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Austrai pradėjo didelį 
ofensyvą Italijoje.

750,000 TEUTONŲ ATA
KUOJA PER 100 

MYLIŲ.
Bet sąjungininkai užpuoli
mą sulaikė ir paėmė 3,000 

austrų nelaisvėn.

Pereitoj sąvaitėj austrai 
pradėjo didęlį ofensyvą 
prieš italus. Sutraukę 750,- 
000 kariumenės, jie užpuolė 
tenai sąjungininkus per 100 
mylių.

Oficialis pranešimas iš Ro
mos sako:

”Nuo pereitos subatos mu
sų fronte siaučia didelis mu
šis. Po artilerijos prirengi- 
mo, kuris dėl daugybės ar- 
motų ir ugnies didumo buvo 
nepaprastai stiprus, prieši
ninkas pradėjo savo užpuoli
mą dideliais pėstininkų bū
riais ant rytinių musų pozi
cijų Asia^o lygumoj ir ant 
Monte Grape, ant syk norė
damas persikelti per Piavos 
upę keliose vietose ir de
monstratyviai užimti tame 
fronte likusias musų pozici
jas.

”Musų ir sąjungininkai 
pėstininkai drąsiai laikėsi 
prieš naikinančią priešinin
ko ugnį ir savo artilerijos 
palaikomi vyriškiai išlaikė 
priešo ušpuolimą.

”Visam 150 kilometrų 
fronte atakuojančios prieši
ninko kolumnos, eidamos 
urmu pirmyn, užėmė tiktai 
kelias pirmutinėj musų lini
joj pozicijas.

"Kai kuriems kareiviams 
pasisekė Fagare-Misile apie
linkėj persikelti per Piavos 
upę.

”Nedėlioje musų kariume
nė pradėjo eiti visu užputu 
frontu kontr-atakomis ir 
netik atlaikė milžinišką 
priešininko spaudimą, bet ir 
daug pozicijų atsiėmė, iš ku
rių pirma reikėjo laikinai 
atsitraukti.

”Mušis siaučia dar visu 
smarkumu. Bet musų ka
riumenė stipriai laiko visą 
frontą Asiago lygumoj, bai
gdama atsiimti pirmutines 
savo pozicijas Monte Sola- 
rola apielinkėj ir ir ant Aso- 
lone kalno, ir sunkiai spau
džia priešininko inl'anteri- 
ja, kuri persikėlė ant deši
niojo Piavos kranto.

"Skaičius paimtų belais
vių siekia jau 3,000 kareivių, 
tų tarpe 89 oficieriai.

"Sąjungininkų ir musų 
pačių lakūnai lošia didelę 
rolę šitam myšvje. Jie bom
barduoja ant Piavos persi
kėlimo vietas ir šaudo iš kul- 
kasvaidžių susipietusią prie
šininko kariumenę. Trisde
šimts vienas priešininko or
laivis likos numuštas že
mėn.”

SUSEKTA PLATUS 
KONTRREVOLIUCIO
NIERIŲ SUOKALBIS 

RUSIJOJ.
Maskva. — Pradeda aiš

kėti, kad susektą andai suo
kalbį prieš Tarybų valdžią 
rėmė visokie Rusijos ele
mentai, kurie tik eina prieš 
Tarybas, ir kad to suokal
bio vadais buvo generolai 
Savinkov ir Dovguern. Jų 
pienas buvo atkirsti nuo Ru
sijos Uralo srytį ir numarin
ti dabartinę Rusijos valdžią 
badu. Paskelbtas Maskvoj 
pusiau-oficialis pranešimas 
sako:

"Tyrinėjimas paskutinio 
suokalbio parodė visą* jo or
ganizacijos išsišakojimą. 
Pasirodė, kad po vardu 
’Draugija apgynimui tėvy
nės ir laisvės’ yra susispietę 
visi Rusijos reakcionieriški 
elementai, pradedant nuo 
bolševikų ir baigiant monar- 
chistais. Monarchistai link
sta prie Vokietijos, tikėda
miesi, kad ji padės jiems at
gaivinti Rusijoj monarchiją, 
kuomet kairysis sparnas 
stovi už atnaujinimą ryšių 
su Vakarų valstybėmis.

"Nežiūrint, kad tų partijų 
pažiūros yra taip skirtingos, 
jos susivienijo ant taip vadi
namos tautinės platformos, 
kad bendromis spėkomis nu
vertus Tarybų valdžią. Va
dovaujančios tam judėjimui 
figūros yra generolai Savin
kov ir Dovguern. Jų strate
gijos pienas yra toks: atkir
sti nuo vidurinės Rusijos U- 
ralo srytį, taip kad maisto 
netekusi dabartinė valdžia 
butų priversta pasiduoti. 
Rytuose stovi pasirengusi 
kazokų kariumenė su reak
cionieriškais oficieriais. Kas 
diena išeina į aikštę vis dau
giau faktų.”

Kada šitas suokalbis li
kos viešumon iškeltas, visoj 
Maskvoj likos išlipyti lape
liai, kad visi miesto gyvento
jai eitų iš naujo pas -valdžią 
užsiregistruoti, kitaip grę- 
sė kalėjimas arba sunki pi
niginė bausmė. Toliaus buvo 
įsakyta atnaujinti leidimus 
ginklams laikyti. Už neiš- 
pildymą šito įsakymo gręsė 
mirties bausmė.

ANGLAI PAĖMĖ 350 
AUSTRŲ.

Iš Londono pranešama, 
kad anglai Italijos fronte at
siėmė savo pozicijas, kurias 
jie pirma buvo priversti au
strams atiduoti, ir paėmė 
350 belaisvių. Reto da ang
lams teko dvi kainų armo- 
tos ir keliolika kulkasvai- 
džių.

AUSTRAI SAKOSI PA
ĖMĖ 16,000 BELAISVIŲ.

Austro-Vengrijos karės 
vyriausybė praneša, kad au
strai persikėlė per Piavos u- 
pę ir paėmė 16,000 belais
vių, kurių tarpe esą anglų ir 
francuzu. Austrai įsiveržė į 
italų pozicijas septynėse a- 
pielinkėse. Beto da jie paė
mę 50 kanuolių.

KERENSKIS ESĄS NOR
VEGIJOJ IR NORIS 

DASIGAUT FRANCU- 
ZIJON.

A. Konovalovas, buvęs 
Rusijos pirklybos ministe
ris, kuris dabar vyksta Wa- 
shingtonan, Londonan ir 
Paryžiun, sako, kad Keren- 
skis dabar randasi Norve
gijoj ir stengiasi dasigauti 
Francuzijon.

*
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on June 
19, 1918, as required by the Act of 
October 6, 1917.

KAUKAZAS SUSITAIKĖ 
SU TURKIJA.

Amsterdam. —Telegrama 
iš Konstantinopolio prane
ša, kad tarp Turkijos ir 
Kaukazo valdžios likosi pa
daryta taikos sutartis.

Kaukazo valdžia buvo su
daryta pirma da negu Lie
tuvos Brastoj įvyko tarp 
Rusijos ir Vokietijos tai
kos sutartis, sulyg kurios 
Turkijai buvo atiduota Kar
šo, Batumo ir Erivano pro
vincijos. Po Lietuvos Bras
tos sutarties Turkija pasiū
lė Kaukazo valdžiai atskirą 
taiką ir buvo sakoma, kad ji 
pripažinsianti Kaukazui au
tonominę valdžią.

Taikos derybos prasidėjo 
gegužės pradžioje, bet tur
kų kariumenė tuojaus pra
dėjo veržtis į tas Kaukazo 
provincijas, kurias Lietuvos 
Brastos sutartis pažadėjo 
Turkijai. Likos užimti Ba- 
tumas, Vanas ir kiti miestai 
ir išskersta tūkstančiai ar
mėnų. Derybos buvo per
trauktos. nes Kaukazo val
džia atsisakė atiduoti tur
kams Novorosijsko miestą 
prie Juodųjų jūrių ir nesuti
ko perleisti turkų kariume- 
nę į Persiją. Jeigu dabar 
įvyko sutartis, tai šitie nesu
tikimai, matyt, buvo išrišti.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., oi* June 
19, 1918, as reųiiired by the Act of 
October 6, 1917.

>

Pastatė paminklą
Ludlow mainieriams.

TURTINGI SLEKERIAI 
SLEPIASI LAIVŲ DIRB

TUVĖSE.
Darbininkai protestuoja 

prieš paliuosavimą turčių 
sūnų, kuomet išsilavinę 

mechanikai imami 
kariumenen.

Kelios dienos atgal gele
žies darbininkų taryba Seat-

I 
I 
i

Austrijoje riaušes, 
prieš karę.

Londonas. — Ateina žinių, 
kad Austrijoj kįla didelės 
riaušės. Jos ateina iš įvai
rių užsienio šaltinių, bet tie
sioginių patvirtinimų stin

ga. Madrido žinių agentūra 
Fabra sakosi gavusi priva
tinių žinių, kad Austrijos 
gali įvykti didelių nuotikių, 
nes žmonės būtinai reika
lauja baigti karę. Amsterda
me gauta žinių, kad Vienoje 
jau prasidėjo riaušės.

DU ITALŲ BOTAI SUMU
ŠĖ AUSTRŲ LAIVYNĄ.
Pereitą panedėlį du italų 

minininkai užpuolė Dalma- 
cijos pakraštyje austrų lai- 
vvnąx susidedantį iš 2 šar
vuočių ir 10 naikintojų. į 
vieną šarvuotį jie paleido 
dvi torpedas, į kitą vieną, ir 
leidosi bėgti. Vienas austrų 
naikintojais, kuris vijosi ita
lus, likos sugadintas. Gi mil
žiniškas austrų šarvuotis su 
2,000 kareivių nuskendo. I- 
talai laimingai sugrižo svei
ki. • x

BOLŠEVIKAI PASKYRĖ 
AMBASADORIŲ Į AME

RIKĄ.
Londone gauta žinių, kad 

Borovski-Odovski, kuris da
bar yra bolševikų ambasa
dorium Švedijoj, likos pa
skirtas ambasadorium į Su
vienytas Valstijas.

VALDŽIA ATIMA $40,000,- 
000 VERTĖS DVARĄ.
Netoli San Franciscos fe- 

deralė valdžia ima mirusio 
Millero dvarą, kuris esąs 
vertas $40,000,000. Valdžia 
ima jį už nemokėtas mokes
tis, kurių susidarė jau 
$6,000,000.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on June 
19, 1918, as required by the Act ofOctober 6, 1917.

Amerikonai sumušė
5 Divizijas vokiečių.

Vokiečiai yra labai susi
rūpinę, kad amerikonai pra
dėjo smelktis iš galo jų lini
jos Clignon klonije. Kad at
stumus amerikonus, jie pa
naudojo net penkias savo 
divizijas, bet nieko neglbėjo. 
Paskui jie metė da dvi divi
zijas prieš amerikonų cent
rą ties Bouresches, norėda
mi paimti tą kaimą. Kuomet 
galų gale vokiečiams pasisek 
kė persilaužti j>er ameriko
nų apsaugą, tai amerikonai 
taip karštai pasitiko juos 
šaltu plienu, kad vokiečiams 

o_____  _____ liko pasirinkti tiktai vieną iš
žinių, kad kelios dienos at-j dviejų: arba pasiduoti, arba 
gal Virginijos pakrašty A- mirti.

AMERIKA TUOJ TURĖS 
MILIONĄ KAREIVIŲ 

FRAKCIJOJ.
Greitu laiku Amerika tu

rės daugiau kaip milioną ka
reivių Franci joj, pasakė ka
rės ministeris Bakeris, sa
kydamas West Point kari
nėj akademijoj prakalbą.

i

I

tie mieste pakėlė protestą 
prieš tai, kad pašaukti ka- 
riumenėn turčių vaikai sle
piasi Seattle laivų dirbtuvė
se, kuomet tikri amatninkai 
imami kariumenen.

Vienas delegatas pranešė, 
kad jis ypatiškai žino vieno 
Buttes milionieriaus sūnų, 
kuriam buvo duota Seattle 
laivų dirbtuvėj 
kad išsisukus nuo 
nės.

Kitas- delegatas pranešė, j 
kad vieno pagarsėjusio A- 
merikos ambasadoriaus švo- 
geris nuėjo laivų dirbtuvėn 
"dirbti” ir pasiliuosavo nuo 
kariumenės.

Delegatai įvardijo abidvi 
tas dirbtuves ir įtekmingus 
paliuosuotų ponaičių gimi
nes.

- Iš kitos gi pusės buvo nu-j 
rodyta, kaip buvo imami iš) 
tų pačių dirbtuvių išsilavi-) 
nę mechanikai ir paliuosuot 
juos visai atsisakyta.

Atminimo Dienoj Ludloiv 
kolonijoj, Coloradoj, likos 
atidengtas didelis pamink
las, pašvęstas išskerstiems 
tenai 1914 metais maine- 
riams.

Paminklas kaštuoja $7,- 
000 ir tie pinigai buvo pačių 
darbininkų siiaukauti. Pa
statyta jį lygiai toj vietoj, 
kur kasyklų kompanija, val
doma Rokfelerio interesų,
išdegino iki žemės streikie-i 
rių koloniją. Gaisre tuomet ( 
žuvo 11 moterų ir kūdikių. I

Skerdynė įvyko 20 balan-i 
džio. 1914 metų, kuomet Ro- 
kefeleris apskelbė karę savo 
mainieriams, kurie pareika
lavo geresnių išlygų. Per ši
tą kruviną karę tuomet Ro
kfelerio sargai su milicijos) 
pagalba nušovė 62 mainieriu 
Coloradoj.

United Mine Workėrs u- 
nija dabar nupirko 160 ak
rų žemės, ant kurios išvary
ti iš kompanijas namų mai- 
nieriai buvo pasistatę sau 
šėtrų koloniją* ir ant tos že
mės pastatė kritusiems dar
bininkams monumentą. Pa
minklą saugos apmokami u- 
nijos nariai, kad kompanija 
jo nesunaikintų.

Paminklą atidarant buvo: 
pasakyta daug karštų pra
kalbų ir ceremonija buvo la
bai įspūdinga.

Reikia tečiaus stebėtis, 
kad Rokfelerio interesai Co
loradoj šito paminklo staty
mui visai nesipriešino, kad1 
tai neištikimas arba pro- 
germaniškas darbas.

"Tri-City Labor News.”

I

"darbas,” 
kariume-

Amerikonai paskandino 
vokiečių submariną.
Atplaukęs Amerikos uos- 

tan vienas garlaivis atvežė

gal Virginijos pakrašty A- 
merikos submarinas pa
skandino vokiečių submari- 
ną. Vokiečių submarino 
žmonės žuvę kartu su savo 
laivu.

AREŠTAVO VOKIETĮ Už 
NUDAVIMĄ AMERIKOS 

OFICIERIAUS.
Cincinnati mieste likos a- 

reštuotas vokietvs "VVilliam į 
von Stuckrad, kuris persi-! 
rengęs į Amerikos kariume
nės oficierių ir pasivadinęs; 
"Lieut. W. Vaughn of gen. 
Pershing’s force in France,"' 
sakydavo krutamu jų pa-i 
veikslų teatreliuose prakal
bas. Sakoma, kad tose pra-' 
kalbose jisai pasakodavo ne-Į 
va ką jisai savo akimis yra į 
matęs Prancūzijoj ir puldy- 
davo žmonių ūpą. Jisai pri
sipažinęs, kad jo tėvas yra 
vokiečių armijoj generolas,! 
o vokiečių laivyno admirolas 
von Tirpitz esąs jo dėdė.

VOKIEČIAI NETEKO
JAU 5,000,000 KAREIVIŲ.

Karinis vokiečių statisti
kas, Kari Rleibtreu,.rašo lai
kraštyje "Das Neue Euro
pa,” kad nuo 2 rugpiučio, 
1914 metų iki 31 sausio šių 
metų Vokietija neteko šitoj 
karėj jau 5,000,000 karei
vių. Užmuštų ir nelaisvėn 
paimtų vokiečių per tą laiką 
buvo lygiai 3,456,961. Šitos 
skaitlinės yra oficialės.

AMERIKA PRIEŠINGA 
SIBIRO INTERVENCIJAI.

VVashingtcn. — Generolas 
March ir kiti jo draugai iš 
generalio štabo yra labai 
priešingi siuntimui Sibiran 
Amerikos ir sąjungininkų 
kariumenės.

Karininkai mano, kad 
kuomet visas karės likimas 
kybo ant vakarų fronto ko
vos, tai neišmintinga butų 
kariaujančioms prieš Vokie
tiją šalims daryti ekspedici
ją į kitą pasaulio pusę. Tas 
galėtų tik užtęsti vidujinę 
Rusijos karę, bet nei kiek 
nepalengvintu kovos prieš 
Vokietiją.

Štie karininkai vaduojasiI 
tiktai ta mintimi, kaip grei
čiau ir lengviau nuveikti Vo
kietiją. Apie diplomatijos 
ir politikos reikalus jie visai 
nesirūpina. Jie svarstė pro- 
ponuojamą įsiveržimą Sibi
ran iš grynai militarinio at
žvilgio ir atrado, kad toks 
žingsnis butų labai pavojin
gas.

BACHMETJEVAS PRA 
ŠALINO LOMONOSOVĄ.

Rusų ambasadorius Bach- 
metjevas \Vashingtone pra
nešė valstybės departamen
tui, kad jis prašalina iš vie
tos profesorių Lomonosovą, 
Rusijos geležinkelių komisi
jos Amerikoj pirmininką. 
Jis padarė tai dėl to, kad 
prof. Lomonosovas kalbėda
mas anądien Nevv Yorke 
protestavo prieš pienuoja
mą Įsiveržimą Siberijon ir 
reikalavo, kad Amerikos' 
valdžią pripažintų bolševi
kų valdžią.

Ambasadorius sako, kad 
tiktai jis esąs įgaliotas ofi
cialiai už Rusiją kalbėti.

Kaip ambasadorius Bach- 
metjevas, taip ir prof. Lo
monosovas buvo paskirti į 
Suvienytas Valstijas dar 
Kerenskio valdžios.

50 VOKIEČIŲ PASIDAVĖ 
AMERIKONAMS.

Iš Londono pranešama, 
kad iš vokiečių kariumenės, 
kuri atakavo amerikonus 
ketverge į šiaurę nuo Chate- 
au Thierry, 50 kareivių iš
kėlė baltą vėliavą ir pasida
vė amerikonams į nelaisvę. 
Visos vokiečių atakos at
remtos.

SOCIALISTAI NORI NU
VERSTI KAIZERIO VAL

DŽIĄ.
Kopenhaga. — Bavarijos 

parliamente karės ministe
ris Hellingrats smarkiai a- 
takavo anądien socialistus, 
kurie daro viską, kad nuver
tus dabartinę valdžią ir net 
patį kaizerį prašalint To
dėl jis patarė tokius agita
torius sodinti kalėjiman.

DARO PLENUS FINŲ 
KARALYSTEI.

Buržuazinė finų valdžia 
padavė Finliandijos seimui) 
pieną įsteigimui naujos val
džios. Sulig to pieno, Fin- 
liandija turi būt neprigul- 
minga karalystė, su paveldė- 
jistės teise. Karalius negali 
būt tuo pačiu laiku kitos ša
lies valdonu. Jis turės neap- 
rubežiuotą balsą tokiuose 
reikaluose, kurie paliečia 
konstitucijos permainą, 
sausžemio ir jūrių komuni
kaciją. Kituose dalykuose 
parliamentas gali jį perbal- 
suoti trim savo balsų treč- 

‘dačiais.
Karaliui taipgi duodama 

didelė gale sutartįse su ki
tomis valstybėmis, tečiaus 
be parliamento sutikimo ji
sai negali pradėti užpuola
mos karės, neigi pasirašyti 
po taikos sutartimis.

Kaip rodos, tai projionuo 
jama nauja valdžiai forma 
yra tokia, kaip Švedijoj.
’ 112,000.000 BUŠELIŲ 
KVIEČIŲ VIENOJ VALS

TIJOJ.
Apskaitoma, kad vienoj 

tik Kansas valstijoj šįmet 
užaugs 112,000,000 bušelių 
kviečių. i

I

KAIZERIS SUNAIKINO
698 NORVEGIJOS 

LAIVUS.
Londonas. — Kaip parodo 

Norvegijos asociacijos išlei- 
stasai raportas, tai nuo vo
kiečių submarinų ir minų iki
šiol žuvo jau 970 jurininkų, j 
Tuo pačiu laiku buvo sunai
kinta 698 Norvegijos lai
vai ir apdraudos kompanija 
turėjo išmokėt 669,000,000 
kronų apdraudos.

KAIZERIS SAKOSI TU
RĮS 85,000 BELAISVIŲ.
Amsterdamas. — Iš Ber

lyno gauta čia žinių, kad 
kaizeris nusiuntė savo sunui 
kronprincūi pasveikinimą 
dėl jo kariumenės pasiseki
mų.

"Po jūsų vadovyste,” kai
zeris telegrafuoja, "genero
lų von Boehmo, von Belowo 
ir von Hutiero armijos 
skaudžiai sumušė priešinin
ką ir išblaškė greitai atga
bentų jo rezervų šturmą. 
85,000 paimtų belaisvių ir 
1,000 kanuolių, tai ženklas 
didelio mūšio nusisekimo. 
Jums ir dalyvavusiems va
dams, kaip lygiai ir kariu- 
menei aš siunčiu savo ir fa- 
terlando ačiū.

"Mano nesulyginamos ka
riumenės kariškas ūpas ir 
kariška spėka užtikrina 
mums galutiną pergalę. Die- 
vas mums padės ir toliaus.”

!
i

Paliko .$2,000,000 nukentėjil
siems nuo karės. .

Sharon, Pa. — Čia mirė 
milionierius Buhl, palikda
mas $2,000,000 nukentėju
sioms nuo karės žmonėms 
Belgijoj ir Prancūzijoj. Iš 
viso jo turtas siekia 10,0<M>,- 
900 dolerių.

LVOVE MINIOS PLĖŠIA 
KRAUTUVES.

Ciuriche gauta žinių, kad 
Lvove pareitoj sąvaitėj buvo 
didelės riaušės dėl maisto 
stokos. Minios plėšė valgo
mųjų daiktų krautuves ir 
užpudinėjo ant kariškų ve
žimų, kuriuose buvo veža
mas maistas kareiviams. 
Policija negalėjo žmonių su
valdyt, tai buvo pašaukta 
kariumenė. Miesto valdžia 
reikalavusi d a 5,000 karei
vių daugiau.

SOCIALISTAS REICH
STAGO KOMITETO 

GALVA.
Iš Amsterdamo praneša

ma, kad Vokietijos social
demokratų partijos vice
pirmininkas Ebert likos iš
rinktas Reichstago vyriau
siojo komiteto galva.

Henry Fordas paskelbė, 
kad Wilsonui prašant, jisai 
nutarė būti kandidatas į se
natorius iš Michigan valsti
jos-
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B APŽVALGA ū
KAIP JIE BALSAVO 

SLA. SEIME..
„Naujienų” koresponden

tas paduoda įdomių žinių a- 
pie tai, kaip SLA. seime taur 
tininkai balsavo įnešimus. 
Gridi:

"Visai nepartyvius klausi
mus jie balsavo partiviai. Jeigu 
socialistai balsuoja už, tai jie 
prieš, jeigu socialistai prieš, tai 
jie už, nežiūrint ar klausimas 
partivis ar ne. Iš to taip aišku 
buvo, kad jiems Susivieniji
mas, kaipo toks, visai o-visai 
nerupi. Jiems Susivienijimas 
turi būt jų partijos įrankis — 
and that’s alL”

Daugiausia juokų buvę 
su įnešimu sustabdyti leid
žiamą prie „Tėvynės” mėne
sini priedą. Patįs tautinin
kai tą įnešimą padarę ir ai
škinę. kad priedas turįs būt 
sustabdytas be jokio klausi
mo, nes jis atsieinąs organi
zacijai daugiau kaip $2,000 
i metus, o naudos iš jo ma
ža ir mažai jis pageidauja
mas. Bet—

"kada tas įnešimas buvo pa
duotas svarstymui, tai jį parė-’ 
mė socialistai, prirodinėdami. 
kad tas priedas ištikro yra ne
reikalingas — ypač dabar, ka
da popiera taip brangi. Ir kaip 
tik socialistai pradėjo tą įneši
mą remti, pasiprašė patariamo
jo bako Dr. šliupas, kuris buvo 
atėjęs sesijon. Jis smarkiai su
rėkė, kad moterų psychologija 
reikalauja moterų laikraščio— 
ir atliktas kriukis. Tautininkų 
protai nuo to surėkimo apsiver
tė viršun kojoms.

'"Tuojau pasiprašė balso Rač
kauskas, ir pasakė, kad jam esą 
nesmagu tai pasakyti, 
turis pasakyti. kad 
prrėdąs reikalinga esą 
toiiaus.— Atsisėdo ir 
rėjo į šliupą.

