neteisingai.

Ką gubernatorius Ste- 
phens mano daryti, niekas 
nežino. Jam yra priduoti 
visi faktai ir liudininkų pa
rodymai, kuriuos jo sekreto
rius atidžiai tyrinėja.

Tuo tarpu prokuroras Fi
kertas grasina, kad jis bu
siąs kandidatu i gubemato- 
i ius, jeigu Stephens pakeis 
Mooney mirties bausmę į 
mažesnę bausmę, kaip am
žinas kalėjimas.

Juniaus Naktis,
Giedra naktis... Tylumoje 
2.1 inkštuos rubuos medžiai 

snaudžia,
Tik žiogelis žolėj groja,
Du meilužiai svajas audžia... 
Mėnuo šypsos, mirg' žvaigž

delės,
šiksnosparnis suplesdena, 
Bei pralekiantis vėjaiis, 
Galvų plaukus papurena; 
Gėles perlais rasa puošia, 
Girdo sielą saldus kvapas, 
Apušė ty liai suošia
Bei suzvimbia uodo snapas... 
Įdomu kaip ir malonu i 
Jiedu tuo neįdomauja: 
Rūme jų saldžių svajonių 
Jiems visa gamta tarnauja! 
O naktie, tu paslaptinga! 
Kiek slepi grožės ir laimės! 
Kaip matutė rūpestinga,
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“KELEIVIS”
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

' LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

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

Kanadoj ir Užrubežiuoae:
Metams ............................ $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

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

"KELEIVIS"
2S5 Broadrvay^ So. Booton. Ma—.

:yRESPONOtHC;jnt

Mirė Plechanovas.
Šiomis dienomis atėjo iš 

Rusijos žinių, kad mirė G. 
V. Plechanovas, įsteigėjas 
Rusijoj socialdemokratijos, 
didis proletariato mokytojas 
ir revoliucijos vadas. Tele
grama,’kuri praneša apie jo 
mirtį, sako, kad jo gyvenimą 
pakirto „bolševikų prievar
ta, chaosas ir teroras.# Jisai 
buvo ištremtas ir kuomet ki
lus revoliucijai sugrįžo Ru
sijon, liaudis jį pasitiko su 
nepaprastu entuziazmu. Ji
sai kovojo prieš bolševizmą 
ir tvirčiausia stovėjo už tęsi
mą karės prieš Vokietijos 
imperializmą.

„Kuomet Leninas pasida
rė rusų proletariato dikta- 
.torium, į Plechanovo namus 
įsiveržė kareiviai, žiauriai ji 
kamantinėjo ir kratė, grąsi- 
no jo gyvybei. Jis tuomet 
sirgo. Daugelis darbininkų 
organizacijų protestavo dėl 
tokio bolševikų žiaurumo, 
atkreipto prieš social-demo- 
kratijos įsteigėją.

„Nuo to laiko Plechanovas 
jau nebepasi taisė. Paskuti
nėmis sąvaitėmis jis baisiai 
kankinosi dėl pražudymo 
Rusijos.

„Plechanovo ypatoj .Rusi
ja neteko vieno garbingiau
sių, didžiausių ir išmintin
giausių kovotojų už laisvę.”

VISOKIOS ŽINIOS
True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on June 
12, 1918, as reouired by the Act of 
October 6, 1917.
VOKIEČIAI SAKOSI PA- 
ĖMŲ 175,0000 KALINIŲ.

Amsterdam. — Vokiečių 
laikraščių korespondentai 
rašo, kad nuo 21 kovo, kaip 
prasidėjo dabartinis ofensy- 
vas, vokiečiai paėmę 175,000 
sąjungininkų nelaisvėn, pa
ėmę 2,000 kanuolių ir „ne
suskaitomą” daugybę kul- 
kasvaidžių.

Korespondentai tečiaus 
pabriežia, kad franeuzai 
drūčiai laikėsi ties Soisson, 
kuris per kelias dienas buvo 
smalkiai bombarduojamas.

AKRON, OHIO.
šis bei tas iš musų kru- 

/ t ėjimo.
Gegužės 25 d. čionai buvo 

Laisvės Draugystės sureng
tas be svaiginančių gėrimų 
pasilinksminimo vakaras. 
Vakaras nusisekė neblogai. 
Tikimasi da ir kiek pelno.

Gegužės 26 buvo -LMPS. 
41 kuopos surengta paskai
ta. Paskaitą temoje „Mote
ries pareigos ateities surė
dyme ir kas yra socializ
mas” skaitė d. B. Užeinąs iš 
Kenmore, Ohio. Reikia pa
sakyti, kad paskaita buvo 
nuosekli ir plačiai dalyką 
gvildenant. Skaitymas tę
sėsi apie pusantros valan
dos. Geistina- daugiau to
kių paskaitų. Progresyvei 
musų visuomenei reikėtų 
kuodaugiausiai rūpintis pa
skaitų rengimu, nes nuodug
naus su gyvenimo klausi
mais apsipažinimo mums da 
labai-labai reikalinga.

Tą pačią dieną buvo vie
tos socialistinių organizaci
jų centralinio komiteto su
sirinkimas. Apgailėtina, 
kad nuo LSS. kuopos atsto
vai to komiteto susirinki
mus mažai telanko, o daly
vauti. tokiuose susirinki
muose yra begalo svarbu. 
Susirinkimas išrinko tris 
delegatus į Socialistų Parti
jos Ohio valstijos suvažiavi
mą, kuris įvyks 14 d. birže
lio ir tęsis per tris dienas. 
Suvažiavimas bus Canton’e. 
Musų draugai neatkreipė į 
tai jokios atydos. Tas nege
rai.

Darbai šiuo tarpu čia eina 
gerai ir iš kitur pribuvu
siems darbas nesunku gauti. 
Mokestis už darbą papras
tam darbininkui po 40c. už 
valandą, moterims po 29c. 
Daugiausiai žmonių čia dir
ba gurno (robo) išdirbystėj. 
Darbas nesunkus. Lietu
viams patartina čia apsigy
venti. Sakalėlis.

LSS. 244 kuopos 
vakaras.

Birželio 2 d. čionai
LSS. 244 kuopos surengtas 
vakaras. Vaidinta Br. Var
gšo drarną .„Pirmi žings
niai.” Lošimas išėjo neblo
gai. Kai-kurie aktoriai pir
mu kartu lošdami buvo ne
drąsus, kas, suprantama, 
varžo judėjimų Iiuosumą ir 
lošimą gadina. Jei ne tatai, 
vaidinimas butų išėjęs visai 
gerai. Kadangi kuopa buvo 
pasikvietus iš Clevelando 
Mirtos chorą, tai choro re
voliucinės giesmės ir dainos, 
lošimo pertraukose sudai
nuotos, pataisė įspūdžius ir 
apskritai imant vakaru pub
lika pasitenkino. Be to bu
vo da ir Maikio su tėvu pa
sikalbėjimas, kurį puikiai 
atliko d. J. Naujokas ir drgė 
V. Ivanauskiutė 
Clevelando. Tas diologas 
begalo prijuokino publiką. 
Toks vakaras čionai buvo da 
nauianybe. tai ir paliko 
daug įspūdžių.

Mirtos chorui reikia tart 
ačiū už patarnavimą. Mirtie-

buvo

UŽPUOLIMAS ANT PA
RYŽIAUS.

Pereitoj subatoj vokiečių 
orlaiviai užpuolė Paryžių ir 
mėtydami bombas sužeidė 
24 žmonės. Namams taipgi 
padaryta nemaža blėdies.

212 TONŲ GĖRIMŲ AT
VEŽTA I „SAUSĄ” 

BANGORĄ.
Maine valstijos prokuro

ras pareikalavo, kad Bango-

kalbėti S. Kriaučiūną, vieti
nį, kuris, nors trumpai kal
bėdamas, aiškino kodėl kle
rikalai pasidarbavo Lietu
vai pervesdami ją kaizeriui. 
Jani pabaigus buvo skaito
ma protesto rezoliucija (iš 
„Keleivio”) lietuviškai ir 
angliškai, kuri tapo vienbal
siai priimta, ir priduota vie
tiniams anglų laikraščiams 
ir viena kopija pasiųsta 
Brocktono majorui.

