
% ./KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia J. G. Gegužis & Co.

Prenumerata metams:
Amerikoje ...............................
Kanadoj ir užrubežiuose ....

Prenumerata pusei metų
Kanadoj ir užnbežiuose .... $1.25
Amerikoje ................................. * *
Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

**Keleivis,” S. Boston, Mass.

“KELEIVIS”-
LITHUANIAN WEEKLY

Pnblished by J. G. Gegužis & Co.
Every Wednesday in Boston, Mass.

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New England and about 500,000 

in the United Statės. ' '
«* k 
X

The Best Advertising MediunC
Advertising rates on application.

Ali communications should be 
addressed to:I “Keleivis” S. Boston, Mass.

B----- ------------------- ----- ------------------------------------------

Mft ■ Telephone:
11U. go. Boston, 5C6

SO. BOSTON, MASS., 26 BIRžELIO-JL NE, 1918 M.
"Entered as Second Class Matter” February 23,1905, at the Post Office at Boston, Mįiss., under .the act of March 3, 1879.

Telephone:
So. Boston, 506

—

Metai XIII.
True translation filed with the post-rnaster at Boston, Mass., on June 
26, 1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

AUSTRŲ OFENSYVAS 
PASIBAIGĖ KATASTROFA.

______ *
AUSTRŲ NUOSTOLIAI 
SIEKIĄ 180,000 VYRŲ.
Kaip praneša Stefani ži

nių agentūrą, austrų ofensi- 
vas Italijoj pasigaibė di
džiausiu jiems nepasiseki
mu. Apskaitoma, kad aust
rai per šitą ofensyvą neteko 
apie 180,000 kareivių, ne
skaitant didelių sandelių ir 
daugybės amunicijos, kurią 
paėmė italai.
AUSTRIJOJ LABAI NE

RAMU.
Didelė stoka Austro-Ven

grijoj maisto sukėlė daug 
sensacinių paskalų. Vienas 
jų sako, Kad buvo jau pada
rytas pasikėsinimas ant Au
strijos karaliaus gyvasties. 
Šitas paskalas tečiaus nepa
tvirtintas.

Nėra vienok abejonės, kad 
krizis Austrijoj jau nebetoli. 
Nors apie tikrąjį dalykų sto
vi mažai kas žinoma, bet ir 
iš tų trumpų žinių, kurios 
išsisunkia per cenzūrą ir a- 
teina čionai per neutrales 
šalis, matyt kad Austrijos 
žmonės jau neturi ko valgyt, 
kad daugelyje vietų buvo 
jau riaušių ir valdžia labai 
bijosi visuotino streiko.

Budapešto mieste, Veng
rijos sostinėj, įvyko tarp 
policijos ir streikierių susi
rėmimas. Kovoj krito 45 
žmonės.

Vienos miesto galva šau
kėsi į Vokietijos generolą 
Ludendorfą, kad prisiųstų 
nors kiek maisto. Luden- 
dorfas atsakė, kad jis jokio 
maisto negalįs Į Vieną siųsti, 
nes ir Vokietija jo neturinti. 
Budapešto miestas taipgi 
atsisakė duoti Vienai kokią 
nors pagalbą.
VOKIETIJOJ DARBININ- 
KAI ŠAUDOMI TAIKOS 

DEMONSTRACIJOJ.
Londone gauta per Stok

holmą žinių, kad paskuti
nėmis dienomis Hamburge, 
Berlyne. Koelne ir kituose 
Vokietijos miestuose buvo 
daug demonstracijų, kurio
se darbininkai reikalavo 
baigti karę. Per ta’s demon
stracijas daug darbininkų 
buvę areštuota ir keliolika 
nušauta.
DIDELI STREIKAI VO

KIETIJOJ.
Londono "Daily Mail” ga

vo iš Haagos žinių, kad pe
reitą ketvergą V okietijoj 
prasidėję dideli streikai dėl 
sumažintų porcijų. Pareinėj, 
Muelheimo ir Koelno mies
tuose sustreikavo 20,000 a- 
municijos darbininkų.

Sugrįžę Haagon olandai 
darbininkai pasakoja, kad 
Koelno mieste 9,00) streikie
rių Įtaisę demonstraciją. 
Policija nenorėjusi procesi
jos leisti, bet nieko nepada
riusi. Demonstrantai išėję 
Į atvirą vietą ir turėję pra
kalbas. Kalbėtojai užreiš- 
kę ”Jeigu mes negausim 
daugiau valgyt, mes neisim 
dirbti.”

Vienas olandas sako, kad 
tarp Kruppo dirbtuvės dar
bininkų Essene siaučianti 
raupų epidemija.

ITALAI PAĖMĖ 45,000 
BELAISVIŲ IR DAUGY

BĘ GROBIO.
Piavos upė pilna negyvų 

teuionų.
Italijos ambasada Wa- 

shingtone gavo iš Romos ži
nių, kad italai visu frontu 
pradėjo prieš austrus ofen
syvą, paėmė 45,000 belaisvių 
ir galybę grobio. Italams 
daug padėjo ir Amerikos la
kūnai.

Oficialis pranešimas iš 
Romos sako:

"Italų ofensyvas prasidėjo 
nedėlioj. Kuomet artilerija 
nušlavė nuo upės visus aus
trų tiltus, išskirus tik vieną, 
nesulaikomu smarkumu me
tėsi pirmyn pėstininkai. Pa- 
tvynusia Piava dabar plau
kia tūkstančiai lavonų iš au
strų divizijų, kurios kelda
mos per upę buvo italų arti
lerijos sutrupintos.

”Italai atakavo trini ko- 
lumnom, sulaužydami prie
šininko linijas ties Della Bei- 
la Madonna ir Nervesa. Pa
staroji vieta jų buvo tuojaus 
užimta. Nuo Maserdos iki 
San Donnos austrai atkak
liai priešinosi, bet galų gale 
buvo pervaryti per upę.

”San Donnos apielinkėj 
mušis siaučia dar visu smar
kumu. Mes jau paėmėm 
daugiau kaip 45,000 austrų 
nelaisvėn. Mums taipgi te
ko milžiniška galybė grobio. 
Amerikos lakūnai padėdami 
musų kariumenei parodė di
delio narsumo.”

I
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KYNAI VERČIA ŠĖMIO- AnipinlfA|i9| VA-
novą NusiGiNKLi oTi. HineriKonai humuse vo- 

kiečius ties Cantigny.Iš Charbino pranešama, 
kad francuzų ir anglų karės 
vyrai Mandžiurijoj jau pri-. Anksti 20 birželio rytą a-
pažįsta, jog Bemionovo žy- merikonai pradėjo šturmuo- 
gis pneš bolševikus rytų Si- įj vokiečiu, ir kulkasvaidžių

AUSTRAI ŠAUKIASI Iš 
VOKIETIJOS DUONOS.

Amsterdam. — Žinios iš 
Vienos vokiečių laikraščiuo
se sako, kad sumažinimas 
duonos porcijų iššaukė dide
lį subruzdimą po visą Aust
ro-Vengriją. Visi Austrijos 
laikraščiai be partijų skir
tumo protestuoja prieš šitą 
žingsnį, reikalauja ji tuo
jaus atmainyti ir šaukia, 
kad Vokietija duotų Austri
jai duonos.

AUSTRIJOS MINISTE- 
RIAI REZIGNUOJA.

Amsterdame gauta iš Vie
nos žinių, kad visa A.ustri- 
jos ministerija nutarusi re
zignuoti.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad prieinieras Seydler viso 
kabineto rezignaciją jau pa
davęs karaliui. Karalius 
ketinęs duot atsakymą pe
reitoj nedėlioj.

Pasinaudodami valandos 
svarbumu, socialistai parei
kalavo didelių pagerinimų 
darbininkams kaip antai di
desnės algos, lengvesnio 
darbo (nes žmonės nedaval- 
gę), trumpesnių valandų ir 
taip toliaus.

SAKO, AUSTRIJOJ GE- 
NERALIS STREIKAS.

Iš Šveicarijos pranešama, 
kad gauti tenai iš Austrijos 
laikraščiai rašo, jog Austri
joj dabar jau prasidėjo ge- 
neralis streikas. Apie tai 
praneša Vienos ”Zeit” ir 
*’Neuste Nachrichten.”

bire susmuko pirma laiko. lizdus ties Cantigny kaimu.
Nors mūšiuose jisai nesąs Visų pirma amerikonų arti- 

da sumuštas, tečiaus jis esąs lerija uždėjo už vokiečių po- 
apsuptas stipresnių spėkų zicijų baražą, kad jie nega- 
ir turįs trauktis Mandžiuri- lėtų pabėgti. Paskui pasipy- 
jon. Kynų valdžia pareika
lavusi, kad perėjęs rubežių 
jis tuojaus nusiginkluotų ir 
atiduotų visas savo armotas 
ir amuniciją. Jis atsisakęs 
šitą reikalavimą išpildyt, bet 
prisipažįstąs, kad jeigu są
jungininkai neateis jam Į 
pagalbą, tai ginklų atidavi
mas bus neišvengiamas.

Bolševikams, kurie veikia 
prieš Semionovą, padeda a- 
pie 3,000 vokiečių ir austrų 
karės belaisvių. Jų kariu- 
menėj esant? įvesta gera dis
ciplina ir ji turinti du orlai
viu. Visi kazokai, kuriuos 
Semionovas buvo suorgani
zavęs užimtose vietose, pe
rėjo, bolševikų pusėn. Jie 
buvo prisidėję prie Semiono- 
vo kada jisai buvo paėmęs 
viršų, bet kuomet dabar ji
sai buvo priverstas bėgti ir 
tų kazokų apgyventas vie
tas užėmę bolševikai, jie pa
metė Semionovą ir sugrįžo 
prie bolševikų. Kazokai esą 
tos nuomonės, kad rusams 
nėra reikalo muštis su bolše
vikais ir paliuosuotais karės 
belaisviais.

Sakoma, kad generolo 
Orlovo kariumenė, kuri bu
vo siunčiama. Semionovui Į 
pagalbą, taipgi nutarusi nei
ti toliau, sakoma, kad su 
bolševikais nėra reikalo 
muštis.

Rytų Mandžiurijos pasie
nyje pasirodęs koks tai ge
nerolas Kalmakovas, kuris 
taip-pat pradėjęs prieš bol
ševikus kampaniją. Birže
lio 17 jisai atakavęs bolševi
kus apie Grodekovą ir nu
stūmęs juos atgal. Bet bol
ševikų kariumenė padarė 
kontr-ataką ir generolas 
Kalmakovas buvęs privers
tas pasitraukti į Pogranič- 
nają.

Iš Šanghajaus pranešama, 
kad nuo generolo Semionovo 
atsimetė ir prie bolševikų 
prisidėjo iš viso 3,000 kazo
kų. Žinia sako, kad pereida
mi bolševikų pusėn kazokai 
išmušę visus Semionovo ofi- 
cierius.

lė per viršų pėstininkai ir 
paėmė apkasus. Kaikurie 
vokiečiai bandė bėgti per 
baražą, bet veik visi jie žu
vo tarp sprongstančių bom
bų ir amerikonai paskui ra
do daug vokiečių lavonų. Pa
imti nelaisvėn vokiečiai sa
ko, kad jiems buvę Įsakyta 

: laikytis-iki paskutiniųjų. Ir 
i tą galima buvo spręsti iš at- 
I kaklies jų kovos. Tečiaus 
i mušis buvo trumpas. Vokie- 
, čių pozicijos likos kaip šluo
ta nušluotos. , j.

True translation filed with the post- 
■ master at Boston, Mass., on June 
26, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

20 METŲ KALĖJIMO Už 
SKELBIMĄ BIBLIJOS. 

MOKSLO.
New York. — Josephj 

Rutherford ir šeši kiti "pas-j 
terio" Russellio pasekėjai, 
kurie prigulėjo prie ”Tarp
tautinės Biblijos Mokinių 
Draugijos," gavo 20 metui 
kalėjimo už prasižengimą 
prieš "espionage” Įstatymą 

į Jie buvo kaltinami keturiais 
prasikaltimais: konspiraci
ja, nepaklusnumu, neištiki
mybe ir priešinimusi drafto 
Įstatymui.