"Pasiprašė balso A. 
maitis, ir užreiškė,
truksią pinigų moterų priedo 
leidimui, tai galima busią pa
imti iš Našlių ir Našlaičių Fon
do... Našles ir našlaitės iš to tu
rėsiančios morališką pagalbą 
vietoj pinigiškos. o morališka 
pagalba esanti dar svarbesnė 
negu pinigiška.— Atsisėdo ir 
pažiurėjo į šliupą.

"Susivienijimo nariai šitos 
Strimaičio veidmainystės turė
tų neužmiršti.

"Kada įnešimas buvo pa
duotas balsavimui, visi tauti
ninkai. išskyrus kokius du, pa3 
kuriuos dar buvo kiek sąžinės, 
balsavo prieš įnešimą, tai yra, 
už palaikymą moterų priedo. 
Už įnešimą buvo paduota 32 
balsai, prieš — 39. Prieš bal
savo ir Strimaitis, ir Račkaus
kas, ir Ambraziejus, kurių kuo
pos tą įnešimą buvo padavu- 
sios.”
Paskui buvęs paduotas su

manymas leisti „Tėvynę” 
magazino formoj. Tautinin
kai ir prieš šitą sumanymą 
balsavę vien tik dėlto, kad 
socialistai jį rėmę.

Tas parodo, kad tiems 
žmonėms ištiesų ne organi
zacijos labas rupi, bet savo 
partijos arkliukas.

t

bet jis 
moterų 
leisti ir 
pasižiu-

B. Stri- 
kad jeigu

RAGINA SOCIALISTUS 
LAVINTIS.

"Naujienos” nuoširdžiai: 
kalba apie stoką musų soci
alistams išsilavinimo. Jos 
nurodo, kad daugelis musų 
draugų nesupranta dar savo 
pareigų linkui darbininkų 
judėjimo, arba supranta jas 
atbulai. „Naujienos” rašo 
taip:

’’ ’Komunistų Manifeste’ ki
tąsyk Marksas su Engelsu iš
aiškino socialistų uždavinius 
linkui darbininkų judėjimo. Jie 
nurodė, kad socialistai neturi 
atskiru tikslų nuo kitų darbi
ninkiško judėjimo burių. Visa, 
kuo socialistai pasižymi, tai yra 
tas, kad jie visuomet stengiasi 
pabriežti bendruosius darbinin
ku klesos reikalus, statydami

pirm vietinių reikalų visos ša
lies darbininkų reikalus, pirm 
laikinių, pereinamų reikalų — 
pastovius reikalus, pirm tauti
nių reikalų—tarptautinius. So
cialistai tuo budu yra drąsiau- 
sis, griežčiausis ir toliausia 
siekiantįs kovojančiojo pro
letariato būrys.

"Šitame paaiškinime yra du 
dalyku. Viena, tas, kad sočia-į 
listai užima vadovaujančių vie- ) 
tų darbininkų judėjime; antra, 
tas, kad jie yra darbininkų ju
dėjimo dalis. Abu šituodu daly
ku turi būt gerai suprastu 
kiekvieno socialisto; tiktai tuo
met jie sugebės prideramai at
likti savo pareigas. Ant nelai
mės, daugelis žmonių, kurie va
dina save socialistais, nesu
pranta nė vieno tuodviejų daly
kų.”

Socializmas tokiems žmo
nėms išrodo lyg koks švitu- 
rys, kuris rodo darbinin
kams kelią i laimę. Todėl 
kas mato tame svitų rv savo 
išganymą ir eina prie, tas, jų 
išmanymu, yra socialistas ir 
tą jie skaito draugu. Į visus 
kitus gi jie žiuri kaipo į so
cializmo priešininkus, 
ir tie kiti butų tokie pat 
skurdžiai ir tos pačios kle
sos žmonės.

Tai labai klaidinga pažiū
ra. Išsilavinęs socialistas 
turi skirstyt žmones ne pa
gal nuomonių, bet pagal kle- 
sų.

Nes jei dalinsit žmones 
sulyg nuomonių, tai juk ir 
socialistuose yra skirtingų 
nuomonių. Pavyzdžiui:

"Atsiminkite tiktai 
padorius šmeižimus, 
musų vadinamieji 
vartojo prieš savo oponentus; 
imkite tokį faktą, kad kairių
jų’ lyderiai rytinėse valstijose 
daugelyje vietų stengėsi su
trukdyti rengimą prakalbų 
'Naujienų' redaktoriui arba 
demonstratyviškai nėjo klau
syt prakalbų, kuomet jos buvo 
parengtos; pažvelgkite į tuos 
nesamoniškus prasimanymus, 
kuriais Darbininkų Tarybos 
priešai mėgina diskredituoti 
jų...

”Well, tai vis socializmas iš 
kito galo.’’

Tikras, ne atbulas socialis- 
mas turi eiti kartu su darbi
ninkų judėjimų. Jis turi ves
ti tą judėjimą ir būti darbi
ninkų reikalų sargyboj. Vie
nu žodžiu—

"kaip tenai nebūtų įvairios 
socialistų nuomonės atskiruose- 
klausimuose, jie privalo nuo
latos atsiminti, kad jų pareiga 
yra tarnauti darbininkų klesai. 
Ne darbininkų klesa socialis
tams, o socialistai darbininkų 
klesai.”

Šitą pareigą linkui darbi
ninkų klesos socialistai ga
lės tinkamai atlikti tiktai 
tuomet, kuomet jie gerai pa
žins darbininkų klesos rei
kalus. Todėl socialistams 
kuodaugiausia reikia lavin
tis.

nors

tuos ne- 
kuriuos 

^kairieji’

Toliaus ”Litwa” sako, kad 
šita lietuviškų reakcionierių 
Taryba turėjo Lietuvos Bra
stoj savo atstovą, ir kad tas 
atstovas prisidėjo ne prie 
rusų revoliucionierių, kurie 
reikalavo . Lietuvai ąpsi- 
sprendimo teisės, bet susi- 
sebravo su Ukrainos buržu
azijos atstovais.

KAS GRIAUJA ŠEIMY
NOS PAMATUS.

Eąuitable Life Assurance 
draugijos išleistas andai

Jbiuletinas parodo, kad Su
vienytose Valstijose yra 
22,000,000 vyrų tarp 18 ir 44 

’ metų amžiaus. Iš to skai
čiaus 10,000,000 arba apie 
4q nuošimčiai vyrų gyvena 
nevedę.

„The Chicago Herald,” pa
davęs šitas skaitlines, sako: 

"Ištiesų, pragyvenimo bran
gumas auga taip smarkiai, o 
darbininkų algos kįla taip lėtai, 
kad apsivedimas daugeliui vy
rų lieka jau nebeprieinamas 
smagu rys. Juk nedelto tie 
žmonės gyvena nevedę, kad jie 
nenorėtų imti ant savęs šei
myniškos atsakomybės. Jie 
pasilieka nevedę dėlto, kad bi
josi negalėsią išrišti ekono
minių klausinių, kokie šiandien 
kįla prieš vedusį žmogų.”

Koks sunkus dabartinės 
systemos apkaltinimas! 
Tik pamisiykit apie tai: 
žmogus, kuris yra vienas 
protingiausių ir augščiausia 
išsilavinusių gyvūnų ant že
mės; žmogus, kuris iš visų 
gyvūnų tik jis vienas galė
jo išvystyt dirbtinius įran
kius ir pakinkyti prie darbo 
gamtos pajiegas; žmogus, 
kuris per didžiausius kalnus 
išsigręžė sau kelius, užka
riavo jūres ir orą; žmogus, 
kuris suvaldė perkūną ir 
žaibą; žmogus • mašinų ga
dynėj, kur turtai tveriami 
tokioj begalinėj daugybėj, 
kad sunku net įsivaizdinti;- 
cik pamisiykit, kad tas 
žmogus negali apsivesti!

šauni systema!
_

Klerikalai gina kaizerį
•suomenę ir prirodyta teis
me. Todėl mums reikalingi 
liudininkai. Kas buvo perei
toj nedėlioj bažnyčioj ir gir
dėjo, kaip kunigas agitavo

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

MILŽINIŠKAS PROTES
TO MITINGAS PRIEŠ 

PAV ENGIMĄ LIE
TUVOS.

Klerikalai patįs prirodė, kad 
jie pro-germanai.

Pereitoj nedėlioj So. Bos
tone buvo sušauktas šešių 
progresyvių lietuvių orga

nizacijų protesto mitingas 
prieš pavergimą Lietuvos. 
Iškalno buvo jau paskelbta, 
kad bus išnešta protesto re
zoliucija prieš kaizerį ir tuos 
klerikalus, kurie pagelbėjo 
jam užkrauti ant Lietuvos 
savo jungą.

Kada paskleista apgarsi
nimai, "Darbininko” abaze 
pasidarė labai neramu. Nu
sigando klerikalų lizdas, kad 
šitas mitingas nepasmerk
tų vyskupo Karevičiaus ir 
kun. Bartuškos už jų patar
navimą Vokietijos junke
riams. "Darbininkas” (No. 
66) pašventė pusę puslapio 
kurstymui savo skaitytojų 
prieš šitą mitingą. Pradėta 
visur kalbėti, kad klerikalų 
lyderiai organizuoja tam
sius parapijonus sukėlimui 
prakalbose triukšmo, taip 
kad susirinkimas negalėtų 
išnešti rezoliucijos prieš kai
zerį ir jo bernus.
Susirinko apie 2,000 žmonių.

Mitingas todėl nepaprastai 
išsigarsino. So. Bostono kle- 
rikjdai taipgi turėjo paren
gę ant to pat vakaro kokį 
ten susirinkimą, bet jie jį a- 
tidėjo ir nutarė visi eiti 
triukšmo kelti. Sakoma, 
kad kunigas iš sakyklos lie
pęs visiems parapijonams 
susirinkti ir užsistoti už 
vyskupą Karevičių, už tą 
garbingą šėlo vyrą, prieš

kaip ji slopino prigimtą 
žmonių kalbą, draudė kny
gas, atiminėjo bažnyčias, 
rengė Kražių skerdynes ir 
tt Bet nežiūrint Rusijos 
žandaro žiaurumo, musų ku
nigija karštai caro valdžią 
rėmė. Kuomet 1905 metais 
Rusijos žmonės prieš tą val
džią sukilo, tai ir Lietuva 
bandė nuo jos pasiliuosuoti. 
Vilniuje buvo sušauktas vi
suotinas Lietuvos seimas, 
kur susirinko apie 2,000 de
legatų. Seimas nutarė vi
somis jiegomis kovoti prieš 
caro valdžią. Bet kuomet 
Lietuvos žmonės pradėjo va
ryti iš savo šalies caro činov- 
ninkus laukan, tai Lietuvos 
dvasiškija stojo už tuos ‘ či- 
novninkus. Seinų vyskupi
jos galva pralotas Antana
vičius išleido aplinkraštį, ku
ris buvo skaitomas veik vi
sose jo vyskupijos bažnyčio
se, kad caro valdžia yra nuo 
Dievo ir todėl kas eina prieš 
tą valdžią, eina „prieš Dievo 
įstatymą.” (Čia kalbėtojas 
perskaitė ištisą praloto atsi
šaukimą.) Kad Lietuvos 
kunigija rėmė despotišką 
caro valdžią, tai vėliau pa
tvirtino ir kun. Laukaitis 
durnoje. Negana to da, kun. 
Laukaitis su Yču nupirko 
carui dovanų, kad išreiškus 
jam Lietuvos ištikimybę. Vi
sa tai parodo, kad musų dva
siškija buvo Lietuvos laisvei 
priešinga. Pakol Rusijoj’
viešpatavo caro valdžia, tai* 
kunigai norėjo, kad Lietuva 
butų po Rusija.

Per visą šitą prakalbą 
žmonės klausėsi labai rainiai 
ir atydžiai.

-('-'-J*',
į. savo parapijonus eit ardyt 

protesto mitingą, ir kas gali 
po prisieka teisme tatai pa
liudyt, tegul kuogreieiausia 
atsišaukia j „Keleivio” re
dakciją.

kaizerio darbus. Mes ži-. 
nom, kad tas razbaininkas j 
išdegino Belgiją, išpustė 
Serbiją, šiaurės Franci ją ir 
vakarų Rusiją; mes žinom, 
kad jis paskandino tūkstan
čius laivų su žmonėmis ir 
tavorais; mes žinom, kad 
prieš jj dabar sukilo visas 
pasaulis, kad kaizeris be jo
kios abejonės bus sumuštas 
ir už visus tuos nuostolius 
turės užmokėti. Tų nuosto
lių bus tokia galybė, kad vi
sos Vokietijos neužteks už 
juos užmokėti. Ir jeigu Lie
tuva pasiliktų surišta su Vo
kietija „amžinais ryšiais” 
piniginiuose ir kituose rei
kaluose, kaip Lietuvos Ta
ryba yra jau nutarus, tai 
ant Lietuvos žmonių butų 
užkrauta tokie mokesčiai, 
kad per desėtkus metų musų 
tėvų šalis negalėtų atsikvėp
ti. Taigi, kad Lietuva nepa
tektų j tokią vergiją, mes 
turime protestuoti netik 
prieš patį kaizerį, bet ir 
prieš jo agentus, kurie pa
deda jam kalt Lietuvai pan
čius.
Klerikalai kelia triukšmą.
Kaip tik priėjo prie pro

testo, klerikalai pradėjo kel
ti triukšmą. Vieną triuk
šmadarį poliemąnas paėmęs 
už apykaklės tuojaus išme
tė už durų. Pamatė tai Mi- 
kalauskutis, kuris dirba prie 
slaptos policijos, ir pribėgęs 
prie seržanto pradėjo me
luoti, buk kalbėtojas kalbąs 
prieš katalikų tikėjimą, to
dėl reikią susirinkimą užda
ryti. Seržantas, tikro daly
kų stovio nežinodamas, pri
ėjo prie pagrindų ir pasakė, 
kad mitingas turi būt užda
rytas, nes „department of 
justice’’ žmogus jam liudi
jąs, kad čia esą negerai kal
bama.

Seržantui paaiškinta, kad 
tai melas, kad prakalbos čia 
buvo prieš kaizerį ir kad da
bar lieka tik protesto rezo
liuciją išnešti. Seržantas 
buvo jau gatavas sutikti re
zoliuciją priimti ir mitingą 
užbaigti; bet publika baisiai 
pasipiktino klerikalų pasiel
gimu ir pradėjo šaukti: 
„Laukan kaizerio bernai!” 
„Šalin vyskupas Karevi
čius !” „Šalin kaizeris!’’

Demonstracija prieš kaize
rį ir jo pagelbininkus kleri-

“Laikykit Vagį”
Kada socialistai iškėlė kle

rikalų bernavimą kaizeriui, 
kada jie paskelbė faktus a- 
pie vyskupo Karevičiaus 
atsilankymą į vokiečių gene- 
ralį štabą, kada jie pranešė, 
jog Amerikos klerikalų ofi- 
cialis atstovas kun. Bartuš- 
ka. pasirašė po memorandu
mu, reikalaujančiu Lietuvai 
„svetimo kraujo” karaliaus, 
Amerikos klerikalų abaze 
pasidarė neramu.

Nusigando klerikalai, kad 
visuomenė pamatė jų išda
vystę. Nusigando ir pradė
jo galvoti, kaip išsisukus. 
Jie pradėjo elgtis lygiai taip, 
kaip tas vagis, kuris minios 
vejamas pats pradeda šauk
ti : „Laikykit vagį!” .

Patįs būdami kaizerio ber
nais, jie prafiėj’o šaukti, kad 
socialistai kaizeriui „ber
naują.”

Gal kokia davatka tam jų 
šauksmui ir patikės, bet jau 
protaujančio žmogaus jie 
tuo budu neįtikins. Viena, 
visiems yra aišku, kokiuo ti
kslu jie taip šaukia, o antra, 
tušti žodžiai nieko nereiškia. 
Kad prirodžius, jog socialis
tai pardavė Lietuvą, reikia 
faktų; o tokių faktų visai 
nėra. Gi prieš juos, prieš 
klerikalus, faktai stovi kaip 
uola. Vyskupo Karevičiaus 
kelionės į Berlyną nei pats 
„šventas tėvas” neužginčys. 
Taipgi niekas negali nuimti 
kun. Bartuškos parašo nuo 
to memorandumo, kur rei
kalaujama Lietuvai „sveti
mo kraujo” karaliaus. Vadi
nas, kad klerikalai darbuo
jasi junkerių naudai, tai 
parodo jų pačių padaryti 
dokumentai. Tuo tarpu gi 
prieš socialistus jokių priro
dymų nėra.

Neturėdami jokių faktų, 
klerikalai sako, kad socialis
tai yra priešingi karei. Bet 
ką-gi tas turi bendra su Lie
tuvos pavergimu? O jeigu 
klerikalai nori tuo pasakyti, 
kad socialistai neremia šios 
šalies, tai tegul jie neužmirš
ta, kad- ir jie nenori eit ka
riumenėn. Kuomet vyčių 
„načalstva” pasiūlė anuomet 
30,000 „lietuviško vaisko” 
šios šalies valdžiai, tai buvo 
tokių vietų, kur vyčiai tuo
jaus panaikino savo kuopas 
ir sudegino visas knygas, 
kad nereikėtų eiti kariume
nėn. „Darbininko” redak- 
torėlis anądien net neregiu 
apsimetė, boardą norėjo ap
gauti, kad tik išsisukus nuo 
kariumenės.

Taigi klerikalai tik liežu
viu „patriotai”. Darbais jie 
yra visai kas kita. Savo dar
bais jie yra didžiausi atža
gareiviai ir aršiausi laisvės 
neprieteliai. Savo darbais 
jie pagelbėjo vokiečių junke
riams atplėšti nuo laisvos 
Rusijos Lietuvą ir pavesti 
ją kaizerio vergijon. Ir kada 
lietuvių visuomenė tuos ne
naudėlius dabar užkure, tai 
jie, lyg tas čigonas arklį pa
vogęs, pradėjo rėkti: „Lai
kykit vagį!”

i

kurį socialistai norį dabar; 
protestą išnešti. Tokį pat į- 
sakymą davęs savo parapi’i 
•------- Cambridge’aus j

Taigi, kada atėjo 
prie So. Bostono 
Salės susirinko a-

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

AR BUS MOONEY 
PAKARTAS?

Vienas „Keleivio” skaity
tojas prisiuntė mums iškar
pą iš ”The VVaterbury Eve- 
ning Democrat,” kur yra iš
spausdintas ilgas redakci
jos straipsnis, antgalviu 
”Shall Mooney Die?”

Straipsnis perkrato visą 
Mooney bylos istoriją, ci
tuoja raportą prezidento 
komisijos, kuri tą. bylą tyri
nėjo, ir baigiasi šitokiais 
klausimais:

, "Prezidentas prašė Califor- 
nijos gubernatoriaus pakeisti 
Mooney mirties bausmę amži
nu kalėjimu. Naujos bylos gu
bernatorius paskirti negali. 
Tas buvo Califomijos vyriau
sio teismo galioj, kuomet jis iš
klausė atsišaukimą ir atsisakė 
grąžinti bylą j teisiną naujam 
perkratymui. Viskas, žinoma, 
ką galima butų padaryti, tai 
paskirti Mooney naują bylą ir 
žiūrėti, ar prisaikintųjų suolas 
dabar pasmerktų jį pasiremda
mas Oxmano liudymo svarbu
mu. Bet to negalima padaryt, 
laikas tam jau perėjo. Mooney 
turės mirti — jeigu Californi- 
jos gubernatorius nepakeis ar 
nedovanos jam bausmės. Cali
fomijos guliematorium yra 
William D. Stephens. Jis tifri 
Tarno Mooney gyvastį savo 
rankos gniužtyje. Ar paniekins 
jisai Suvienytų Valstijų prezi
dento atsišaukimą? Ar atmes 
jisai Suvienytų Valstijų komi
sijos nutarimą? Ar išstums 
jisai Tarną Mooney per 
užvožiamas duris ant kartuvių, 
pasiremdamas to diskredituoto 
liudininko 
mais?”

Šitokius 
dien stato 
čių darbininkų visose Su-

LIETUVOS TARYBOJ 
NĖRA NEI SOCIALISTŲ, 

NEI DEMOKRATŲ.
Amerikos lenkų socialistų 

dienraštis ”Dziennik Ludo- 
vy” 131-mam numery pa
duoda iš Lietuvos laikraščio 
’’Litwa„ žinių apie tai, kas 
yra toji Lietuvos Taryba, 
kuri prižadėjo kaizeriui su
rišti Lietuvos valstybę su 
Vokietijos imperija „amži
nais ryšiais.”

Tarp kitako ”Litwa 
ko:

"Taryba atstovauja tiktai 
dalį lietuvių (Lietuvos demo
kratai ir socialistai iš Tarybos 
išėjo) — taigi juo labiau ji ne
gali reikšti kitų tautų gyvento
jų valios (lenkų ir baltgudžių), 
kurie gyvena po visą šalį, ir ne-' vieny tose Valstijose ir kito- 
gali kalbėti visos šalies vardu.” se šalįse.

” sa

i

lonams 
kunigas, 
vakaras, 
Lietuvių 
pie 2,000 žmonių. Daugiau 
kaip pusė žmonių turėjo 

‘grįžti atgal, nes salėj nebu
vo vietos.
Vyčiai atėjo apsiginklavę.

Daugelis vyčių atėjo apsi
ginklavę, iškalno jau pasi
rengę muštynėms. Tvar
kos prižiūrėtojas V. P. pa
stebėjo, kad trįs vyčiai atsi
sėdę išsiėmė iš kišenių po 
bonką ir pasistatę po savo 
sėdynių. Tos bonkos likos 
iš jų atimtos. Dvi davatkos 
visą laiką turėjo į skarma
lus suvyniotas sulaužytos 
kėdės kojas. Nėra abejonės, 
kad apsiginklavusių buvo 
daugiau, nes visų juk nesuži
nosi. Apie duris jie ir pipi
rų buvo pabarstę, bet kadan
gi visi jie tenai buvo susi
spietę, tai jie patįs nuo tų pi
pirų ir čiaudyt turėjo.

žmonės a lydžiai klausosi 
prakalbų.

Pirmininkas atidarė va
karą ir pakvietė „Keleivio” 
redaktorių Michelsoną kal
bėt. Kalbėtojau pranešė, 
kad jis padalysiąs savo kal
bą į dvi dalis ir kalbėsiąs 
dviem atvejais.

Pirmu atveju jis nurodė, 
kaip Lietuva buvo seniau 
galinga šalis, kaip jos pul
kai pą Žalgiriu sutrynė kry- 
~‘ ■^įįhleną, ir kaip paskui 

rus krikščionybę ir su
sivienijus su krikščioniška

Oxmano liudy

klausimus šian- 
šimtai tukstan-

Kalbėtojas smerkia kaizerio 
agentus.

Antru atveju kalbėtojas 
nurodo, kad kaip tik caro 
valdžia Rusijoj likos nuvers
tą, kaip tik Rusija liko lais
va šalis, musų atžagarei
viams ji tuojaus pasidarė 
negera. Jie tuojaus pradėjo 
reikalauti Lietuvos atskiri-

i mo nuo laisvos Rusijos. Tas 
labai patiko kaizeriui, nes ir 
jis norėjo Lietuvą atplėšti 
nuo Rusijos. Vokietijos im
perialistai senai jau darė 
pienus išdraskyti Rusijos 
valstybę. Ik Lietuvos reak
cionieriai jiems čia be galo 
daug pasitarnavo. Tie reak
cionieriai sudarė Lietuvos 
Tarybą ir visos šalies vardu kalus tęsėsi apie 10 minutų. 
nutarė surišti Lietuvą su žmonės taip įlūžo, taip šau- 
Vokietijos imperija „amži- kė, kad salės sienos drebėjo, 
nais ryšiais.” (Čia kalbėto- Policija nežinodama kas čia 
jas perskaitė ir tos Tarybos darosi, liepė skirstytis, 
deklaracijąj Paskui vysku- ;
pas Karevičius nuvažiavo su žmonės

im v 11* - _ ...