Iš klerikalų pusės buvo 
atsilankę trjs davatkos, ku
rios laike prakalbų ir rezo
liucijų skaitymo šaipėsi ir 
kažin-ką murmėjo. Ta pa
ti "delegacija” iš klerikalų 
pusės nesenai buvo atsilan
kius ir Vienybės draugystės 
susirinkiman, kur prašė kad 
minėta draugystė protes
tuotų kartu su . klerikalais 
prieš kaizerį ir kad eitų su 
jais 4 liepos parodoj su tiks
lu išreikšti lojališkurną šios 
šalies valdžiai. Vienybės 
draugystė pasakė, kad ji 
žino savus kelius protestuo
ti, o kaslink lojališkumo, tai 
vienas narys atsistojęs sako, 
kad mes esame lojališ- 
kais, tai mums nereikia ir 
rodytis, jeigu broliai kleri
kalai dar nėra lojališkais, 
tai žinoma, jiems reikia pri
sirengti. Po susirinkimo tos 
davatkos paskelbė melagin
gas žinias vietiniuose ang
lų laikraščiuose, bet vėliaus 
gavo didelią nosį, kada mes 
perstatėm dalyką tikroj 
šviesoj tam laikraščiui.

Girdėti, kad tautininkai 
rengiasi surengti protesto 
mitingą. -Juk- rodos, jie da
lyvavo šitam susirinkime, 
tai ir galėjo protestuoti, 
kam da atskirai?

Gegužės 29 d. Liuosybės 
choras surengė teatrą, kon
certą ir šokius. Sulošta Br. 
Vargšo triveiksmę dramą: 
„Milionai Vandenije.” Ak
toriai savo roles atliko ge
rai, tik kai-kurie biskutį 
prasčiau lošė. Pats veikalas 
paliko gera įspūdi publikoj. 
Koncerto dalį atliko pats 
choras, sudainuodamas ke
lias daineles. Panelė Mo- 
nikiutė sudainavo solo, paly
dint pianu E. Stankiutei. 
Beje chorą taipgi vadovavo 
E. Stankiutė. Vakaras bu
vo gana puikus ir paskuti
nis šitam sezone.

H. K. Mažiutis.

Nedyvai, kad tokie žmonės 
dažnai „kritikuoja” social
demokratus kaip ve: Ple- 
chanovą, Kautskį ir tiems 
lygius sociologus ir socializ
mo teoretikus, patįs neturė
dami apie socializmą ele
mentarinio supratimo. (Pa
tartina tokiems draugams 
gerai bent dešimtį kartų 
perskaityti LSS. Sąjungos 
išleistą Plechanovo veikalą 
„Anarchizmas ir Socializ
mas,” arba kad ir K. Kaut- 
skio „Ant rytojaus ]x> Socia- 
lės Revoliucijos,” kad turėti 
supratimą apie dalykus, a- 
pie kuriuos nori spręsti. 
Red.) Neveltui ir "Laisvėj” 
buvo rašyta, kad reikalingi 
lavinimosi vakarai, idant 
musų draugai savo nesąmo
nėmis patįs savęs nekom
promituotų. Ištikrųjų la
vinimosi reikia ir dagi daug 
reikia, tik bėda tame, kad 
daugelis panašių musų „te
oretikų” mano jau ir per
daug žiną ir jiems lavinima
sis nereikalingas. Jie ver
čiau liuosą laiką suvartoja 
protaujančių socialistų 
smerkimo rašymams, tikrų
jų socialistų šmeižimams ir 
skaitytojų klaidinimams, o 
ne apsinažinimui su socializ
mu. Šito viso piktos prie
žasties reikia jieškoti ne 
vien tokių musų draugų ne
subrendime; nuvedė juos Į 
klajonių sukuri ir musų są
jungos vadovai.

„Keleivio.” skait.

Ką reiškia drapanos.
Tarp daugelio saliriškų 

Mark Tvvaino raštų vienas 
yra pavadintas: „Caro mo
nologas išėjus iš maudynės.” 
Pramaninga Mark Tvvaino 
vaidentuvė perstato buvusį 
Rusijos carą maudynėj, iš 
kurios išėjęs, jis pamato 
veidrodyje sudžiuvusias sa
vo rankas ir kojas, susistul- 
pavusius kaip armonika šon
kaulius, liesą kūną, muilu 
priteptą barzdą, ir klausia 
pats savęs, kodėl gi toks mi- 
zernas sutvėrimas gali val
dyti ir šokdinti kaip jam pa
tinka 180,000,000 Rusijos 
gyventojų?

Sulyg Mark Tvvaino, caras 
gerai save veidrodyje aj> 
žiurėjęs, priėjo prie išvedi
mo, kad tai jo „drapanos pa
daro jį valdonu.”

Buvo laikas, kuomet Mikė 
Romanovas, iš Dievo malo
nės visos Rusijos caras, ab
soliutiškas valdonas miiionų 
mylių žemės, savininkas ne
suskaitomų pilių, aukso ir 
sidabro kasyklų, turėjo tik 
parodyti savo asmenį arba 
paveikslą, kaip milionai ru
sų tuojaus mušė savo kakto
mis purviną žemę ir žegno
josi kaip prieš kokį Dievą.

Išrodo, kad ištikrųjų žmo
nės garbino ne Mikalojų Ro
manovą, bet tas drapanas, 
kurios buvo su didžiausia 
pompa sukabintos ant su
trypusio jo grobio. Visa jo 
„dieviškoji teisė” ir visa ga
lybė buvo tik blizgančiuose 
ir įspūdingose varsose. Kaip 
Mark Tvvain sako: „Visa tai 
darė drapanos.”

Ir kuomet drąsesnieji ru
sai dabar nuėmė nuo jo kūno 
tas kariškas varsas ir apvil
ko ruda Rusijos mužiko šer- 
'mėga, tas iš Dievo malonės 
caras tuojaus neteko savo 
galybės ir niekas prieš jį 
galvų jau nelenkia. Dabar 
jis turi pelnyti sau pragyve
nimą žiemą kasdamas snie
gą, o vasarą kapodamas 
malkas.

„New Appeal.”

Piejieškau savo giminių ir pažįsta-' 
nių. aš esu iš Bačių sodžiaus, Eržvil
ko parapijos, Raseinių pav., Kauno 
gub. Meldžiu visų mane t pažįstančių
jų atsišaukti, atsakymų duosiu kiek
vienam. (24)

Stanislovas Norkus,

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos, ne 

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

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

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

J. W. G. ■ (25)
1086 Broadway, Gary, Ind.

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 40 
metų amžiaus, mylinčios gražų 
giškų gyvenimą. Aš esu 43 
darbininkas. Platesniu žinių 
džiu kreiptis šiuo adresu:

M. E.,
2138 Hamilton str.,

Cleveland, Ohio.

Tajieškau pusbrolio .Alekso Apera- 
vičiaus, iš Triškonių kaimo, Linkavos 
parap. Panevėžio pav. Kauno gul>., 
gyveno Rochester, N. Y. Jo paties at
sišaukti ar kas jį žino malonės pra
nešti.

Ignas Urbonas.
313 Izifavettc str Newark, N J

514 10-th sti., N. W. Washington D C

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

W. Samalius,
BOX 231, Sydney Minės,

N. S. Canada.

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

Feliks S. Yanusas, * (24)
Co. C. 303 Amniunition Train, 

Carnp D1X, N. J.
Pajieškau draugų ir pažįstamų, aš 

esu is Pakruostės kaimo, Surviliškės 
parapijos, Kauno apskrido. Visų
mane pažįstančių meldžiu atsišaukti. 

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

Burnie, Md.

Pajieškau brolio Juozo Bendoriaus, 
iš Šarkajedų sodžiaus, Kudrėnų vois- 
čiaus, Seinų nav., Suvalkų gub., gy- 
vpno kadaise Pilsbug, Pa. Jo paties 
ar kas jj žino malonėkit atsiliepti.

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

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

Antanina Dakmutė,
104 James st., New Haven, Corth.

• •v *Pajieškau pusbrolio Vinco Never- 
gaucko, seniau gyveno Tarifville, Ct. 
Jis pats lai atsišaukia arba kas apie 
jį žino malonėkit pranešti.