"Teismo nuomone, religi
nė propaganda, kurią vedė, 
šitie žmonės po visą Ameri
ką ir tarp musų sąjunginin
kų, yra daug pavojingesnė, 
negu divizija vokiečių ka-l 
riumenės,” pasakė teisėjas 
Howe paskelbdamas nuo
sprendį.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on June 
26, 1918, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

VOKIETIJOS KAREIVIAI PLĖTOJA 
ARMIJOJ BOLŠEVIKŲ IDĖJAS.

SUGRĮŽĘ BELAISVIAI 
SKLEIDŽIA REVOLIU

CINĘ LITERATŪRĄ.
Reikalinga aštri disciplina, 

sako gen. Risberg.
Sugrįžę iš Rusijos nelais

vės vokiečių kareiviai esą 
parsiėmę bolševikų idėjomis 
ir visur platiną revoliucineš 
knygeles. Apie tai pranešė 
Vokietijos Reichstage gene
rolas Risberg. Šito delei, ji
sai sako, armijoj reikia Įves
ti aštrią discipliną.

UKRAINOS ŽMONĖS SU
KILO PRIEŠ VOKIEČIUS.

Caras perkeltas Maskvon.

BERLYNAS SAKO, KAD 
AMERIKONAI ATREMTI.

Berlynas praneša, kad a- 
merikonų užpuolimas į šiau
rę nuo Chateau-T’nierry ir 
francuzų atakos į pietvaka
rius nuo Noyon, likos at
remtos.

TEISMAS NUBAUDĖ 
DARBININKĄ.“ii

JURGELIUNAS SKUNDĖ 
JI ANT $10,000.00 Už 

ŠMEIŽIMĄ.
Jury priPažino, kad klerika

lų organas yra melagis.-
Birželio 25 dieną So. Bos

tono klerikalų organas 
"Darbininkas” gavo iš teis
mo diplomą, kad jis yra tik
ras melagis ir gali jau to- 
kiuo visur vadintis.

Tujas laikas atgal "Darbi
ninkas” apšmeižė p. K. Jur- 
geliuną, buvusį "Ateities” 
bendrovės pirmininką, tvir
tindamas, buk jis (Jurgeliu
nas) pridaręs įvairių sukty
bių su minėtos bendrovės 
turtu. Visi tie tvirtinimai, 
žinoma, buvo neteisingi. 
"Darbininkas’ melavo.

Jurgeliunas - apskundė 
"Darbininką” už plėšimą 
šlovės ant $10,000. "Darbi
ninkas” pasisamdė advoka
tą. prisirinko liudininkų, 
net kun. Kemėšis atvažiavo 
iš Chicagos, ir manė išsisu
ksiąs.

Bet kUr tų čia melagiu bū
damas išsiteisinsi! Teismas 
tai ne parapijonų susirinki
mas. čia žodžiams niekas 
netiki, visviena kad ir kuni-Berlino laikraštis "Zei-

tung am Mittag” išspausdi-' go tie žodžiai butų, čia rei- 
no žinią; kad buvęs Rusijos kia faktų. O faktų ”l)arbi- 
caras Mikalojus Romano-įninkąs’’ negalėjo parodyt, 
vas esąs perkeltas iš Ekate-|kad jis rašė apie p. Jurge- 
rinburgo į Maskvą, nes bi- liūną tiesą. Jo melas išėj.o 
jomasi, kad prasidėjęs Sibi- aikštėn ir 12 prisaikintų tei-

t

Bąusmę teisėjas paskyrė

re kontr-revoliucinis judėji- sėjų vienbalsiai pasakė, kad 
mas nepaliuosuotų jo iš te "Darbininkas’’ — GUILTY!
nai. I .

Iš pradžių buvo apgyven- nedidelę, tiktai $1.00 (tūli 
dintas Tobolske, bet 4 gegu- sako, kad daugiau nelabai 
žės žinios sakė, kad jis per- butų iš ko ir sukolektotuot). 
keltas iš tenai i Uralo kai- Bet pinigų suma čia ne svar- 
nus, nes susekta, kad mo- bus dalykas. Svarbu čia tik- 
narchistai nori su kaimiečių tai tas, kad teismas pripaži- 
pagalba padėti jam pabėgt no, jog "Darbininkas” šmei- 
iš tenai. žė žmogų neteisingai.

I

SEMIONOVAS VĖL SU
MUŠTAS.

Valstybės departamentas! 
Washingtone gavo žinių, 
kad bolševikų kariumenė 
vėl sumušė generolo Semio
novo. kazokus Sibire ir jis 
vėl pasitraukė Kynų žemėn.

Semionovo veikimu Sibi
re čionai labai Įdomaujama. 
Buvo manoma, kad jis galės 
tiek Įsigalėti, kad su jo pa
galba bolševikų priešai at- 
kirs Sibirą ir Sibiro geležin
keli nuo Tarybų valdžios 
kontrolės.

Gautos valstybės departa
mente žinios kiek pirmiaus 
sakė, kad Semionovas turi; 
tiktai 2,000 kareivių, ir kad 
jis veikė tuomet palei Onano 
upę. apie 200 angliškų mylių 
nuo Čitos.

Vyriausis jo tikslas yra už
valdyti Sibiro geležinkeli.

Leninas norįs rezignuoti.
Berlyno "Deutsche Tages 

Zeitung” išspausdino iš Ma
skvos žinią, kad Leninas, 
dabartinis Rusijos premje
ras ir bolševikų vadas, nuta
ręs rezignuoti, nežiūrint 
kad Tarybų komitetai išreiš
kę jam savo pasitikėjimą.

PENKTAS RUSIJOS TA
RYBŲ KONGRESAS.
Iš Maskvos pranešama, 

kad pildomasai Tarybų- ko
mitetas nutarė sušaukti 
penktą visuotiną Rusijos 
Tarybų Kongresą. Kongre
sas atsidarysiąs 28 birželio 
Maskvoj.

BOLŠEVIKAI AREŠTUO
JA KONTR-REVOL1UCI- 

ONIERIUS.
• Maskva.
žia areštavo jau daugiau 
kaip 300 kontr-revoliucio- 
nierių, kurie susispietę apie 

į "Draugiją Tėvynės Laisvei 
Ginti” buvo padarę suokal
bi prieš Tarybų valdžią.

I

10,000 ginkluotų kam iečių 
atakuoja priešą.

Londonas. — ”Excliange 
Telegraph’o” koresponden
tas telegrafuoja čionai iš 
Maskvos bevieliu telegrafu, 
kad Kijeve prasidėjo dide
lis žmonių sukilimas. Suki
lėliai išsprogdino artileri
jos sandelius ir miesto gat
vėse eina atkakli kova. Re
voliucija taip pat plėtojasi 
po Černigovo ir Poltavos gu
bernijas. Sukilime daly
vauja 40,000 ginkluotų kai
miečių.
Ukrainos buržuazija reika
lauja Juodųjų Jūrių laivyno.

Maskva. — Pro-germaniš- 
ki Ukrainos atstovai, rusų- 
ukrainiečių taikos derybose 
Kijeve būtinai spyrėsi, kad 
Rusijos Juodųjų Jūrių lai
vynas prisidėtų prie Vokie
tijos prieš sąjungininkus. 
Šitą reikalavimą rėmė ir 
Maksimolovas, Ukrainos ka
rės ministeris.

Bet Rusijos Tarybų val
džios atstovai šitą reikalavi
mą atmetė ir sakoma, kad 
Tarybų ambasadorius Joffe 
Berlyne ir Juodųjų ’ Jūrių 
laivyno komendantas bolše
vikas Sablinas gavę prane-

REIKIA 26,000,000 KAIZE
RIUI KEIKTI.

Štai jums naujas džiabas: 
Reikia trokšti, kad kaizerį 
griebtų galas!

Yra sakoma, kad jeigu 
žmonės sukoncentravę savo 
mintis stipriai ko-nors geis, 
tai tas turi įvykt.

Taigi tuo budu galima ir 
karę laimėt.

D-ras Sheldon Leavitt, 
kuris yra Optimistų Draugi
jos pirmininkas, ir nevien 
tik tas, bet taip-pat "proto 
mokslininkas” ir "šventų su
sijudinimų.” žinovas,, dabar 
organizuoja 20,000,000 opti- ' 
mistų, kad mislijimu sumuš
tų kaizeri ir Vokietiją.

Paskirtu-ir tuo pačiu lai
ku du syk ant dienos 20,000,- 
000 žmonių turėsią pašvęs
ti trumpą valandėlę laiko 
didelei neapykantai. Sukon
centravę tuo budu savo min
tis, jie turėsią griežti danti
mis, padaryti rustų veidą, 
treptelti koja, sukeikti kai
zeri ir norėti Vokietijai pra
gaišties. Prie to da turės 
būt kalbama dar šitokia 
maldelė:

"Aš siunčiu ant Vokieti
jos bėdas, nelaimes, suiru
tes, ligas, badą, sunaikini
mą ip marą!"

Matyt, užmiršta da uodus 
pridėt.

ŠALTIS PRIDARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Pereitoj sąvaitėj Naujoj 
Anglijoj ištiko toks šaltis, 
kokio nebuvo jau per 33 me
tus šituo vasaros laiku. Šal
tis buvo toks didelis, kad ne- 
kuriose apielinkėse per nak
tį ledas užšalo. Apie Middle- 
boro ir Plymouthą, Massa
chusetts valstijoj, tempera
tūra nupuolė iki 24 laipsnių, 
kas reiškia S laipsniai že- 

Šimą, jog Rusija su tuo rei- imiau šalimo, šaltis pridarė 
kalavimu nekuomet nesutik-i labai daug blėdies 
sianti.

PASKANDINO FRANCU
ZŲ TRANSPORTĄ.

Jš Paryžiaus pranešama, 
kad kelionėj Iš Bi.zertos Į 

i Maltą likos paskandintas 
francuzų laivas "Santa An- 
na", kuris vežė 2150 karei
vių ir darbininkų, iš kurių 
1,512 žmonių likos išgelbėta ; 
taigi 638 žmonės žuvo.

Tarybų vald-

ANGLIJA KAS TUNEIĄ Ų 
PRANCŪZIJĄ.

Tuojaus po karės Anglija 
imsis kasti jūrių apačia tu
nelį i Prancūziją. Apie tai 
pranešė Sir Arthur Fell, tu
nelio kasinio komisijos pir
mininkas. Tuo tuneliu iš 
Anglijos Į Prancūziją liėgs
geležinkelis.

UŽMUŠĖ BOLŠEV IKŲ MI- 
NISTERJ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Petrograde likos už
muštas. bolševikas Volo- 
darskis, kuris buvo dabar 
Sovieto vadu ir Rusijos 
spaudos reikalų ministeriu 
(komisaru).

DANAI REIKALAUJA 
DUONOS IR SVIESTO.
Kopenhaga. — Protestuo

dami prieš valdžios tvarky
mą maisto, darbininkai čia 
Įtaisė demonstraciją ir nu
ėję prie parliamento reika
lavo daugiau duonos ir svie
sto. Demonstracijoj ėjo 

I daugiausia moterų.

farme- - 
riams Maine, Verinont ir 
Massachusetts valstijose. 
Apie Mansfieldą, Mass., 40 
akrų daržovių visai nušalo. 
Daugiausia nukentėjo bin- 
zai. Valdžia patarė nušalu
sius daržus ir laukus tuo
jaus sėti iš naujo. Bet far- 
meriai sako, kad jau per vė
lus laikas dabar sėti — ne
nunoks.

8 IVVVV. VADAI IŠTEI
SINTI.

Tų tarpe ir Juozas Laukis.
Iš 109 IVV’Vv. unijos veikė

jų, kurie teisiami dabar Chi
cago j už ]>eržengimą "espio-

| nage” Įstatymo. 20 birželio 
'teisėjas Trandis 8 jau paliuo- 
savo, nes vyriausis prokuro
ras Nebeker prisipažino, 
kad valdžia neturi pakanka
mi] prirodymų, kad galėtų 
juos nubausti. Apgynėjas 
Vanderver reikalavo, kad 
teisėjas paleistų dar 18 kitų 
kaitinamųjų, bet teisėjas at
sisakė tai padaryti.

Paliuosuoii yra šie: Ro
ger S. Culver, Harison 
Haights. Otto Justh, .Juozas 
Laukis. VV. E. Matingly, 
Paul Piki. VValter Reeder ir 
Abraham Kodriguez.
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s - KELEIVIS.

APŽVALGA D
tD-RAS ŠLIUPAS NORI 

TAIKOS SU SOCIA
LISTAIS.