I

zeivi 
priėi

Lenkija, ji pradėjo smukti; 
kaip lenkų kunigai slopino 
lietuvių dvasią, naikino jų 
papročius ir kalbą; kaip ga
lų gale, draskant kaimy
nėms valstybėms Lenkų Ka
raliją, Lietuva likos padaly
ta tarp Vokietijos ir Rusi
jos; kaip Rusijos valdžia 
paskui liiihMlfti persekiojo;

J. Gegužį, kuris reikalavo, 
f— —i ~ • t» i • zmuiicS nusiramintų,
kun. Olšausku į Berlyną ir nej<eitu jokio triukšmo ir pa 
prašė, kad Vokietijos va!-jenva nesigruzdami eitų iš 
džia padarytų iš Lietuvos sa^g iauųan> seržantas su-
konservatyvę monarchiją po 
Vokietijos globa. (Čia kalbė
tojas perskaitė paties Kare
vičiaus žodžius.) Dar vėliaus 
tos Tarybos atstovai nuva
žiavo Šveicarijon ir nutarė, 
kad Lietuvai reikalingas 
„svetimo kraujo” karalius. 
Po tuo nutarimu pasirašė ir 
kun. Bartuška. Šitais nuta
rimais pasiremdama, kaize
rio valdžia dabar ir pajungė 
Lietuvą. Taigi musų parei
ga yra prieš tuos nutarimus 
užprotestuoti, sako kalbėto
jas. Mes turim pasmerkti 
visus Lietuvos pardavikus! 
Mes turim parodyt, kad mes 
nenorim kaizerio jungo! 
Mes turim parodyt, kad Lie
tuvos Taryba meluoja, kuo
met ji sako, kad ji yra visų 
lietuvių pripažinta namie ir 
užsienyje tikra Lietuvos at
stove ! Nes jeigu mes to ne- 
parodvsim, tai jos nutari
mais kaizerio diplomatai ga
lės naudotis ir taikos kon
grese. Jos nutarimais pa
siremdamas, kaizeris ištiesų 
galės užkrauti ant Lietuvos 
dalį savo karės naštos. O ta 
našta reikštų didžiausią Lie
tuvai nelaimę. Mes žinome

tai kė.
Bet kuomet ant rytojaus jis 
nuėjo į teismą, policija jau 
kitaip kalbėjo. Ji prisipaži
no, kad ji buvo melagingai 
informuota ir kad dabar ji 
jau žinanti, kad mitingas 
buvęs „all-right” Teisėjas 
paleido Gegužj be kaucijos, 
bet bila da neužbaigta ir bus 
tardymas kiek vėliau.

Reikalingi liudininkai.
Kova pažangių lietuvių su 

tamsybės jiegomis, Karevi
čiaus ir Bartuškos šalinin
kais, dabar prasidės ant tik
rųjų. Dabar klerikalai pa
tįs prirodė, kad jie yra pro- 
germanai. Jie netik patįs 
neprotestuoja prieš Lietu
vos Tarybą ir vyskupą Ka
revičių už pavedimą Lietu
vos į kaizerio vergiją, bet 
padarė dar konspiraciją ir 
atėjo susitarę išardyt pažan
giųjų organizacijų sušauktą 
mitingą, kad ir kitiems ne
davus prieš tą biaurią išda
vystę užprotestuoti. Šita 
pro-germaniška klerikalų 
politika dabar jau turi būt 
išvilkta prieš Amerikos vi-

Kodėl klerikalai tokį rik
smą pakėlė dėl paėmimo 
Centralio Komiteto į pačių 
tremtinių rankas?

Todėl, kad jie bijosi, kad 
kun. Olšausko istorija su 
makaronais neišeitų aikš
tėn.

Alaska Jungt. Amerikos 
Valstijos nupirko nuo Rusi
jos už 7,200,000 dolerių spa
lių 9 d. 1867 metais.

<



AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
nuosavo čarterio ir pataria,]/ AMSTERDAM, N. Y. Įsirūpinti i 

j kad atsiskirti nuo anglų Ra-1 Klerikalų klapčiukas da vis nervuotis dėlei 
/ tionalistų Draugijos, o išsi-' 
3; imti šiai organizacijai savo 
“ čarteri. Centro sekretoriaus

................................... _yt savo
ferericiją atidarė drg. karterį, konferencijos
keyKiųs, paaiskmdainas ko-inuspręstatuoj -

CHICAGO, ILL.
, Laisvamanių judėjimas.

Balandžio 28 d. Liuosybės 
svetainėj įvyko Lietuviu1 
Uisvamanių Susivienijimo iulį.; R d . ;
1 Rajono konferencija. Kon-j4 < .1

dėl ši konferencija yra šau-į^^* ^/ku^onS 
kiama ir tt. , del nubalsavimo.

Konf. pirmininku aprink
tas drg. I. Ripkevičius, sekr. 
J. Mickevičius. Susirinkimo 
pirmininkas pakvietė drg. 
Dubicką, idant pakalbėtų a- 
pie vietos laisvamanių veiki
mą. Dubickas nurodė, ko
kių netikusių priemonių 
griebiasi musų klerikalai, 
kad tik užkenkus laisvės p’ė- 
tojimuisi. Pastaruoju laiku 
vietos klerikalai matydami, 
kad į laisvamanių surengtas 
prakalbas rinkosi šimtais jų 
ištikimiausiųjų avelių ir 
kad tos jų avelės atsilankiu
sios kelis syk į laisvamanių 
parengtas prakalbas prade
da šiauštis prieš pačius pie
menis, jie sugalvojo naujus 
planus, kad sukėlus liarmą 
laisvamanių prakalbose. Kle 
rikalai suorganizavo tamsių 
davatkų pulką ir joms prisa
kė eiti į laisvamanių pareng
tas prakalbas ir ten keiti 
triukšmą, o kada rengėjai 
pireina jų raminti, jos kim- 
basi jiems į drapanas ir šau
kia, l ?d bedieviai nori jas 
užmušti. Tokiu budu, du 
ar vienas rengėjas su joms 
negali apsidirbti, bet reikia 
suorganizuoti irgi panašų 

z pulką, kad jas dūkstančias 
po viena nepaisant jų brai- 
žimosi išmesti lauk. Todėl- 
gi, draugas Dubickas baig
damas savo kalbą davė kon
ferencijai sumanymą, kad 
išrinkus komitetą bent iš 20 
ypatų ir kad tas komitetas 
ant visų laisvamanių paren
gtų prakalbų, prelekcijų bei 
kitokių vakarų dalyvautų 
kaipo sargybos komitetas.

Komitetas nuo rengimo 
kun. Mockui maršruto pra
nešė, kad buvo gana geras 
pasekmes. Surinkta virš 
3-jų šimtų dol. kun. Mockaus 
bylai, katra yra vedama 
Waterburv, Conn. Sutverta 
3 naujos L. L. S. kuopos ir 
apmokėjus visus rengimo iš
kaičius, da gryno pelno Į L. 
L. S. iždą liko net 200 dole
rių! Į visas prakalbas buvo 
įžanga imama po 10 centų.

Pabaigoje gegužės mėne
sio atvažiuoja Chicagon ki
tas įžymus laisvamanių kal
bėtojas, d. Kučinskas. Drg. 
Kučinskas su prakalbomis 
aplankys netik vien Chica- 
gą, bet ir Illinojaus, Ind.. lo
va, Mich. ir Wis. valstijas. 
Ant ateinančio rudens ir 
žiemos sezono komitetas nu
sprendė kviesti šiuos kalbė
tojus: Bagočių, Michelsoną 
ir Smelstorių.

Vėliau sekė skaitymas L. 
L. S. programos ir konsti
tucijos. Laisvamanių pro
gramas buvo prirengtas Dr. 
A. Montvido, o konstitucija 
—drg. J. Mickevičiaus.

Kaip programas taip ir 
konstitucija gana rūpestin
gai apdirbti. Kadangi pro
gramas ir konstitucija nu
spręsta umu laiku talpin
ti "Keleivyje", pertai nieko 
čia neminėsiu; visi "Ke
leivio” skaitytojai galės tuos 
dalykus perskaityt kada 
bus talpinami "Keleivyje."

Drg. Mickevičius, L. L. S. 
Centro raštininkas, pranešė, 
kad jam pasisekė atgaivinti 
senąsias laisvamanių kuo
pas šiose vietose :DesMoines 
lova, Easton, Pa. ir kitur. 
Tik su Detroit, Mich. ir Wa- 
terbury, Conn. kuopoms 
nežinąs kaip dalykai stovi, 
bet manąs, kad ir jos prisi- 
dėsiančios prie L. L. S. A. 
Taipgi Mickevičius savo ra
porte pažymėjo, kad visą vi
durinį veikimą trukdo šios 
organizacijos neturėjimas

;sirupinti neleist publikai > lę dagi visai artistiškai atlo- 
'* ”’-i ilgo I

Imo. Tas oaproiys, pagarsyt 
j __
i dėt lygiai apie 9 valandą, de-į Yakutavičiutė, kuri nors ir 
moralizuoja bealankančius čia augusi, bet visa savo sie- 
į musų parengimus. Jei ren- la prisirišus prie lietuvių il
gėjai laikosi punktuališku- darbuojasi savo brolių švie- 
rno, tai ir publika punktua- timui, už ką priguli jai gar- 
lišlįi į laiką susirenka ir bė. Apart lošimo buvo da ir 

: deklamacijų. Maža Pūkių 
1 mergaitė Mariutė puikiai 
padeklamavo, padarydama 
gilų publikoje Įspūdį.

Publikos buvo apsčiai ir 
visi vakaru buvo patenkinti, 
kas duoda jauniems musų 
veikėjams noro toiimesniai 

į darbuoties. Linkėtina gj- 
i riaušių pasisekimų.

F. A. Krenccvičius.

Beprotnamio vyriausybė se-. WATERBURY, CONN. 
niai jau pastebėjo, kad Ker- Didelė nelaimė patiko keletą 

.culis mėgsta čiupinėtis apie 
spinas. Kelis kartus jį iš
krėtė ir rado pas jį įvairių 
geležgalių, iš kurių jisai r',/"..'“'““?matyt bandė padaryti raktą. 1 rthite fetation o, gijz t

Kiekvieną syki tie geležga
liai buvo iš jo atimti, bot 
dabar jis vėl pasidarė raktą 
ir atsirakinęs beprotnamio: 
langą pabėgo. Su juo pabė
go da trįs bepročiai.

ujiiKaifię uagi. visai arususKai ano-j 
lauki- j šė, taip kad .publika prijuo- Į 

___ ___ kino iki ašarų. Puikiai lošė' 
pradžią lygiai ant 8, o pra- Onos rolėje p-lė Marijona i__<. n,. v. J i. -

klajoja.
Nors tūli mūsiškiai tauti

ninkai, klerikalų seime par- 
klupdinti ant kelių praregė
jo, kurlink juos klerikalai 
veda, bet buvęs socialis
tas J. O. Sirvydas vis da pa
čia į vieną su klerikalais dū
dą.

Gegužės 12 čia buvo T. M. 
D. vietinės kuopos sureng
tos prakalbos po bažnyčia 
skiepe ir pakvesta kalbėti 
šitą atžagarion pusėn 
nukeliavusį ex-socialistą J. 
O. Sirvydą.

Tasai klerikalų draugas 
giedojo čia tą pačią giesmę, 
ką ir klerikalai per savo or
ganus nuolat gieda, buk bol
ševikai Lietuvą pardavė. 
Nežinia, kur tų žmonių 
akys, kad akyvaizdoje vi
sam pasauliui jau žinomų 
faktų jie išdrįsta savo pur
viną darbą versti ant savo 
idėjinių priešų ir be gėdos 
niekinti socialistus, kuomet 
patįs didžiausio demokrati
jos pasmerkimo yra užsipel
nę.

Tasai žmogelis, beniekin- 
damas ir Amerikos socialis
tus, neužmiršo pasigirti, jog 

j ir jis prigulėjęs prie IJSŠ. 
tai girdi, eidavęs kur ten Į 
karčemą ir prie baro trauk- 

. davęs "Atsimeskim nuo se- 
inojo svieto." Matyt, kad to-

I
j

Kadangi buvo da daugy
bės ivairių klausimų, delega
tai matydami, kad visų klau
simų negalės apsvarstyti, 
nusprendė umu laiku sušau
kti kitą konferenciją.

Tai tiek šiuo sykiu iš Chi
cagos ir jos apielinkės lais- 
manių veikimo — kitu syk 
pranešiu daugiau.

Sočiai Laisvamanis.

MONTELLO, MASS. 
Iš musų bruzdėjimo.

Gegužės 26 d. tautininkai 
surengė čia prakalbas. Kal
bėjo net trįs kalbėtojai. Pir
mas kalbėjo H. Staupas, 
amžiną atsilsį L. M. D. pir
mininkas. Jis net ašaroda
mas apgailestavo, kam mon- 
teliečiai neremia tautiškų 
draugijų ir jos turi mirti, 
kaip kad buvo ir su L. M. D.

Antras kalbėjo J. Strimai
tis, "Sandaros" redaktorius. 
Jis tarp kitako pasakė, kad
Sandara arba tautininkai,! 
tai esąs kūnas—vidurys; joįj 
kairysis sparnas—socialistai, v
dešinysis gi klerikalai _La-, kjenis žmonėms jr nebuvo 
bai keistą kūną nupiese P-! vietos socialistu tarpe, del- 
btnmaitis, nes tas Kūnas v-to prisišliejo prie tautinim 
ra gyvas nabasmnkas o de-jkų, 0 dabar juodai
smysis sparnas, nors didelis,; klerikalu politikai. Tečiaus 

ir pas klerikalus tokiem s 
žmonėms mažai yra už i- 
tikėjimo. Sirvydui pradėjus 
agituoti už T. M. D., vietos 
dūšių ganytojas pradėjo ne
rimauti. JĮ Sirvydas nura-

bet labai panašus i suirėli: 
tik kairysis sparnas daro vi
są judėjimą visuomenėje.

Trečias kalbėjo Zigmas 
Jankauskas iš Lewrencęfo; 
purtėsi, draskėsi, rėkė ir
kartais sujudindavo snau- mino pagiromis, kad tai pra
ūžiančią publiką, duodamas kilniausias vadovas ir žmo- 
kumščią i stalą. Jis "davė nės turi jo klausyti, šitaip 
peklos” lietuviškiems, "dip- • užbaigė savo kalbą. Fo jo 
lomatams,’’ Bartuškai, Gab- kunigužis duoda savo paaiš- 
riui ir kitiems, tik nepami-, kinimą, kad nors negirdėjo 

j pradžios prakalbos, tečiausnėjo dar šliupo.
Tą pačią dieną po pietų to, kad širvydas liepia skai- 

tautininkai sušaukė kokią Ityt visų pakraipų laikraš- 
tai "konferenciją,” arba ge-:čius.-jis (kunigas) 'neužgi- 
riau sakant, pasikalbėjimą, i ria. C' 
Susirinko keli vietiniai ir 
keli svečiai buvo atvažiavę,! 
rodos, iš So. Bostono. Dalv- 
vavo ir "socialistų žmonės,", 
iš Montellos. Pirmiausia 
kalbėjo Jurgeliunas iš So. į 
Bostono. Jis bepasakodamas ’ 
apie sandariečių vargus, pa-i 
sakė, kad dabar Sandara 
stovi ant kryžkelės ir nežino 
kur eiti 
kairei, 
gai ir stovės, bent iki prare- 
regės, jeigu taip dievas duos.

Kiti kalbėjo vietiniai, J. 
Balionis ir A. Vaitkus. Apie 
jų kalbą ir minėt nėra reika
lo, tik tiek, kad prašė aukų 
del "Sandaros,” bet niekas 
neaukavo.

Ant galo kalbėjo p. Stri
maitis. Savo kalboj, tai mė
gino aiškinti Sandaros tiks
lą. tai vėl griebėsi "kritikuo
ti ’ socializmą, bet nelabai 
tas jam sekėsi. Socialistai 
pradėjo duoti klausimus, 
kam šitas susirinkimas vra 
sušauktas, ar tam. kad girti 
Sandarą, ar kad apkalbėti 
ar reikia protestuoti prieš 
klerikalus ir jų Karevičių, 
už pardavimą Lietuvos kai
zeriui, kaip buvo garsina
ma ? Po iigų ginčų nutarta 
sušaukti visuomeniškas su
sirinkimas ir išnešti protes
tą prieš klerikalus; tam iš
rinkta komitetas. Tuomi 
"konferencija” ir užsibaigė.

žinelės.
LDLD. vietinė kuopa ren- -.—.....

gia išvažiavimą ir prakalbas Į karų rengėjai savo nesisku- 
Birželio 2t> dieną, Brockton' binimu atidaryt vakarą su- 
Heigh’ts Parke. Reikėtų pa-jnervuoja ilgai laukiančią 
remti šitą LDLD. surengi-j publiką. Taigi bent šiuo 
mą, o prie to bus gana pui-; kartu, kad ir pats tasai rė
kus pasilinksminimas. J porteris buvo vienu iš ak- 

H. K. Mažiukas, torių ir rengėjų, turėjo pa

— po dosiniai ar po 
Turbut jinai ten ii-

Girdi, ir mums kuni
gams šventas tėvas nepavė- 
lija skaityti uždraustų raš
tų. Pažiūrėkit, girdi, į Si’ 

įmano Daukanto draugystės 
narius, jie visi buvę geri pa- 

i rapijonai, o kaip pradėję 
’ skaityti "Keleivi,” "šakę” ir 
' kitus, tai ir liko bedieviais. 
' kuriems nieko nereikia, nuo 
'visko liuosi... Sirvydas klau
sosi tėvelio pamokslo, o tam 
pabaigus ploja ir spaudžia 
tėveliui dešinę. Rimtesniam 
žmogui žiūrint i tą tragiko
mediją, klausant tų vargšų 

i pliauškimo, ironiškas juo
kas ima. Eh, vyrai, kas su- 

(puvo, tam jau nežydėti. At- 
1 gyvenote savo laikus ir trau
kitės iš kelio tam, ką gyveni
mas neša. Gyvenimo bėgio 
nesulaikysite, subrendusio 
žmogaus kūdikiu nepaver- 
site.

Dauk.intictis.

BROOKLYN, N. Y. 
"Laisvės" bendrovės 

vakaras.
Gegužės 25 d. vakare Mc- 

Caddin Hali svetainėje buvo 
J. Kačergio ir "Laisvės” ko
operacijos surengtas vaka
ras. Vaidinta komedija 
"Farmazonas". Atvaidinta 
gerai ir materialiu žvilgs
niu vakaras nusisekė. Tiek 
tik reikia pasteliėti, kad 
"Laisvės” reporteris, kuris 
paprastai paminėdamas at
sibuvusius vakarus, niekad 
neužmiršta pridurti, kad va-

paskui nebūna tos betvar
kės, kad publikai einant ak
toriams lošimas trukdoma.

Žiūrėtojas.
ITORRINGTON, CONN. 

Lietuvių Lavinimosi Ratelio 
vakarėlis.

Šioje kolonijoje lietuvių 
randasi nemenkas būrelis. 
Per ilgus metus tečiaus ma
žai kas buvo veikiama. Pa
staruoju laiku čia susitvėrė 
Lavinimosi Ratelis, kuris ir 
pasistatė sau uždaviniu švie
timas ir kultūros darbą. 
Nors ratelis da jaunutis, jau 
parodė pirmus savo žings
nius, surengęs vakarėlį, ku
ris gerai nusisekė. Scenoje 
statė komediją "Netikėtai.” į 
Artistai-mėgėjai, kaipo da i 
pirmu kartu lošiusieji, savoj 
roles atliko gerai. Viktoras! bai sumišęs, tečiaus iš

i
I

i

LIETUVIS PABĖGO Iš 
BEPROTNAMIO.

Pottsville, Pa.— Iš Schuil- 
kill Haven beprotnamio pa
bėgo čia lietuvis Vincas Her
culis, kuris buvo nuteistas 
už plėšimą 18 metų kalėji- 
man, bet išėjo iš proto ir bu
vo perkeltas Į pamišėlių na
mą.

Nors Herculis išrodė la-
„ . . . be-

Vitukinas žydo'Maušos ro-i protnamio pabėgti pataikė.

lietuvių.
f Nedėlioję, 2 d. birželio a- 
pie 10 valandą nakčia, neto-

' nuo Quosapaug Lake ežero 
ant kelio patiko didelė nelai
mė keiiatą lietuvių, išvažia
vusių automobiliu pasivaži
nėti. Tarpe tų nelaimingų
jų, kaip paskelbė "The Wa- 
terbury Kepublic-an" yra 
Juozas Vaitekaitis, užmuš
tas ant vietos; Kazys Gadal- 
skis, jo žmona, Petras Kar
pis ir jo žmona, taipgi Jonas • 
Kilbaitis visi gana sunkiai

MILLINOCKET, ME. 
Kunigas areštuotas už slap
tos smuklės užlaikymą ir už 

gyvenimą su moteriške.
Čionai nuo tūlo laiko gy- sužeisti ir randasi St. Ma- 

vena tūlas Kristaus mokslo ry’s ligonbuty.
skelbėjas. Kadangi sakėsi i Visi jie rytmety buvo be
paeinąs iš Lietuvos stebuk-1 cerio Vaitekaičio automobi- 
lingos vietos Šidiavos, kurjliu išvažiavę į paežerę, kur 
rasit, stebuklus žmonėms ■ praleidę dieną grižo atgal 

pa
sitiko iš priešingos pusės a- 
teinantį automobilių, Vaite- 
kaitis, kuris valdė mašiną, 
kad prasilenkus, pasuko į 
šąli, bet matomai per klaidą

I

pardavinėdavęs, tai ir čio- namo Waterburin, kada pa
nai be biznio apsieiti negalė
jo; pradėjo pardavinėti 
žmonėms tai, ko tamsus ka
talikai labiausiai pageidau
ja — būtent "rojaus skysty-

Išdirbėjai Augsčiausios 
Rūšies ("igarelv Pasauly.
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Akis į akį 
Tas yra tiesa 
Kad visi mylim 

Helmar.

mėlį.” Čia, mat, smuk.ių ne Į dešinę pusę, tik į kairę, 
nėra, bet be svaigalų tam-į kas butų leidęs automobi- 
sųs žmonelės nieku budu i Kams visu smarkumu susi
gyventi negali, taigi jisai čia durti, Vaitekaitis atgal at- 
ir atidarė pas save slaptą sukt nesitikėdamas paleido 
svaigalų sąkrovą. Už bon-į pirmyn, kad perbėgus kai- 
ką degtinės imdavęs po $6, riojon pusėn, tečiaus sale kle
dare nemenką sau biznį. Be' lio buvo tvora, stulpas ir da 
to pasirūpino gauti sau ir i didelė uola, automobilius vi- 
gaspadinę, su kuria laimin
gai gyveno. Tik viskas turi 
savo galą, taip ir šito pasi
vadinusio kunigu biznierio 
laimė neilgai tvėrė. Vieną 
gražią dieną pas kunigą i 
svečius atvyko šerifas ir pa
tyręs apie jo užsiėmimą ir 
gyvenimą nugabeno belan
gėm

Tris kartus jau reikėjo 
stoti prieš teisėją, bet visgi 
išsiteisinti nebuvo galima. 
Nors už draustiną gėralų 
pardavojimą bausmę gali pa 
skirti ir paprastas teismas, 
bet kunigėlis supainiotas su 
moteriške. Taigi kaltinama
sis pastatytas po 900 dole
rių kaucijos, o jo pusininke 
po 500 dolerių ir byla palik
ta augštesniajam krimina
liam teismui. Tos bylos na
grinėjimas įvyksiąs spalių 
mėnesy, š. m.
Nežiuimt visa to, klerika
lai tečiaus nuolat šaukia a- 
pie socialistų ar laisvamanių 
"nedorybes," bet tų savo 
pliovonių patvirtinimui pa
vyzdžius jiems prisieina im
ti iš pačių "vierniausių” jų 
pasekėjų, vadinasi, savas 
nedorybes primesdami kleri
kalizmo su visomis jo pasek
mėmis viešpatavimo naikin
tojams, jie mano tuomi da 
pasilaikyti. Veltui.

Nesenai čia pasigėrę vy
čiai vieno žydelio krautuvė
je padarė lempų ir indų po
gromą. Išdaužė dvi pilnas 
lentynas. Žydelis ir per po
rą metų nebūtų išpardavęs 
tiek tavom ir nebūtų tiek 
jielnęs, kaip dabar del tam
sių vyčių kvailumo, už ką jie 
turėjo sūriai užmokėti. Aną 
nedėldienį tūlam musų kata
likui visas maldas šuo ant 
uodegos nusinešė, nes parei
damas tas žmogus iš bažny
čios nemaža prisikeikė, kad 
jam kitas katalikas bažny
čioje skrybėlę pavogė ir mu
sų katalikui prisiėjo namo 
be kepurės pareiti.

Visų-tų ir silptų tiems pa
našių katalikiškų darbų 
hrostvininkų organas ”I)ar-Į 
hininVoc” nornutn-ii: toZioiic Ibininkas” nemato ;jis tečiaus 
triukšmingai šaukia, kad 
socialistai nedėldięniais dir
bdami išima darbininkams 
iš paliktų baksų Įrankius, ir 
kad socialistai dėlto vagys, 
ir tt.. kaip tik klerikališka 
neprausta burna tegali pa
vadinti. Aišku, kad tie gai
valai visai netik doriški, liet 
ir protiški bankrutai, nes 
žino ko stvertis, ką sakyti 
ar daryti. Gyrių gyventojas.