J. Kamandulis.
267 Washington sL, Cambridge, Mass.

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

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

Pajieškau brolio Mikolo Gadiiausko, 
pirmiau gyveno New Yorke, Vilniaus 
gub., Trakų pav. l’atronių kaimo. Jis 
pats lai atsišaukia arba kas apie jį ži
no malonėkit pranešti, nes turiu svar
bų reikalą:

Elena Gadliauskiutė,
180 Bolton st, S. Boston, Mass.

Tajieškau dėdės Franciškaus Mačiu- 
to. pirmiau gyveno Conn. valstijoj
dirbo prie tabako; Suvalkų gub, Pa- 
kaunio parap, Patomolsių kaimo, ma
lonėkit pranešti arba pats lai atsi
šaukia, nes mama labai serga.

Ona Tulauckiutč.
20 Phillip str, Boston, Mass.

Pajieškau švogerio J. Škėmos ir 
■Juozo Tamošiūno, abudu gyveno Ne- 
wark, N. J. Prieš išeisiant į kariume- 
nę norėčiau bent susirašyti, todėl 
meldžiu jų pačių atsišaukti ar kas ži
no malonės pranešti.

Joe Chabalis,
R F D % J. A. Kisel.

Broad Brook, Conn.

Pajieškau pusbrolio Andriaus Spr>a- 
ngausko ir jo žmonos, iš Šlienavos 
kaimo. Panemunės valsčiaus, Mari- 
ampolės pav, Suvalkų gub. Jų pa
čių atsišaukti ar kas juos žino mel
džiu pranešti.

Ona Andriuškevičiutė-Jurcikonienė, 
444 Church str, Mincrsvilie, Pa.

Pajieškau draugų Adomo Balčiūno, 
Alekso Vaitkuno, Jono Slatkcvičiaus, 
Juozo Rutkausko ir Stasio Savickio, 
visi iš Kargaudu sodžiaus, Rodūnios 
parap. Lydos pav, Vilniaus gub, 
orios 3 metus gyvenome Providence, 
R. I. Meldžiu atsišaukti.

Izidorius Vaitkunas,
L. Co. 301 M C Camp

Merritt, N. Jersey.

Pajieškau Petronėlės Gricevičicnčs, 
girdėjau gyveno’ Detroite, taipgi Jono 
Savicko, gyveno Montello, Mass. Jų 
pačių atsišaukti ar kas juos žino mel
džiu man pranešti.

Katė Žiliūtė,
32 Church str Detroit, Mich

Pajieškau švogerio Jono Stakėno, 
iš Veliškėnų kaimo, I’apilio parapi
jos, Panevėžio pav, Kauno gub, gy
veno Manchestėr, N. H. Jo paties at
sišaukti ar kas žino malonės pranešti. 

Mat. Simonavičius,
206 M iii str, Bcnnington, Vt.

I’ajicškau pusbrolio Juozo Duliebos, 
iš Klovainių parapijos, I>aipuškių so
džiaus, Panevėžio pav, Kauno gub. 
.Jo paties atsišaukti ar kas jį žino 
malonės man pranešti. (26)

Vladas Junaitis.
Winchester, Wis.

Pajieškau draugo Jurgio Liverio, 
iš Gaurės parapijos, Raseinių pa'\, 
Kauno gub, Batakių valsčiaus. Jo 
paties atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti.

Juozapas Armonas, (25)
153o N 4-th st,

W. Cedar Rapids, Iowa.

merginos

drau- 
metų 
mel- 
(24)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, ne senesnės 30 metų, 
mokančios rašyti, vidutinio ūgio, link
simos išvaizdos. Aš esu 30 metų, 
moku gerų amatų ir gerai uždirbu. 
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslų, atsakymų 
duosiu kiekvienai.

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 20 iki 30 metų am
žiaus, mylinčios gražų šeimynišką 
gyvenimų. Aš esu 30 metų. Mel
džiu atsišaukti su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti savo paveikslų, atsaky
mų duosiu kiekvienai. -

Charies Česnius,
BOX 620, Ccalhurst, Altą, Canada

PdBeškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnes 18 metų ir ne senesnės 
24, turi būt blaivininke. Aš esu pasi
turįs, turiu keletu praperčių ir nuo 
senai gyvenu Chicagoj, turėdamas čia 
biznį. Man reikalinga gera šeiminin
ke, dėlto meldžiu atsišaukti. Plates
nes žinias suteiksiu per laiškų. Adre- 
suokit taip: (25)

1840 So. Halsted str., Chicago, Iii. 
No. si P.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnė 25 metų, be skirtumo ti
kėjimo, mylinčios gražų šeimyniškų 
gyvenimų. Aš esu 32 metu. Meldžiu 
atsišaukti, platesnes žinias suteiksiu 
per laiškų.

jonas Lapinskis,
Route 4169, % A. N. Magoon, 

Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
30 metų, blaivas ir nerūkantis, mylin
tis gražų draugišką gyvenimų, norė
čiau tokio pat budo gauti sau ir gyve
nimo draugę. Meldžiu atsišaukti, su 
pirmu laišku prisiusdamos savo pa- 
veik’slus, atsakymų duosiu kiekvienai.

J. M. R. (25)
510 Edvcard str, Rockford, III.

MIRĖ.
JURGIS YUKNA 16 dieną gegu- 

š. m. likosi anglių kasyklose užmuš
tas. Paėjo iš Kasbarėnų sodžiaus, 
Batakių parapijos, Raseinių pav, tu
rėjo 50 metų amžiaus. Jcfcbroiis gyve
na bene ITttsburghe. Platesnių ži
nių malonės kreiptis.

Leonas Peleckis, (25)
- t ' Laffayet, Ohio.

LIETUVIS PATEKO 
BĖDON.

Antanas Rukševičius apsi
vedė ir tuoj tapo areštuotas.

Vienas musų skaitytęjas 
prisiuntė mums iš Providen- 
ęe,R. I., laikraščio „The Pro
vidence Journal” iškarpą, 
kur aprašomas šitoks atsiti
kimas:

Vakar (31 gegužės) čia li
kos areštuotas lietuvis An
tanas Rukševičius, kuris ki
taip vadinasi da Vincu Paš
kevičium. . Jis yra 35 metų 
amžiaus ir tik jiereitą pane- 
dėlį apsivedė. Jis buvo čia 
suimtas už pabėgimą nuo 
Pittsburgo policijos. Sako
ma, kad gyvendamas netoli 
Pittsburgo, McKees Rocks 
miestely, jisai pavogęs nuo 
savo švogerio Kazimiero 
Bagdono $1,800.
. Bagdonas atvažiavo į 

Providence su varantu ir a- 
reštavo jį čionai. Policija iš- 
jieškojo kelias svetimtaučių 
apgyventas miesto dalis, pa
kol surado jį po No. 89 App- 
leton st. Policijos viršinin
kas tuojaus pranešė apie jo 
suėmimą Pittsburgo polici
jai;

Bagdonas sako, kad Ruk
ševičius gyveno pas jį Mc
Kees Rock’e „ant baido.” 
Kovo 3 d. Bagdonas buvo iš
ėjęs su savo žmona ant krik
štynų. Kada parėjo iš krikš
tynų namo, Rukševičiaus 
jau nerado. Kartu su Ruk
ševičiaus prapuolimu pra
puolė ir $1,800, kuriuos Bag
donas nesenai buvo gavęs iš 
kompanijos už susižeidimą 
prie darbo. Manoma, kad 
pabėgęs su pinigais Rukše
vičius aplankė kelis miestus. 
Jis pats policijai prisipažino, 
kad prieš atvykimą į Provi
dence gyvenęs Springfieldc 
ir $700 iš pavogtų pinigų pa
dėjęs tenai į banką. Iš liku
sių gi pinigų dabar išleidęs 
$500 rakandams supirkti.

Kazys Bagdonas sako, 
kad Antanas Rukševičius, 
kuris pereitą panedėlį čia 
apsivedė, turi palikęs vieną 
pačią Lietuvoj. Pats Rukše
vičius šitą užginčija. Poli
cijos inspektorius sakosi to 
netyrinėsiąs, nes tas per- 
brangiai atsieiną.

SUBMARiNAt ATSIVIJO 
LAIVĄ J UOSTĄ.