Kaip "Sandara” rašo, 
d ras šliupas kalbėdamas 
Philadelpnijoj pasakęs taip: 

"Socialistai ir tautininkai 
pasiduokime rankas ir dirbki
me, kiek galime išvien. Kle
rikalai dirba, jie dilba dėl sa
vęs ir mums rengia pirtį. Ir 
eikim dirbti mes pažangesnie
ji išvien. ATLEISKIME VIE
NI KITIEMS KALTES. Aš 
DOVANOJU JUMS MAN 
SKRIAU DAS PADARYTAS, 
nes laikas taip svarbus, kad as- 
m-. nes skriaudas turime už
miršti ir dovanoti vieni ki
tiems, o JUS MAN 'DOVANO
KITE ir veikime ant kiek iš
galime visi išvieno."

"Tėvynė” plačiau rašo a- 
pie šliupo kalbą. Anot jos— 

"Daktaras aiškiai pabriežė 
štai ką: tarp lietuvių tėra ir 
tegali būti dvi sriovi, t. y. pro
gresyvių žmonių ir atgaleivių. 
Pastarieji, žinomi pas mus 
klerikalų vardu, pradeda įsi
galėti musų tautoje ir graso 
pavojum musų tautės ateities 
gyvenimui; ypatingai tas žy
mu Europoje, kur dalis kleri
kalų vedamų vyskupo Kare
vičiaus, kunigų Olšausko, Pu
rickio, pono Gabrio, nori Lie
tuvai karaliaus ir dargi iš vo
kiškųjų lizdų. Atsispyrimui 
prieš klerikalų jiegą, reikia 
tautininkams ir socialistams 
susiartįnti ir, kar galima, eiti 
iš vien, užmiršus vienų kitiems 
praeityje padarytas skriau
das. Bet prieš bendrąjį prie
šą, prieš tuos, kas stoja ant 
kelio prie visiško musų tėvy
nės išsiliuosavimo, ir tiedvi 
srovi, vadinasi klerikalų ir pa
žangiųjų, turi susidaryti į vie
ną kūną, j lietuvių partiją, ko
vai su visais tautos priešais...”

Mes visai nesuprantam, 
kaip galima tuo pačiu laiku 
ir kovoti ir eiti išvien!

APSIVEDIMAS Iš MEILES
* ______________  -

KODĖL TŪLI JĮ KRITIKUOJA?

"NEGRAMOTNAS” ĮSTA
TYMAS. •

"Keleivyje” buvo jau mi
nėta, kad "bolševikų” frak
cija Lietuvių Socialistų Są
jungoj užsispyrė pravesti 
tokį įstatymą, kuris draus
tų sąjungiečiams - steigti 
naujus laikraščius šalia Są
jungos leidžiamų organų. 
Bet to įstatymo įniciatoriai 
parašė jį taip, kad iš jo da
bar išeina visai kas kita, ne
gu jie norėjo.

Kritikuodamos tą įstaty
mą, "Naujienos” rašo:

"Apie gramozdišką sutvar
kymą žodžių šitame įnešime 
nekalbėsime. Imsime tiktai pa
čią įnešėjų mintį, kiek ji mums 
duodasi suprast iš jų kalbos. 
Jie nori, kad Liet. Soc. Sąjun
gos kuopoms, rajonams ir at
skiriems nariams butų už
drausta steigti bendroves so- 
cialistiškų laikraščių leidimui. 
Ar išmintingas yra šitas jų 
noras?

"Įsivaizdinkime, kad jisai 
taptų įvykintas. Organizacija 
uždraustų sąjungiečiams stei
gti minėtas bendroves ii leist 
socialistiškus (ar "socialistiš- 
kus”) laikraščius. Kas tuo
met butų? Tuomet, visų-pir- 
ma, butų toks juokingas daly
kas, kad sąjungiečiai turi tei
sės organizuoti bendroves nę- 
socialistiškų laikraščių 
m ui.

"Galima tikėties, kad 
listiškos organizacijos 

•nenorės leisti priešingų
listams laikraščių; ir jeigu jie 
mėgintų tai daryt, tuomet or
ganizacija galėtų juos nubaus
ti. Bet prieš juos bus atvira 
dirva organizuot bendroves 
bepartyviškų laikraščių leidi
mui; ir organizacija jiems už
tai negalės nieko padaryt.

"Vadinasi, toks įstatymas, 
kokio nori kalbamojo įnešimo 
autoriai, butu paskatinimu są
jungiečiams prie steigimo be 
partyviškų laikraščių. O tuo 
tarpu tie autoriai kaip tik ir 
turėjo mintį pastatyt sąjun- 
giečių leidžiamųjų laikraščių 
steigimą po partijos organiza
cijos kontrole! Rezultatas iš
eina griežtai priešingas iu

: tikslui."

o jeigu jau toks Poška, 
kuris rašinėja, atsiprašant, 
straipsnius ir statosi daug 
išmanančiu, — jeigu jisai y- 
ra toks tamsunas, tai ką jau 
kalbėti apie paprastus vy
čius1.

KLERIKALAI BIJOSI DI- 
DĖLĖS LIETUVOS.

Kasžin kur ten "Drau
gas" išgirdo reikalavimą, 
kad po karės Lietuva butų 
"nuo marių iki marių." Iš: 
girdo ir nusigando. Girdi:

"Reikalaudami sau plačių 
žemių su svetimu* ir stipriu e- 

, lementu, mes pastatytume sa
ve savo plačioj Lietuvoj ne
paprastam pavojuj... mes turė
tumėm visoms po Lietuvos 
skydu aprėptoms tautoms su
teikti pilnas ir lygias teises... 
Tuomet jau musų pačių gyve
nimas butų ne musų rankose, 
bet rankose didžiumos svetim
taučių. Ne musų, bei jųjų bal
sai svertų ir Lietuvos kongre
se, ir Lietuvos senate, ir visur 
kitur."

Kaip matot, didelės Lietu
vos klerikalai bijosi. Bijosi 
todėl, kad kitų tautų žmo
nės jų neperbalsuotų. Vadi
nas, klerikalai nori tokios 
Lietuvos, kur butų užtikrin
tas jiems viršus.

Bet mes galim tuos špitol- 
į ninkus nuraminti, kad etno- 
i grafinėj Lietuvoj jie taip- 
pat neviešpataus. Tegul tik 
pasibaigia karė, o Lietuvos 
žmonės išvys juos kur pipi
rai auga. Visa Karevičiaus 
kompanija turės kraustytis.

I 
t

i

DAUGIAU ŽINIŲ APIE 
VYSKUPO KAREVI

ČIAUS ŽYGĮ.
"Tėvynės” 24 numeryje 

tilpo 19-tas d-ro Šliupo laiš
kas, rašytas da iš Stokhol
mo (švedų sostinės), 7 kovo, 
1918 metų. Iš to laiško pa
sirodo, kad apie vyskupo 
Karevičiaus kelionę į Berly
ną ir Švedijoj buvo pa
skelbta. Savo laiške d-ras 
Šliupas sako:

"Jau mes čion iš laikraščiu 
žinojome, kad vyskupas Kare
vičius nepersenai lankėsi Ber
lyne, įdavė kokius ten prašy
mus valdžiai, ir kad su juonii 
nuolatos vaikščiojo kun. Ol
šauskas, kandidatas Į Vilniaus 
vyskupus ar arcivyskupus 
(nes lietuviai rūpinasi išgau
ti Romoje sau arcivyskupą. 
kad Lietuvos hierarchija ne
prigulėtų nuo lenkų hierarchi
jos). Dabai- gi mes sužinojo
me, kad vyskupo Karevičiaus 
apsilankymas tai — pakštelė
jimas kaizeriui į ranką. Vys-', 
kūpąs tikrinęs vokiečių val
džiai, kad lietuviai be vokiečių 
pagalbos nemokėsią valdytis ir 
kad todėl Lietuvoje reikia vo
kiečių vadovystės; ypač pirmi
ninku civilės valdžios Lietuvo
je turįs būti duotas vokietys.." 

Kartu su vyskupu Kare
vičium ir kun. Olšausku 
Berlyne buvęs ir prof. Val
demaras. Anot Šliupo, Val
demaras šitiems kunigų rei
kalavimams Berlyne prieši- 
nęsįs, bet kun. Olšauskas šo
kęs prieš jį net vokiečių akį- 
se.

Žinoma, vyskupo Karevi
čiaus pienai vokiečių val
džiai labai patiko ir ji tuo
jaus pradėjo juos vykinti 
gyvenimam

’*Suiyg troškimo vyskupo 
Karevičiaus,” sako d-ras šliu
po laiškas, "į pirmininkus pro
vizorinės civilės valdžios Lie 
tuvoje peršamas yra grovas 
Keyserling, kuris nepoilgam ! 
tapsiąs paskirtas Lietuvos ge- 
neral-gu bematori u m. ”

D-ras šliupas sako, kad ši
tai. judošiškai vyskupo Ka
revičiaus politikai Lietuvos 
Taryba pasipriešinusi. Bijo- 
damosi patekti į vokiečių 
čių vergiją, ji 16 vasario at
šaukusi visas pirmiau pada
rytas su vokiečiais sutartis 
ir paskelbusi, kad Lietuvos 
pamatus ir jos santikius su 
kitomis valstybėmis turės 
nustatyt Steigiamas Lietu
vos Susirinkimas.

Taigi ir Lietuvos Taryba 
iavė vyskupui Karevičiui 
morališką antausį.

12 vyrų, tuo-

KAS MELUOJA?
D-ras šliupas, rašydamas 

apie Lietuvos Brastos kon
ferenciją, 24-tam "Tėvynės” 
numery sako:

"Vokiečiai ten turėjo viską 
puikiausiai įrengę, o jau ru
sams apmulkinti snapso, šam
pano, likierių tiek buvę, kiek 
kam tik tilpti galėjo. Na, sa
ko, rusai ten to labo nei nesi 
gailėję...”

Taip kalba šliupas, kuris 
konferencijoj visai nebuvo 
ir )ats savo akimis nieko ne
matė.

Tuo tarpu J. černovas, ku
ris pats toj konferencijo. 
dalyvavo, kaip rašo ”Narod- 
naja Gazeta,” apie vokiečių 
suruoštą rusams priėmimą 
sako ve ką:

"Vokiečiai laukė, kad rusu 
delegacijos sąstatas nebus di
desnis kaip'10
tarpu gi pribuvo 28 žmonės 
Vokiečių viskas buvo suruoš
ta ant 10 žmonių. Buvo pri 
ruošta 10 kambarių, buvo pa 
rūpinta 10 žmonių maisto, ir 
posėdžių salė buvo apskaityta 
kokiai 20 žmonių. Kuomet i 
Brastą pranešta telegrafu, jog 
važiuoja 28 žmonės, tai vokie 
čiai per vieną naktį viską su
ruošė ant 28 žmonių. Papras 
tą kazarmę perdirbo į kam
barius : sienas išpopieriavo. 
prikabino paveikslų. Tik vieno 
dalyko vokiečiai negalėjo pa
rūpinti — tai pakankamai vi
siems maisto. Tečiaus per vi
są musų buvimą Braste, pie
tus mums duodavo iš dviejų 
valgių, prie ko vyriausia pietų 

’ dalis būdavo vaisiai ir neiš
vengiama kava.”

Taigi dabar kįla klausi
mas, kas apie rusų vaišini
mą meluoja: ar tas, kuris 
pats buvo vaišinanias, ai
tas, kuris to vaišinimo ne
matė?

■

J. P. POŠKOS TAMSUMAS
Tūlas J. P. Poška "aiški

na” 138-tam ” Draugo” nu
mery ką reiškia žodis socia
listas. Jisai nušneka ve ką:

i
"Socialistas netiki į Dievą 

nei į busimąjį gyvenimą. Jis 
nepripažįsta nei jokios religi
jos, nei valdžios.' Socialistas 
skelbia, 'kad žmogus paeina iš 
beždžionės ir, kad žmogus tu
ri gyventi taip kaip civilizuota 
beždžionė. Socialistas yra tvar
kos ardytojas, o betvarkės vy
kintojas. Jis stengiasi išplėš
ti iš žmonių tikėjimą, dorą, 
sugriauti bažnyčias, panaikin
ti moterystės Sakramentą, ati
mti vaikus nuo tėvų ir atiduo
ti juos valdžiai. Socialistas 
rūpinasi išplėšti Tėvynės mei
lę iš tėvynainių, sugriauti vi
sas tautas, padaryti vieną so
cialistu tautą ant viso pasau
lio. Jis priešinasi privatiškai 
nuosavybei, kurią žmogus į- 
gauna per savo didelį triūsą.