ša spėka trenkė ton uolon ir 
sutižo, o linksmai dieną pra- 
leidusieji pasažieriai išlaks
tė Į visas puses, nei vienas 
neišlikęs sveiku. Atvykusi 
ant nelaimės vietos policija 
paėmė sudaužytą Buick au
tomobilių ir kraujuotas 
skrybelas, sužeistieji ir Vai
tekaičio lavonas sudėta am- 
bulensan. Taigi liūdnai už
sibaigė pasilinksminimas.

GARDNER, MASS.
Iš musų darbavimosi bėgio.

Gegužės 6, 7, 9 ir 11 buvo 
čionai LSS. S9 kuopos pa
rengti f erai. Fėrai davė 
kuopai pelno $103.32. Reikia 
tarti ačiū ypatoms, kurios 
aukavo Įvairių daiktų, kaip 
ve: K. Kvedaravičienei už 
"Dilgeles’’ metams; A. Šle
kiui už "Laisvę” metams; 
"A. Bekėšiui už bogę ir rė
mus; V. Ivonauskui už fon- 
taninę plunksną ir Birutės 
Dr-jai už šilkais išsiuvinėtą 
paduškaitę, vertės $5.00. Fė
rai nusisekė, žmonių lankėsi 
daug.

Gegužės 18 d. buvo L. M. 
P. S. 50 kuopos parengtas 
koncertas. Programas buvo 
įvairus, aktoriai savo užduo
tis atliko pagirtinai ir publi
ką. kurios atsilankė daug, 
buvo užganėdinta. Vakaras 
davė ir pelno.

Gegužės 19 d. buvo LSS. 
89 kuopos parengtos prakal
bos. Kalbėjo d. V. B. Am- 
brozaitis iš Bostono. Kalbė
jo apie šiandieninį darbinin
kų jiadėjimą, apie politiškų 
kankinių šelpimo reikalą, o 
antru atveju apie mūsiškių 
klerikalų Lietuvos laisvės 
pardavimą. Prakalba buvo 
gera. Aukų N. A. P. K. Fon
dan surinkta $5.80.

Gegužės 23 d. čionai su
streikavo John Dunn Co. 
rakandų fabrikos 125 darbi
ninkės. Reikalauja pakėli
mo mokesties ir geresnio už
vaizdų apsiėjimo. Nors dar
bininkės neorganizuotos, 
bet streike laikosi pavyzdin
gos vienybės. Mitingus laiko 

‘įkas diena ir tikisi streiką
M. Jakubonis.

“KELEIVIS”
GERI AUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ...........   11.75
Pusei metų ....................... 1.00

Kanadoj ir Užrobežiuoae:
Metams ............................. 12.25
Pusei metų ....................... 1.25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakcijų, raiykit šitokį 
adresa:

“KELEIVIS”
255 Broadway. So. Rostoa. Maaa.
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Pasikalbėjimas

Maikie su Tėvu

—Harh-hr-lia-b'* ’
—Kas pasidarė, tėve, ar 

silkės uodega užspringai? ,
—Nausa — cha, cha, cha! 
—Kogi tu taip juokiesi?
—Bo nors sykį mes jus, 

bedieviai-cicilikai, sumušėm, 
kaip Dievas prisakė!

—Kaip tai, tėve? Kada 
kurgi ?

—Gavai į kailį ir da neži i 
nai kada ir kur.

—Turbut tau, tėve, prisi
sapnavo kokie stebuklai?

—Kad tai stebuklai, tai 
šiur, ale man jie nesisapna- 

' vo, tik tikrai taip dėjosi, 
kaip mane gyvą matai.

—Kad tave, tėve, gyvą 
matau, tas teisybė, bet kad 
jus kur susipešėt, tas nėra 
jokiu stebuklu, nes jus tik ir 
esat tam. kad pasigert ir vie
ni kitiems šonkaulius laužyt.

—Vaike, mes šonkaulių 
vieni kitiems nelaužėm ir 
net jūsų nemušėm kumščia, 
be policija buvo, ale jus savo 
balsu sumušėm, vat kame 
stebuklas!

—Ištikrųjų tai butų ste
buklas, jei jus, vyčiai ir kle
rikalai, socialistus teisybės 
žodžiu sumuštumėt. Tik aš 
tam jau netikiu.

—Aš žinau, vaike, kad jus 
bedieviai netikit, ale aš da
bar ir tave faktais sumušiu 
ir pripruvysiu, kad Dievas 
yra ir musu maldas išklauso.

—Žingeidu išgirsti tavo, 
tėve, pasaką.

—Čia, vaike, ne pasaka, a- 
le tikra tiesa.

—Na, pasakok.
—Jei nežinai, tai klausyk. 

Buvo šitaip. .Pereitą nedė 
lią nuėjau į bažnyčią šven
tą. ščyrai papoteriavau, su
kalbėjęs visą rožančių ir 
trissyk apėjau karunką pa
nelės švenčiausios, išklau
siau misi i šventų ir pamoks
lo. Pamokslą? musų dvasiš
ko tėvo buvo toks, kad nei 
Bačkos, nei Česnakas, nei 
Kniužis. nei pats misionie
rius Makauskas geresnio ne- 
bi pasakęs. Dvasia šven 
ta n .ne ir visus kitus, rodos, 
žaibais pripildė. • Parėjęs iš 
bažnyčios išsimėčiau porą 
šnapsų, su Džiova išgėrėva 
baksą alučio ir laukėm vaka
ro, kada bedieviai Šaut Bos
tone turės liiingą ir praus
tuos prieš musų šventablv- 
viausį vyskupą Kurevičių. 
Paskui prisipylė™ i kišenius 
pipirų ir kitokių tinksų pasi
ėmę,nuėjom į tą jų mitingą.

—Tai koks čia stebuklas, 
tėve, kad jus girti nuėjote į 
susirinkimą?

—Ne tavo biznis, vaike, ar 
girti ar ne. Dievas norėjo 
parodyt stebuklą ir ant drą-1

K E L EIVIS .

Germanu ir Normanu Dievait
F0URIER1ZMAS AMERIKOJ

žodis apie žmones ir šalį.

Germanai su normanais tankiai yra vadi
nami vienu vardu — teutonai

Tyrinėti teutonų senovę, o ypač jų tiky
bą ir dievus, yra daug sunkiau, negu graikų 
arba indų. Mat senovės teutonai buvo be
raščiai žmonės, todėl knygų apie jų praeitį 
nėra;. jei kokios žinios užsiliko, tai tik pa
davimuose, žmonių atmintyje. Daug bran
gios medžiagos mokslui sunaikino ir krikš
čionybė. Krikščionybės skelbėjai, pradė
ję platinti tarp teutonų naują religiją, netik 
nerinko žinių apie jų dievus, bet, priešingai, 
darė viską, kad išnaikinus "pagonystę” su 

: šaknimis ir šakomis. Todėl, kaip ir kokius 
! dievus garbino tos didelės tautos, kurios 
■ pirm krikščionybės gyveno tose vietose, ku- 

į ios dabar yra vadinamos vienu vardu — 
Vokietija, pilnų žinių iki musų laikų neuž- 

į siliko.
Bet senovės germanai buvo tos pačios kil

mės, kaip Norvegijos, Danijos, Švedijos ii 
| Anglijos žmonės. Visi jie kalbėjo viena kal- 
i ba. Vieni pas juos buvo papročiai, vienas 
tikėjimas ir vieni dievai. Kuomet krikščio- 
nįs pradėjo platint savo tikėjimą po visą tų 
laikų Vokietiją ir Skandinaviją, tai dalis 
normanų, būtent vikingai, persikėlė Islandi- 
jon, arba Sniegų Žemėn, kaip jos atradėjai 

sos reikėjo išsimest • Fuvc pavadinę, ir tenai, šiaurės pakrašty- 
—Taipgi ir tas nėra ste- je, įsikūrė sau neprigulmingą respubliką, 

buklu, kad nuėję į mitingą Krikščionių kunigų nepasiekiami, vikingai 
pasirodėt kaip nekultūringi užlaikė tenai gryną savo tėvų tikybą ir pa- 
žmonės, kuriuos gal i eikėj o pročius per 500 metų.
is Sciles įsinešti._ jųS mu?* a]e mes jum Nors paskui krikčionių misionieriai atsi- 
mitingą suštapavom, vaike, lankė ir Islandijon, 'tečiaus tokios aštrios 
tai vat kame stebuklas! kovos tarp senojo ir naujojo tikėjimų čia 

—Ir tu džiaugiesi iš to, jau nebuvo. Sakoma, kad krikščionybės 
kad suardėt žmonių mitingą ^15^1 neturėdami čia daug spėkų, buvo 
protsto pnes kaizeri ir jo . .. . - • f jbernus? priversti čia žmonių tikėjimą net pagodue-

—Šiur Maik. Dagi jūsų ti. Vienas kunigų, Sigmund Sigfusson vai - 
lyderį indavėm policijai. Ką, du, dviliktojo šimtmečio vidury surinko 
ar čia ne stebuklas? Ar Die- daugybę liaudies-eilių, kurios dabar yra ži- 
vas ir panelė švenčiausia nomos kaipo senesnioji "Edda." Sekančiam 
™-KadeP kokia' panelė-da- šimtmetyje susidarė jaunesnioji ”Edda.” 
vatka jums juodašimčių dar- Šitos vikingų Eddos, tai vienintelis šalti 
bą atlikti padėjo aš tam ti
kiu, bet pasakysiu tau, tėve, 
kad jūsų melus mes išvilk- 
sime dienos švieson. Jeigu iš 
tokio atsitikimo kam nors 
gali būt džiaugsmas, tai tik 
ne jums, nes tuomi aiškiai 
nriparodėt, kad esate šios ša
lies išdavikais ir ištikimi i . , x_, x
kaizerio tarnai. O žinai, tė nei smėlio, nei žolės, o buvo tik tuščia vieta 
ve, ką tokiems valdžia pa- (Ginnunga-gap); į šiaurę nuo jos gulėjo 
sakys, kada išgirs apie ju- sniego ir ledo šalis (Niflheim), o į pietus bu- 
’u darbą? Ką?... jau kinkos vo karščio ir saulės kraštas (Muspelheim). 
dreba?... Gerai, gal jums iš 
apsvaigytų galvų išgaruos 
visi stebuklai!

—Ką tu manai, Maike, da- du susidarė medega, iš kurios gimė didvsai 
ryti? . Ymir, šalčio milžinų tėvas. Ymir maitino-

—ISurinkt faktus ir pri S]- kanės Audumblos pienu. Pati gi šita 
duot valdžiai, štai ką; karvė maitinosi laižydama ledą; nuo to lai-

žvmo iš ledo pasidarė Bori, kuris buvo kaip 
ir sutvertojas pasaulio. Vėliau iš jo gimė 
Bcr, dievo Odino tėvas, ir keliatas kitų die
vaičių.

Kaip pas graikus dievai Zeus, Poseidonas 
ir Hadas užima Kronoso vietą, taip lygiai ir 
pas normanus dievo Bori vaikai nuverčia 

► pirmutinę Ymiro ir šalčio milžinų dinastiją.
Iš Ymiro kūno pasidarė žemė, iš kraujo 

— jūrės, iš kaulų — kalnai, iš dantų — uolos 
ir kaukaros, o iš galvos kiaušo — dangus, 
kur debesų pavidale pludurioja jo smegenįs.

Edda sako, kad dangų palaiko keturi nik- 
štukai: Austri (rytai), Vestri (vakarai), 
Nordri (šiaurė) ir Sūdri (pietus).

Jšpradžios naktimis buvo labai tamsu. 
Dievai todėl paėmė iš ugnies žemės kibirkš
čių ir prikaišiojo jų į dangų. Taip pasidarė 

‘žvaigždės.
Taip susidaręs pasaulis vadinosi Midgard,] 

kas reiškia vidurinę šalį, nes iš vienos jo pu
sės buvo šalčio šalis (šiaurė), iš kitos pusės 
ugnies žemė (pietus), o Midgard vidury.

Kad apsaugojus šitą pasaulį ir jo gyven
tojus nuo siaubūnų, kurie gyveno Jotunhei- 
mc, dievas Odin su savo broliais aptvėrė jį 
augšta tvora iš Ymiro antakių.

Žmones dievas Odin sutvėrė iš dviejų rąs
tų medžio, kuriuos jis su savo broliais rado 
jūrėse plaukiojant. Vieną tų rąstų jisai 
pavertė į vyrą ir pavadino A.š, o kitą pavertė

nis, kur da užsiliko žinių apie senovės teu
tonų dievus ir tikėjimą. Šitomis žiniomis 
mes čia ir naudosimės. —.

Pasaulio atsiradimas.
Pasaulio atsiradimą Edda aiškina taip: 
Kur dabar yra musu žemė, pirma nebuvo

į moterį ir pavadino Embla. Iš tos pirmuti
nės poros išsivystė visa žmonija.

Šitam viduriniam pasaulyje arba Midgar- 
de išdigo kalnas, ant kurio paskui apsigyve
no visa dievų-šeimyna.

Ant to kalno buvo dvieji rūmai: vieni jų 
vadinosi Gladstheim, kur gyveno dievai, g 
kiti vadinosi Vingolf, kur gyveno dievės. Be 
to da tenai buvo Valhala, kur dievas Odin 
sudėdavo pusę karėj užmuštu karžygių (ki
tą pusę pasiimdavo jo pati Freja). Buvo 
tenai taipgi Himinbiorg arba dangaus bokš
tas, kur gyveno perkūno dievas, ir buvo Va- 
laskialf, iš kur Odin dabojo visus dievus ir 
žmones.

Visi normanų dievai kasdien turėdavo po 
Yggdrasilio šakomis savo susirinkimą. Tas 
Yggdrasil, tai buvo stebuklingas uosis, ku
ris jungė visą pasauli : jo viršūnė buvo su
augus su dangumi, šaknįs paskendę praga
re, o apie jo kamieno vidurį, lyg ir kokia 
milžiniška kempinė, laikėsi žemė.

Apatinis arba mirusiųjų pasaulis.
Senovės teutonai tikėjo, kad apatiniame 

pasaulyje viešpatauja deivė Hela. Į Helos 
karalystę ėjo numirę visokie piktadariai, o 
taipgi ir tie, kurie neturėjo laimės numirti 
karėj.

Mirusiųjų pasaulis buvo taip toli, kad 
greitasis Odino žirgas Sleipnir galėdavo jį 
pasiekti tiktai i 9 naktis.

A.pie visą apatinį pasaulį plaukė upė Giol. 
Sunkiausia piktadariams vieta normanų 

pragare vadinosi Nastrad. Jos stogas ir 
duris buvo išpintos šnipščiančiomis gyvatė
mis, kurios spiaudė aršiausiais nuodais. Per 
tas gyvates turėjo lįsti visi sukčiai ir žmog
žudžiai.

Dievų šeimyna.
Didžiųjų dievų, kurie gyveno Gladsheime 

ir prigulėjo prie vienos šeimynos, pas nor- 
manus buvo 13:

1. Odin, vyriausis dievas ir dangaus val
dytojas.

*2.
-3.
4.
5.

'6.

Nuo šilumos ir saulės ledas pradėjo tirp
ti ir sugriuvo į Ginnungą-gapą. Tokiu bu-

Paskirstymas vaikų sulyg lingi apartamentai ir prasti 
jų pobūdžių ir mėgimų pra
sideda nuo jauniausių kūdi
kio dienų. Kūdikiai paskir
stomi į tris kategorijas: ra
miuosius arba lėtuosius; rė
ksnius arba neramiuosius ir 
nenuoramas arba smar
kiuosius; kiekviena tų kate
gorijų laikoma atskirame 
bute. Vaikų butai yra rui
mingi, šviesus ir gražus; 
vaikų auklėjimo darbą at
lieka turinčios prie to palin
kimą nioterįs. Motinos, jei
gu nori, gali pačios savuo
sius kūdikius prižiūrėti.

Vaikai padalinami į sep- 
tynes klesas sulyg amžiaus, 
o auklėjimas ir užsiėmimas 
kiekvienoj tų klesų priklau
so nuo vaikų vieno ar kito 
amžiaus metų apsireiškian
čių palinkimų.

Trijų metų amžiaus vai
kai prileidžiami prie jiems 
smagumų teikiančio užsiė
mimo, pav., pagalbai virtu
vėje, todėl vaikų energija, 
paprastai eikvojama žais
mėms ir šelmystėms, suvar-

butai; galima gauti puikiau
sių valgių kaip ir paprasto 
viralo; nėra jokių suvaržy
mų apsitaisyme bei pasilink
sminime, kiekvienas narys 
gali vesti savo gyvenimą su
lyg savo išgalės bei mėgimų.

Šitokie tai Fouriero sys- 
temos pozityvas pusės vy
riausi bruožai. Tos sySto
mos išdirbėjąs tikėjosi, kad 
jis savo systemos pagalba 
pakeisiąs esantį draugijinį 
surėdymą, laipsniškai viena 
po kitos falangom besitve
riant. Jis manė, kad greitu 
laiku falangos išsiplėtos po 
visą pasaulį; jis jam įprastu 
maiematikiniu rūpestingu
mu apskaithavo, kad žemės 
kamuolys turėsiąs nei ma
žiau, nei daugiau, kaip du 
milionu falangų.

Fourierą, kaip ir kitus u- 
topininkus pirma jo ir po jo 
buvusius, žavėja grožė ir jo 
teorijų išsiplėtojimo pros
pektas, dėlto jis tą savo sys- 
temą vainikuoja fantastiš
kais papuošalais. Jis tvirti-

Nenuliuskit Draugai.
Nenuliuskit, draugai, 
Nors piktas likimas 
Išplėšė iš tarpo 
Jums mielų draugų. 
Gal būti ir sunkus 
Jums liko veikimas, 
Kovot prieš piktą 
šių musų laikų. 
Gdl tamsios galybės 
Aplinkui jus siaučia, 
Kova gal jums neša 
Naujų tik kančių. 
Gal viltis jus žūsta 
Šviesos nesulaukiant. 
Krutinę gal slegia 
Regalės skausmų. 
Ncnuliuskit, draugai! 
Tikėkit, jog galas 
Ateis niekadėjams, 
Apuokai tamsybės 
Nuo žemės išnyks! 
Ir laikas ko laukia 
Vergai, darbininkai, 
Liuosvbė, brolybė 
Jų tarpe invyks! 
Ncnuliuskit, draugai, 
Nors piktas likimas. 
Te šviečia jus vilties 
Graži ateitis.
Te stiprina spėką 
Pasaulio troškimas, 
Jus veikit be baimės— 
Dienelė prašvis.

"Keršto širdis.”

I

Thor, perkūno dievas. 
Baldras, šviesos dievas (saulė). 
Freyr, lietaus ir vaisingumo dievas. 
Tyr. kovos ir imtynių dievas. 
Bragi, poezijos ir iškalbos dievas.

7. Hoedr, žiemos dievas.
8. Heimdal, dangaus saigas.
9. Vithar.
10. Vali.
11. Ullr.
12. Ve.
13. Fcrseti, teisių dievas.
Buvo da ir daugiau dievų, bet jie jau ne

prigulėjo prie šitos šeimynos. Apibudinsime 
čia jų ypatybes.

Dievas Odin.
Odin vadinasi da ir kitokiais vardais —

V oda n ir Vuotan. Savo ypatybėmis jis la- 
! bai panašus graikų Zeusui. Jis valdo visą 
dangų, debesis, lietų, saulės šviesą, orą. Tik
renybėj jis yra suasmeninta dangaus mėly
nė. Jis yra piešiamas su ilga barzda, spar
nuota kepure ir ilga jėčia rankoj. Ant jo 
pečių tupi du juodvarniu, kurie kas rytas 
parneša jam žinių apie tai, kas girdėt pa

saulyje: vienas jų vadinasi Hunin, kitas
Munin — išmšintis ir atmintis. Jo sostą iš 
abiejų pusių saugoja du dideli šunes. Ma
noma, kad ilga jėtis jo rankoje reiškia sau
lės spindulį, kuriuo jisai blaško tamsą.

Be te da Odin yra ir karės dievas.
Frigga ir Freja, kurios buvo skaitomos 

j Odino pačiomis, kaip rodos, buvo išsivysčiu- 
i sios viena iš kitos.I

‘Frigga buvo geriausia Odino mylima. Ji 
įsėdėjo šalia jo ant sosto ir dabojo pasaulį. 
Ji viską žinojo, viską matė ir viską tvarkė.

Freja taipgi pirmininkavo gamtoje, kuri 
teikia lietų, saulės šviesą ir javų užderėji- 
mą. Vėliaus Frejos globon pereidavo ir nu
mirėliai. Ji paprastai važinėjasi dviem ka
tinais.

Dievas Thor.
( Thor (jis taipgi ir Donar) buvo visų pir
ma ūkio dievas. Jis siųsdavo ant žemės lie- 

;tų, laistydavo laukus ir pievas. Bet po- 
icjraug jis buvo perkūno ir žaibų dievas.

(Toliaus bus.)

tojama falangos ir paties na’ J*° systema
.......... ’ ■ galutinai suvienysianti visą 

išsidirba ?.I?onni S1™"? ! viaiį bro- 
| liją, vienodos civilizacijos, 
(papročių ir vienos visuoti- 

žeiv kalbos pamatais. Kon-ikai ' D14nlė-\s.tantin®P°’’? brisiu pašau- 
b flio sostapiliu ir omnijar- 

T11A * Arijos” — visasvietinės val-
vyriausio pildomojo 

~ i komiteto — rezidencija, 
į Omnijarkijai pasauly valdy- 

► 3
ip iv-1^ 111VC4 dlllZ-ldUč VUlhU ’ ~ , v
•Jos atlieka visokius nemalo-^S^V^’i-K?. 
nius, nešvarius darbus, kaip'

Valymas’ niėži'i visai nepaaiškina, kokias ir 
'lieto II U. | - -- -

Priežastis, dėl kurios Fou-ljį daugybė viešpataujančių 
nėr toki darbą paskiria mi-,turės atlikti.
neto amžiaus vaikams, yra: Fantastiškiausią tečiaus 
tas, kao kaip jis sako Fouriero systemos dalimi 
to amžiaus vaikai vra linkę vra jo kosmogonijos teorija, 
prie nesvarumų; tas jų pa-jjjs pasakoja, kad kiekviena 
linkimas, kaip ir visi kiti, y- ’ ■ ’ • • ~ * •
ra jiems duotas naudingam 
tikslui, kurį lengviausiai ga
lima pasiekti "mažųjų kor
dų” organizacijos pagalba. 
"Produktyvės vienybės" tar
nystėj "mažųjų horda" turi 
"dieviškos milicijos" laips 
nį: parodose užima pirmą

kūdikio naudai, nes pas vai
ką iš pat mažens 
darbo mėgimas.

Vaiko amžiui, fiziškam ir 
protiškam jo F 
augant, laipsniškai praple
čiama ir jo naudingų užsiė
mimų strytis. "" ~
niu ypač indomi yra "mažų
jų hordų" organizacija.

"Mažųjų hordos” susideda-. 
iš 10-12 metų amžiaus vaiku.1 augustai," 12 

rJ "imperato
rės,” 141 "kalifai," 576 "sul
tonai,” ir tt. nors Fourier

kiek naudingas funkcijas to-

planeta, kaip ir žmogus, turi 
savo perijodus: jaunystės, 
subrendimo, nykimo ir mir
ties. Vidutiniškas planetos 
amžiaus ilgumas, Fouriero 
manymu, yra 80,000 metų. 
Vaikystės peri jodas tęsiasi 
5,000 metų, brendimo ir laip- 

. x- , .-. .-.sniško nykimo peri jodai —
°. V.1S1 skyriai ati-k>0 35,000 metų, o senatvės— 
Jai PirmenF^s Pa_ 5,000 metų. To laike bėgiu 

žmonija pergyvena 32 peri- 
jodų. Dabartės gyvename 
5-me perijode, — civilizaci
jos periode. Aštuntas peri- 
jodas — harmonijos perijo- 
das — veda žmoniją prie 
visuotino laimingumo. Tuo
met pasirodysianti "žemės 
ašies karūna" (ccuronne bo- 
realc) ir visiškai perkeisian- 
ti žemės paviršiaus išvaiz
dą ; ant viso žamės kamuolio

garbą.
Nežiūrint visa to, falanga 

nėra komunistinė organiza
cija. Septyni iš astuonių 
falangos nariai — tai žem
dirbiai ir amatninkai, liku
sieji gi — kapitalistai, mok
slininkai ir dailininkai. Fa
langos turtas susideda iš in- 
dėlių-akcijų, liet ne kiekvie
nas narys turi būti akcionie- 
rium, nei gi kiekvienas ak- 
cionierius falangos i 
Falanga veda sąskaitą su 
kiekvienu nariu, jam už jo 
patarnavimą atlyginant su
lyg tarybos nustatytos kai
nos ir sulyg duoto asmens 
gabumo bei atliekamo darbo 
vertybės. Pabaigoje metų 
suvedamos sąskaitų knvgos 
ir atliekamas falangos pel
nas dalinamas sekančiai: 
5—12 darbui, 4—12 kapita
lui, o 3—12 gabumams.