Pereitoj subatoj iš vieno 
Atlantiko uosto išplaukė 
vienas Amerikos laivas su 
maistu ir jį tuojaus užpuolė 
submarinai. Laivas spruko 
atgal į uostą. Kapitonas 
prašo, kad jam duotų gink
lų.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA 100 lietuvių, kurie 

nori pirkt peras farmas tiesiog nuo 
savininkų visas informacijas gausit ra 
švdami šiuo adresu:

BOX 96, KART, MICH.

REIKALAUJU PAGELBININKŲ.
Prie organizavimo žmonių, 

pirkti visokius daiktus tiesiog 
Gamintojų.

Norintieji pradėt mokintis be 
dirbt, rašykite man.

W. B. HEBES,
29 E. Marke t st, VVilkes Barre, Pa.

kad 
nuo 

boso 
(28)

PH1LADELPHIA, PA. 
Klaidintojai.

Gegužės 26 d. čia buvo L.
D. L. D. vietinės kuopos su
rengtas išvažiavimas į lau
kus. Nekalbant apie sma
gius žaidimus ir sveikatai 
tokių iš tvankaus miestinio 
oro išvažiavimų naudingu
mą, reikia paminėti, kad pa
daryta ir diskusijos temoje 
”ar socializmas kada-nors į- 
vvks, ar ne? Kadangi tam 
klausimui priešginiautojų 
nebuvo, tai priešingą pusę 
ėmėsi ginti d. Juška. Soci
alizmo galimumą prirodinė
jo d. Burė ve kokiais argu
mentais: „...jaučių vietą už
ėmė arkliai, arkius šiandien 
pavaduoja motorinė spėka, 
jaučiai ir arkliai liekasi jau 
nereikalingi. Taip pat ir su 
darbo žmonėmis, juos iš
plaus turčiai...” Nors toks 
argumentas šiek tiek ir i>a- 
liečia sąiygas, kurios naiki
na produkcijos įrankių pri
vatinės nuosavybės syste* 
mą, tečiaus nieko kita nepa
sako, kaip tik tai, kad tur
čiams darbininkus išpjovus, 
įvyks — kas?... Tik jau ne 
socializmas, apie kurio pras
mę matyt mažai nuovokos 
turi tasai "teoretikas.'’ Ant
ras, d. Merkis, pakritikavo 
pirmąjį ir klausantieji ma
nė, kad nuosekliau išaiškins 
sąlygas, kurios sociaiizmo 
nurodciąą draugijinę tvar
ką visuomenėje laipsniškai 
vvkdina. Tečiaus 2_ ___ 1
užbaigė išvedimais, kad pir- blogai, 
ma turįs įvykti anarchiz- keli da tik pirmusyk pasiro- 

. mas-komunizmas arba ko- 
| Baltušką. Toiiaus perstatė munistiškas bolševizmas..

abu iš

PASKANDINO 24.000,000 
TONŲ CUKRAUS.

. Iš Washingtono praneša
ma, kad vokiečių submari- 
nai, ktirie dabar siaučia A- 
merikos pakraščiuose, pa
skandino jau 24,000,000 sva
rų cukraus.
TRA U KINIS SUI)A Užė 

AUTOMOBILIŲ.
Netoli Tautono, Mass., pe

reitoj nedėlioj traukinis su
daužė automobilių ir užmu
šė šešis žmones.

* 7 | | 'd L<X * »ld VAU !<£• AT Al X V1V

ro šerifas butų prašalintas kiečiai ir kelionės lėšas pa- 
nuo vietos, nes į 146 dienas,ųs užsimokėjo. Kuopai va-
į Bangorą buvo atvežta 212 
tonų svaiginančių gėrimų, o 
šerifas nieko nematė. Mai- 
ne’o valstija yra sausa ir 
įstatymai draudžia tenai 
gabenti svaiginančius gėri
mus.

Bridgeport, Conn. — Pe- r„
reitoj sąvaitėj čia buvo at-Įgą, kur buvo išnešta rezoliu- 
rastas prieplaukoj nuogas ei ja prieš kaizerio pasikėsi- 
moteriškės kūnas. Prie jos'nimą pasmaugti Lietuvą, ir 
liemenio buvo* pririšti trjs 1 J 
dideli akmenis ir ji buvo pa
skandinta.

karas davė ir materialės 
naudos.

Senas kareivis.

MONTELLO, MASS. 
Protestas.

Birželio 2 d. LSS. 17 kuo
pa surengė protesto mitin-

kartu prieš vyskupą Kare
vičių ir Amerikos klerika
lus. kurie įgaliojo kun. Bar- 
tušką kaipo savo atstovą, 
už jų išdavikišką darbą.

Susirinkimą atidarė d. P. 
Balsys, paaiškindamas susi

Netoli Caribou, Me., Aro- 
ostook upėj pereitoj nedėlioj 
prigėrė keturi Caribou aug- .......
štosios mokyklos studentai. | rinkimo tikslą ir klerikalų 
2 vaikinai ir 2 merginos, ku- juodus darbus, kuriuos jie 
rie buvo išvažiavę valtyje atliko per savo įgaliotinį 
pasiirstyt. p . v.

Laisvės choro koncertas, 
į buvęs pereitos su batos vaka- 

įr tasai re Cambridge’uj,pavyko ne- 
Koncerte dalyvavo

džiusieji M. Petrausko kon- 
servatorijosmokiniai.

IŠDEGĖ CARIBOU 
MIESTELIS.

Pereitoj nedėlioj išdegė 
visas centras Garibou, Me., 
miestelio. Nuostoliai siekia 
$400,000._________________

Pajieškojimai
Pajieškau brolių Petro ir Miko Kiš- 

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

Jurgis Kiškonis, (25)
55 Knigths str., Keenc, N. H.

Pajieškau brolio Juozapo Ūdros, iš 
Ktaviškių kaimo, Zarasų oav, Kauno 
gub. Jo paties atsišaukti ar kas jį 
žino meldžiu pranešti. (24)

A. W. Ūdras,
BOX 31, Kilicrest, Altą, Canada.

Pajieškau Kastanto Rimaškos, iš 
Ukmergės miestelio, Kauno gub., gy
veno Lawrence, Mass. Jo paties ar 
kas apie ji žino meldžiu atsiliepti.

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

Pajieškau pusbrolio Jono Valivonio, 
pitmiau gyveno New Brighton, Pa. 
Vilniaus gub., Trakų pav., aukštdva- 
rių miestelio. Turiu svarbų reikalų. 

Frauk Gusevičius,
112 Washington str, Peabody, Mass

Paiieškau draugų ir pažįstamų aš 
esm iš Kresdžių kaimo, Vailkabalių 
vailsčiaus, Vilkaviškio pav., Suvalkų 
guber. Taipgi ir savo giminių meldžiu 
atsišukti.

Petras Martinkaitis
BOX 177, Hermir.ie, Pa.

Pajieškau brolių Juozapo ir Vinco 
Pilipavičių iš Žebčru kaimo Užvenčio 
parap.. Šiaulių pav., Kauno gub.. 
prieš 3 metus gyveno Chicagoj. Tu-
nu svarbų reikalą irmelrižiu 
kti jų pačių ar kas juos žino 
neša.

Miss Stella Tolvais. 
309 Seventh avė,

So. Minneapvils,

atsi šau
tai pra-

(2«)

Minn.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

GORALSKYS EMPL. OFFICE, 
52 Salėm st, Boston, Mara.

PUIKI PROGA LIETUVIUI 
FOTOGRAFUI.

Parsiduoda išdirbtas biznis, Pho- 
tograph Gallery, su visais pritaisy- 
niais, už pigią kainą. Biznis daro
mas su lietuviais, lenkais, siavokais 
bei hungarais. Platesnių žinių no
rint kreipkitės pas: (25)

M. K. MOCKEVIČIŲ,
22 Maryland a%e., DAYTON, OHIO

REIKALINGAS LIETUVIS 
VARGONININKAS.

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

Kun. F. A. Mikalauskas,
Lock BOX 19, Westville, III.

CHICAGO. ILL.

DIDELIS METINIS 
PIKNIKAS.

Parengtas
T. DRAUGYSTĖS LIUOSYBCS.L.