"Socialistas yra skriaudėjas 
darbininkų, nes jis .melagingu 
budu išgauna iš darbininkų 
sunkiai uždirbtus centus, o 
paskui tuos darbininko pini
gus. sunaudoja savo laimei, 
griovimui civilizacijos, tikėji
mo, bažnyčių, valdžios ir pa
čios tautos, kurią kiekvienas 
katalikas bei tautietis myli.

"Socialistas yra žmogus, ku
rio reikia saugotis, kaip vėžio 
ligos."

Šituo savo pliauškimu Po
ška parodo nepaprastą tam
sumą. Jisai parodo, kad jis 
neturi mažiausio supratimo 
apie tai, ką jis "aiškina.”

Jis sako, kad socialistas 
nepripažįsta jokios valdžios, 
kuomet ištikrujų socialistai 
reikalauja kuopui klausios 
valdžios.

Jisai šneka, buk socialis
tas skelbia, kad žmogus pa
einąs nuo beždžionės. ši
ta savo žiopla šneka kleri
kalų "mokslinčius" parodo, 
kad jis da nežino,prie kokios 
mokslo sryties priguli klau
simas apie žmogaus išsivys
tymą. •

----- -— Jisai sako, kad socialistas 
Tuo tarpu tautos reikalai;yra betvarkės vykintojas, 

yra kaip tik priešingi. Tau-j kuomet ištikrujų socialistai 
tos labui visų pirmiausia stovi už tobuliausią tvarką, 
reikalinga apšvieta. Tokie1 T;—-* ---1**-
dalykai, kaip klioštoriai, at
laidai ir visokie* "stebuklai”, 
tautai yra netik nereikalin
gi, bet iš daugelio žvilgsnių 
blėdingi. Tautai svarbu, 
kad jos nariai pirmoj vietoj 
statytų šalies reikalus, o ne 
kokį ten "gyvenimą’’ už de
besų, apie kurį gali svajoti 
tiktai nepilno proto žmogus. 

Taigi aišku, kad paėmus 
klerikalams tautos gyveni
mą į savo kontrolę, tauta 
turėtų daug nukentėti.

I

TIKĖJIMAS PIRMOJ VIE 
TOJ, O TAUTA ANTROJ.
Vienas klerikalų organas 

aiškina, kas tai yra katali
kas. Jis sako:

"Kiekvienas geras katalikas 
stato primoje vietoje tikėjimo' 
reikalus, o ab.troje vietoje tau
tos ir savo reikalus.”

O kokie gi tie tikėjimo rei
kalai yra? Statymas baž
nyčių ir klioštorių: užlaiky
mas niekam nenaudingų 
davatkų ir kunigų: rengi
mas atlaidų; palaikymas 
"stebuklingų’’ vietų ir kova 
su progresu—štai svarbes
nieji tikėjimo reikalai.

Francuzų apsivedimas re
miasi daugiau šaltu protu, 

negu karšta meile.
IŠRADĖJAI IR SOCIALIZ

MAS.
Mes tankiai girdim klausi

mą: "Kaip prie socializmo 
bus atlyginama išradė
jams?”

Mes neapsiimam prana
šauti, kaip jiems bus atlygi
nama. Niekas negali pasa
kyt, kas kokį atlyginimą 
gaus prie Socializmo už sa
vo patarnavimą. Tik tiek 
galima pasakyti, kad tuomet 
nebus jokio išnaudojimo ir 
kiek žmogus uždirbs, tiek 
jam bus atlyginta.

Šiaip ar taip, o galima 
drąsiai pasakyt, kad prie 
socializmo išradėjams ir 
mokslininkams bus atlygina
ma daug geriau, negu prie 
kapitalizmo. Kaipo pavyzdį, 
kad prie kapitalizmo išra
dėjams ^atlyginama," pa
duodant! čionai ištrauką iš 
"Collier’s” magazino:

"Šioj gadynėj, kurią mes va
dinam 'Mokslo Amžių,’ išradė
jus pasaulis vaišina dar kaip 
šunis, šitokiam apkaltinimui 
mes turim galybę baisių žinių 
po ranka.

” 'Skurde aš gyvenau, skur
de ir miršta!' Tokie buvo pas 
kuriniai žodžiai Karaliaus Tel- 
lier, kuris pusiau iš l»ado ir nu
siminimo mirė anądien Pary
žiuje nuskurusiam kambary. 
Darydamas per pusę savo am
žiaus bandymus, jisai ištobu 
lino šaldymo systemą. Iš dau
gelio korporacijų, kurios pra
lobo iš jo išradimo, viena pa
siūlė jam $20,000 kaipo dova
ną paskutinėj jo gyvenimo va
landoj. Tellier su panieka ją 
atmetė. Jisai priėmė, nuo 
Garbės Legiono ženklą, bet do
vaną paspyrė.

’’J. H. Fabre, francuzų po- 
etas-entomologas, 'Vabzdžių 
Homeru' pramintas, nors ir su
silaukė užtarnautos pagarbos. | 
bet jis turėjo išgyventi 90 
metų, pakol ji buvo jam pripa
žinta.

’’ 'Jei kiek ilgiau,’ jisai pa
stebėjo, Tai šaukštai butų atė
ję jau popietų.’ ”

Tai tik pavyzdis. Daug ga
lima butų nurodyt išradėjų, 
kurie paaukavę visuomenei 
savo gabumus ir protą nu
mirė badu, kuomet kapitali
stai iš jų išradimų milienus 
susikrovė.

Pasakyt, kad socializmas____
geriau vaišias išradėjus tai j Vadinas, kas TOrėta u-. 
danev^as, kaS 1 drausti, tas neuždrausta, o

Jisai sako, kad socialistas 
atims iš tėvų vaikus ir ati
duos juos valdžiai. Čia jau 
Poška pats sumuša savo ne
sąmonę, nes jis tik ką sakė, 
kad prie socializmo jokios 
valdžios nebus.

Tr visos jo kitos pasakos 
apie socialistus yra niekas 
daugiau, kaip tik nesąmonė. 
Visos jos parodo, kad tas 
Poška yra begalo tamsus 
žmogus — toks tamsus, kad 
net savo tamsumo nesu
pranta.

leidi-

socia- 
nariai 
socia-

Bet šitas "negramotnas" 
įstatymas draudžia tik ben
droves tverti naujiems laik
raščiams leisti. Apie pavie
nius sąjungiečius jisai ne
kalba. Taigi "privatiškus 
laikraščius," prieš 'kuriuos 
tas įstatymas buvo taiko
mas, pavieniai sąjungiečiai 
ir toliaus galės steigti. Ne- 

- valia tiktai kooperacijoms 
to darvti.

v už
sakyta.

PASIPIKTINO.
Sąjungiecių pinigais 

džiamoj "Apžvalgoj” 
andai šitoks straipsnelis a- 
pię New Yorko seimo pote
rius:

'Teisybė, kad ta Waterbu- 
rio davatka, kuri privertė 'vi
suotinam seime’ visus šliup- 
tarnius melstis, yra lai stebė
tino įkvėpimo leidė. Jos ide
alu jau persiėmė ir VVaterbu- 
rio socialistai. Aną kart buvo 
draugijų sąryšio susirinkimas. 
Kas ten per rakto skylutę pa
žiurėjo ir štai ką matė ir gir
dėjo: socialistai Matus ir Pru- 
selaitis kartu su visais vyčiais 
suklaupę, nuleidę galvas, mu
šasi į krutinę ir kalba: 'Dieve, 
susimilk ant manęs grieš...’ ir 
taip toliaus.”
Šitokia nerimta kalba 

"Naujienos" pasipiktino. 
Jos teisingai pastebi:

”Visi žino, kad Waterburio 
Prusdaitis ir Matus yra ne 
tiktai socialistai, o ir veiklus, 
žmonių gerbiami, seni visuo
menės veikėjai. Kodėl-ąi tad 
tame socialistų organizacijos 
pinigais išleistame rašte taip 
šlykščiai terliojama juodviejų 
vardas? Ar todėl, kad juodu 
ne bolševikai?...”

Ištiesų, keistai Sąjungos 
centras elgiasi!

lei- 
tilpo

kas norėta apginti ("visuo
meniškumo principas”), tai 
tas .uždrausta.

"Naujienos” todėl ir sako: 
”Ve, iki kokių absurdų pri

eina žmonės, nemokantis pro- 
taut.”

Bet inteligentų vistiek ne
reikia. Jie nieko neišmano 
apie darbininkų reikalus!

Tikra ironija!

Danijoj.
.Tik ką atėjo žinių apie 

Danijos socialistų ir darbi
ninkų judėjimą pereitais 
metais. Jos parodo, kad ne
žiūrint visų sunkumų, Dani
jos Social-Demokratų Parti
ją, kuri 1915 metų pabaigo
je turėjo 60,000 narių, o 1917 
metų pradžioje 68,000, šian
dien turi savo eilėse jau 
80,000 žmonių.

Miestų rinkimai pereitais 
metais Danijoj davė didelių 
laimėjimų socialistams. Iš
viso buvo išrinkta į miestų 
ir valsčių tarybas 1,479 so
cialistai. Keturiolikos mies
tų tarybose socialistų buvo 
didžiuma. Tų tarpe buvo r 
Kopenhagos, Danijos sosti
nės taryba. Beto da socia
listai turėjo didžiumą (34- 
riose valsčių tarybose.

”New England Leader.”

"Jei kas pasiklaustų ma
nęs, kaip pavadinti dabarti
nės anglų šeimynos ypatin
gumą, tai aš be svyravimų 
atsakyčiau — 'nerūpestin
gumas’ — ir tai nuo pat 
draugijos viršaus iki apa
čiai. Tai yra naturalė pa
sekmė to apsireiškimo, kad 
'apsivedimas iš meilės’ pas 
anglus yra tiesiog dievina
mas. Jie labai garbina 
tuos, kurie* sueina į porą iš 
meilės, visai neatsižvelgda
mi į išlaukines sąlygas."

Taip rašo gabi francuzų 
rašytoja Brada. Ir nėra 
jokios abejonės, kad jos pu
sei daug tiesos. Net rim- 
čiausis ir išmintingiausis 
anglas yra įsitikinęs, kad i- 
dealė šeimyna gali būt tiktai 
ant karštos meilės paremta. 
Jeigu jaunas žmogus jieško 
sau pačios kitokiais išroka- 
vimais, tai į jį žiūrima su ne
pasitikėjimu ir net pasipik 
tinimu. Jis yra vadinamas 
beširdžiu, materialistu ir tt.

Bet jeigu jis paleidžia visą 
savo atsargumą su vėjais ir, 
pasidavęs meilės jausmui, 
apsiveda su mylima mergi
na visai nepaisydamas, kas 
bus toliaus, tai jis yra svei
kinamas kaipo doras žmo
gus, kuris daro taip kaip 
jo tėvai darydavo. Kad 
toks jo apsivedimas gali vir
sti jam nelaime ir net trage
dija — tai jau nieko nepada
rysi; moterystė mat yra 
kaip ir loterija — jeigu jis 
ištraukė tuščią numerį, tai 
čia jau ne jo kaltė; čia tik 
nelaimė.

0 ištiesų čia buvo tikrai jo 
kaltė. Nes jis žinojo, arba 
turėtų žinoti, kad mote
rystė, paremta ant grynai 
kūniško patraukimo, negali 
niekuo kitu pasibaigti, kaip 
tik nepasisekimu ir apgaL 
lestavimu. Jis žinojo, arba 
turėtų žinoti, kad istorija y- 
ra pilna tragedijų, kurių 
priežastimis būna daugiau
sia laikinas proto netekimas, 
kuri žmonės klaidingai va
dina "meile.”

Jis turėtų žinoti, kad nors 
meilė yra labai reikalingas 
faktorius 'šeimynos laimei 
jos vienos toli gražu da ne 
užtenka. Kad šeimyna butų 
laiminga, jai reikia daug ki
tų svarbių dalykų, be kurių 
meilė negali ilgai tverti.