Toks pelno padalinimas 
nesukelia jokio užvydėjimo, 
nei neapykantos, nes falan
goj nėra jokių pastovių žmo
nių klesų. Tasai pats narys 
gali būti savininku vienos ar 
daugelio falangos akcijų, 
dirba vienoj bei keliose gru
pėse ir išparodo savo gabu
mus vienoj bei keliose išdir- 
bvstės šakose, tuo budu nau
dojasi iš pelno visų trijų ka-.kė neklaidinga ir palyginda- 
tegorijų. Iš kitos pnisės ka- — ----- --------- —
pitalistas gali pasitenkinti 
vien savo dividentaisnuo ka
pitalo, arba gali imti atlygi
nimą už savo falangai nau
dingą darbą bei savo gabu
mus; paprastas žmogus dir
ba ir gauna atlyginimą su-' lt<» v„,r, 
lyg to ar tam darbui atiduo- "Fouriero gyvenimo ir teo- 
da savo liuosą laiką, ar dir
ba dėl savo smagumo. 1

Falangoj randasi pertek-

«
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nariu, i pasidarysiąs vienodas kli- 
i matas; laukiniai žvėrys iš
nyksią, o jų vietą užimsian- 
čios žmogui naudingos esy- 
bės; jūrių vanduo pavirsiąs 
limonadu, o visas pasaulįs 
tapsiąs rojumi.

Sakėm, kad Fourier nebu
vo komunistu. "Falangoje 
negali būti bendros nuosa
vybės/’ jis pats užreiškia, ir 
nuolat kartoja, kad turėjimo 
ir naudojimos įvairumas yra 
būtinai reikalingas visuoti
nai harmonijai. Apie jo Tai
kais gyvenusį Robertą Owe- 
ną Fourier paniekinančiai 
kalba, aiškindamas, jog O- 
wenas nesuprato susitelki
mų principo. Fouriero sys- 
tema yra kompromisinė, bū
tent kapitalo su darbu san
taikos projektu.

Jis pats savo systema lai-

I

vo savo "visuomeninių pa
linkimų*' atidengimą su 
Nevvtono fiziškos gravitaci
jos atidengimu. Kiekvieną 
savo systemos smulkmeną 
jis su užsispyrimu, įsitikini
mu ir pranašo entuziazmu 
gina taip, kad Bebelis savo

• ______ . ? •  ▲. 

rijų studijoj" padarė teisin
gą palyginimą* k 

(Toliaus bus).
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GYDYMAS? 
Pirma lietuviškoji publika 

žinojo tik vieną rųšį gydyto
jų — tai medicinos daktaras. 
Tiesa, butą visokių burti
ninkų, šundaktarių, bet jų 
niekas neskaitė daktarais. 
Pastaraisiais laikais Ameri
koj lietuviai jau susiduria 
su kitokiais daktarais,'negu 
jie žinojo pirma. Vienur jie 
mato batų taisytoją, kuris 
rašosi "batų daktaru,” kitur 
kunigas skelbiasi "daktaru," 
nes jis yra tikėjimo žinovas, 
da kitur masažistas deda 
"Dr." prieš savo pravardę, 
da kitur akinių taisytojas 
skelbiasi "daktaru” ir da a- 
kių "specialistu”, čia bur
tininkas, kuris gydo Įkalbė
jimu ir vadinas Christian 
Scientist, vadipa save "dak
taru,” kitur žmogus, kuris 
užsispyrė tikėti, jog visos 
ligos paeina dėl suirimų nu
garkaulio nervuose, netingi 
pabriežti "Dr.” Kauialogijos 
fanatikas,kuriam nevalia nei 
vaistų vartoti, nei operacijų 
daryti (ners ir buvo syki 
rašyta keno tai, jog valia, 
bet jas daro medicinos dak
taras, kuris mokina kaulalo- 
gijoš studentus), turi tiesą 
vadintis "Dr."

Kaip matote, žodis "dakta
ras” yra vartojamas visa’ 
liuosai ir net tų žmonių, ku
rie nieko bendro su gydymu 
neturi.

Daktaras nebūtinai reiš
kia gydytoją. labiau savu 
reikalus ir mokslą sutvar
kiusios valstijos Ameiiikoi 
jau pradeda neleist prie 
žmogaus kimo lįsti ir jo svei
kata rūpintis nieko kito, a- 
part medicinos daktarų.

Europos valstybėse, kur 
mokslas žymiai buvo paki
lęs nuo senai daugiau, negu 
Amerikoj, kitokių daktarų, 
apart medicinos ir dantistu 
kos, nėra.

Amerika nauja šalis, me 
dicinos mokslas čia buvo vi
sai apleistas ir tik laike ke
lių pastarųjų metų juomi 
pradėta žmoniškiau rūpin
tis. Ves keletas metų atga’ 
į medicinos mokyklas čia 
priimdavo bile ką, net mažai 
rašvti ir skaitvti mokan- *■ •
čius, ir i kelis mėnesius iš
duodavo diplomą.

Šitokie daktarai, beabejo- 
nės, ne ką geresnio galėjo 
padaryti žmogaus sveikatai, 
kaip ir paprasta bobutė. Bu
vo kelios vertesnės mokyk
los, bet jas lankė mažas skai
tlius, todėl tinkamų gydyto
jų šalis neteko. Prisiėjo ga- 
nėdintis bile kiek prasilavi
nusiais ir net tais, kurie 
skelbėsi turi šiokį ar tokį 
būdą sveikatos reikale pa
gelbėti. Todėl plačiai buvo 
įėję madon duot leidimus 
praktikuot visokiems burti
ninkams, masažistams, nu
garkaulio spaudytajam, a- 
kiniu pritaikytajam ir tt. ir 
tt

Bet kuomet mokslas me
dicinos mokyklose pradėjo 
eiti vis artyn prie europiškos 
systemos, kuomet pradėjo 
atsirast ganėtinas arba ne
toli ganėtinas skaitlius kom* 
petentiškų medicinos dakta
rų, tuomet to šlamšto, ku
ris buvo leistas pirma prak
tikuot be atsakančio prisi
rengimo ir žinojimo, randasi 
vis mažesnis reikalas ir vais
tijos vieną po kitos jau nai
kina įvairių rūšių "dakta-1 Imant gi chirurgiją, rei- 
rus,” palikdamos tik medici-,kia pasakyt, kad be jos ne- 
nos ir danstikos daktarus. įgalima apsieiti. Kas-gi at- 

Žinoma, nėra galima grei-'sitinka su vėžio augimu? jis

tai. tai atlikti, ypač kad tų 
"daktarų" yra didėlis skait
lius ir jie daro intekmę į le- 
gislaturas. Bet nežiūrint į 
jų skaitlių, nežiūrint, kad 
mokslo iš jų nereikalaujan
čios mokyklos tą skaitlių vis 
didina, tai viena, tai kita 
valstija vis sparčiau ima iš
mesti tai vieną, tai kitą tų 
"daktarų” rųšį. Ne tik, kad 
veik visiem tų "daktarų” ne
valia daryt operacijų, var- 
tot vaistų, tarnaut prie gim
dymo ir tt., bet netoli visi jie 
neturi pamatinio mokslo nei 
apie gamtą, nei apie patį 
žmogų. Taip vadinamieji 
chiropraktai garsinasi, buk 
žmogų be jokio pradinio mo
kslo jie padarą "dakta'ru” į 
kelis mėnesius, ir tai da per 
laiškus, jeigu jis tingi į jų 
mokyklą atvažiuot. Vieni 
tų "daktaru” "gydo” nugar
kaulio spaudymu, kiti masa
žu, treti gimnastika ir mais
to patarimais, ketvirti van
deniu ir tt. Nėra abejonės, 
kad visi šitie dalykai yra 
svarbus tam tikrose ligose, 
bet jie gali būt kenksmingi 
kitose.

Kada mes žinome žmo
gaus kūno dalių fiziologi
ją ir patalogiją, kada žino
me, kokios priežastįs pri
rengia prie kokių ligų ir ko
kios daro jas, kuomet išmo
kstame atskirti vieną ligą 
nuo kitos ir atrasti jų buvi
mą, tuomet jau nesunku nu
spręsti, kas turi būti daroma 
dėl gydymo. Jeigu priežas
tis yra maiste, stokoj tyro o- 
ro, arba pasilsiu, neišsiman- 
kštinimo ar ko kito, šitos Ar
dos turi būti atitaisytos. Bu
tų kvaila rašyti receptą vai
stams tam žmogui, kuris 
serga dėl stokos maisto, oro 
ar pasilsio. Jeigu kokiose 
ligose reikalingas yra kaiti
nimas ar šaldymas, tuomet 
vaistai irgi nėra vartojami. 
Jeigu masažu galima sulai
kyti kūno dalį nuo išsigimi
mo arba ją sudrutinti, kodėl 
gi nevartoti masažo? Bet 
kas gali drįsti masažuoti už 
degtą kūno dalį? Ką gali 
turėt bendra su kaulų sto
viu lytiškos ligos atsiradi
mas, kuris paeina nuo žino
mo gaivalo? Ir kas gali 
drįsti tikrinti, kad syphilis 

(liks išgydytas arba bepf su
stabdytas tiek, kad negeru
mų kūne nebedarytų, be gy
vojo sidabro prirengimų bei 
be aršeniko tinkamų priren
gimų? Argi malerija butų 
išgydoma liga, jei mes netu
rėtume ęuininos? Ar ne
mirtų veik visi apsirgusieji 
difterija, jei neturėtume 
antitcxino? Ar išgydytame 
bent kuo chlorosį (geltligę/ 
nas mergaites, jei nebūtų ge
ležies vaistų ? Ar mažai 
žmonių mirtų - nuo kraujo 
tekėjimo iš plaučių arba ki
tur praplyšusios gyslos, jei 
nebūtų duodamas morfi
nas? Perdidelis kosėjimas, 
perdidelis skaudėjimas, ne
migę, perdideli suputimai li
tu los kitos-priežastis greitai 
nukankintų ligonį, jei nebū
tų jom tam tikrų vaistų. 
Karštligės atsitikime juk 
negalima leist žarnose pil
nai buiot bakterijom, todėl 
reikia duot tinkami antisep
tikai. Pas vaikus škarlati- 
noj, timuose, tonsilityje ir 
keletoj kitų ligų padarytų 
ausies uždegimą, jei netepti 
tinkamu antiseptiku ant už
degtų vietų, arba jei neplau
ti jas. Argi išnyktų kada 
gonorrhea, jei nevartot vais
tų, kurie sunaikina bakteri
jas?

Aš čia paminėjau tik ke
lis dalykus, kur vaistai gelb
sti; bet jų yra ne tiek. Čie- 
pijimas dėl raupų, dėl karšt
ligės juk duoda 'puikiausių 
rezultatų. Vadinas, vais
tais galima ir apsisaugot 
nuo tūlų ligų ir išgydyt nuo 
kitų. 

veda prie mirties, jeigu lai
ku jo neišpjausi. Sarkoma 
irgi reiškia mirtį, jei neiš
plaunama. Netoli visi nau
jų mėsų augimai priveda 
prie mirties anksčiau ar vė
liau, jeigu nepadaroma ope
racija. Appendicitis, arba 
absoliutinis vidurių užsiblo
kavimas ir dešimtįs kitų at
sitikimų reikalauja operaci
jos. Apie susižeidimus, ku
rių daugumoj operacija yra 
vieninteliu gyvasties išgel
bėjimu, ir kalbos būt negali. 
Ir leiskit man pasakyt, kad 
tik vien medicinos dakta
rams ir chirurgams valia o- 
peracijas daryti. Reikale 
galėčiau tai patvirtint nuro
dymais įstatymų. Ir jei ko
kiose osteopatų ar kitose 
mokyklose arba ligoninėse 
daromos operacijos, jas at
lieką medicinos daktarai.

Dėl stokos laiko šį sykį ne- 
išrodinėsiu, kodėl tarnavi
mas prie gimdymo negali 
būti tinkamas be medicinos 
ir chirurgijos žinojimo ir tu
rėjimo leidimo jas prakti
kuot.

Medicinos daktarai gali 
būt vadinami vieninteliais 
tinkamais gydytojais; žino
ma, dentistai savo šakoj ir
gi yra gydytojais ir chirur
gais. Jie yra prirengti pil
nai suprasti žmogų ir jo 
sveikatos reikalus aprūpinti 
įvairiais budais, kurie tinka 
žinomam atsitikime. Jiems 
nėra uždrausta vartot jokių 
gydymo būdų, kokį prakti
kuoja bile kokios rūšies 
'daktarai.” Jie yra apsipa- 
žinę su visom racionalėm gy
dymo šakom ir vartoja tą, 
kurį tinka. Tiesa, medicinos 
mokslas platus ir todėl me
dicinos daktarai po susipaži
nimo su abelnu mokslu ne
retai -leidžiasi į speciališku- 
mus, kurie tečiaus negalėtų 
būti studijuojami be aplamo 

“Avė Maria”—Pasaulyje pagarsėjusi tikejimiška giesmė, giedama lotynų ir
musy, lietuviškoje kalboje.

Vienai šito Columbia Rekordo pusei /dainuot mes pakvietėm Mariją Karužiutę pasižymė
jusią savo sopranu lietuvių kalboje, antrai pusei—Olgą Roller, įdainuot lotynų kalboje. 
Tai yra vienas puikiausių Rekordų, kokį tik galima gaut.

10-inch 75c.
E3812 f Sveika Marija. Marė Karuziutė, soprano. —r 

"Į Avė Maria. (Lotyniškai) O. Roller, soprano.

Petrauskas atsižymėjo šiuose Naujuose Columbia Rekorduose
10-inch 75c.

E3810. (Ant kalno karklai siūbavo, 
(šia naktelę, per naktelę.

Tose dviejose dainose, kurios yra žino
mos kiekvienam iš musų, viena išaiški
nanti meilę savo mylimajai anksi ryte; 
antroji išreiškianti juokus ir smagumus, 
praleistus linksmoj draugijoj, garsus ir 
malonus tenoras Petrausko išreiškia tai 
stebuklinga ekspresija. Tai šitokios 
dainos padaro Columbia Rekordus gar
siais — tiktai ant jų galit girdėt malo
nu Petrausko balsą.

E3811. (Atėjo žiemelė.
(Vai kad aš išjojau.

Čia yra kitos dvi pilnos švelnumo, mei
lės dainos, viena pasakoja apie meilužį, 
kuris prisimena laikus kuomet jis eida
vo kieminėtis; antroji, apie nusiminimą 
ir liūdesį vaikino, kuris yra atskirtas 
nuo savo mylimos, bet būtinai nori su ją 
pasimatyt, širdis prisipildo džiaugsmu, 
kuomet klausais puik&us ir Įspūdingo 
Petrausko balso ant šitų Rekordų.

, 10-inch 75c.
E2397. (Klumpakojis. Lietuviška orkestrą.

(Kokietka-polka ir Klumpakojis. Lietuviška orkestrą.
E3859. (Linksmi vaikai. šocas. Columbijos orkestrą. 

(Užgavėnės Alpų kalnuose. Polka. Columbijos orkestrą.
E3860. (Šveicarijos seneliai. Columbijos orkestrą, 

(čiužinėjimas Šveicarijoj. Valcas. Columbijos orkestrą.

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

Pirkdami Rekordus visados reikalaukit 
”C OLŲ M BIJOS REKORD Ų.” 

ir paminėkit numerius.

Pirkit S. V. Taupymo 
Markes.

Jieškok šio Vaizbaženklio 
kuris randasi ant visų 

Columbia Rekordų.

prisirengimo medicinoj.
Atsimenu, savu laiku vie

nos rųšies "daktaras” išsi
reiškė, buk be reikalo medi
cinos daktarai užsipuldinėja 
ant kitų rųšių "daktarų,” 
nes duonos visiems užtek
sią. čia klausimas neina 
apie duoną, bet reikia, kad 
sveikatos dalykuose žmonės 
nebūtų apvilti, kad jie reika
le kreiptųsi, kur reikia, o ne 
ten, kam duonos reikia.

Dr. A. Montvidas.

MASS. SOCIALISTAI PA
SKYRĖ KANDIDATUS.

Massachusetts valstijos 
konferencija pereitoj nedė- 
lioj Worcestery nominavo 
sekančius valstijos rinki
mams Kandidatus:

Į gubernatorius, Silvester 
McBride iš Watertowno; į 
lieutenat-gubernatorius, Jo- 
seph Murphy iš Greenfieldo; 
Į Suvienytų Valstijų sena
torius,Walter S. Hutchins iš 
Greenfieldo; į valstijos sek
retorius, George W. Miller 
iš Northbridge; į auditorius, 
William King iš Springfiel- 
do; į generalį prokurorą. 
John Weaver Sherman iš 
Bostono.

H ART, MICHIGAN.
Visus apielinkės ūkinin

kus ir šiaip žmones kviečia
me atsilankyti į ūkininkų 
sueigą, 23 d. birželio, 2 vai. 
po pietų pas farmerį M. Jo- 
kubką, 3 mylių atstumoj į 
rytus nuo Hart. Nežinan
tieji vietos gal paklaust a- 
pie Peter Youngman, jis 
plačiai žinomas.

Mitingo tikslas apsvarsty- 
vulių skerdyklą ir apie pro
duktų tsiuntimą į miestus,' 
ti kur geriausiai įtaisyti gy- 
taipgi ir kiti svarbus reika
lai.

J. Martinkus, sekr. 
BON 96, Hart, Mich.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
"Keleivio” 51-mam nume

ry, pereitų metų, tilpo iš Ea- 
ston. Pa., korespondencija, 
kur buVo pasakyta, kad per 
balių, kur buvo skrajojanti 
krasa, tūlas M. U. pasisavi
no daug svetimos moteriš
kės laiškų ir paskui juos at
plėšė. Už tokį darbą mote
ris pagrūmojusi tam M. U. 
areštavimu, ant ko tas M. U. 
atsakęs, kad jis įduosiąs tos 
moteries vyrą valdžiai. Už 
šitokį grąsinimą korespon
dentas išreiškė didelį pasi
piktinimą tam M. U.

Taip buvo pereitais , me
tais.

Dabar gi mums praneša
ma, kad dėl tcs korespon
dencijos Eastone kįla triuk
šmas ir rengiamas trečiųjų 
teismas. Tečiaus keblumų 
esą tame, kad minėloj kores
pondencijoj buvusi padary
ta klaida. Tai vyras, kuris 
pasisavinęs minėtos mote
riškės laiškus ir paskui grą- 
sinęs išdavimu jos vyro, esąs 
ne M. U., bet P. U.

Tą liudija trįs liudininkai, 
kurių mes turime ir para
šus.

Taigi šiuomi tą klaidą ati
taisome.

"Keleivio" No. 22 kores
pondencijoj iš Stoughtono 
kur pasakyta "švento Anta
no dr-stės baliaus pelnas 
paskyrtas našlaitės L. Ve- 
zaitės "auklėjimui",turi būti 
D. L. K. Gedemino Dr-stė 
baliaus pelnas ir tt.

Taigi šiuomi klaidą ati
taisau.

Juozapas Zovc.
Paiieškau giminių ir pažįstamų, aš 

esu iš Girininkų sodos. Vainuto pa
rapijos, Raseinių pav., Kauno gub.

Kazimieras Nausėda, (27)
BOX 24S, Siducv Minės,

N. S. CANADA.
5, 1918, as į-eųuired by the Act of

Pajieškojimai
Pajieškau brolių Juozapo ir Vinco 

Pilipavičių iš Žeberų kaimo Užvenčio 
parap., Šiaulių pav., Kauno gub., 
prieš 3 metus gyveno Chicaguj. Tu
riu svarbų reikalų irmeldžiu atsišau
kti jų pačių ar kas juos žino lai pra
neša. (26)

Miss Stella Tolvais.
309 Seventh avė,

Pajieškau pusbrolio Alekso Apera- 
viėiaus, iš Triškonių kaimo, Linkavus 
parap. Panevėžio pav. Kauno gub, 
gyveno Rochester, N. Y. Jo paties at
sišaukti ar Kas jį žino malonės pra
nešti.

Ignas Urbonas,
313 Lafayette str Nevvark, N J

So. Minneapolis, Minn.

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

W. Samalius,
BOX 231, Sydney Minės,

N. S. Canada.

Pajieškau švogerio Vincento Stur- 
tinciko, Kauno gub. Pagedėlio vals, 
Vabalininkų parap, Oginų kaimo. Gy
veno 2978 Dever.port avė, Clevelar.d, 
Ohio. Jis pats lai atsišaukia arba 
kas apie jį žinot malonėkit pranešti.

Baguslovas Dumbrauskas, (26)
406 N Percy str, Rear 6 B.

Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jievos Razaiavičaitės, iš 
Stravininkų kaimo, Žizmarių' parapi
jos, Trakų pav, Vilniaus gub, girdė
jau gyvena Chicagoj. Jos pačios ai 
kas apie ja žino meldžiu atsiliepti, nes 
turiu svarbų reikalą.

Damicė Razulevičienė, (26)
67 Charies str, Luweli, Mass.

Pajieškau giminaičio Jono Januso, 
iš Čepaičių kaimo, Eržvilkio parapi
jos, Raseinių pav, Kauno gub. Yra 
svarbus reikalas ir meldžiu jo paties 
atsišaukti arba kas apie jį žino pra
nešti. '

Jonas Bagdonas,
205 Wiibur str, Scranton, Pa.

Pajieškau draugo Pranciškaus Vit- 
taus, iš Užvenčiu miestelio, Šiaulių 
pav, Kauno gub. Yra svarbus rei
kalas susirašyti, todėl jis pats ar kas 
apie jį žino malonės greit atsiliepti.

Augustas Kučinskas, (26)
304 Wi!bur str, Scranton, Pa.

Pajieškau pusoroiio Vincento Šei- 
kio. iš Makilių sudžiaus, Aluntos 
va’s. Vilkmergės pav, Kauno gub. Jo 
paties atsisukti, ar kas jį žino mel- 
ižiu pranešti, už ką busiu dėkingas.

M. ŠeiKis, (27)
129 Granite str,' So. Boston, Mass.

Pajieškau brolių Jono ir Jurgio 
Ylgunaičių, iš Pakalniškės kaimo, 
Telgaudiškės parapijos, Suvalkų gub. 
Turiu svarbų reikalą ir nieidžiu jų 
nacių atsišaukti ar kas apie juos žino 
malonės pranešti. (26)

Juozas Ylgunaitis,
151 Niagara str, Toronto, Gnt, 

CANADA.

Kazimieras Gauronskis. iš Pirmų
jų Purvių, Papilės valsčiaus, Šiaulių 
pav, Kauno gub, pajieškau savo
pažįstamų ir draugų, meldžiu visų, 
kas mane pažįsta, atsišaukti.

K. Gauronskis, (26)
151 Niagara street,

Toronto Ont, CANADA.

Pajieškau pusseserės Teodoros Tu- 
’naicės ir sykiu Juozo Beniusio, iš 
Gudiškės kaimo, Lūkės parap, Šiau
lių pav, Kauno gub, girdėjau gyve
na So. Bostone, jų pačių atsišaukti ar 
kas apie juos žino malonės pranešti. 

Zenonas Pocius,
BOX 213, 5Vestville, III.

Pajieškau brolio Juozo Mažeikos, 
gyveno Minden. W. Va, bet apie du 
metai kaip jokios apie jį žinios nesi
girdi. Kas apie jį žino malonės at
siliepti.

K. Mažeika.
2319 Oregon avė, Cleveland, Ohio.

Pajieškau Vlado A udicko, girdėjau 
gyvena Vancouver, Canada. Turiu la
bai svarbų reikalą ir meldžiu jo paties 
ar kas apie jį žino atsiliepti.

Juozas Miller,
P. O. Gardeli, Sask, Canada.

Pajieškau Prano Piačaičio, girdė
ju gyvena Clevelande, Ohio. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jo paties at 
-įšaukti ar kas jį žino pranešti. 

Juozas Miller.
P. O. Gardeli, Sask, Canada.

Pajieškau savo sunaus Adolfo Bui
vydo. kurį prieš kaiies metus palikau 
nas Juozą Eismontą Shenanaoah. Pa 
Meldžiu paties Eišmonto atsiliepti, ar 
kas jį žino malonės man pranešti.

Katarina Meškauskienė, (26) 
26 Lincoln str, Brighton, Mass.

Pajieškau savo tėvo Simano Paval- 
kio, prieš metus gyveno Bostone. Jo 
naties ar kas jį žino meldžiu atsiliep
ti, nes yra svarbus reikalas.

Benas Pavalkis, (26)
341 Chateauguay str,
Pt. St. Charles, Montreal, Canada.

Pajieškau Petro raišio, seniau gy
veno Minneapolis, Minn. Jo paties
meldžiu atsišaukti, ar kas apie jį ži
no malonės pranešti,- nes yra svar
bus reikalas.