Nedčlioi. Rirželio-June 16 d., 1918 
A. BBLINSTRUPO DARŽE (LEAFY 
GROVE), WILLOW SPRINGS, ILL. 

Pradžia 9-tą vai. iš ryto, 
įžanga 25 centai porai.

Nuoširdžiai kviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaites atsilankyti ant 
musų PIKNIKO, nes bus puiki muzi
ka ir kiti pasilinksminimai.
K Kviečia KOMITETAS.
P. S. Važiuokit iš visų dalių miesto 
iki Archer avė., ir Archer Cicero iki 
City Limitą, paskui Joliet karais iki 
Ixaty Grove.

FARMOS
LIETUVIAI! Norėdami pirkt geras 

Faimas arti lietuviškų ūkininkų, kur 
gali patįs derėtis su savininkais, tai 
tekis yra pas mus užvedimas musų 
kelių ūkininkų. Jai į mus atsišauksi
te, tad gausit tikras iaformacijas.

. M. Jokobka. (25)
J. Martin

Amerikos Ūkininkas.
. BOX 96. KART, MICH.

*
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Užgesę Žiburiai
(Tąsa).

(Gyvenimo vaizdelis.)
P. Krakaitis.

’ True translatuin filed with the post- 
rnaster at Boston, Mass., on June 
5, 1918. as reųuired by the Act o£ 
October 6, 1917.

Kareiviams Laiškai

maloni mergaitė. Neprigu
lėjau aš į jokius studentų ra
telius, sesuo buvo mano pri
daboto ja ir saugotoja nuo 
pikto. Likimas tečiaus pa
taiko iškirsti šposą ir at
sargiausiems. Tūlą kartą 
einant gatve susitikome 
žmonių minią. Fabrikos 
darbininkai, 
darbą dėl kokių ten nesusi
pratimų su fabrikantu, pa
darė gatvėje demonstraciją, 
policija pastojo demonstran 
tam kelią, kilo susirėmimas. 
Likosi nušautas policijos

Prisipylęs sau stiklelį ir 
išgėręs jis tolesniai tęsė:

—Buvau ir aš kitados, 
kaip sako, doras ir teisin
gas. Visuomet buvau pasi
rengęs suniurdinti į dulkes 
kiekvieną, kas mano aky
vaizdoje darytų kokią nors 
piktybę, bet gyvenimas, 
kaip sakiau, yra komedija, 
o mes visi jos aktoriai. Pik
tybė gali būti lygiai kilta, 
kaip ir labiausiai garbina
mas pasišventimas. Priver
stas buvau išeiti nuo tėvo be į 
skatiko kišeniuje, be plutos, 
duonos rankoje, nes nemo- viršininkas, pašaukta kariu- 
kėjau prigauti savo jausmų. "

Fabrikos 
pametusieji

kėjau prigauti savo jausmų, menė policijai į pagalbą 
Valkiojausi per tris metus, praisdėjo kruvina kova; su
neš nemokėjau bovinti žmo- mišime pamečiau savo sese- 
nių. Pradėjau mokintis... O rį iš akių ir paskiau paty- 
kaip aš mokinausi, gal nore- riau, kati jinai randasi kalė- 
tumėt žinoti? Nesigirsiu, jimo ligonbuty, kaipo su
tik pasakysiu, kad pereitą žeista šovikė į policijos vir
inėtą ar bent visą vasarą iš- šininką. Nors po vienu sto- 
gvvenau po mėlynu dan- gu gyvenova, aš tečiaus nie- 
gum. Kaip būti sotam iš su- ko nežinojau, kad mano su
dėvėtos knygos kvapo, aš ir- šuo taip kaip aš buvau atsi- 
gi žinau. Išlaikiau kvoti- davęs vien sau ir savo norui 
mus į ketvirtą klesa,įsimylė- kuoveikiausiai pabaigti mo
jau merginą, buvau pasiry- kykią, ji buvo atsidavus ko- 
žęs delei jos nepasiektiniau- kioms ten žmonių lygybės 
sius siekius pasiekti, o ji štai idėjoms. Toje darbininkų de 
ką pasakė paskutiniame sa- monstracijoje, kuomet aš 
vo laiške: ”Labai man gaila buvau paprastu žiopsotoju, 
jūsų, bet negaliu sutikti lik- jinai buvo aktyve jos dali- 
ti jūsų žmona...”

—Tai gavai arbūzą ’ — su
šuko __  „Z____ 1.
gardžiai nusijuokė, prajuo
kinus ir kitus.

—Tai buvo baisiau ir už 
bombą, kurios sprogimo spė
ka nutrenkė mane į gyveni
mo dumblyną, kur visgi ge
riau, negu kad bučiau patai
kęs ant uolos nukristi... Min
kštame purve voliojanties 
bent netrini savo žaizdų — 
tai ir gyvenu, kaip matote.

—Bravo! — sušuko visi, 
net ir Beliajevas, rodos, lin
ktelėjęs galvą pritarė jiems.

Vienas vyriškis oficierio 
rūbais pakeldamas i 
nuraminimo ženklui, atsi-, 
liepė:

—Aš noriu žodį.
Visi nusiramino ir atkrei

pė į jį akis.
—Paduodu

nes nemokėjau bovinti žmo
nių. r

jninke. Ant rytojaus po de
monstracijos mano kamba- 
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viena klausančiu ir ryje policija padare kratą.
l oji krata, o da labiau atro
dymas įvairių proklamacijų, 

-lapelių ir draustinos litera
tūros mane nustebino. Žo- 
žiu sakant, buvau apkvai
šintas ir net suprasti negalė
jau, kad ir mane areštuoja. 
I_______________________

Yra tai graži knyga pa
puošta autorės fotografija 

, . ir kitais įdomiais paveiks-
Jais. - Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui nukentėjusiems 

I nuo karės lietuviams. Kas 
nusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš savo namus ir 

i padidins knygyną, bet kar- 
jtu ir badaujančius žmones 
i sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų, 
žemaitės Raštus galima 

įgaut sekančiose vietose: 
:Q ' Keleivio” Redakcijoj 255 
J ’ Broadway, S. Boston, Mass.,

Nemažai atsitinka rugoji- 
mų delei nępristatymo į lai
ką kareiviams laiškų — ka
reiviai užiubežyje rugoja, ir 
jų šeimynos čia namieje va
goja. Visiems ir kitiems 
pritrūksta kantrybės.

Dabar pažiūrėkime kaip 
rėkia tokius laiškus siųsti, 
į Franciją. Adresą reikia 
užrašyti šitokioje fermoje:

Private Vv'illiam V/hite, 
Company K. 600 Infantry, 
American Expeditionary 

Force, France.
Nors laiškas ir bus tinka

mai užadresuotas, vienok 
reikia tikėtis, kad jisai bus 
šiek-tiek sutrukdytas, kuo
met pasieks Paryžių. Rei
kia suprasti, kad negalima 
laiškus priduoti besi judi
nantiems kareiviams. Laiš
kai gali būti priduoti tik 
tuomet, kada kareiviai gau
na progą apsistoti armijos 
vadų paskirtoje vietoje.

Prie to, laiškų siuntinėji
me į užrubeži neretai atsi
tinka įvairių kliūčių. Kiek
vienas laiškas ar siuntinys 
siunčiamas kareiviams Į už- 
rubežį turi eiti per New- 
Yorką, t. y. per New York’c 
krasą (pačtą), vienok šioji 
krasa neapsiima kiekvienam 
Francijpje besirandančiam 
kareiviui pristatyti jam 
siųstus laiškus. Tas negali
ma padaryti dėlto, kad tik 
Suvienytų Valstijų Kareivt- 
jos Krasos Tarnysta (U. S. 
Army Postai Service) žino 
:į kur reikia išsiuntinėti i Pa
ryžių atėjusius laiškus. Ka
da laiškai ar siuntiniai dasi- 
gauna į New Yorką, tai čia 
viskas išskirstomą ir sude
dama į atskirus maišus. Da
bar laiškas užadresuotas 
Private William White, 
Company K. 600 Infantry, 
American Expeditionary 
Force. France, liekasi įdėtas 
į maišą, kuris bus pristaty
tas Kompanijos K. 600 In
fantry Kapitonui ir tik iš 
čia laiškai liekasi karei
viams išdalinti. New Y’or- 
<o krasos atsakomybė už 
aiškų dastatymą pasibai
gia, kuomet toks maišas 
ieką^i atiduotas kareivijo 
transportui (laivui).

sumanymą, 
kad kiekvienas čia esančių
jų papasakotų, kokiais ke
liais atėjo į čia ir kas jį pa
darė tuomi, kuo jis esąs?