Meile apjakęs, jis nepa
galvoja, ar mylima jo mer
gina tinka šeimyniškam gy
venimui, ar ne; jis nepagal
voja ir apie save, ar jis ga
lės suteikti jai laimingą gy
venimą, ar ne. Jiedu gali la 
bai viens kitą mylėt, bet sa
vo budais, skoniais, palinki
mais ir išsilavinimais viens 
prie kito gali visai netikti.

Jis gali neturėti užtikrin
to tinkamo užlaikymo savo 
pačiai. O ji gali neturėti 
tinkamų gabumų ir žinoji
mų, kad buvus gera vyro 
drauge ir namų šeimininke. 
Žmonės apie tai nepagalvo
ja. Užtenka to, kad jis ją 
myli, kad jis ilgisi prie jos, 
kad jis nori ją turėti. Jis 
mano, kad jeigu _ tik jis ją 
gaus, tai ateitis jau pati sa- 
vaimi bus aprūpinta. Ir 
taip, netekęs laikinai proto 
ir nieko nesvarstydamas, ji
sai puola stačia galva į am
žiną ryšį, kuris paskui a- 
biem gali būt didžiausiu jun
gu.

Tai nei kiek nepadidintas 
vaizdas. Tai yra istorija 
šimtų tūkstančių šeimynų, 
kurios prasideda iš meilės, o 
baigiasi nelaime. Užtenka 
tik pasižiūrėti aplink save, 
o pavyzdžių toli jieškot ne
reikės. Ir toks dalykų sto
vis yra visai neišvengiamas, 
kuomet žmonės tuokiasi iš

meilės karščio, visai neatsi
žvelgdami į kitas sąlygas.

Šituo klausimu mes galė
tume daug pasimokinti iš 
Francuzijos, kur laimingų 
šeimynų nuošimtis yra kur 
kas didesnis, negu pas ang
lus, ir kur meilė lošia šeimy
nos gyvenime tiktai būtinai 
reikalingą jai rolę.

Francuzas turi visai kito
kį supratimą apie tai, kas y- 
ra reikalinga šeimynos lai
mei. Jisai žino, kad tas pa
šėlęs patraukimas, kuris va
dinasi "meile," tankiai būna 
labai tuščias ir nepastovus 
jausmas; todėl jisai žiuri ti
kresnių ypatybių — budo, 
amžiaus, sveikatos, gabumų, 
ir daug kitokių dalykų, į ku
riuos anglas retai kada at
kreipia domą.

Dora pati, f rančų zo sūpra- 
timu, visų pirma turi būt do
ra savo tėvų duktė ir pavyz
dinga savo brolių sesuo.

Jos skonis turi būt taip ar
timas jo skoniui, kaip gali
ma ; ji turi būt tinkamo jam 
amžiaus ir atsakančio gra
žumo; bet į karštą meilę jis 
žiuri su nepasitikėjimu, nes 
ji labai tankiai paskui prida
ro nesmagumų.

Francuzas taipgi žiuri, 
kad busima jo žmona galėtų 
padėti jam nešti ir ekonomi
nę naštą; todėl jis greičiau 
ims neturtingą, bet taupią 
moteriškę, negu su dideliais 
turtais, o išlaidžią. Bet, kas 
svarbiausia, jis visuomet pa
sitiki vyresniais už save, ku
rie turi daugiau už jį patyri
mų, ir klausia jų nuomonės, 
ar mylima jo mergina tinka 
jam už pačią, ar ne.

Nemažiau atsargi ir fran- 
euzė mergina. Ji žino, kad 
jos motina daug geriau nu
simano apie vedusiųjų gyve
nimą, todėl jos patarimo ji 
daugiausia ir klauso.

Francuzai tėvai taipgi rū
pinasi kiek galima apsaugo
ti savo vaikus nuo netinka
mo apsivedimo.* Jie turi jau 
patyrimų ir tais patyrimais 
stengiasi savo vaikus- mo
kinti.

Kokios-gi būna visa to pa
sekmės? %

Pasekmės tokios, kad tur
but jokioj kitoj šalyje pa
saulyje nėra tiek daug lai
mingų šeimynų, kiek Fran
cuzijoj. Vyras ir moteris 
sueina į gyvenimą netiek 
meilės karščio traukiami, 
kiek šalto proto vedami. To
dėl franeuzo šeimyna veik 
niekados nebūna ir vaikais 
taip apkrauta, kaip tai pasi
taiko pas kitų tautų žmo
nes.

Jeigu tokią a psi vedimų 
systemą butų galima įvesti 
šioje šalyje, tai ji atneštų 
netiktai palaimą daugeliui 
namų, bet padarytų daug la
bo ir visuomenei, nes tokių 
šeimynų ir vaikai būna 
daug stipresni ir sveikesni, 
negu tų, kurios skurde pa
skendusios nesuduria galo 
su galu.

"Tit-Bils.”
Frue translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on June 
26, 1918, as required by the Act of 
October 6, 1917. %

ŽemS kareiviams.
Darbininkiška valdžia 

Queenslande, Australijoj, 
nutarė grįžtančius iš karės 
kareivius leisti ant ūkių gy
venti. Skiriama karei
viams žemė bus "amžinoj 
nuomoj.” Už tris pirmuo
sius metus kareiviai nemo
kės už ją nieko; po tam per 
12 metų jie turės mokėti 
valstybei po l’/j nuošimčio 
tikros vertės; po tų 12 metų 
mokestis bus nustatoma kas 
15 metų tam tikro teismo. 
Žemės pagerinimui ir kito
kiems ūkio rejkalams tokie 
kolonistai gali gauti iš Que- 
enslando valstijos banko pa
siskolinti po $2,500.

"New England Leader.”

i
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Tas duonos neprašo

HAVERH1LL, MASS.
Pioneiviai nuvertė nuo 

sosto klerikalų šulą
Haverhillio Lietuvos Šel

pimo Fondo skyrius, atsto
vaujamas Šv. Kazimiero ir 
Šv. Juozapo Dr-jų, L U. Ge- 
demino kliubo, T. M. D., L. 
D. L. D., L. M. P. S., LSS. ir 
L. T. Sandaros kuopų, buvo 
nutaręs surengti protesto 
mas-mitingą, kad išreiškus 
savo pasipiktinimą kaizerio 
ir jo talkininkų klerikalų 
pastangomis pavergti Lie
tuvą. Vietos lietuvių cent
ralinio komiteto pirminin
kas, Kastantas Vencius, da
rė tam obstrukcijas; bet ka
da nežiūrint jo priešinimosi, 
nutarimas stengtasi. vykin
ti, tasai ponas "prezidentas” 
pasijuto nesavam kaily. 
Protesto mitingas turėjo Į- 
vykti 14 birželio, bet kadan
gi dėl menko išgarsinimo 
žmonių tą vakarą susirinko 
nedaug ir minėtas "prezi
dentas” atvykusiems kalbė
tojams pastatė reikalavimą, 
kad jie visai neminėtų "jo 
partijos" (klerikalų) politi
kos, prakalbos likos atidė
tos ant nedėldienio, 16 bir
želio.

K. Vencius nedėldienio 
rytmety sušaukė minėtų 

mą, matomai, kad sulaikyti 
parengtas prakalbas. Atsi
vedė ir vietini kunigą, tur
but manydamas, kad drau
gijų atstovai pamatę kuni
gą nusigąs ir ką jis pasa
kys, tam pritars. Reikia 
pasakyti, kad prie vietos 
lietuvių bendro L. Š. F. ko
miteto prigulėjo ir parapija, 
bet prieš nesenai klerikalų 
tarybos pirmininkas kun. 
Jakaitis kartu su tuo L. Š. F. 
”ex-prezidentu” K. V. su
tvėrė klerikalų Tautos Fon
do skyrių, taigi L. Š. F. sky
riaus komitetas pamatė, 
kad K. V. veda prie to, kad. 
L. Š. F. pinigus paglemžti 
klerikalų fondam Į jo su
šauktą susirinkimą atstovai 
atėjo tik pasižiūrėti, ką 
Vencius mano daryti. Ven
cius savo tikslo peatsiekė, o 
kunigą pasodino ant vietos 
Petras Čiras, pakišdamas 
jam po nosia laikraščiuose 
paskelbtą klerikalų padary
tą memorandumą, apie ką, 
kaip pasirodė, kunigėlis vi
siškai da nebuvo girdėjęs, 
nei apie vyskupo Karevi
čiaus atliktą darbą. Kuni
gas nusistebėjęs pasakė, 
kad ištikrujų reikia protes
tuoti, jeigu taip yra. Ven
ciui da pabandžius spyrtis, 
didelė atstovų dauguma ap
leido susirinkimą ir Vencius 
turėjo "muilą suvalgyt."

Susirinkus publikai Į pra
kalbas, Vencius vėl duoda 
savo instrukcijas kalbėto
jams, o kad tie neprižada 
jam pasiduoti, jis vilkina su
sirinkimo atidarymą. Pub
likos reikalavimu verčia
mas, pagaliaus atidaro ir ai; 
škina, kad kalbėtojai turi 
paagituoti už aukavimą fon
dan pinigų, bet neprivalą 
paliesti jokios politikos, nes 
Šelpimo Fondai yra bepar- 
tvviškas. Taipgi pabriežia, 
kad šičia nebus jokio visuo
meniško susirinkimo, vien 
tik prakalbos. Iš publikos 
paima balsą Stasys Uždavr 
nis ir sukerta poną "prezi
dentą,” kuris cariškai nori 
Haverhillio lietuviams už
drausti laisvę žodžio, ir pa
aiškina, kad turi būt susirin
kimas, o po susirinkimo turi 
būt prakalbos, nevaržant 
kalbėtojams laisvės išreikš
ti tatai, kas jiems yra žino- 

• ma iš musų ]>artijų veikimo 
Lietuvos reikaluose. Pa
duoda dar Įnešimą, kad bu
tų išrinktas L. š. F. naujas 
pirmininkas, nes dabartinis 
K. Vencius tarnauja jau ki-

tam fondui. Vencius bando draugija — taigi ir rie-lietu-1 VV0RCESTER, MASS.
... =. . . . . . . . . . . . ' Massachetttts Socialistą

Partijos konferencija.
kalbėt, bet publika plojimu tiška! Gana jau gana su 
ir tripimu jam neleidžia, tokia Jogika ir išminčiai 
Nušvilptas ponas "preziden
tas," nusiverčia nuo savo 
sosto. Susirinkimas tuoj iš
renka L. Š. F. naują prezi
dentą Petrą Čirą, 54 bal
sais prieš devynis, kurie te
ko kitam kanditui. Taipgi 
sekretorium Į vietą senojo 
išrenka St. Uždavinį. Vadi
nasi, Vencius likosi vienbal
siai prašalintas nuo L. Š. F. 
skyriaus vadovystės.

Naujam pirmininkui ati
darius .prakalbas, kalbėjo 
antras "Keleivio" redakto
rius, Smelstorius, išparo- 
dvdamas klerikalų politiką 
ir musų Amerikos klerikalų 
išdavikišką darbavimasį 
kaizerio naudai. Antras 
kalbėjo Zigmas Jankauskas 
iš Lawrence’o ir perskaitė 
protesto rezoliuciją. Publi
ka atsistojimu rezoliuciją 
vienbalsiai užgyrė. Išbėgo 
tik K. Vencius ir kitas kleri
kalas.

Teisingas independent

Reporteris.

CENTRAL BROOKLYN, 
NEW YORK.

Iš musų užmiršto kampelio 
nuotikių.

Tš Centralinio Brooklyno 
lietuvių gyvenimo labai re- 

j tai kada -pasirodo kokia

ANSONIA, CONN. 
šis bei tas iš inusų gyvenimo

Birželio 16 d. buvo Lietu
vių šviesos Draugijos išva
žiavimas tyran oran praleis
ti dieną. Piknikas buvo 
ant farmos pas P. Vosilių. 
Piknike' dalyvavo daug 
žmonių ir dr-ja iš pikniko 
turės apie 50 dolerių pelno.

Ta pačia diena šv. Anta
no Dr-ja turėjo savo užpirk
tas už 10 dolerių mišias. 
Naudos iš tų mišių draugija 
tiek turėjo, kad po mišių 
dr-jos susirinkime didele 
balsų didžiuma nutarta iš 
konstitucijos išbraukti in
kvizicijos Įstatymą, būtent, 
kad kiekvienas narys turi 
atlikti velykinę išpažintį.