Martinas Paishis, 
1319 Second str, So. Minneapolis, Min

Pajieškau Antano ir Klemenso A- 
leknavičiu, iš Nerubnės kaimo, Jėzno 
narap, Trakų pav, Vilniaus gub.
Jų pačių atsišaukti ar kas žino malo
nės pranešti.

Kl. Aleknavičius,
653 Portland str, Baltimore, Md.

Pajieškau draugų Jono Bulotos, iš 
lydiunų parapijos, it* Antano Kamins- 
kio. iš Raguvėlės parapijos, abu Vilk
mergės pav, Kauno gub. Jų pačių 
atsišaukti ar kas žino meldžiu pra
nešti. _ (26)

.Leonas Šaltenis.
649 Lumpkin str,

Hamtramck, Michigan.

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

Vincentas Simanavičius. (2š)
2653 Madison str, Philadelphia, Pa

Pajieškau brolių Petro ir Miko Kiš- 
konių, iš Toliškių kaimo, Darsūniškiu 
parap.. Trakų pav, Vilniaus gub., 
Petras gyveno Hyae Park, Mass. Jų 
pačių atsisaukt! ar kas žino meldžiu 
pranešti. .

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

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

Vilimas Bpndorius, (25)
112 River str,* Ilaverhill, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozo Duliebas, 
iš Klovainių parapijos, Laipuškių so
džiaus, Panevėžiu pav.. Kauno gub. 
Jo paties atsišaukti ar kas j; žino 
malonės man pranešti. (26)

Vladas Junaitis,
Wir.chester, Wis.

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

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

W. Cedar Rapids, Iowa.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

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

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės 30 metų, be 
vaikų. Aš esu 33 metu, nevartoju 
svaigalų. Sutinkančios imti civilišką 
šliubą, malonės atsišaukti, atsaky
mų ir platesnes žinias suteiksiu per 
laiška. Vyru prašau nerašineti.

J. G, (26)
10 So. Franklln str. Du Bois, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba jaunos nasiės, ne senesnes 3o me
tų, mylinčios grazų gyvenimą ant ma
žos ūkės, arti gražaus miesto. Geisti
na, kad butų laisvų pažiūrų ir paei
nanti iš Telšių pavieto. Meldžiu at
siliepti, platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. (26)

Petras Z.
1012 So. Mam st, Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 1S metų ir ne senesnės 
24, turi būt blaivininke. Aš esu pasi
turįs, turiu keletą praperčių ir nuo 
senai gyvenu Chicagoj, turėdamas čia 
biznį. MaYi reikalinga gera šeiminin
kė, dėlto meldžiu atsišaukti. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką. Adre
suok it taip: (25)

1840 So. Halsted str, Chicago, III.
• No. 81 P.

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 prisiųsdanK>6 savo pa
veikslus, atsakymų duosiu kiekvienai.

J. .M. R. (25)
510 Edtvard *Str, Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės 33 metų, lin- 
ksmaus budo, mylinčios grazų šeimy
nišką gyvenimą. Aš esu 33 metų. 
Meldžiu atsiliepti su pirmu laišku 
prisiunčiant savo paveikslą, platesnes 
žinias suteiksiu per laišką ir atsaky
mą duosiu kiekvienai. (26)

S. Karevičius,
BOX 102, Goodrich str, Akron, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 18 iki 28 metų am
žiaus, laisvų pažiūrų, mylinčios gra
žų gyvenimą, mokančios kiek rašyti ir 
skaityti anglų kalboje. Aš esu 29 
metų, atsiliepusioms ir prisiuntusioms 
savo paveikslus atsakyma ir plates
nes žinias suteiksiu per laiškų. Pa
veikslus ant pareikalavimo grąžinsiu. 
S. R. Sedemer, (28) RHiNE,WASII.

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. Jo brolis gyve
ną bene Pittsburghe. Platesnių ži
nių malonės kreiptis.

Leonas Peleckis. (25)
Laffayet, Ohio.

REIKALAUJU PAGELBININKŲ-
Prie organizavimo žmonių, kad 

pirkti visokius daiktus tiesiog nuo 
Gamintojų.

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

W. B. HEBES.
29 E. Markei st, AVilkes Bar re, Pa.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

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

PUIKI PROGA LIETUVIUI 
FOTOGRAFUI.

Parsiduoda išdirbtas biznis, Pho- 
tograph Galleiy. su visais pataisy
mais, nž pigią kainą. Biznis daru
mas su lietuviais, lenkais, slavokais 
bei hungarais. Platesnių žinių no
rint kreipkitės pas: (25)

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

REIKALINGAS LIETUVIS 
VARGONININKAS.

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

K.in. F. A. Mikalauskas.
Lock BOK 19, Wcstville, III.

PARMOS
LIETUVIAI! Norėdami pirkt geras 

Faunas arti lietuviškų ūkininkų, kur 
gali patįs derėtis su savininkais, tai 
tolis vra pas mus užvedimas musų 
kelių ūkininkų. Jai į mus atsišauksi
te, tart gausit tikras informacijas.

M. Jokobka. (25)
J. Martin

Amerikos Ūkininkas.
..BOX 96. HART, MICH.



0 “ KELEIVIS.'

imsis Klintie Btstone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čia* drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučių*:

IP«gres8s k Papretis Linkėjimai “Keleivini”
(Feljetonėlis). Gerbiamoji "Keleivio” Jelfi

----------- Redakcija!
______ _________o____ Savo laiku įdėjot "Keiei-

M. Miebelsonienė Ėjo sau, ėj’oy ir užėjo sėdintį vio” skiltysna paveikslą:
. I vidury kelio Paprotį. * j "Taip turėtų išrodyt dabar-

—Ar negalėtum tamsta tinęs karės?’ Paveikslas
pasitraukti įšali ir mane perstatė susipratusius ka-
praleisti? — paklausė Prc-jreivius, kurie stūmė kariau

ti patį kaizerį su caru. Ir 
šiandien tas jau pradeda pil
dytis. Visų pirma taip pa
darė rusai; nėra abejonės, 
kad taip padarys ir vokiečiai 
su savo kaizeriu.

Antrą paveikslėlį įdėjote 
"Komediją R^nne,” tai yra 
kada Yčas musė popiežiui ce 
remoniali garbinime poklo- 
ną, o tautininkų pinmiun- 
kas bučiavo jam Į pantaplį. 

Šituos piešinius įdėjau Į 
rėmus ir ateityje paduosim Į 
Lietuvos muzėjų kaipo do
kumentą.

Trečias istoriškas paveiks
las tilpo paskutiniam "Ke
leivio” numery; jis buvo tin
kamai pavadintas: "Taip 
bus vyskupui Karevičiui už 
pardavimą Lietuvos.” 

Žinoma, šitą irgi reikės r 
uėt į rėmus, kad neužmiršus 
to vyskupo darbelių.

Taigi iinkiu jums kuoge- 
riausru pasisekimų, kad taip 
uoliai kovojate su darbinin
kų priešais ir Lietuvos lais
vės pardivikais.

Laisvės Mylėtojas.

Pv'rh+rJ/’rhlac 4 rezoliuciją prieš klerikalus,
* FUL4jA.U1cu> fcmeižiaačius socialistus, buk 

i šie, o ne klerikalai Lietuvos 
laisvę kaizeriui pardavę.
Rezoliucijos pagaminimui Vieškeliu ėjo Progr^< 
paskiria *' v ' ‘ * “ * “ “
ir J. Sarapienė.

Išnešta protesto rezoliuci
ja prieš kėsinimas nužudyt 
Tanią Mooney.

Nutarta duoti papeikimas 
LMPS. Pildomajam Komi
tetui už nepranešimą kuo
poms svarbesnių žinių, kaip 
tai buvo su ”Moterų Balso” 
sustabdymu ir tt.

Nutaita duoti pasargą or
gano administratorei, kad 
genaus tvarkytų išsiutinė- 
jimą "Mot. Balso,” kad jį ga 
lėtų gauti visos narės kartu

Nutarta surengti Lawren- 
ce rajono naudai piknikų.

Priimta protesto rezoliu
cija prieš klerikalus.

LMPS. II rajono organiza
torė M. Miebelsonienė inga- 
liota parūpinti reikalau
jančioms kuopoms kalbėto
jus.

LMPS. Ii rajono III-čia 
konferencija nutarta laikyti 
gruodžio mėnesy. Cambrid- 
•ge, Alass.

Užbaigiant konferenciją 
p-lės Ona ir Prudencė Žvin- 
giliutės padainavo, Vikšnai- 
čių Julytė padeklamavo, 
trumpas prakalbėles delega
čių atsisveikinimui pasakė 
B. Bubliauskienė ir M. Mi- 
el>eiso nienė.

Konfereneija užsidarė 
4:20 vai. po pietų.

O. Bubliauskienė, pirm.
O. Sumulenienė, rast.

•W

LMPS. II rajono II iumfe- ; 
rencijos laikytos 26 gegužės 

1918, Šauto Bostone.
Konferenciją atidarė 

11:15 vai. prieš piet LMPS. 
II rajono organizatorė M. 
Michelsoaienė Lietuvių So
cialistų svetainėje po num. 
376 Broadway, ir paskyrė 
mandatų priėmimui komisi- 
jon J. Sarapienę ir F. Rama
nauskienę. Iki komisija sa
vo pareigą atliks, buvo pa
kviesta p-lė Z. M. Puišiutė 
pasakyti prakalbą.

Komisijai mandatus per
žiurėjus, peršaukta delega
čių vardai. Delegačių su 
mandatais buvo išviso 35.

Nuo 61 kp. Loveli, Mass.
— M. Karkutskiutė.

Nuo 13 kp. So. Boston, 
Mass. — J. Sarapienė, E. 
Čeiklenė, N. Januškienė, F. 
Ramanauskienė. Z. M. Pui
šiutė, ir J. Stropienė.

Nuo 22 kp. Montelio, 
Mass. — B. Bubliauskienė, 
M. Vikšnaitienė, A. Turskie- 
nė, P. Kripaitienė, AL Bub- 
liauskiutė, E. Lipskaitė ir M. 
Daržinskiutė.

Nuo 27 kp. Cambridge, 
Mass. — O. Kvietkauskienė, 
F. Savickiutė ir V. Kvetkau- 
skienė.

Nuo 55 kp. Haverhill, 
Mass. — A. Kancevičiutė, 
M. Gardžiui ienė.

Nuo 34 kuopos Fitchburg, 
Mass. — P. Petkevičienė.

Nuo 49 kuopos Brighton, 
Mass.
Brukienė, Bushmienė ir G. 
Kubilienė.

Nuo 52 kuopos Stoughton, 
Mass. — A. Petrukaitienė, 
K. Railienė ir J. šidlauskiu- 
tė.
Mass.L? BekešienTirAL'j0!' issiskverbė stambi klai- 
Pilkauskienė da. Ten sakoma. perengė

Nuo 8 kuopos Lawrence, prakalbas LDLD. kuopa, o 
Mass. — A. Mulakiutė, A. turi būti Lietuvos Dukterų 
Vilkaitė ir K. Dadgiutė. ~ V

Nuo 2 kuopos Worcester, Jąs kalbėjo ne apie LDLD.
Albss.9^ Aksomavičitrtė ir tik apie L. D. Dr-ją. m. 
Gribavičienč.

Delegatėms ženklelius pa
sekti paskirta J. Sarapienė..........
ir F. Ramanauskienė. lieivio 21 numery Baranau- 

Nutarta suteikti spren-skas papeikė Dr. Matulaičio 
džiamasis balsas rajono sek-.paskaitą, kad preiegentas 
retorei O. Samulenienei. ! patarė mažiau mėsos valgy-

Konferencijos uirmininkekbusybs, 
išrinkta B. Bubliauskienė, tam.buv0 alsK“’kaa.Gakta’
- raštininke - O. Samulį:ras ‘uos P3*?.™™8 aa'į%ne
nienė. Komisijon įnešimams Prasima^ tik is praatikos 
sutvarkyti išrinkta Z. M.' sveika’
Puišiutė, M. Vikšnaitienė, J. ■«“ tatai kentaa. Bai-anaus- 
Sarapienė ir M. Bu'oliaus- ^a? P®1® U2ty ėjo

;daktaro Matulaičio pastabą: 
Pereitos konferencijos\G«rb.ial?’W

protokolas priimta vienba!-'^: as^pzguiu <ialy kus.KU, 
šiai. Iš rajono valdybos ra. Pn/ereią maz:au mėsos val- 
portų patirta, kad prie rajo-l®4, 
no priklauso jausftopo/ir

iti. o ta kokia yra, nėra svei- ' * • V a V ■ • SJ
S. Uždavinis.

Hartford, Conn. — "Ke- 
  22 numery tūlas A.- 

ti pakviesti draugę Baltru- t. duoda man pamokslą, 
šaitienę is Pittsburgo; jai kajp turiu mandagiai elg- 
atsisakius, pasirūpinti gauti tis. Ačiū, pamokinimų ne- 
kitą kalbėtoją. I reikalauju ir palieku juos

Apsvarsčius 13 kuopos į- pačiam mokytojui, nes jei 
nešimą, kad pakeisti propor- niokės mandagiau elgtis, tai 
ckmališkas mokestis į rajo-'gavo melavimų laikraščiuo- 
ną, nutarta, kad vietoj pro- se neskęibs. Taipgi patar- 
porcionališkų mokesčių kie- ‘
kviena kuopa mokėtų po $2 
metams.

Nutarta neišgalinčioms 
savomis lėšomis surengti 
prakalbų, esant reikalui su
rengti rajono lėšomis.

Apsvarsčius LMPS. orga
no "Moterų Baiso” išsiutinė- 
jimo klausimą, nutarta rei
kalaut, kad organas butų 
išsiuntinėjamas reguliariai ___ _________ _______
kas mėnuo paskirtu laiku. Į Vilijos ciiorai. Vilijos cho-

Auką $25.12 nuo 8 kuo- ras, nors ne taip skaitlingas, 
pos Lawrence, Mass., pelnas kaip Aušros, bet d. Pruselai- 
nuo parengto vakaro, šuva- čio gerai išlavintas ir dai- 
žiavimas priėmė karštu dėl-—'------- ------------------------
nų plojimu.

Apsvarsčius įnešimą, kad 
"Moterų Balso” administra
tore išduoto kas 6 mėnesiai 
raportą, įnešimas vienbal
siai užgirta.

Nutarta išnešti pix>testo

A. Ficevičienė, M.

Kas
Rumford, Me. — "Kelei-

Nuo 50 kuopos Gardner, vio** 22 num. korespondenci-

da. Ten sakoma: perengė

Draugystė, tai gi ir kalbėto-

Evmuikis.

HaverhiU, Mass. — ”Ke-

i daktaro Matulaičio pastabą: 
! "Gerbiamieji, nepaskaitykit,

priverčia mažiau mėsos vai

ras mėsos ir tikro grūdo bal- 
tani™ S’“^72X1los duonos ntra gal!nia ®au” P*“rajono izue rano^i . czroi-

Apsvarsčius 22 kuopos už^ktinaį 
įnešimą, kad surengti pra-| 
kalbų maršrutas, nutarta; 
surengti ir maršrutui atlik- leivio”

(Feljetonėlis).

gresas pasilenkdamas ir 
mandagiai nusiimdamas sa
vo skrybėlę.

—Koks navatnas reikala
vimas! — pastebėjo Papro- 
tis.— Koks reikalas žmogui 
kilnotis, kuomet jis gali ra
miai sau sėdėti ant vietos?

—Tas gali prigulei nuo 
mano ūpo — atsakė Progre- 

’jsas. — Jei aš turėčiau tru
putį daugiau laiko, aš. mie
lai apsiimčiau šitą klausimą 
su tamsta padiskusuot, bet 
aš skubinu toliau. Ar tams
ta mane praleisi?

—Tamsta kalbi gana ge
rai ir aš neturiu nieko tam
stai užmesti — prisipažino 
Paprotis, visai nesijudinda
mas iš vietos — bet aš ti
kiuos, kad tamsta ir pats su
pranti, jog aš turiu apie tai 

I gerai pagalvoti ir negaliu 
pasitraukti iš kelio nepa
žvelgęs į dalyką giliau. 
Katron gi pusėn tamsta ke
liauji? Gal būt, kad ir aš 
galėsiu eit sykiu?

—Aš einu pinnyn; — at
sakė Progresas.

—0, ne! — sušuko Papro
tis. — Aš galėčiau su tamsta 
pavaikščiot ant vietos ir ap
linkui, bet aš nekuomet nei
siu pirmyn.

—Tai ar tamsta mane pra
leisi? — atkartojo Progre 
sas jau tvirtesniu balsu ne
gu pirma.

—Aš nemanau, kad tams
ta būtinai to reikalausi, ma
tydamas, jog aš tam daly
kui nepritariu — aiškino 
Paprotis.

—Aš tamstos nesuprantu 
— atsakė Progresas.—Tam
sta gali sau sėdėt ant vietos, 
jei tamsta to nori, bet aš tu
riu eiti pinnyn. Pasitrauk!

Ir Progresas žengė pir
myn.

—Tik nekelkime kovos! — 
pagrūmojo Paprotis, dary
damas karingą pastovą.

—Kova bus tik tuomet, 
kuomet tamsta nesitrauksi 
iš kelio.

Progresas pastūmė Pa
protį ir nuėjo sau pirmyn.

—0 Jėzau, koks tas Pro
gresas žiaurus ir nesukalba
mas žmogus!. — murmėjo 
atsikėlęs ir braukdamas nuo 
savęs dulkes Paprotis. — 
Jei čia butų kur polįcmanas, 
aš tuojaus tą tvarkos ardy
toją areštuočiau!

7?

VISUOMENĖS ŽINIAI.
Po Penn. valstija valkiojasi 

nekoksai J. Kiji&ukizis ir užra
šinėja "Keleivi,” bet vieton "Ke
leivio’’ prisiunčia žmou'ėms ”V. 
Lietuvninkų’’ arba kita koki lai
kraštį, kurio žmonės nenori. 
Balandžio 22 jis užėjo pas ’’Ke
leivio” skaitytoją Juozapą Ži
linską ir paėmė -S2.00 prenume
ratos už ”Keleivj” bet vieton 
"Keleivio” užrašė "Vienybę 
Lietuvininkų”

Taipgi apie Pittstoną ir jo a 
pielinkėse vaikščioja tūlas J. 
Acus-Acaris jis vadinas ir kito
kiais vardais. vTas žmogus turi 
ir "Keleivio” kvitų knygutę su 
numeriais nuo 9SOO iki 9825. Jis 
užrašo "Keleivi” bet pinigu re
dakcijai nepriduoda; užrašo 
"Ateitį” už tuos pinigus.

Todėl pranešame, kad tiems 
agentams kurie neturi iš "Ke
leivio” Red. paliudijimo pini
gų neduokit, nes Redakciją 
tokius agentus neatsako. (

"Keleivio” Adm.

N. A.

čiau pasimokyti da ir skaity
ti, kad mokėtų suprasti, jog 
kur kalbama apie davatkas, 
nekalbama apie visas mergi
nas. F. G.

Watcrbtiry, Conn. — Ge
gužės 26 d. čionai buvo Auš
ros dr-jos surengtas didelis 
koncertas draugijos 5-meti- 
nių sukaktuvių apvaikščiojl- 
inui. Dalvvavo Aušros ir

nuo ja pagirtinai. Be chorų 
dalyvavo ir pagarsėję musų 
solistai: p-lė Jablonskaitė iš 
Woreesterio ir J. Butėnas iš 
New Yorko. Koncertas bu
vo puikus, tik gaila, kad 
publikos buvo mažai.

Dėdės žentas.

BISKELIS PAGALVO
JIMUI.

•Jeigu jus kenčiate delei 
skilvio negerovių: užketėji- 
mo, galvos skaudėjimo ir tt., 
tai tas yra aišku kiekvie
nam, kad vaistas, kuris išva
lo visą skilvį ir tuo pačiu lai
ku sutvirtina virškinimo 
systemą, turi suteikti pagal
bą šitame varginančiame 
padėjime. Trinerio Ameri
koniško Kartaus Vyno Eli- 
xeris susideda iš karčiųjų 
žolynų, turinčių gydančias 
ypatybes, kurios išvalo skil
vį, ir iš tyro raudono vyno, 
kuris sustiprina systemą. 
Tai labai priimnus vaistas ir 
jus busite tikrai juomi pa
tenkinti. Medikalis mėnesi
nis žurnalas gegužės nume
ry rašo: "Viskas yra gera, 
kas išeina iš Trinerio labo
ratorijos." ElLxerio kaina 
aptiekose $1.10.

Trinerio Linimentas netu
ri sau lygaus vaisto nuo reu
matizmo, neuralgijos, strė
nų gėlimo, nikstelėjimų, rau
menų sukimo, niežulių, kojų 
pavargimo ir tt. Kaina 35 
ir 65 c. aptiekose. Išsirašant 
— 45 ir 75c. Joseph Triner 
Co., 1333 — 1343 So. Ash- 

’land Avė., Chicago, III.

knygos
SOCIALIZMO TEORIJA 

’ 1 Parašyta kiekvienam suprantama kalba, sociaiizro 
čia išguldyta* tekioj aiškioj formoj, kad -kas tų knygą perskaitys ir 
gerai ją sau į galvą įsidčs. tas galės sukirsti kad ir stipriausi seci- 
a|ŪHnp priešų. Yra tai didžiausia argumentų sutrauka diskusijoms 
ir prakalboms Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir pa
skaitas skaityti.. RAINA 25c.

CARA8 SIBIRE

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sų. kampas Cross Str., 
arba 28 Chandler St netoli Castle Sų.,
. BOSTON, MASS.

I I
I

pu

C
Kada persisaldai

DIDELA PROGA
DĖL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

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

kaip tai nerviu. paliks išgyd.vnti ant visa
dos per vartojiroa. gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydo jau tukstAnfius vyru ser
gančiu lytiškoms ljgums. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu. kad nustoet 
vyriškumą. kad esate nusllpnejt-siam 
padėjime, gultos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu lig* arba kitos ligos 
puslęs. nemielus sapniai, tolime sutikti 
žinonius. kaip tai daro nekurie. paiikste 
išgydynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpu laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
vpatibems. Dėl atydos. idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles tą pada
ris. igsiunsme jums DYKAI kompletigką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant'15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru dėl apmokėjimu liešu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atvdą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas igsigydymui. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai igsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatideliokite. ta.ip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinimą ir mes 
išsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

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

r

e

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

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

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adresuokit

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Rnsijos Revoliacijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carų ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 2a c, o mes prisiusime 
jums paveiklių. Galite suvyniot 25c. 
į popiecų ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresų,

"KELEIVIS”
255 Broadway,

.South Boston, Mass.

įtajnk kaklą, krutinę ir apačias kojų 
D-ro McMsr’to

PMN-EXPEUER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir ®e. buteliuką* visose aptiekose arba 
v stačiai nuo 
•F. AD. RtCHTUR A CO.

T4-SO WaaMuc«M gtmK. Nsw Verti, N. Y.

<

a t

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVĮ.”

■

AB NORI. KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Mga taip, tai naaipirk

KREST KENMIŲ.
• (i niekad nepamirš jas, »•» 
kendžių gardumas priverčia ja 
jus mylėt. Reikalaukit visur i) 
visados Levney'a Crest Kės 
džip. Jeigu negali gaut kitur 
tai prisiųsk mums dolerį, < 
gausi vienų svarų geriausi 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bos tom
K. MDLAUSKA®

M

Akušerka
Mrttssl kars* W«smss M r *1 esi 

CsBecc. Drtltauri. M*.
Pssekmfncsl atlieka savo darb* prie 

CtmdysM. Šaipei evtaikta riaokias rodės ir 
pareita invairiose notaro JtaoM.

F. Stropiene, 6
SO. BOSTON.

AntSI 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, V J118- 
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai 

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

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL

Aš, Alena lostovska, pasin 
dau visai publikai akyse.

»;>
i> U* BROADWAT, 

SOUTH BOSTON. MASS J

Kas man* išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirrnimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su- 

'] teikdavo daug man nesmagumo—<t- 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima Kauti geresniubse saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: ___

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės aw visokių bloga***

J. BALTRŪNAS, Prof.
1787 S. Halated St, Tel. Canal 6417. 

Chicago, IH.
■tų apgarsinimų turėtą perskaityt 

kiekvienas, Ukirpt ir pasilikt

WKKKieiGroOKK)IOIOK*yjlOmiOMOIOIO^

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinsiu, kad Jus sočėdyait pini 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. K 
mes imam materiją iš genijų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl Stata* 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko xn» 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI IŠVALOM IR l&PROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ ĘUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaine 

prieinama.

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

Telefonas: So. Boston—21611

KARE IR LIGOS!
v

KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

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

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BKDFORD A VENŲ®, BBOOKLYN, N. Y.
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PROGRAMO PROJEKTAS.
10. Mes reikalaujame, kad įstatymai ir , 

gyvenimo praktika nebūtų taikomi sulyg’ 
įsiviešpatavusios krikščioniškos ar kokios 
kitos sektantiškos doros, bet sulyg mokslo 
ir gamtos taisyklių.