Visi linksmai suplojo dėl-1 
nais. Beliajevas išgėrė sa-!( 
vo stiklelį, užsirūkę pape-;; 
rosą ir pažiurėjo į šalia 
sėdinčia mergina. Nastė T XT 
Žiurėio nro rakto tvinte Neviackas, 149 Millbury žiurėjo pi o ukuj skylutę,,^ v
nei nejausdama, kad ją nuo- 
kitų atskiria durys, toly
giai jai nesinorėjo tikėti, 
kad juos visus nuo gatvės i^i 
krutančių, į šen ir ten einan
čiu žmonių atskiria tik vie-j 
na siena. Ten už tos sienos 1 
visi turi savo tiksią; ten jieš
ko, rūpinasi, svajoja ar sun
kiai grumiasi su savo lemti
ne; čia gi visi kiti troškimai 
užleido vietą vien norui pa
tenkinti savo gyvuliškumą; 
čia kiekvienas pasidavęs sa
vo nusiminimo ir pikto liki
mo valiai. Nastė palyginda
ma tuodu gyvenimo vaizdu, 
kas kart biauresniu, kas 
kart šlykštesnių matė šitą, 
šiapus Morozovo viešbučio 
sienos. Tuo tarpu jaunuo
lių bureiio tarpe po ilgokos 
tylėjimo pauzos, iš kertės at
sistojo jaunas vaikinas ir 
lėtai pradėjo:
—Aš, mano gerbiamieji, da 

nesijaučiu visiškai suklim- 
pusiu tame dumblyne ir nesu 
paskendęs nusiminime. Esu 
sveikas ir turiu neblogai 
apmokamą darbą tūloje 
krautuvėje. Mano tėvas v- 
ra turtingas dvarponis Vo
ronežo gubernijoj. Be vargo 
pabaigęs gimnaziją. įstojau 
į Orenburgo kalnų inžineris- 
tės institutą. Kartu su ma
nim gyveno ir mano devy
nioliktų metų sesuo, daili ir

;st Worcester, Mass,, K. 
^Gugis, 127 N. Dearborn st 
.Chicago, III., Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi. New York, N. Y.

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

Todėl kiekvienas, kuris 
atiaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugų, pasisten- 
gkit patįs nusipirkt tą kny
gą ir platint tarpe savo 
draugų, nes kaip jau minė
jom visas peinas nuo tų raš
tų skiriamas nekentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje.

Raudonasis 
“Kardas” 

Už birželį (June) jau gatavas, 
šis numaras savo paveikslų gra
žumu ir įtura viršija kitus. Par
sitraukite jį. arba dar protin
giau. užsirašykite jį visiems me
tams. “Kardas” — tai kunigų, 
brostvininkų ir davatkų Golgo
ta.

Pavienis numeris ........... 10c.
Metams ...................... $1.00.

"KARDAS,”
251 Rroadway,

South Boston, Mass.

Knygos “Keleivio” spaudos
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CEDAR RAPIDS, IOWA.
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su klerikalais.

“KELEIVIO”

Laikrodis, kuris parodo laiku 
tamsoje.

JŲSZgalite nusipirkt tą laikrodi tik už $2.25 pas Jūsų miesto 
pardavėjus.

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

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

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

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

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

REUMATIZMO ATAKA.
Skausmas ir gėlimas, sąnarių 

tingimas ir raumenų nutirpimas 
ma žmogui veiklumą.

Reumatizmo ataką pajutęs paimk 
Sioano Linimentą, nereikalinga į- 
trinti, tik užpilt ir gėlimas bei skaus
mas liekas apmalšintas.

Po ilgų važinėjimų ar stovėjimų 
ant šalčio, lietaus ir vėjų, paimk 
Sioano Linimentą ištrink nugrubu
sius pirštus bei sąnarius. Nuo strė
nų gėlimo, neauralgijos, dantų gėli
mo, užsidrčskimų, kojų šaltumo ir k. 
Šis vaistas yra geriausiu.

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

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

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

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

"KELEIVIS”
255 BROADWAY, SO. BOSTON, 

MASS.

Musų laikų vaikai.
Jaunikaitis:

:u man atneštum tavo sesu
tės Onytės plaukų pluošteli, 
duočiau tau kvoteri.

Jonukas:— Duok man do- 
erį, o aš visus Onos plaukus 
nuo kamodės atnešiu.

Dr. Ai Montvid
) Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

Jonuk, jei

P. and A. Phone, 
McKees Rocks 22 W.

J. A. Katkus

Chicago, III.
i Miesto offisas:
Į 1553 XV. Madison Street, 

Suite 600-612 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

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

i Nedėldieniais priima tik iškalno
susitarus.

I Rezidencijos Teleph. Albany 5546

ii
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GERB. "KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos 

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

Su pagarba, 
"KELEIVIO" LEIDĖJAI.

j LIETUVIŠKA AGENTŪRA
i LAlKRAšėlIJ, KNYGŲ, GRA-
• MOFONŲ, REKORDŲ, STU- 
| BOMS PGPIERŲ.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ.
| Bunu už Perkaibėtoją visokiuose
• reikaluose arba teismuose. Su-
} teikiu visokias informacijas už- 
| dyką. LAUNDRY.
j JONAS A. KATKUS,
Į 222 Sagamore St., Pittsburgh. Pa.

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

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

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

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

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

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

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

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

DĖL VYRU NUSILPNEJISIU 
ANT LYTIŠKU ORGANU

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

KELEIVI.
Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 

Amerikoj su naujausiomis mašinomis 
ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

SEVEROS
Skilvinis Biteris.

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

iš po ligos, kaipo lengvą paliuosuojanti toniką.
Ir sveiki žmonės turėtą imti prie progos dožą minėto toniko. 

Reikia imti prieš valgį.
Parsiduoda visose aptiekose 

tiek orius neturėtų, reikalaukite, 
statys, rašykite mums tiesiog, o 
laikytą kainą.

W. F. SEVERĄ CO,
[uayemuayaiicjUBysįrai j^učjucįusi rai ičji r3i rrjurjijausjeci

Kaina 75c. ir $1.50. Jeigu jusi) ap- 
ka<l užsisakytų. Jei jis jums nepri
ves prisiusime-jums j namus už ap-

Priilunskite mumi tik 50c. .
Nusilpneji* ant lytišku organu vyrai, 

kaip t, ii nrrviu. paliks IJ<ry<!ynti ant visa
dos p>r vartosima. gyduolių NOVO. Tai 

I vra. galima pasakyti, eudaune gyduoH-. 
1 kurios išgyde jau tūkstančius vyru ser- 
i gančiu lytiškoms ligom*. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nervln, kad nustoet 
vvriškuma. kad esate nustlpnejesiam 
padėjimo. Jaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, afketejimai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu lig* arba kitos ligos 
pūsles, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmohius. kaip tai daro nekurie. palikste 
fšgydvntl per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduolės tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada g! 
galima bus nauduotls gyvenimu ir jo 
vpilil-cms. Dėl aty<l<>s. idant pertikrinti 
jus ap tai. kad NOVO gyduoles t* pada
ris. išsfunsme jums DYKAI kompletiškg 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prlslunste mums savo antraša Ir 
pavarde, taip gi Sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru dėl apmokėjimu lieju 
p^rsiuntimg. Malonėkite atkreipti atyd* 
ant to. kad tai nėra maja dRjnte. b-t 
komletlškas kursas Ijslgydymul. užtekti
nai ant 15 dienu, labui tanke yra užtekti
nai išoigydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo lalk*. Rajvklte mums 
neati.leliokite, talp-gl pranejklte kokiam 
laikrašti skaltlte ta apgarsinima Ir mee 
išslunsme jums tuojau* tas gyduoles.

NOVO COMPANY.
Dept. 42. Box 4000. Philadelphia. Pa.

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,

x APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdiniiM 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio

Darbą atliekam.