Toji Šv. Antano dr-ja kle
rikalams buvo iki šiol tvir
tove, bet paskutinis jos susi
rinkimas parodė, kad lais
vės dvasia ir šviesos spindu
lėliai pradeda ir ton tvirto- 
vėn veržtis.

Birželio 15 d. Lietuvių 
Šviesos Dr-jos susirinkimas ________ ______
pritarė d. Austros įnešimui, • ir 6) Konstitucijos komisi-

draugijų atstovų susirinki-! žinelė musų spaudoje, rodos

Birželio 15 d. čionai prasi
dėjo Massachusetts valsti
jos Socialistą Partijos kon
ferencija, kuri užsibaigė ne
dėlios vakare.

Konferencija prasidėjo 
2:45 vai. po pietų, Finų soci
alistų svetainėje.

Visą pirmą sesiją praleis
ta valdybos rinkimui ir die- 
notvarkio priėmimui bei rei
kalingų komisijų išrinki
mui. Pirmininku išrinkta 
advokatas iš Bostono d. 
George E. Roewer, pirmu 
sekretorium —Keogh, padė
jėjais—King ir Levine. Die- 
notvarkis priimta be ilgų 
diskusijų. Dienotvarkis bu
vo apdirbtas ir paskelbtas 
"New England Leader’y," 
dėl jo ilgumo necituosiu.

Iš laikinosios mandatų 
priėmimo komisijos rapor
to pasirodė, kad pirmoj se
sijoj yra 74 delegatai.

Išrinkta sekančios komisi
jos: 1) Balsų skaitymo, 2) 
.Platformos, 3) Rezoliucijų, 
4) Agitacijos ir Organizaci
jos, 5) Priemonių (finansų) 

kad parėmus Socialistų Par- ja. 
tijos Miliono Dolerių Fon-: 
dą. Su aukauta $7.00. Au
kavo: S. Bujenauskas, A.

i

čionai nebutu nei gyvos du- 
šios. Betgi čia nemaža yra 
gyvų ir kūnų ir dūšių, kurie 
kruta ir darbuojasi. Įneik į 
lietuvišką stubą pietų ar va
karienės laiku, tai pamatysi, 
kad apie didelį stalą valgy
tojų nei nesutelpa: šeimi
ninkas su pačia ir mažiau
siai šešiais buudingieriais ir 
ju vaikais... darbuojasi prie 
bliudų. šventadieniais te
čiaus nei stubose, nei gatvė
se nerasi nei vyrų, nei mote
riškių, nes vieni bažnyčioje 
poteriauja, kiti kiiubuose 
kazyras skaito arba iš bon- 
kučių astronomiją studi
juoja. Darbuojasi....

Jei socialistai kada suren
gia čia prakalbas, tai tik di
deli drąsuoliai, norintis pa- 
mavti "velnią,” nueina išto
lo pažiūrėti, kaip tas socia
listų pakviestas "velnias" 
kalbėsiąs. Šitoks tai musų 
central-brooklyniečių kultū
rinis stovis.

Yra čia keletas visokių 
šventablvvų draugysčių, be: 
jos nieko musų vįesuomenės 
gyveniman neįneša. Veik
liausia iš čia esančių organi
zacijų yra Lietuvių Nepri- 
gulmingas kliubas, turintis 
virš šimto narių, daugiau
siai jaunų vyrų, bet deja! 
ir tiems daugiau rupi mar- 
ųastys šio svieto, negu ap- 
švieta ir darbas dėl geresnės 
ateities.

Nežinė ar melavimas.
Nesenai čia buvo TMD. 

kuopos • surengtos prakal
bos. Kalbėjo "Tėvynės” ben
dradarbis p. Vitaitis.

Publikos susirinko net 30 
ypatų, tų tarpe daugiausiai 
buvo socialistų. Vitaičio 
kaibos nei neminėsiu, nes ži
noma, ką tautininkai kalba 
tik tiek reikia pasakyti, kad 
kalbėtojas kairiųjų ir deši
niųjų sroves apskelbė ne
lietuviškomis. Jo manymu, 
lietuviškąja yra tik vidurinė 
srovė, t. y. tautininkų. Argi 
ne absurdas?

Po prakalbai paklaustas, 
kaip tai jis išaiškina lietu
viškumą ir nelietuviškumą. 
Vitaitis davė šitokį kurijo- 
zišką atsakymą: "kadangi 
socialistai yra socialist 
partv arba socialist - federa- 
tion," tai socialistų sąjunga 
pas Vitaiti ne lietuviška, 
šitaip aiškinti gal gali nežr 
nelis, nežinantis, kad ta są
junga susideda iš lietuvių. 
Antra gi srovė Vitaičio nuo
mone yra švento Juozapo

Antroji Sesija.
Antroji sesija prasidėjo

Brazdžionis, j. Valaitis, S. vak po pietų.
Žiūraitis ir V. Steponavičius' Balsų skaitymo komisija 
—po $1.00, J. Vaitkevičius paskelbė komisijų rinkimu 
ir J. Andriulis po 50c.; B. i rezultatą, parodantį kas Į 
Navickas, P. Austrą, M. De-'kokl? komisiją likosi išrink- 
mikienė ir B. Lamsargienė 
po 25c.

LSS. 186 kuopa širvo susi- misijas, sesija užsidarė 5:25 
rinkime nutąrė iš savo iždo vai.
minėtan S. P. fondan pa-! Vakare tos dienos toj pa
aukauti 15 dolerių ir drau- čioj svetainėj buvo vietos 
gai da suaukavo $7.00. Au-’ socialistų delegatų priėmi- 
kavo: P. Austrą, V. Ullis<mui surengtas koncertas, 
K. Ramanauskas, P. Bie- kuriame geriausiai pasižy- 
iiauskas, A. Vaientavičius ir mėjo Worcesterio Finų be- 
A. Jakštys po $1.00; K. Mi/nas ir Worcesterio Lietuvių 
linkevičius ir A. Bieliauskie-choras. Po koncertui buvo 
nė po 50c.; viso sykiu su šokiai. Publikos buvo apie 
Šviesos Dr-jos auka pasida- 
ro $29.00. Vadinasi, anso- 
niečiai lietuviai darbininkai 
supranta savo klesinės ko
vos reikalus.

Klerikališkos Prakalbos.
Birželio 9 d. čionai buvo 

parengtos klerikališkos pra-, ne
kalbos su dainomis. S. šim- Partijos valstijinis sekre- 
kus atsivežė iš New Yorko 
savo chorą, kuris sudainavo 
apie 13 senoviškų dainelių. 
Apie dailumėlĮ-gražumėlį 
kalbėjo Šimkus, o apie že
mės banką kalbėjo kun. J. 
Žilinskas. Kunigas Žilins
kas apart agitacijos už bro
lių Žilinskų banką, kalbėjo 
da ir apie Lietuvos laisvę, 
užreikšdamas, kad jau 
turime laisvą Lietuvą... 
"Kas nenori Lietuvai lais
vės — sušuko kun. Jonas 
smarkiai treptelėjęs Į estra
dos grindis — ir nori būti 
kitų vergu ir baudžiaunin
ku, tas yra išgama." Oi-oi- 
oi. jei tai butų girdėjęs ku
nigas V. Bartuška. Gabrys 
ir vyskupas Karevičius su 
kompanija, tai gal patį Jo
ną apskelbtų išgama už ši
tokį pasakymą. Nes juk tie 
ponai kaip tik nori kad lie
tuviai butų vergais ir baud
žiauninkais žiauriausio Eu
ropos žandaro kaizerio ir 
prūsiškojo junkerizmo, ku
riems Lietuvos laisvę jau 
pardavė. Kun. Jonas tai ži
no, 1 
reikia suprasti, jei jis apie 
Lietuvos laisvės pardavikus 
nei neprisiminė. Ką reiškia 
sakymas "turime laisvą Lie
tuvą,” kada žino, kad tai yra 
tik paikas žodis. Ar kun. J. 
Žilinskas mano, kad žmonės 
nieko nežino ir jiems galima 
šitokius melus pasakoti? 
Sarmata Jonai! Lietuviai 
tave iki šiol laikė teisinges
niu vyru.

tas.
Užtvirtinus išrinktas ko-

su šokiai. 
300.

Trečioji Sesija.
Nedėlioję, 16 d. birželio, £ 

vai. iš ryto atidaryta trečia 
konferencijos sesija.

Išrinktasai prezidiumas 
palikta tas pats ir šiai die-

torius J. Carev pakviestas 
išduoti iš partijos stovio ra
portą, aiškina, kad jis nese
nai sekretoriaus vietą yra 
užėmęs, senojo sekretoriaus 
radęs palikta didelę betvar 
kę, nesuspėjęs da visako su
tvarkyti ir dėlto raporto ne
turi pagaminęs, tik papasa
kojo, kad nėra žinoma, kiek 
yra kuopų ir narių, dėlto 
rekomendavo konferencijai 
įsakyti kuopoms priduoti 
valstijiniam sekretoriui sa
vo stovio žinias, kiek katra 
turi narių ir turto, visų na
rių vardus ir adresus, kiek 
piliečių prie kokios pašali
nės darbininkiškos organi
zacijos katrie jų priguli ir 

. tt. Taipgi iš to sekretoriaus 
raporto pasirodė, kad Mas- 
sachusotts socialistų parti
ja finansiškai stovi blogai, 
nes savo ižde turinti tik 13 
dolerių, o skolos turinti apie 
300 dolerių.

Kad sutvarkius reikalus, 
likos nutarta iiistruktint 
kuopas išpildyti minėtą sek
retoriaus reikalavimą.

tai kaip jo užreiškimąl Platformos komisija ra
portuoja, ką ji surado sutai
sytoje senkantiems rinki
mams platformoje gero ir 
negero. Platforma gerai 
apdirbta ir pritaikyta prie 
laiko aplinkybių, (ji tilps 
"Keleivyje” vėliaus. Red ), 
tečiaus latvių atstovai, pa- 
sirodžiusieji kraštutiniais 
bolševikais, sukėlė karštų 
diskusijų. Platforma te
čiaus 77 balsais prieš 39 bal-

Teisingas zanavykas, sus likos užgirta.

Mandatų komisija repor- 
tuoja, kad trečioj sesijoj de
legatų yra jau 121.

Partijos organo ”N. En
gland Leader” administra
cijos raportas parodo, kad 
finansiškas stovis prastas, 
tečiaus konferencija nutarė 
organą palaikyti ir toliaus 
leisti ta pačia prenumerata, 
būtent $1.00 metams pašali
niams prenumeratoriams; 
nariams anglams organo 
mokestis — $2.00 metams, 
svetimtaučiams gi nariams 
organas turi būti prenume
ruojamas jų pačių kuopos, 
mokant po 2 uol. metams 
nuo kiekvieno ketvirto na
rio, tai yra svetimkalbė par
tijos kuopa, turinti 106 na
rių, už partijos organą tarės 
mokėti 25 dol. metams.

Organo finansų sustipri
nimui nutarta parengti 
"N. E. Leader” Sąvaitę.

Latvių kuopos atstovas 
Įneša, kad konferencija už- 
girtų St. Louiso rezoliuciją, 
vėl sukelia bereikalingų kar
štų ginčų, o kadangi jie ne
gali nuosekliai argumen
tuoti, nemokėdami gerai an
glų kalbos, tai bent riksmais 
stengėsi argumentus užva
duoti. Įnešimas 66 prieš 59 
balsų liekasi atmestas.

Taipgi latviai reikalauja, 
kad ”N. E. Leader” redakci
ja padaryti kairesne ir dėl
to vėl sukėlė karštų diskusi
jų, po kurių didelė balsų di
džiuma nutarta palikti, kaip 
vra.

Konferencijos narių di
džiumos nuosakumas, nelei
džiantis radikalams įsiva
ryti ”cimervaldinių kraštu- 
tinybių,” nepasisekimai jų 

Įnešimams ir argumentams 
latvius Įnirtino.

Sesija uždaryta 1 vai. po 
pietų, paskiriant 1 vai. pie- 
tams.