I. VARDAS.
LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ SUS1VIE- 

NU1MAS AMERIKOJE.

II. TIKSLAS.
ši organizacija tveiiasi ir gyvuoja ne 

kaipo skirtinga politiška partija, bet kaipo 
organizuota spėka vedimui kovos su visais 
atgaleiviška£s elementais, kurie trukdo 
žmogaus minties plėtojimąsi, kurie pasto
ja kelią visokiam progresyviui veikimui, 
kurie savo prietaringom religijom ir kitom 
idėjom, trukdo demokratijos įsiviešpata
vimą ir kurie vienokiu ar kitokiu keliu pa
sidaro varginančia našta musų visuome
nei. Vedimas kovos ir suleidimas žinoji
mo apie religijų istorijas, politikoj, eko
nomijoj, gamtos moksluose ir tt., yra mu
sų tikslu.

IIL BUDAI.
Kad musų tikslas liktų kaip galima pla

čiau įkūnytas, mes:
1. Turime fondą, kuris susideda iš na

rių duoklių, aukų, pelno nuo parengimų, 
literatūros ir tt., iš kurio bus visada pavar
tota reikalinga suma musų kovos vedimui 
ir apšvietos skleidimui.

2. Mes rengsime publiškus susirinkimus, 
kur bus arba mokslai išguldinėjami arba 
nurodynėjami tikslai progreso trukdyto
jų, arba bus skelbiamos pirmeiviškos, su 
mokslu neprieštaraujančios idėjos.

3. Mes remsime pinigiškai ir darbu visas 
pirmeiviškas draugijas, kuomet jos reika
laus musų pagalbos kovoj su atgaleiviais 
arba apšvietos platinime.

4. Mes visa savo išgėlė prisidėsime prie 
kovos teismuose, jeigu juose bus teisiami 
žmonės arba organizacijos už agitaciją 
prieš religiją arba skelbimą su mokslu su
kančių idėjų.

5. Per iaikraščius Įvairiose kalbose ir 
ypatiškai, mes aiškinsime visuomenei, ko
kio šlykštaus melo if kokių nešvarių prie
monių griebiasi musų tautos atgaleiviai, 
kad pakenkus laisvės plėtojimuisi tarpe 
lietuvių.

6. Mes darysime Įvairius parengimus su- 
drutiuiniui savo organizacijos ir išreiški
mui musų užsibriežto tikslo.

7. Mes leisime laikraščius ir knygas, kur 
bus išguldinėjami laisvamanybės tikslai, 
nušviečiami bėganti nuotikiai, išgudinėji- 
mi tūli mokslo dalykai ir vedama agitacija 
už musų organizaciją.

Konstitucija.
LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ SUSIVIE

NIJIMO AMERIKOJE.

STRAIPSNIS I. 
L. L. S. A.

1. ši organizacija užsivadina Lietuvių 
Laisvamanių Susivienijimas Amerikoje. 
(Angliškai — Lithuanian Freethinkers 
Federation of Ainerica); sutrum pintoj 
formoj L. L. S. A.

2. Agitacijos ir propagandos dalbą tvar
ko centre komitetas, katras susideda iš 
7-nių ypatų: centro sekretoriaus, centro 
kasininko ir 5 pildomojo komiteto nariu.

3. L. L. S. A. kuopos turi turėt čarterius 
gautus iš L. L. S. Centro.

Pasarga: Naujai susitvėrusios L L S. 
kuopos turi tuoj raportuoti L. S. S. Centro 
sekretoriui, jis naujas kuopas aprūpins 
čarteriu ir kitais patarimais.

IV. REIKALAVIMAI.

1. Mes reikalaujame, kad visos sektan
tiškos mokyklos, kokiomis yra ir musų 
taip vadinamos parapynės mokyklos, butų 
valdžios uždraustos ir kad tik viešose mo
kyklose butu leidžiama vaikams mokintis

< gTyno mokslo, be priemaišo biblijų ir prie
taringų religijų.

2. Mes reikalaujam, kad šventadienius 
nubalsuotų patįs šalies, valstijų arba mies
tų gyventojai, kaip jie balsuoja kitus daly
kus, ir kad tais šventadieniais jokis biznis 
(išskyrus aptiekas ir kitas būtinas įstai
gas) nebūtų leidžiamas atidaryti, ypač 
bažnyčios, kurios vargina žmones šventa
dieniais, o jų gyvenimui visai nėra reika
lingos.

3. Mes reikalaujame, kad bažnyčios, 
kliostoriai ir kitokios religiškos įstaigos ir 
turtai butų apdėti mokesčiais, kaip ir pri- 
vatiškas turtas, nes ne visi žmonės tiki ir 
ne visi vienaip tiki, todėl nereikia jų vers
ti mokėti taksas, kad bažnyčios galėtų 
tarpti be mokesčių.

4. Mes reikalaujame, kad kunigai ir jo
kie dvasiškiai nebūtų samdomi publiškais 
pinigais atlikinėti savo burtus kalėjimuo
se, armijoj ar kur kitur.

5. Mes reikalaujame, kad religiškom 
sėklom butų uždrausta steigt prieglaudos 
ir labdarybės įstaigas, nes Į jas patekę 
žmonės priversti lieka būt vergais tų reli
giškų sektų, šitie dalykai turi likti publiš
kais ir valdžios kontrolėj.

6. Mes reikalaujame, kad valdžia neskir
tų jokių turtų nei privilegijų nei vienai re
ligiškai sektai ir kad valdžia nepalaikytų 
teismuose ir kitose Įstaigose religiškų ce
remonijų nei sektantiškų knygų bei kitų 
daiktų garbinimo.

7. Mes reikalaujame, kad prezidentas, 
nei jokis kitas vaklininkas neturėtų tiesos 
paskelbti pamaldų, religiškų švenčių bei 
religiškų pasninkų.

8. Mes reikalaujame, kad prisiega duo
dama teismuose, užėmus valdininko vietą 
ir kitur varde dievo butų panaikinta ir kad 
garbės žodis po bausme butų įvestas jos 
vietoj.

9. Mes reikalaujame, kad Suvienytų Val
stijų federalė konstitucija, valstijų konsti
tucijos ir pildymas tų konstitucijų butų 
taip sutvarkyta, kad nebūtų jokių patai
kavimų nei krykščionybei nei kokiai kitai' 
sektai. 1

STRAIPSNIS H. 
Nariai.

1. L. I„ S. nariu gali būti kiekvienas lie
tuvis bei lietuvė turinti nemažiau amžiaus, 
kaip 18 metų, pilnai sutinkąs su Laisva
manių programą ir prižadąs pildyt L. L. S. 
status ir nutarimus, taipgi mokėti visas 

paskirtas mokestis.
2. Narį priima kuopa, rekomenduojant 

bent vienam kuopos nariui. Narys persi
keldamas iš vienos kuopos kiton, turi tu
rėti paliudijimą iš pirmosios kuopos apie 
savo narystės stovį.

3. Ypata gyvenanti tokioj vietoj, kokioj 
nesiranda kuopos, gali priklausyti į L. L. S. 
caipo pavienis narys, tik turi užsimokėt iš 
calno tiesiog centran 1 dolerį už metų lai
tą, kaipo metinę duoklę. Tokie nariai yra 
priimami į L. L. S. per centro sekretorių 
ir kasininką.

4. L. L. S. narys negali būt nariu jokios 
catalikiškos bei sektantiškos organizaci
jos katros tikslu yra remti tikėjimiškos 
mokyklos bei tikėjimišką literatūrą.

5. Kiekvienas L. L. S. narys priklausan
tis į L. L. S. kuopą, turi mokėti regulia
riai metines mokestis į kuopos iždą, vieną 
dolerį į metus ; iš to įmokėto dolerio, kuopa 
25 centus pasilaiko savo kuopos ižde, o li
kusius 75 centų pasiunčia į L. L. S. centro
ždą adresuojant vardu centro sekreto

riaus, o čekį išperiant ant vardo centro 
kasininko.

6. Pasibaigus metams, jeigu narys laike 
3-jų mėnesių neuŽMmoka už sekančius me
tus 1 dolerį, tas nebsiskaito L. L. S. nariu.

7. L. L. S. kuopos turi tiesą priimti na
rius savo kuopon už mažesnę metinę mo
kestį negu doleris arba ir visai dykai, bet 
už tokius narius pravalo atlyginti pati kuo
pa iš savo iždo pasiunčiant į I- L. S. cent
rai! iždą metines mokestis 75 centus už 
kiekvieną tokį narį,

8. Ypata, kaip greit lieka nariu šios or
ganizacijos, taip greit įgauna pilnas tiesas 
L. L. S. reikaluose.

9. Nariai įstojanti į šią org. nemoka jo
kių įstojimo mokesčių, bet tik iškaino už
simoka 1 dolerį kaipo metinės duoklės.

10. Nariai šios organizacijos, lankantis 
augštesnes mokyklas, yra paliuosuojami 
nuo metinės duoklės.

11. Išleistas knygas šios organizacijos 
visi nariai gauna dykai.

STRAIPSNIS IL 
Centro komitetas.

1. Visų L L. S. reikalų vedimui bei tvar
kymui yra renkamas komitetas dvejiems 
metams iš 7-nių ypatų: centro sekreto- 
risu, cent. kosininko ir 5-kių pildomojo 
komiteto narių.

2. Centro komitetas yra renkamas vi
suotinu balsavimu (referendumu) iš dvi
gubo skaičiaus kandidatų nominuotų irgi 
visuotinu balsavimu.

3. Centro valdyba atsako už L. L. S. tur
tą, veda visą organizacijos tvarką ir ap
sprendžia santikius su kitoms organizaci
joms.

4. Centro valdyba savo veikimą paskel
bia bent sykį ar du į mėnesį viename iš tų 
laikraščių, kuris yra organu L. L. S.-gos.

5. Visi kuopų bei pavienių narių įneši
mai ir Pildomojo Komiteto sprendimai turi 
būt sutvarkomi suredaguojami centro sek
retoriaus ir patalpinami į L. L. S. organą 
dėl žinios visų organizacijos narių.

6. Esant L. I.. S. centro ižde pinigų, cen
tro komitetas turi rūpintis leidimu laisva
maniško turinio knygų ir užlaikyti bent 
vieną nuolatinį organizatorių katras orga
nizuotų naujas L. L. S. kuopas ir skleistų 
Laisvamanybės idėją tarpe lietuvių liau
dies, grynu žodžiu ir platintų laisvaraaniš- 
<o turinio literatūrą.

STRAIPSNIS V.
Rajonai.

1. Tinkamesniam vedimui agitacijos, ne
mažiau kaip 2 L. L. S. kuopos gali sutverti 
rajoną.

2. Rajonus savo vidui iniame tvarkymo
si turi pilną autonomiją.

3. Rajono konferencijų nusprendimas, 
kas liečia L. L. S., be jokio kuopos bei pa
vienių narių parėmimo, yra centro komite
to leidžiami balsavimui.

STRAIPSNIS VL
Suvažiavimai.

1. Suvažiavimas gali būt sušaukiamas 
matant reikalą Centro Komiteto, bet C. K. 
tą sumanymą turi paduoti visuotinam na
rių nubalsavimui. Visuotinas balsavimas 
turi galę C. K. įnešimą patvirtinti ar at
mesti.

2. C. K turi galią paskirti vietą ir laiką 
j. L. S. suvažiavimui.

STRAIPSNIS Oi. 
K«epos.

1. Nemažiau kaip 5 žmonės gali sudaryti 
L. L. S. kuopą.

2. Reguliariai kuopos susirinkimai būti
nai turi įvykt sykis kas trįs mėnesiai; bet 
esant reikalui, kuopa susirinyimus gali su
jaugti taip tankiai kaip tankiai verčia rei
kalas.

3. Kuopos susirinkimai dienotvarkio yra 
sekanti:

a) Susirinkimų atidarymas,
b) Pirmininko rinkimas.
c) Pereito susirinkimo protokolo skaity

mas.
d) Kuopos valdybos ir komisijų rapor

tai.
e) Laiškų ir pranešimų skaitymas.
f) Atidėti reikalai.
g) Nauji reikalai.
h) Susirinkimo uždarymas.
4. Kuopos reikalų vedimui yra renkama 

sekanti kuopos valdyba vieniems metams: 
Organizatorius, protokolų raštininkas, iž
do raštininkas, kasininkas ir literatures 
agentas.

5. Už L. L. S. įstatymų arba nutarimų 
nepildymą centro komitetas turi teisę 
kuopą suspenduoti ir teikė 6 mėnesių, jei
gu kuopa neprirodo savo nekaltumą, centro 

. komitetas prašalina tokią kuopą iš L L S.,
ir atima čerterį. * ,

STRAIPSNIS VII. 
Referendumas.

;j3:
1. L. L. S. konstitucija gali būt pakeis

ta arba dapildyta tiktai visuotinu L. L. S. 
narių baisa v i fru, (referendumu) du treč
daliu balsų didžiumos balsuojančių narių.

2. Įnešimą referendumui turi tiesą duoti 
kiekviena L. L. S. kuopa ir kiekvienas L. 
L. S. pavienis narys (reiškia tas pavienis 
narys katras priklauso prie L. L. S. pavie
niu. Bet toks Įnešimas, pirma negu bis 
leidžiamas referendumui, turi būt būtinai 
paremtas 2-jų L. L. S. kuopų arba 5-kių 
pavienių L. L. S. narių, reiškia tų, kurie 
nepriklauso Į kuopą, bet tiesiog Į L. L. S.

3. Paremtą Įnešimą, centro sekretorius 
tuojaus turi perleist per kuopas ir pavie
nius narius nubalsavimui. Pasekmes balsa
vimo turi sugrįžti laike 2-jų mėnesių pas 
centro sekretorių.

4. Rajonų konferencijų arba C. K. Įne
šimai, be jokio parėmimo leidžiami bal
savimui.

5. Visi įnešimai referendumui per kuo
pas bei pavienius narius, turi būt siunčia
mi centro sekretoriui.

6. Balsavimų blankos yra siunčiamos 
kaip kuopoms, taip ir pavieniams L. L. S 
niariams.

STRAIPSNIS VIII.
Trečiųjų Teisinas.

1. Nesusipratimus rišti tarp L. L. S. na
rių yra naudojamas trečiųjų teismas ren
kamas iš pačių L. L. S. narių.

2. Narys nepasitenkinęs vietiniu Tre
čiųjų Teismo nuosprendžiu, turi tiesą ape
liuoti j L. L. S. centro valdybą. Tad centro 
valdyba sudarys nauja Trečių Teismą ir 
tas teismas bus galutinas.

PASTABA.
Visos Lietuvių laisvamanių Susivieniji

mo kuopos, būtinai privalo tuoj sušaukti 
susirinkimus ir perbaldavę šį L. L. S. pro- 
gramo ir konstitucijos projektą, pranešti 
man pasekmes.

L. L S. sekrt. Julius Mickevičius, 
1505 N. Paulina St., 

Chicago, III.

Laisvoji Mintis
Kapų pagimdyta, vargų išauklėta
Iš dulkių pakilki laisvoji mintis!
Ir sparnais galingais aprėpk 

visą svietą.
Te miegantis svietas atmerkia akis!

True translation filed with the post- ’ 
master at Boston, Mass., on June 
12, 1018, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

Lygi užmokestis 
už lygų darbą.

Išleido Komitetas, Besirūpinąs Rei
kalais .Moterų Industrijoje, Šalies 

Gynimo Taryba.

Buletinas No. 10.
Viena žingeidžiausių pa

sakų, kurią galima papasa
koti ryšyje su kare, yra pa
saka apie moterų darbus, 
fabrikuose ir šapose kariau-, 
jančiujų tautų. Anglijoje, 
kaip jauni vyrai apleido ko
legijas ir pasiėmė ginklus, 
tuojaus kolegijų mergaitės 
apleido mokslą ir Įstojo į a- 
municijų dirbtuves. Kaip 
jaunesnieji darbininkai ap
leido savo darbo vietas ir ap
sivilko kariumenės arba lai
vyno uniformas, taip tų pa
čių darbininkų seserįs užsi
dėjo tam tinkamus drabu
žius ir įstojo į jųjų darba
vietes.

Pas moteris yra tiek jau 
patriotiškumo, kiek pas vy
rus, ir jos daro kas tik gali
ma, kad laimėjus karę. Ka
rės laimėj’imui reikia dviejų 
kariumenių — vyrų ant mū
šio lauko, o namieje darbi
ninkų pagaminti amunicijos, 
šautuvų, maisto ir drabužių 
kariaujantiems. Šitoje ka
rėje Įvairių tautų moteris 
sudaro dirbtuvių kariume- 

nę. Anglijoje, kaip ir Fran- 
cijoje, milionai moterų pa
aukavo viską, kad pagelbėti 
savo šaliai.

Anglijoje, kur jau veik 
per keturis metus moters at
likinėja įvairius darbus, 
daug, ko patirta sulig to, 
kaip reikia tvarkyti moterų 
darbą. Tarpe kit-ko yra nu
spręsta, kad kur moters at
lieka vyrų darbus, tai mote
ris turi gauti vyro uždarbį. 
Kada į čia pribuvo pirmutrj | 
nis karės komitetas iš Ang- į 
lijos, idant duoti šitai šaliai ■ 
patarimus, kaip geriausiai 
atlikt kares darbus, vienas 
pirmesniujų išsireiškimų < 
buvo, kad moters, atlikda- 
mos vyrų darbus, turi gauti 
lygų už tokį darbą atlygini
mą. Vėliaus, kada Suvieny
tos Valstijos išsiutinėjo ka
rės darbams planus po visą 
šalį, lygus uždarbis už lygų 
darbą buvo tvirtai reika
laujamas.

Priežastis tam yra aiški. 
Nors daugelis vyrų dalyko 
nepermatydami mano, kad 
tatai yra negerai, vienok jie- 
jie privalo tatai remti, nes 
siekis tokio reikalavimo yra 
pačių vyrų apgynimas. Jei
gu moteris dabar dirba dirb
tuvėse, užiindamos vyrų vie
tas, ir jeigu jos dirbs už nu
žemintą uždarbį, tai tokių 
darbų uždarbis bus žymiai 
nužemintas. Čion gręsia 
vyrams didesnis pavojus, ne
gu moterims. Karei pasi
baigus ir vyrams sugrįžus iš 
karės lauko jiejie norės gau
ti atgal savo darbus ir tikė
sis gauti tokį jau uždarbį, 
kokį pirmiaus gaudavo. Ką 
jiejie tuomet ras? Jiejie ras, 
kad moters atlieka jų dar
bus už mažesnį atlyginimą, 
negu jiejie gaudavo. Jau ne
bus progos reikalauti uždar
bio pakėlimo. Jiejie bus 
priversti dirbti už mažesni 
uždarbį, arba turės kitur jie- 
škoti užsiėmimo; tas bus ne
teisinga.

Taigi, dėlei tos tai priežas
ties daugelis žmonių reika
lauja, kad kur moters dirba 
vyrų darbus, jos turi gauti 
už tokį jau darbą tokį atly
ginimą. Tuomi bus apsau
gotas vyro užsiėmimas. Ta
tai yra vienas teisingiausių 
būdų apsaugojimui tų vyrų, 
kurie išstato savo gyvastį 
pavojun ir reikalui prisiė
jus tą gyvastį atiduoda už 
savo šalies likimą.

Suvienytos Valstijos re
mia tą sumanymą per darb) 
departamentą. Komitetas 
besirūpinąs moterims indus
trijoje, šalies Gynimo Tary
bos šaka, lyginai kaip ir vi
sos unijos, kurios surištos

•

I

su Natioiial Women’s l raiie 
Union League, remia tą 
darbininkas, vyras ar mote
ris, kurie atlieka lygų dar
bą. privalo už toki darbą! 
reikalauti lygų atlyginimą ‘ 
bei užmokestį.
sumanymą. Kiekvienas I

PILIEČIAI.
Jei nori tikru informacijų ar

ba jei jums reikia rodos, kuria 
galėtum tikrai pasitikėti kas-link 
bile kokio kaudveninio klausinio 
jūsų kasdieniniame gyvenime, 
arba reikaluose surištuose nū 
darbu arba namų, tai ateik j ofi
są Massachusetts Bureau of 
Immigration, Room 109, Statė 
House, Boston.

Jei nesusikalbi šios šalies kal
boj, tai bus duotas perkalbėto- 
jas, kurs išklausys jūsų reikalus.

Šisai biuras yra Įsteigtas jūsų 
apsaugai, jūsų patarnavimui ir 
mielai suteiks 
mus dykai.

Ateik pats, 
ir lietuviškai, 
riau į

visus patamavi-

arba rašyk, kad 
jei tas juras ge-

■ >

Massachusetts Bureav of Immigration
Koom 1M, St*te Hanae. Bostoa

kSKAUDANčios kojos. Nusipirk mostfes
iuvargintom, skaudančioms kojoms * fNi _ ,______________ ___

Sloano Linimentas suteikia greitą pa
galbą, nereikia intrinti, 
skausmas pereina.

Švaresnis negu limpantis 
bei mostis, negadina odos.

Turėk po ranka bonkutę

nikstelėjimo, išsisukimo,

ištepti ir 

pleisteris

įurek po ranka bonkutę nuo reu
matizmo, nauralgijos, strėnų gėlimo, 
nikstelėjimo, išsisukimo, sąnarių, 
sustingimo dantų gėlimo, užsidrėski- 
mo ar skaudulių.

Sloaris 
Liniment Įs K/LLS PA/JY

1 *—•—•—-———•-

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

| J. A. Katkus
Į LIETUVIŠKA AGENTŪRA
| LAIKRAŠČIŲ. ..........— ........
• MOFONU. R
i
I«-
I

■
■

| 222 Sagamore St, Pittsburgh, Pa. • 
f, , . - n - - - - - r - I

, KNYGŲ, GRA
MOFONŲ. REKORDŲ, STO
ROMS PGPIERŲ.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ.
| Bunu už Berkaibėtoją visokiuose

TAI BUSI GRAŽUS! Ją ifr&ha 
Mentholatum Co. Prieš eisiant rdt 
ištepk veidą znosčia per kelia vaka
rus, o padarys veidą tyru ir akaiatfu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galtt 
siųst ir stampoms (25)

J. RIMKUS >
■» . *•

R. F. D. 3, BOK 17, Sotithbury, 
------ ---------------------------------------------- jk

t■
I reikaluose arba teismuose. Su- i
> teikiu visokias informacijas už-. Į

idyką. LAUNDRY.
JONAS A. KATKUS.

Dr. A. Montvid '
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

Chicago, III. ,
Miesto offisas: 
1553 W. Madison Street, 
Suite 600—612 
Valandos: 10-12 ryte. 
Phone Haymarket 2563.

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

Nedėldieniais priima tik iškaino 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVI.”

VYRAS
TAI ĮDOMIAUSIA KNYGA LIETUVIŲ 

KALBOJE.
Pirmu sykiu lietuvių kalioje išeina šitos rūšies knyga, kurioj 

aiškiai, plačiai ir atvirai išaiškinami
VISI SVARBIAUSI VYRIŠKOS LYTIES KLAUSIMAI.
Pav: Kodėl vyra: netenka vyriškumo nusilpsta lytiškai, pirais 

negu susilaukia vidurinio amžiaus:
Kaip apsisaugel nuo daugelio nesmagumų, au kuriais beveik 

kiekvienas vyras šiandien susiduria: kaip apsisaugoti nuo daugeito 
vyriškų ligų ir daugybės kitų nuot'.kių. kurių daugiausiai sutinka 
vyrai vien dėl nežin®j:mo, o paskui patenka į visokių šundaktarių 
rankas, kurie netik ištraukia bereikalingai pinigu*, bet kartu ir 
sunaikina jų sveikatų.

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

Ji pilna daugybės visokių, moksliškų ir teisingų paaiškinimų, 
su daugeliu paveikslą, kurią minėti apgarsinime, nematom reik* 
lo. Jos autorius, daugeliui lietuvių žinomas -

DR. A. J. KARALIUS.
Kad padarius, ją pilnai atsiekiančia savo tiksią, netik jis pats dėjo 
visas pastangas, liet dar pasikvietė ir anglų geriausius daktarus, 
profesorius. Kaip tai Dr. Robinson ir kitus. Knygos didumas apie 
250 puslapi:?, 5x0. Kaina prenumeratos keliu S1.25, o kaip išeis 
iš spaudos, apie gruodžio mėnesį bus $1.50

Šita knyga nebus laikoma viešuose knygynuose ir nebus par
davinėjama knygų k: autu vės e, užtat spausdinsime tik tiek, kiek 
bus užsisakę is anksto. Todėl kiekvienas:, kuris nori žinoti augš- 
čiau suminėtus ir daugelį nitų dalyku, meldžiame siųsti prenume
rata, $1.25 pas leidėjus, arba reikalauti platesnių paaiškinimų ši- 
tokią adresu:

K. BAR NES,
344 W. 35-TH PLACE.

I

r.