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREIT AL

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

“KELEIVIS”
255 Broadviy, S«. Boston Mass.
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Vietinės Žinios
Teisėjas atsisakė išduoti 

wa rantus.
Teisėjas Hayden Roxbu- 

ry atsisakė išduoti garan
tus, kurių pareikalauta, kad 
galima butų patraukti atsa
komybėn kaltuosius už suva
žinėjimą kūdikių. Vien 3 
vva ranto reikalauta areštuo
ti H. B. True, kuris pereitą 
subatą suvažinėjo seutynių 
metų mergaitę Eva Benett, 
o antro areštavimui George 
Daviso, kuris taipgi pereitą 
subatą suvažinėjo 3 metų 
kūdiki Francis McCauley. 
Abu atsitikimai atsitiko 
Roxbury. Teisėjas nedavė 
v, a rant ų. nes nepaduota ga
nėtinų prirodymų, kad ne
laimės atsitiko iš suvažinė- 
jusių kaltės. McCaulių vai
kas žuvo po sunkaus veži
mo ratais, kuoųiet ledų va 
žiotojas, minėtasai Davis 
vedė arklius už žąsių ir visai 
nematė, kad vaikas palindo 
po vežimu ir pateko po pas- 
turgaliniu ratu.

Tėvai privalo daugiau pri
dabot savo vaikus, nes ištik
rųjų maži vaikai gatvėse per 
daug liuosi.

žuvininkai sustreikavo.
Vienuolika žvėjinių laivų 

su tūkstančiais svarų žuvies 
stovi South Bostono prie
plaukoje neiškrauti ir nega
li gauti žmonių, kurie tą 
darbą atliktų. Mat dirbanti 
tą darbą darbininkai su
streikavo, reikalaudami pa
kėlimo mokesties. Jie rei
kalauja visiems lygios algos 
po 25 dolerius sąvaitei. Su
streikavusieji yra žvejų uni
jos nariais.

Reikalauja 20,000 atlygi
nimo.

Kaip skaitytojams yra ži
noma, balandžio 2 d. 1917 m. 
senatorius Lodge iš Bosto
no Washingtono kapitoliu- 
je turėjo kumštinę kovą su 
Aleksandru Bannwart’u. 
Lodge sukruvino savo prie
šininką Bannwartą, kuris 
senatorių apskundė reika
laudamas $20,000 atlygini
mo. Senatorius teisman ne
stojo, nei kaltinamojo apgy
nėjas nepasirodo.

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

Bostonas išlydėjo Maine val
stijos naujokus.

Pereitu nedėldienį atga
benti iš Įvairių Maine valsti
jos vietų naujokai nuo 
North Stationo sustatyti Į 
eiles, skaičiuje 500 vyrų, gat
vėmis pėsti atmarsavo Į 
South Stationą, lydimi mi
nios žmonių.

Jauni vyrai, vieni senais 
rūbais, kiti naujais, visi su 
klumšiais rankose, kitigi ir 
ant kuprų maišus nešdamie- 
si darė žiūrėtojuose Įvai
riausi įspūdį. Vaikinai te
čiaus linksmi. Nuo South 
stoties juos traukinys paė
mė ir ižvežė Į Fort Slocum.

KELEIVIS.

PUIKUS KONCERTAS ir ŠOKIAI!
Užbaigimui sezono, Cambridgeaus “Laisvės Choras" parengia puikinusį Koncertu, kuris įvyks

Subatoje, Birželio — June, 1918 m

Laisves Choras, Cambridge, Mass.

SVETAINĖJE CIPRUS HALL - - 40 Prospect St., Cambridge, Mass. 
Koncertas prasidės nuo S vakare ir tęsis iki 9, o potam bus linksmiausi šokiai.

Tai bus piamas toks gražus koncertas rengiam™ Laisvei Choro. Jame dalyvaus gerb. kompozitorius M. Petrauskas ir 
daugelis kitų žymių zolistų. PASIBAIGUS KONCERTU I BU S ŠOKIAI.

Visos apielinkes visuomenę meldžiame atsilankyti. CAMBRIDGEAl S LAISVES CHORAS.

Jauna Mergina
Kuri moka anglišką kalbą 

ir bent kiek supranta lietu
viškai, lai atsikreipia bile 
laiku Į "Keleivio” ofisą, 

255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

REIKALINGI VYRAI.
Pennsylvanijos pytnvčiose. Męs 

operuojant 40 plyt.nyčių, darbas išti
sus metus. Uždirba nuo $25.00 iki 
$35.00 savaitėje. Nėra jokių nesusi
pratimų su darbininkais. Geri gyve
nimui namai. Pragyvenimas pigus 
su šeimynoms. Mes apmokėsim ke
lionę jeigu sutiksit pas mus dirbti. 
Rašykite arba Kreipkitės prie musų 
agento UERZ (25)

2 Carlisle st, netoli Grcanaick st,
NEW YGRK. N. Y.

Nemesi nieko Šalin!
Bet ypatingai pianus, kuriu 

prekė labai pakilo. Duok sutai
syti ir tuomet vietoj seno, turė
site naują, gražų. i

Sutaisau senus pianus, sude- 
ir.ii (tuniju), nupališuoju ir 
iską, kas tik reikalinga patai

sau pagal naujausį būdą.
Norintiems pirkti naujus pie

nus patarimą suteikiu dykai. 
Reikale kreipkitės šiuo antrašu:

BR. SJMONAVIČiUS, (25) 
37 Portland St-,

Cambridge, Mass.

S

M)

$
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Pirmutinis Bostone Lietuvis

(I

kuris turi

Siutų, Overkotii ir Rainkotų Krautuvę
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 

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

reikalavimo.
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo

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

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

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiku Užsiganėdinki t gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo su.inervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentčk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Taipgi reikalaujame 4c. už ekstra rašymą.
Fiahleigh & Co., B. 70 Athenaeam Bldg., Chicago, I1L

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

šventai gins Jūsų reikalus.
*s.

<
Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apieliakej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,
—į ■■ Y

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Diskusijos.
Pereito ketvergio vakare 

na gyvos diskusijos temoje, 
"Ar reikalinga organizuoti 
Lietuvius Laisvamanius?" i 
ir ar reikalinga turėti Bos-; 

i tone laisvamanių kuopa? ‘ 
Diskuota gana gyvai ir kiek 
iš publikos matėsi dauguma 
pripažįsta reikalinga. Galu
tinai tečiaus nepadaryta iš
vedimo ir palikta sekan
čiam susirinkimui, kuris Į- 
vyks šį ateinantį ketvergą 
(6 birželio) vakare toj pa
čioj svetainėj. Apart minė
tos, buvo paduodos da dvi ki
tos svarbios temos, kurios 
delei pirmosios neužbaigi- 
mo buvo .visai nepaliestos. 
Taigi žingeidaujantįs ir no
rintis diskusuoti atsilanky
kite ir lavinkitės iškalbumo.

Bostono elevatorius kontro- Milionas dolerių gatvių 
liuos valstija. ištaisymui.

Bostono Elovated Rail- Bostono majoras Peters buvo socialistų svetainėj ga wayn^ndix)Vės šėrinin-1 buvo padavęs" Įegislaturai ................... *
kai turėjo savo susirinkimą, reikalavimą paskirti reika- 
kame svarstyta valstijinės Ungą sumą pinigu miesto 
legislaturos nutarimas, lei-J gatvėms ištaisyti. Lcgisla- 
džiantis visuomenei kontro- turą savo specialiu posėd-! 
liuoti kelius. Bendrovės šė-; nutarė_ skirti tam reika- 
rininkai beveik vienbalsiai §1,541,597.61. Tuo pat 
nutarė savo viršutinį gelž- reikalu pereitą panedėn bu- 
keli pavesti valstijos kontro- • vo specialia miesto tarybos 
lei. Be to, taipgi da nutarė susirinkimas, kame po nuo- 
išleisti ant §3,000,000 7% šė-! dugnaus apsvarstymo, atsi- 
rų, kad gelžkelio savininkais! žvelgiant Į dabartinius lai- 
padarius kuoplačiausĮ žmo-: Xus> ^oji paskirta suma likos 
nių skaitlių. Mat tokiu bu- x x”
du privatinė nuosavybė per
vedama v isuomenės ran-
kosna.

džiantis visuomenei kontro- tyra savo 
liuoti kelius. Bendrovės šė-' —r

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MA88.