Ketvirtoji Sesija.
Ketvirtą ses’iją atidarius, 

pirmiausiai paimta nomina
cija kandidatų sekantiems 
rinkimams. Nominuota šie 
draugai:

Į gubernatorius, Silvester 
McBride iš Watertowno; Į 
lieutenat-gubemotorius, Jo- 
seph. Murphy iš Lowell’io; 
Į Suvienytų Valstijų senato
rius, Walter S. Hutchins iš 
Greenfieido; Į valstijos sek
retorius, George W. Miller 
iš Northbridge; Į audito
rius, William King iš Sorin- 
gfieldo; Į generalį prokuro
rą John Weaver Sherman iš 
Bostono.

Agitacijos ir organizacijos 
komisijos raportas priimta. 
Priemonių ir finansų komi
sijos raportas parodo, kad 
rinkimų kampanijai reika
linga turėti bent 1800 dole
rių. Palikta komisijai rū
pintis surasti budus reika
lingoms lėšoms surinkti. 
Rezoliucijų komisija padavė 
rezoliuciją, pripažįstančią 
Rusijos Sovietų valdžią, re
zoliucija vienbalsiai priim
ta. Antra rezoliucija, kad 
visi Suvienytų Valstijų tei
sėjai butų žmonių renkami 
ir atšaukiami — priimta. 
Trečia rezoliucija karės ir 
taikos klausimu, reikalau
janti baigti karę Rusijos de 
mokratijos paskelbtomis są
lygomis: be aneksijų, kon
tribucijų ir tautų apsispren
dimo teise, su pritarimu pre
zidento VVilsono kongre si- 
nės kalbos 14-kai punktų, 
patvirtinančių demokratijos 
minėtus principus, su
kėlė smarkių ginčų. Ypač 
prieš rezoliucijos pridėčką 
griežtai stojo latvių delega
tai, sykiu su jais ir lietuvių 
60 kuopos delegatas N. J., 
šaukė rezoliucijos šalinin
kams,adresuodami ”Kerens- 
kius,” ”«ocialpatriotus,” ir 
"oportunistus.” Ir netiktai 
rėkė, bet ir kojomis trypė ir 
švilpė, kada tik kas už rezo-

liuciją paėmė balsą. Galų- 
gale pirmininkui, įsikarščia
vusius nuraminus ir palei
dus rezoliuciją balsavimui, 
už visą rezoliuciją balsų pa
sirodė 51, prieš 46. Rezoliu
cijos priešininkai užsipuola, 
kad balsai buvo neteisingai 
suskaityti, reikalauja antro 
balsavimo; antru kartu bal
suojant pasirodo 72 balsai 
už, o 46 prieš. Tuomet vie
nam rezoliucijos priešinin
kų sušukus: ”good bye!” 
latviai, jų tarpe ir N. J., vi
so apie 20 ypatų demonstra- 
tyviškai iš konferencijos iš
ėjo. Netrukus keliatas vėl 
sugrįžo, prisikalbino apie 
desėtką kjtų, padarė savo
tišką rezoliuciją, už kurią 
balsavo apie 30 balsų, šito
kių nepasisekimų sutikti, 
latviai užreiškė, kad jie atsi
sako remti socialistų parti
jos rinkimų kampaniją.

Taip mažumai atskilus, li
kusioji didžiuma svarstė da 
sekančias rezoliucijas:

1) Prieš ėmimą fabrikų 
darban nepilnamečių vaikų 
ir moterų ilgas darbo valan
das, rezoliucija priimta.

2) Latvių 1 kuopos rezo
liucija prieš Espionage Act 
Įstatymą rezoliucija atmes
ta.

3) Prieš kėsinimąsi ant 
Tarno Mooney gyvasties re
zoliucija užgirta.

4) Rezoliucija reikalau
janti, kad šalies valdžia pa
imtų savo kontrolėn visus 
darbo nurodymui biurus, li
kosi priimta.

Sekanti Massachusetts 
Socialistų Partijos konfe
rencija nutarta laikyti Bos
tone. Konferencija užsida
rė 4:40 vai. po pietų.

J. P. Raulinaitis.

SAINT CLAIR, PA.
LDLD. 76 kuopos piknikas.

Birželio 16 d. čionai buvo 
LDLD. 76 kuopos surengtas 
piknikas. Piknikas buvo 
surengtas knygyno naudai. 
Žmonių piknike dalyvavo 
mažai, tečiaus piknikas da
vė kuopai apie 70 dolerių 
pelno. Taipgi galima bus 
padidinti musų knyginėj 
kuris čionai jau nuo 2 metų 
gyvuoja.

Vietos dūšių ganytojas 
savo parapijonams prigra
sino, kad niekas piknikan 
neitų, nepaklaususiems jo 
žandariško Įsakymo grąsi- 
no neduosiąs išrišimo. Tam
sus, prietaringi žmonelės da 
vis tokių tamsos apaštalo 
grūmojimų bijosi ir dėlto 
piknikan jie neatsilankė, tik 
tūli kunigo šnipai atėjo vak- 
tuoti, kaip bedieviai praleid
žia savo liuosą laiką, kad 
pankui kunigui galima butų 
pirmeivius skųsti valdžiai 
meluojant apie juos, kaip 
nesykį jis yra daręs. Tokie 
šnipai mums nereikalingi, 
verčiau pašnipinėkite, ką 
kunigėliai daro.

Atsilankiusiems iš Miner
svillės ir Girardvillės drau
gams tariame ačiū, už jų 
draugišką parėmimą aj>- 
švietos reikalo.

J. Mikalauskas.

I

pači?jrr»rimą grąžinti 
p. F. G.

Štai "Ateities” No. 17, ku
riame tilpo jo rašyta kores
pondencija, kurioje jis sako: 
"....čia tiek tik nelinksma, 
kad merginų yra mažai. 
Katros čia augusios, neapsi- 
pažinusios su lietuvių kal
ba, o katros atvažiavusios iš 
Lietuvos, prisirašę prie da
vatkų — tokios piktos, ne
mandagios ir sensta. Lai
kas butų ir merginoms susi
prasti, mest davatkauti ir 
visom prisidėti prie Ameri
kos Lietuvių Sandaros kuo
pos. Tuomet bendrai dar
buodamiesi praleistume lai
ką linksmiau ir nebūtų to
kių nesusipratimų kaip kad 
dabar salėse iškila.” Ir kur 
čia tos "nedavątkos” išskir
tos? Visos piktos ir ne
mandagios ir tik visoms pri
sidėjus prie Sandaros kuo
pos jos pasidarysiančios su- 
sipratėlėms ir nekelsiančios 
salėse nesusipratimų... Ka
da aš "Keleivio" 22 numery 
pasakiau, jog čianykštės 
merginos ne visos yra da
vatkomis ir nesusipratėlė- 
mis ir kad tuos nesusiprati
mus salėje ir n.esaiėje daro 
pats F. G., tai jis mane išva
dina melagium.

Polemizuoti su F. G. neno
rėdamas, o teisybę apskelbti 
melagyste neleisdamas, sta
tau p. F. G. sekančius reika
lavimus: Pirm, negu imsis 
prirodymų, kad aš, o ne jis 
šitoj polemikoje meluoja, 
turi pasiųsti "Keleivio" re- 
dakcijon 25 dolerius, kai aš 
padariau. ($25.00 iš A. P. 
T. esame gavę. Red.) Turi 
prirodyt, kad bent trečia da
lis iš atvažiavusių iš Lietu
vos čianykščių merginų yra 
prisirašiusios prie davatkų. 
Tštirdamas šitą faktą, jis 
patirs sykiu, kiek Hartforde 
yra merginų ir kitusyk ne
raudos, kad jų čia labai ma
žai. Patirs kad jų yra apie 
200. Turi faktiškai priro
dyt, kad visos jos prie da
vatkų prisirašiusios, kitaip 
pasilieka melagium ir mer
ginų vardo šmeižiku.

Antra, turi faktais priro
dyt, kad jis 12 d. vasario š. 
m. bažnytinėj svetainėj ne- 
bjaųrojo merginas, išvadin
damas jas nemandagiau
siais žodžiais. Kad jos ne 
užtai svetainėje užprotesta
vo prieš nepraustaburnį. To 
neprirodęs F. G., kaipo au
torius korespondencijos, til- 
pusios ' Ateities" 17 numery, 
liekasi melagium ir šmeiži
ku, už savo burnojimus kai- - 
tinančiu padorias ypatas.

Neišpildęs šitų minėtų 
mano reikalavimų, tai yra 
nepasiųntęs "Keleivio” re- 
dakcijon 25 dolerių, po
draug su faktais, sumušan- 
čiais mano Čionai užreikštus 
faktus, skaitančios visuo
menės akyse telieka žinomu 
kaipo melagis ir šmeižikas. 
Jeigu gi faktiškai mano už- 
reiškimus prirodys melagin
gais, mano 25 doleriai lai bū
na paskirti Lietuvos šelpi
mo Fondan, arba gi p. F. G. 
25 doleriai tan fondan turi 
nueiti. Antra dalis sugrą
žinta tam, katro pusėj tei
sybė.

Tuo budu bus galima grei
čiausiai ir teisingiausiai tei
sybę prirodyti ir ginčą už
baigti.

N. B. Nepripažįstu p. F. 
G. pasiaiškinimo teisingu, 
jeigu jis bus paskelbtas kur 
kitur, nepadėjus mano rei
kalaujamų 25 dolerių.

Laiko atsakymui skiriu ne 
daugiau 30 dienų. A. P. T.

HARTFORD, CONN.
Teisybė turi imt viršų.

"Keleivio” 24 numery
G. man atsako, kad aš netu
riu mandagumo, nes jei tu
rėčiau, tai tokių melagysčių 
Į laikraščius nerašyčiau. Be 
to pasakyta, kad niokinčiau- 
si skaityt, idant galėčiau su
prasti, kad jei kalbama apie 
davatkas, tai nekalbama a- 
pie visas merginas.

Skaityti mokinausi ir skai
tau, kur-kas geriau už pa
tarėją p. F. G. Tik F. G. ma
tomai nesugebi sakinį tei
singai parašyti, nes vienaip 
ji parašo, o kitaip skaito, tai
ir to jau užtenka, kad pata- 1,000,000,000 svarų kavos.

F.

Brazilija .vra didžiausiu 
kavos aruodu. Pereitais me
tais Brazilija i Jungtines A- 
merikos Valstijas išsiuntė
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Germanu ir Normanu Dievai

—Kapsukas yra, bet nėra 
faktų, kad jis butų kam Lie
tuvą pardavęs. Tuo tarpu 
apie vyskupo Karevičiaus 
išdavystę faktai buvo pa
skelbti viso pasaulio spau’ 
doj. Buvo paskelbti jo pa
ties žodžiai, kaip jis prašė 
kaizerio valdžios, kad ji pa
skirtų Lietuvai karalių. Y- 
ra vėl faktai, kad jūsų kun. 
Bartuška pasirašė ant doku
mento, reikalaujančio kad 
Lietuvos karalius butų sve
timo kraujo. Tą parodo jo 
naties parašas. Taigi mes 
turim nesugriaujamų fak
tų, kad kunigai parduoda 
Lietuvą. O kurgi tavo fak
tai, tėve, prieš Kapsuką? 
Prirodyk, tėve, kad jis va
žiavo į Berlyną kartu su 
vyskupu Karevičium prašy
ti Lietuvai karaliaus, o me: 
jį tuomet pasmerksime taip
pat kaip ir Karevičių.

—Bet jis, vaike, nuteisė 
vieną kunigą ant smerties ir 
bolševikai padarė jam galą.

—Ar tu tą matei ?
—Nebūk tu durnas, vai

ke. Kaip aš tą matysiu, bū
damas Amerikoj!

—Tai ką tu žinai, 
Kapsukas jį nuteisė?

—Taip sako žmonės.
—O ar jie matė savo aki

mis?
—Jie irgi, nematė, bet 

jiems sakė kiti.
—Kiekvienam vis kiti sa

kė, o liudininkų ir nėra. Tai
gi pasirodo, kad tai yra pa
prasta pasaka, o ne faktas.

—Bet ar tu, vaike, gali 
būt šiur, kad jie tenai nenu
galabijo kunigo?

—Aš tau tik ką aiškinau, 
tėve, kad kas nėra tikrai ži
noma, to tikrinti niekados 
negalima.