CHICAGO. ILL.

’nJPfMpnl

Pasekminga skilvio gyduole
Skilvio ligose yra reikalinga gyduolė, kuri ne vien sutvirtintą visą 
vidurių systemą, bet taipgi nustatytų ir tos sy s te mos 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 Ritters) suteiks jums puikią pagalba. Jus veikiai 
pasijusite geriau, jūsų apetitas liks geresniu, užkietėjimas pranyks, 
nevirškinimas bus prašalintas ir visa virškinimo systemą sutvirtinta.
Ypatingai pasiūloma seniems ir silpniems žmoneaM ir sveikai autiem 

iš po ligos, kaipo lengvą paliuomsojaatį toniką.
Ir sveiki žmonės turėtų imti prie progas dažą minėta tonika. 

Reikia imti prieš valgį.
Parsiduoda visose aptiekose Kaina 75c. ir $1.54. Jeigu jūsų ap- 

tiekorius neturėtų, reikalaukite, kad užsisakytų. Jei jis jums nepri- 
statys, rašykite mums tiesiog, o mes prisiusime jums į namus už at
laikytą kainą.

W. F. SFAVERA CO, CEDAR RAPIDS, IOWA.
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f KELEIVIS.
MUSŲ KLERIKALŲ TA-I 
KYBĄ IR JOS BIURAS.

So. Bostono šv. Petro Lie
tuvių parapijos bažnytinėj 
svetainėj 5 d. birželio buvo; 
viešas susirinkimas, kame 
kalbėjo klerikalų Tarybos 
Washingtone užlaikomo biu
ro vedėjo Bielskio asistentas 
Česnulevičių?.

Nekalbant apie visų mi-
Pereitą nedėldieni Com- neto, biuro nuopelnų Cesnu- 

mon sode buvo mas-mitin
gas pripažinimui Rusijos 
Sovietų respublikos.

Draugas James Oneal iš 
New Yorko tarp kita ko iš
reiškė reikalavimą, kad da
bartinei Rusijos valdžiai bu
tų duota laiko išparodyti sa
vo pastovumą. Jis nurodė 
kad po apskelbimo Suvieny- . .----- ;
tų Valstijų Neprigulmybės tų vai žios apie lietuvius ir 
Dekleracijos praėjo 14 me
tų, iki galiaus nusistovėjo A- 
merikoje Įsteigta naujoji 
valdžia.

Tolesniai jis tęsė: ” 
kio’Lenino valdžia pripažis- _ 
ta, kad demokratinė valdžia vo veikalui 

’• ■ * . medžiagą, 1
(Česnulevičiui) jis peržiūrėjęs

Vietinės Žinios
True translation filed with the pust- 
master at Boston. Mass., on Jline 
12, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

REIKALAUJA PRIPA
ŽINTI TARYBŲ VAL

DŽIĄ.

. levičiaus išgyrimus, prisiei- 
, na pasakyti bent tatai,' kas 

parodo, kekių nesąmonių ta- 
, sai klerikalų ’ vice-ambasa- 
. dorins’' nesigėdija pasakoti, 
. matomai, manydamas, kad 
. ir visi tiek apie dalykus iš- 
. mano ir juos supranta kiek 

tamsi davatka. Girdi, Su- 
_ venytę Valstijų ir net alian-

Lietuva \ isokiu informaci

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia L- S. S. 60 kp. VI Rajouo naudai,

Panedčlyje, 17
* Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki nakties.

Caledonia Grove, prie Charles River
Spring S>t., West Roxbury.

1918
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Jauna Mergina
Kuri moka anglišką kalbą 

ir bent kiek supranta lietu
viškai, lai atsikreipia bile 
laiku j ’Kelcivio” ofisą, 

255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

i

PIRKITE ŠERUS.

“VILTIS” Publishing Company
SHENANDOAH, PA.

Laikraštis "Darbininkų Viltis,” įsteigtas 1903 metuose, iš privačių 
rankų pereina ; nuosavybę bendrovės. "Viltis Publishing Co.,” kuri 
yra padavus aplikaciją čarteriui. Minėtoji bendrovė leis laikraštį ne- 
priguhningoje, pažangioje dvasioje, lnsikorporuoja ant $10,000.00. In
korporavimo viršininkai yra: Prezidentas — P. W. Birštonas, buvęs 
skvajeris ir ”Susv. L. A.” pirmininkas; kasierius — Julius Luščins- 
kas, iždininkas bankos "Miners Banking Trust CompanySekreto
rius -7- V. J. Šliakys, "Darbininkų Vilties” įsteigėjas ir redaktorius.
Norėdami turėti draugų ir talkininkų po visą Ameriką, šiuomi ap
skelbiame plačiai visuomenei ir subskripciią minėtosios bendrovės 
šėrų. Šerai yra po $25. Norintys pirkti šėrą arba kelis Šerus, tegul 
pinigus siunčia draugijos iždininkui: Mr. Julius Lushinsky, Trcas., 
MINERS BANEIN’G TRUST Co., Shenandoah, Pa. ir drauge tegul 
duoda žinią sekretoriui: -Mr. V. J. Szliakys, -10 So. Bowers str., She
nandoah, Pa. Kas pirma norėtų platesnių žinių laiškų, tegu kreipia
si šiuo adresu: (24)

’ VILTIS” PUBLISHING COMPANY, 
Shenandoah, Pa.

REIKALINGAS 
BARBERIS.

Vienas kad dirbu visą laiką; 
antras — lik vakarais. . Mokau- 

l tys tą amatą atsišaukit tuojaus. 
! Mokestis gera geriems darbinin
kams. (?)

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

Puikiausia vieta visoj Bostono apielinkėj; svetainė-šokiam randasi ant van
dens ir yra viena iš didžiausią kur gali šokti 1,(W> porj. Orchestra bus viena iš 
geriausią, kuri griežš visokius šokius. Gražus daržas su puikiais žolynais, kur 
galima bus žaisti visokius žaislus, taipgi ant upės randasi valtis, kur galima ra
miai irties per tykiai bėgantį vandenį. Todėl visi yra .kviečiami ir visi busite už- 
gan dinti. Saldys valgiai ir šalti gėrimai bus suteikiami.

Rengimo Komitetas
PASARGA: Važiojantiems iš Bostono, reikia imti elevaitę South iki Forcst Kilis 

i o iš ten paimt karų Charles Rirer Bridge, jis nuveža iki daržui. Iš l’-ostono tik 
; 5 centai iki pikniko vietos.
i

i lai reikštų, kad klerikalų 
"biuras” užgniaužia visokį 
Amerikos lietuvių baisą, pa- * 
smerkianti kaizerio krimi
nalius darbus.

Amerikos lietuvių klerika
lai suaukautais žmonių pini
gais pasiuntė Europon savo: 
atstovą kun. Bartušką ir už-1 
laikė ji. Klerikalų fondas 
taip pat užlaikė ir J. Gabrio 
Informacijos Biurą” Švei
carijoj. Tas biuras pagami
no tąjį memorandumą, po 
kuriuo Amerikos lietuvių 
.ardu pasirašė klerikalų at
stovas kun. Bartuška. Tuo 
memorandumu prašomą 

} Lietuvai vokiško kraujo ka
raliaus.

Kokios aplinkybės Ameri
kos lietuvių klerikalus vertė 
šitokį prašymą per savo ats
tovą kaizeriui paduoti? Ar 
tos, kad pagelbėti kaizeriui 
nusiplauti tuos purvus, ko
kiais pasaulio akyse ji sute
pė jo darbai ?

Akyvaizaoje visa to, kaip 
mes, Amerikos gyventojai, 
galime leisti klerikalams vi
su lietuvių vardą teršti tam
siais jų darbais? Visuome
nė privalo pareikalauti, kad 
nusų klerikalai viešai pa- 

; merktų tarnaujančius kai
zeriui Lietuvos klerikalus ir 

vo atstovą Bartušką.
J. B. Smelstorius.

Seredos vakare, 12 birže
lio, Brightono Lietuvių ko
operacijos salėj bus didelis 
mas-mitingas rengiamas vi
sų-Brightono lietuvių pro
gresyvių draugijų dėl išreiš 
kimo protesto prieš kaizeri 
ir jo talkininkus, mūsiškius 
klerikalus. Kalbės Michel- 
sonas.

LSS. 60 kuopos susirinki
mai likos nuo nedėldienio 
perkelti ant ketvergų vaka
ro. Šis susirinkimas Įvyk? 
13 d. birželio, ateinančio ket
verge vakare. Visi nariai 

1 privalo atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų ap-

jų kreipiasi i Tietekio ;’Wu-; kaiP Česnulevičius pasakoja, 
rą.’’ Bet štai po tu netrukus! 
sako, kad ką-tlk kalbėjęs su 

Troc- vienu Har\ ardo universiteto
profesorium, renkančiu sa- 

i apie lietuvius 
kurią davęs jam 

peržiūrėti;
ir radęs tas

l negali gyvuoti greta auto
kratijos ir jų tarpe eina ir 
eis griežta kova. Leiskite .. .... .. 
daryt intervencijas, leiskite 'jsas žinias profesoriui pa 
kelti kontr-revoiiucijas Ru
sijoj, o kas atsitiko su, Fin- 
liandija, tas pats atsitiks su. 
Rusija.

”Už vieną aš esmi dėkin
gas, kad prezidentas AVilso- 
naš permatė dalykus, prieš 
keliatą mėnesių analyzuoda-; 
mas tarptautinę situaciją; 
jis stojo prieš visokį Japoni
jos kėsinimąsi Įsikišti į Ru-4 
sijos reikalus. Jis priparo- 
dė, kad jis yra iš visų alian- 
tų augštų valdininkų labiau
siai permatančių, kad jei* 
svetimos šalis Įsikiš, Sovie
tų valdžia bus nugriauta ir 
nauja valdžia Įsisteigs, kad 
padarius sąryši su Vokieti
jos valdžia, tuomet jus turė
site ’trijų (valstybių) sanda
rą,’ susidedančią iš prūsiš
kojo militarizmo, Rušij ~>s; 
militarizmo ir Suomijos ari 
stokratijos. Mes reikalau j 
jame pripažinti Rusijos Ta
rybų valdžią, nes tatai pilnai 
sutinka su musų tarptauti
niais idealais ir taip gi pil
nai sutinka su sąjungininkų 
tikslais — sunaikinti vokiš
kąjį miiitarizmą.”

Antras kalbėjo

duotas katalikų priešų, nes 
lietuviai katalikai perstatyti 
prasčiausioj šviesoj. Vadi
nas. Bielskio biuras visiems 
informacijas duodąsy o pro
fesoriuj tų žinių apie lietu
vius turėjęs kreiptis pas 
laisvamanius, kurie katali
kus perstatė jam negražioj 
šviesoj...

Tolesniai, girdi, Bielskio 
”biuras’' turis tokią reikš
mę, kad visų pavergtų tautų 
atstovai, norintieji su savo 
prašymais kreiptis i Suvie
nytų Valstijų valdžią, pirma 
pasiunčiami lietuvių ”amba- 
sadon.” Bet kada lietuvių 
atstovai atvykę Washingtu- 
nan, lai prezidentas Wilso- 
nas net labai svarbų ministe
rių kabineto posėdį pertrau
kęs, kad pasitarus su lietu-' 
vių atstovais... Tik nežinia, 
kodėl bijojo tos garbingos 
musų klerikalų "ambasa
dos’’. "ambasadoriaus” var
dą paminėti, pastabėdamas, 
kad jo vardo garsinti nerei
kią. Reikalavo iš žmonių, 
kad jie taip kaip kad ispažin- 

j ties, reikalui atiduotų iki pa- 
Antras kalbėjo Suomi jos Į skirtinio savo skatiko ’ biu- 

ambasadorius, draugas Nu- r®” užlaikymui, o tasai biu- 
ĮraS' nuveiksiąs tiek, kad 
krikščionis laimėsią (?), c 

į visiems socialistams busią 
į kartuvės pastatytos...

Visos los nesąmonės gali! 
i vien juoką išsaukti minti
jančio žmogaus veide, te
čiaus šito klerikalų "vice-į 
ambasadoriaus" sekančius j 
sakinius ir užreiškimus rei
kia pabriežti ir insidomėti.1 
nes jie jeigu nėra svarbus, 
tai labai-labai neaiškioj švie
soj stato musų klerikalus ir, 
jų biurą.

Teisindamas vyskupą Ka- yvaretVmui.
revičių, Česnulevičius užrei- ------------ --------------------
škė, kad Kerevičiaus darbas _ p^Rs.,Dl<įlxA.. -}1’tomobhjus 
D6F3 biOgclS, nes JIS jį atlikęs 1917 m. mažai važmėtas vežimas kaip

orteva.
Rusų žurnalistas iš Nevv- 

Yorko kalbėjo rusų kalboje 
Ilgas ir entuziastiškas mi
nios šauksmas pasiliko Ru
sijos oficialę Sovietų vėlia
vą, kuri užpievėsavo sale A- 
merikos vėliavos.

Priimta rezoliucija, rei
kalaujanti iš Suvienytų Val
stijų valdžios pripažinti Ru
sijos Sovietų respubliką, kas 
sutvirtintų tarp šių dvieili 
šalių broliškus santikius., 
Taipgi rezoliucijoj sakoma:' 
"Reikalaujame iš Suvieny
tų Valstijų ir Sovietų val
džių bendro koojieratyvi > 
veikimo pergalėjimui prū
siškojo militarizmo ir nušla- 
vimui nuo žemės paviršiau 
junkerizmo, imperializmo ii 
autokratijos ant visados." 
Taipgi protestuojama prieš

I

* ‘ . I
Japonijos veržimąsi Į Rusi-i 
jos žemę.

Susirinkime dalyvavo virš 
3,000 žmonių. Nutarta rezo
liucijas pasiųsti Suvienytų 
Valstijų prezidentui, šalies 
senatui ir kongresui.

|
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VASARINIS KI KSAS.
Muzikos mylėtojų patogu

mui Įsikūrė Lietuvių Muzi
kos Konservatorijoje vasari
nis kursas, kursas a.stogų. 
Kursas tęsis 20 dienų, — 
prasidės S d. liepos ir baigsis 
28 d. liepos.

Šio kurso tikslu yra tai 
išdėstymas teoretinės muzi
kos dailės prieinamu budu 
net ir tiems, kurie mažai 
muzikoje prasisiekę, ir kad 
davus tvirtą pamatą sava-; 
rankiam tolimesniam as
mens besivystymui, kad mu
zikos linkmėj galėtų leng
viau veikti.

1. Prirengimas choro ir 
orchestrų vadovų.

2. Supažindinimas su Įvai
riais klasiškais instrumen
tais.

3. Supažindinimas su bal
so dynamika. .

4. Paaiškinimai apie inst
rumentų diapazonus.
• 5. Išaiškinimas žmogaus 
balso diapazonų.

6. Teorija atokumai gry
ni. sumažinti ir padidinti.

7. Atokomų arba interva- 
llų išplėtojimas; konsonan- 
sai ir dissonansai.

8. Modulacija balsų iš to
no ftoną.

9. Dirigavimas.
... . . _ , , , Teorija bus užsiimama suKuoveikiausiai alsauKtų sa-! piekvjenu asmenim atskirai,

i 
i

į
I

naujas, parsiduoda už $600, savinin
kas išeina į karę.

BUČERNĖ. vieta išdirbta ir apgy- 
iietuviais ir lenkais, verta 

; *1,500; parsiduoda už $8(»0. Savinin-

J. KUPSTIS,
395 Broadn ay. So. Boston. Mass.

DIDELIS PIKNIKAS.
Šv. Juozapo- L‘r-ja iš Nevtou Upper 
Pails, Mass., reilgia iškilmingą 12-tą 
savo Piknikų, kuris įvyks

-1 Liepos-Jul}, 1918 menių. 
Gold Spring Grove Darže 

NEVVION UPPER FALLS, MASS. 
Prasidės 12 vai. dienų ir trauksis iki 
vėlybai nakčiai., Visi vietos, ir apie- 
iinkės lietuviai yra kviečiami atsilan
kyti, o mes užtikrinam, kad- kiekvie
nas turės gerų progų pasilinksminti. 
Bus šaltų gėrimų ir gardžių užkan
džių, šokių, šaiuimų ir kitokių pasi- 
linskminimų. (25)

KOMITETAS.

BOSTONO APIELINKĖS 
FERMERIAMS.

Kas turi Bostono apielin- 
kėj parankių vietų pikni
kams ar šiaip draugiškiems 
išvažiavimams, netoliau 
kaip 15 centų nuo Bostono, 
teiksitės pranešti apie tai

(sekančiu adresu:
M. M. Plepys, 

5 Thomas Park, 
So. Boston, Mass.

Parsiduoda Kriaučių 
Dirbtuvė.

Lietuvių apgyvento) 
nijoj per ilgus metus 
išdirbtas biznis. Dėlei prie
žasties išvažiavimo, parsi
duoda pigiai, kreipkitės:

A. Liutkus,
673 N. Main Str., 

Montello, Mass.

kolo- 
gerai

I
APTIEKA H

Teisingiausia ir Geriausia | į

Sutaisom Receptus su di-:; 
džiausią atyda, nežiūrint ar iš ■> 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš-į j 
ki. Gyduolių galite gauti, ko-!! 
kias tik pasaulyje vartoja, taip-H 

. gi visados randasi lietuvis ap- į 
tiekorius. j;
EDVARD DALY, Savininkas

18 Broadvay, So. Boston. t 
Galite reikalauti ir per laiš-Į 

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

I
Į

i

I
i

5> DAKTARAS
A.L. KAPOČIUS;

LIETUVYS DENTISTAS. j 
$ VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.'

Nuo 2 iki 9 vak. |
NEDĖL10MIS 1 

iki 1 v. po pietų, j 
Ofisas "Keleivio” name.

^251 Broadway, tarpe C ir D St».j 
SO. BOSTON. MASS.

z—t t/"--—*"

t

J

Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkėj

Gyduoles sutaisome j < ~ 
ir prisiunciame Į 

visokias, j

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
25c
50c
25c

)

)

)
>

i

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

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl 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

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Famoda plaukams...............
Vaikų ramintojas ...............
Nuo suirimo nervų...........
Bobro lašai .. .a...............
Nuo saulės nudegimo .... 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų . —....................... 75c
Kraujo Valytojas..................1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo ............. $1.00

50c 
20c 
2t>c 

1.00 
1.00
50cREIKALINGI VYRAI.

Pennsylva nijos pytnyčiosc. 
operuojant 40 pljtnyčių, darbas 
sus metus. Uždirba_ nuo $25.00

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 -1IERZ (25)

2 Carlislc st„ netoli Greanwick st„ 
NEW YORK, N. Y.

!

Męs 
išti- 

iki 
$35.00 savaitėje. Nėra jokių ncsusi-

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

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

tris kartus sąvaitėje.
Kiekvienas gali pasirinkt1 

sau speciali dalyką: dainavi 
mą,t pianą, klarnetą, korne
tą ir tt. — bus lavinamas at
skirai du kartu sąvaitėje.

Kitos lekcijos bus išdėsto
mos bendrai.-

28 dieną liepos — kvoti
mų diena. Išlaikę kvotimus 
gaus tam tikrus L. M. Kon
servatorijos paliudijimus., 
Neišlaikę kvotimų šiaip 
daug ką naudingo patirs ir 
toliaus galės lavintis ir vė 
liaus kvotimus laikyti.

Nesivėlinkit, bukit laiku 
visi, kuriems rupi dailė, ku
riems muzika guli prie šir
dies.

Mikas Petrauskas,
769 Broadvvay,

So. Boston, Mass.
N. B. i ž visus kurso aug- 

ščiau pažymėtus dalykus 
mokestis 25 dol. Užmokėti 
reikia iškalno.

P. S. Maloniai prašyčiau 
kitų laikraščių paminėti.

7/»
II

Nemesk nieko šalin!
Bet ypatingai pianus, kuriu 

• prekė labai pakilo. Duok sutai
syti ir tuomet vietoj seno, turė
site naują, gražy.

Sutaisau senus pianus, sude
rinu (tuni.iu), nupališuoju ir 
viską, kas tik reikalinga patai
sau pagal naujausi būdą.

Norintiems pirkti naujus pie
nus patarimą suteikiu dykai. 
Reikale kreipkitės šiuo antrašu: 

BIL SIMONAVlciUS, (25)
37 Portland SlM

Cambridge. Mass.
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EILIŲ KNYGA
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Gražiausių Dainų ir Najausių

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

aplinkybių verčiamas. Ko
kios tos aplinkybės buvo, 
Česnulevičius • nepasako., i- . • t 51,OW; parMuuT>ua uz ^ovv. oaviiuA1CK paS3UllS J3U Žino — tai kas turi išvažiuot. Kreipkitės pas: 
jos buvo musų klerikalų no
ras palengvinti kaizeriui joi- 
imperialistinius siekius at- i 
siekti. I

Girdi, sociaiistai šūkauja.,11 
kad jie tą Karevičiaus dar-;" 

jbą atidengė, bet tai ne sočia- 
ilistų nuopelnas, nes ”Suvie- " 
nytų Valstijų šnipai Berlyne;" 
dviems savaitėms pirma ne- " 
gu Karevičius Berlynan at- " 
vyko jau žinojo su kokiu tik- '1 
siu jis atvyksta... Mes viską u 
geriausiai žinome, ką alian-;” 
lai mano apie lietuvius ir 0 
Lietuvą... Visi socialistų pro- '' 
lestai prieš mus neturi jo- ” 
kios vertės, nes viskas, kas " 
tik nuo lietuvių Washingto- " 
nan atsiunčiama, eina per " 
musu biuro rankas. Mes "

i

Milžiniškas. protesto 
mitingas.

Ateinančioj nedėlioj, 16 
birželio, So. Bostono lietu
vių progresyvės organizaci
jos bendromis spėkomis ren
gia milžinišką protesto mi
tingą prieš kaizeri ir jo ber
nus dėl pavergimo Lietuvos.

Mitingas bus Lietuvių Sa
lėj, kertėj E ir Silver sts. 
Prakalbą pasakys "Kelei
vio” 
sonas. Pradžia 7:30 vai. tome vertu, o socialistų pro- 
vakane. Ateikit visi, kas tik testo rezoliucijoms yra gur- 
gyvas ir kam tik rupi Lietu-’Ims. 
vos laisvė. I <’
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redaktorius S. Miche!-'valdžiai priduodame, ką ma- "

I Jeigu ištikrujų taip butų, Į

t
: ‘ < -J ia.

i

Severos Gyduoles užlaiko' 
šeimynos sveikata.

Strėnų Skaudėjimas
yra vien simptomas draugaujan
tis kitiems nesmagumams. Tatai 
paprastai paeina nuo kokios nors 
inkstų arba pūslės betvarkės ir 
reikalauja greitos priežiūros ir 
gerų gyduolių. Tokiuose atsitiki-

tis kitiems nesmagumams. Tatai 

inkstų arba pūslės betvarkės ir 
reikalauja greitos priežiūros ir 
L ’
muose mąs patariame vartoti

Severa’s
Kidney and Llw Rtariy

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Keper.ų). Pamėgink ją nuo per- 
tankaus arba nuo skausmingo 
įšs. šiapinimo, arba duokite ja vai
kams nuo lovos šlapmimo. Ji su- i 
teiks palengvinimą nuo geltligės 
ir skilvis rugitumo ir prašalina 1 
tinimą kojų. Pilni nurodymai i 
randasi prie kiekvienos bonkos.

Kaštuoja 75 ct. ir $1.26.
Parsiduoda visur aptiekose. i

W. F*. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS. IOWA

* 4
' l f

■ž..- V.

I. STONE.
Kampas Broad way ir B st.. S. Bostone

Žiūrėkit! Vėl atdaras storas, ku
riame gaiitc gaut visokių drapanų 
moterims ir vyrams ir gražių aprė- 
daiu vaikams. Ateikit ir persitikrin- 
kit kaip viskas pigiai parsiduoda. (26)

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419. 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MA88.

SHStefetetefc*

Pirmutinis Bostone Lietuvis
Į) 
!

kuris turi

Siutų, Overkotų ir Rainkotų Krautuvę.
Taipgi užlaikom visą eilę auksiniu, sidabrinių ir 

auksuotų daiktų, visokios rųšies laikrodžių.
Priimam užsakymus ir pristatom j 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. *

Papuošta daugeliu sp.ih uotu puikiu paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų 

dekiainuot ant viešų susirinkimu.• * *■ 
Knygoje trijų rūšių eilės:

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

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JČSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
, Kiekvienas nusipirkęs tą knyga pasidžiaugs. Pinigus geriau

sia siųst **Money Orderiu.” popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte. užrašius aiškiai adresus sava ir "Keleivio” ir prili- 
pyt už 3c. markę.

"KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.
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