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

! Telephone: Back Bay 4200

>i

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

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

NEDSLIOMIS 

iki 1 ▼. po pietų.

Ofisas "Keleivio” name.
Broadvay, tarpe C ir D

SO. BOSTON, MASS.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
I

Atidarė ledų sankrovas.
Bostono administracija 

pereitą utarninką atidarė 
So. Bostone, taipgi atidarys 
Įvairiose kitose miesto daly
se taip vadinamas viešas le
dų stotis, kur žmonės gaus 
ledo nusipirkti miesto val
džios paskirta kaina. Mies
to ir valstijos viršininkai 
prižiūrės tokias ledų parda- 
vinyčias.

tarybos užgirta ir išdirbta 
taisyklės darbui atlikti taip, 
kad nebutų pinigai kontrak- 
torių suvogti, o darbas kuo- 
prasčiausiai atliktas, kaip 
paprastai būna.

I 
I

Hyde Parke nusišovė mo-. 
teris Laura Clark. Antra 
moteris Lena Fisher taipgi 
tą pačią dieną atrasta pasi
korusią.

Žvilgterėkite Į Laisvės 
choro pagarsinimą, kuris Į 
augščiau tilpsta. Tai, mano
ma, bus vienas gražiausių 
koncertų, kokie kada-nors 
Cambridge’uj yra buvę.

Rado prigėrusio žmogaus 
kūną.

Pereitą nedėldieni prie- 
! plaukoje, netoli Govemor 
lsland salos, patroliuojanti 
uostą policija patėmijo plū
duriuojantį žmogaus kūną, 

j Kūnas likos nugabentas į 
I North Grove lavoninę. Spė
jama, kad išbuvo vandeny a- 
pie mėnesi laiko. Švarko ki- 
šeniuje atrasta inicialai K. 
W. C., taipgi aukso apda
rais akiniai da kabojo už 
vienos ausies. Kitų ženklų, 
kurie liudytų apie skenduo
lio paeitĮ, neatrasta.

I. STONE,
Kampas Broadway ir B st., S. Bostone 

Žiūrėkit! Vėl atdaras štoras, ku
riame galite gaut visokių drapanų 
moterims ir vyrams ir gražių aprė- 
dalų vaikams. Ateikit ir persitikrin- 

I kit kaip viskas pigiai parsiduoda. (26)

PERSKAITYK ši PRANEŠIMĄ.

Socialistų Partijos pra
kalbos.

Nedėlioję, 9 d. birželio, 
prasidedant nuo 3 valandos 
po pietų Common sode bus 
pirmos šią vasarą socialistų
partijos prakalbos. Kalbės Į 
pagarsėjusieji socialistai- 
kalbėtojai iš New Yorko. 
Prakalbos žada būti labai 
Įdomios, daugiausiai bus pa
liečiama Rusijos nuotikiai 
Lietuviams patartina atsi
lankyti ir pasiklausti, kaip 
anglai socialistai žiuri i

i

anglai socialistai žiuri 
Lietuvos klausimą.

Severos Gyduoles urhiko 
Šeimynos «.veik<ita.

C

;; Strėnų Skaudėjimas
(, yra vien simptomas draugaujan

tis kitiems nesmagumams. Tatai
I > paprastai patina nuo kokios nors
II inkstų arba pūslės betvarkės ir 

reikalauja greitos priežiūros ir
• • gerų gyduolių. Tokiuose atsitiki- 
(( muose męs patariame vartoti

Rimti

W F. SEVERĄ CO 

CEDAR RAPIDS. tOVVA

Naudokis musų teisingu ir geru patarnavimu. 
Mes atidarėm naują lietuvišką

GRABORYSTĖ
258 Broadway, So. Boston, Mass.
les norim patėinvt, kad tai bus prieinąmiausia vieta, kuri 

suteiks mandagų paskutinį patarnavimą visiems. 
Musų kainos už palaidojimą prasideda nuo $65.00. 

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

Gyvenimo vieta: 702 E.5-th st, Tel. 1525 — M.

iI

išsišlapinimo. arba duokite ja 
kams nuo lovos šlapmimo. Ji 
teiks palengvinime nuo geltligės 
ir skilvis rugštumo ir prašalina 
tinimą kojų. Pilni nurodymai ( 
randasi pne kiekvienos bonkoe.

Kaštuoja 75 et. ir $1.25. 
Parsiduoda visur aptiekosu.

♦? 
X 
X f t t 
T 
X T 
X
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APTIEKA į
Teisingiausia ir Geriausia J

Sutaisom Receptus su di-a 
džiausią atyda, nežiūrint ar iš S 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš-j 
ki. Gyduolių galite gauti, ko-S 
kias tik pasaulyje vartoja, taip-S 
gi visados randasi. lietuvis ap-x 
tiekorius. Z
EDVARD DALY, Savininkas |

18 Broadvav So. Boston, |
Galite reikalauti ir per laiš-f 

kus, o mes per ekspresą gyduo- S 
les atsiųsime. «

LSS. 71 kuopos narių žiniai
Dėlei LSS. VI rajono kon-; 

ferencijos, kuri Įvyks 9 d. 
dieną birželio So. Bostone, 
71 kuopos susirinkimas li
kos perkeltas ant 23 dienos 
birželio, bus kaip ir visada 
toj pačioj svetainėj, po pie
tų. 1

knrj,*'o<ntni Medlcal 
Coflece, Baltlmore. Md.

Akušerka
Pasekmine*! atlMa savo darb* prie 

irimdymo. taipei »utekia visokia* rodai ir 
pagelb* invairioae moterų Iikom.

F. Stropiene, & st
SO. BOSTON.

PIRKITE ŠERUS.

VILTIS" Publishing Company i
SHENAND0AH, PA. I

,( Laikraštis "Darbininkų Viltis,” įsteigtas 1903 metuose, iš privačių • 
į; rankų pereina j nuosavybę bendrovės. "Viltis Publishing Co.,” kuri ; 

^2 yra padavus aplikaciją čarteriui. Minėtoji bendrovė leis laikraštį ne- t 
prigulmingoje, pažangioje dvasioje. Insikorporuoja ant $10,000.00. In- j 

įb korporavimo viršininkai yra: Prezidentas — P. W. Birštonas, buvęs ; 
-C skvajeris ir ”Susv. L. A.” pirmininkas; kasierius — Julius Luščins- 

kas, iždininkas bankos "Miners Banking Trust Company:” Sekrete- j 
rius — V. J. šliakys, "Darbininkų Vilties” įsteigėjas ir redaktorius. '

* Norėdami turėti draugų ir talkininkų po visą Ameriką, šiuomi ap- - 
M skelbiame plačiai visuomenei ir subskripciįą minėtosios bendrovės ) 

Šerų, šėrai yra po $25. Norintys pirkti šėrą arba kelis šėrus, tegul f 
jį pinigus siunčia draugijos iždininkui: M r. Julius Lushinsky. Treas., j 
$ MINERS BANEING TRUST Co., Shęnandoah. Pa. ir drauge tegul Į 
!:! duoda žinią sekretoriui: Mr. V. J. Szliakys, 40 So. Rowers str., She- j 
4- nandoah, Pa. Kas pirma norėtu platesnių žinių laiškų, tegu kreipia- ?

si šiuo adresu: ’ (24)

"VILTIS" PUBLISHING COMPANY, 
Shcnandoah, Pa.

9

j

j

>

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

25e
50c
25c
50c
20c
2oc

1.00
1.00
50c

75c
1.00

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

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

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

Pertu mos 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 daktaru.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Bostu, Mass.

eiliųknyga

******** 
********

Gražiausių Dainų ir Najausių

********

Papuošta daugeliu spalvuotų puikiu paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairiu eilių, tinkamu 

deklamuot ant viešu susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEI.MINTŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių kny ga 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 nusipirkę* tą knygą pasidžiaugs. Pinigus 

šia siųst "Money Orderiu.” popierinius galinta siųst tiesiog 
tam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio*’ 
pyt už 3c. markę.

"KELEIVIS" SO. BOSTON. MASS.

gerian- 
papraa- 
ir prili-

5