—Na, o kas butų, vaike, 
jeigu pasirodytų, kad bolše
vikai musų kunigą užkani 
volijo?
•—Tai butų vienu kunigu 

ant svieto mažiau.
—Ar tai viskas?
—Žinoma, kad viskas! Ar 

tu, tėve, man’ai, kad dan
gus nuo to sugriūtų? Ne
sugriūtų, nebijok. Nesugriu
vo jis kuomet New Yorko 
teismas nusiuntė elektriš- 
kon kėdėn kunigą Šmitą, ne
sugriuvo jis kuomet Bosto
ne tokiu pat budu buvo nu
žudytas kunigas Ričesonas, 
nesugriuvo jis kuomet anais 
metais Rusijoj buvo nuteis
tas 15 metų kalėjiman kun, 
Macochas, nesugrius dangus 
ir dabar, jeigu bolševikai ko
kį kunigą nubaus už nedorą 
darbą... Ko taip išsižiojai.

—O ką, vaike, ar ne ma
no teisybė, kad socialistai 
yra tautos neprieteliai ? 
Jus vis sakydavot, kad jus 
kovojat už Lietuvos laisvę, 
o dabar pasirodo, kas jus 
darot Lietuvai kilpas. Ma
tai, kaip išlindo yla iš maišo.

—Kur tu tas kilpas matai, 
tėve?

—Kur? O ar tu neskaitei 
ką rašo apie jūsų darbus 
"Draugas” ir "Darbinin
kas?”

—O ką jie rašo?
—.Jie. vaike, faktais priro- 

do, kad jus norit Lietuvos 
laisva pasmaugt.

—sakai, faktais prirodo?
—Jessa !
—O kokie tie faktai ?
—Tie faktai yra- tokie, 

vaike, kad jus rengiat pra
kalbas ir protestuojat prieš 
vyskupą Karevičių, prieš tą 
garbingą musų veikėją, ku
rį garbina visa Žemaitija.

—Taip, tėve, mes- prieš 
Karevičių protestuojame. 
Bet tas faktas parodo, kad 
mes ginam Lietuvos laisvę, 
nes vyskupas Karevičius no
rėjo tą laisvę parduoti. Ir 
jeigu jus prieš ji neprotes- 
tuojat, tai reiškia, kad jus su 
jo politika sutinkat. Taigi 
jus, klerikalai, esate Lietu
vos neprieteliai, o ne socia
listai.

—Šarap, ba duosiu per 
snukį!

—Tuomi tu savo partijos 
tėve, nepateisinsi. Tuomi 
tu tik parodysi, kad tu netu
ri ko atsakyti ant faktų.

—Palauk, vaike, aš tau ir
gi užduosiu klausimą, ant 
l'?tro tu nežinosi ką atsa
ke ii. Jus kaltinat tik gar
bingą musų vyskupą Kare
vičių ir kunigą Bartušką 
kad jie reikalavo Lietuvai 
karaliaus. Bet pasakyk tu 
man, kodėl jus neprotestuo- 
jat prieš savo Kapsuką?

—O ką Kapsukas padarė? 
—.Jis Lietuvą pardavė!
—Kam jis ją pardavė? •
—O-gi džermanui.
—Kada tai buvo? 
—Aš to nežinau.
—Tai iš kur tu žinai, kad 

jis ją jiardavė?
—Apie tai, vaike, rašo vi

si katalikų laikraščiai.
—Rašyt, tėve, galima 

kaip kam patinka, bet tas 
da nereiškia, kad taip jau ir 
yra. Juk katalikų laikraš
čiai tankiai parašo, kad ir 
velnias yra. Bet kiekvienas 
sveiko proto žmogus žino, 
kad tokio sutvėrimo niekad 
ant svieto nebuvo ir negali 
būt.

—Tai tu, vaike, sakai, kad .tėve? 
ir Kapsuko ant svieto nėra?' —Gud bai, vaike!

kad

Į Normanai jį persi statydavo taip: Thor 
yra galingas ir rustus dievas. Jis stovi sta- , 
čias ratuose, kuriuos traukia du ožiu, ir va
žinėjasi po debesius. Savo rankoje jis laiko 
kirvį, kuris reiškia perkūno šūvį. Kuomet 
jis užsimauja geležinėm pirštinėm ir užsi
mojęs tą kirvį paleidžia, tuomet trenkia per
kūnas. Jo kirvis niekados nenueina pro sa
vo tikslą. į ką tik Thor savo šūvį paleidžia, į 
tą jis pataiko, o į ką jis pataiko, tą visuomet 
sutrupina. Paskui kirvis vėl grįžta į dievo 
ranką.

Thor buvo su raudona, plevėsuojančia 
barzda, reiškiančia ugnį.

Dievas Baldras ir jo mirtis.
Baldras buvo saulės dievas ir visas blizgė

jo. Jis turėjo sūnų Brono, kas reiškia die
nos šviesą. Baldro namas vadinosi Breida- 
blik, kas taipgi reiškia toli arba plačiai švie
čiantį daiktą, dangų.

Visi gyvi sutvėrimai buvo prisiekę neuž
gauti šviesos dievo, nes tik prie jo gyveni
mas visiems yra malonus.

Vienas tik tamsos ir pikto dievas Loki bu
vo jam priešingas ir surengė jam mirtį.

Tas buvo taip.
Vieną naktį dievas Baldras sapnavo baisų 

sapną — sapną, kuris lėmė jam pražūtį.
Atsikėlęs iš ryto Baldras papasakojo apie, 

tai kitiems dievams. Visi nusiminė ir pra
dėjo tartis, kaip išgelbėjus Baldrą ią gre
siančios jam nelaimės. Atsistojo deivė Frig- 
ga ir pasakė: Aš užbursiu vandenį ir že
mę, gyvulius ir paukščius, visus akmenis ir 
geležį, kad nei vienas daiktas negalėtų Bal
dro pažeisti, kad jokiu ginklu negalima bu
tų jo užmušti, kad jis negalėtų nei jūrėse 
nuskęsti, nei ugny sudegti.

Kad išbandnžius šitą užbūrimą, dievai su
sirinko po šventu medžiu ir pastatę prieš sa- 
vę Baldrą pradėjo jį svaidyt kirviais, rago
tinėmis ir kitokiais įrankiais, bet joks gink
lą? jo neėmė.

Į šitą dievų susirinkimą atėjo ir piktasis 
Loki, į moterį pavirtęs. Pamatęs tokį ban
dymą, jis nukeliavo pas deivę Friggą.

Frigga paklausė nepažįstamos moteriš
kės, ką tenai dievai veikia susirinkę. Mote
ris atsakė, kad jie svaido į dievą Baldrą vi
sokiais ginklais, bet nei vienas ginklas jo 
nepažeidžia. Jo negali pažeisti, paaiškino 
Frigga. nes aš užburiau visus daiktus, kad 
jam niekas nekenktų; tik vienų vienos žo
lės aš neužburiau, nes. maniau ją persilpną 
esant, kad ji galėtų dievui pakenkti.

O, tai šitaip .’ sušuko Loki. O kas gi tai per 
žolė, kurios tu neužburei? Frigga pasakė, 
kad tai amalas. Loki išėjo.

Nuėjo jisai vėl į dievų susirinkimą. Die
vai vis dar svaidė savo ginklais į Baldrą. 
Tik vienas žiemos dievas Hoedras stovėjo 
nuošaliai ir, būdamas neregys, šituose ban
dymuose visai nedalyvavo. Loki priėjo prie 
jo ir klausia: kodėl tu neprisidedi prie kitų 
dievų? Kaip aš prisidėsiu, sako aklas die
vas, kad aš neturiu jokių ginklų; antras da
lykas, aš esu neregys ir visai nematau, kur 
sviesti Eik šen, sako Loki, nors žolę sviesk 
i Baldrą, ners tuo parodyk jam savo pagar
bą, o tavo ranką aš pavaldysiu taip, kad tu 
pataikytum.

Hoedras sutiko ir nuėjo. Loki padavė 
jam žolę, kurios Frigga nebuvo užburus, ir 
liepė mest ja į Baldrą. Hoedras metė. Žo-Į 
lė parvėrė šviesos dievą ir jis krito ant vie
tos negyvas.

Tai buvo negirdėta piktadarystė! Dievai 
net kalbos neteko iš nusigandimo. Jie nore-' 
jo tuojaus griebti piktadarį, bet nenorėjo to

tokią. Jis yra jaunas, be ūsų jaunikaitis, ir 
joja oru ant šerno tokiu greitumu, kad joks 
arklys negali su juo susilyginti. Kartais jis 
ir važiuotas važiuoja. Per jures gi jis per
plaukė laivu.

Jis buvo didelis mergininkas ir turėjo la
bai gražią pačią. Jis pamatė ją pirmu syk 
kuomet ji išėjo iš savo tėvo namų pasižiūrė
ti į jūres kaipo į veidrodį. Pamatęs jis ją 
taip įsimylėjo, kad negalėjo nurimti, pakol 
negavo jos sau už pačią. Jos vardas buvo 
G red r.

Dievas Tyr.
Tyr (jis ir Ciu) buvo karių ir imtynių die

vas. Edda sako, kad "ristikams yra gerai 
prie jo pasimelsti.”

Tyr turėjo tik vieną ranką; kitą ranką 
jam nukando biaurus vilkas Fernis, kuriam 
jis įkišo ją į nasrus kaipo užstatą, kuomet 
vilkas leido save surišti į tinklą iki paskuti
nio teismo dienos.

Dievas Bragi.
Bragi, tai poezijos ir iškalbos dievas. "Jis 

yra pagarsėjęs savo išmintimi, liežuvio ga
bumais ir puikiomis kalbomis.”

Jo pati Iduna gyveno apatiniame pasauly
je ir turėjo skrynią tokių obuolių, kurių pa
senę dievai užvalgydavo ir tuojaus likdavo 
jauni.

Dievas Hoedr.
Kaip jau buvo augščiau pasakyta, Hoedr, 

arba Hoder, buvo žiemos ir tamsos dievas 
Kaipo tamsos atstovas, jis buvo saulės die
vo Baldro priešininkas ir, piktadario Lokio 
pakurstytas, užmušė jį. šitą užmušimą rei
kia suprasti taip, kad žiemai atėjus tolimoj 
šiaurėj saulė per tūlą laiką nepasirodo.

Pet už tokį nedorą darbą Odino sūnūs, 
kuris "gyveno tarp žilvičių sausoj žolėj,” 
nudėjo paskui ir patį Hoedrą, kas reiškia, 
jog po tūlo laiko žiema pasibaigia.

Dievas Heimdal.
Heimdal buvo sargas, kuris saugojo tiltą 

Bifreostą, kuris vedė į apatinį pasaulį. Jo 
rago balsas girdėt visam pasaulyje ir bus 
ženklu didelei dievų kovai, kuomet ateis pa
skutinė jų gyvenimo valanda arba prie
blanda.

Heimdal buvo toks budrus sargas, tokias 
geras turėjo au ris, kad girdėjo net kaip žolė 
dygsta ant žemės ir kaip auga ant avelių 
vilnos!

FOURIERIZMAS AMERIKOJ
Jo atidengimų pir- pininko teorijos daugeliu 

ma jo nepadaryta dėl to — žvilgsnių Brisbane’ui netru- 
kaip Fourieris mano — kad kus pradėjo nepatikti; kuo* 
visas mokslas, tolygiai kaip met tame judėjime ’delei 
ir visa buvusi civilizacija, ė- Enfantin’o ir Bazard’o var- 
jo klaidingomis vėžėmis. . žvtinių įvyko skylimas, Bri- 

Fouriero įsitikinimas ga-, sbane ir visai nuo jų atsi- 
lutiname jo projekto susire- sveikino.
alizavime niekad nesvyravo? . Netrukus po to į rankas 
Pavyzdingos falangos pla- Jam pateko ką-tik išleistos 
nūs augščiau statė už tuzi-' bounero knygos egzemplio- 
nus kunigaikščių ir ban-rns antgalviu Naminės ir 
kierių, kurių skeptizmas ir agrarės associatijos trakta- 
pašaipos visai neatgrąsinda-.taį. ... ... .x
vo jį. Viename paskutinių* Tas veikalas jaunikaity 
savo veikalų jis šaukėsi pi- P?dare.. ma£lsk3 . lsPud.b 
niginės paramos išmėgini-'. _7. - 
mo falangai įkurti ir pasku- Juo. gihau JI studųavo, jP° 
tinių prieš mirtį dešimčio, la^iau tas veikalas jį žavėjo, 
metų bėgiu kas dieną pietų? 
laiku laikrodžio punktualu- sbane sako: 
mu eidavo namo, kad laukus k^^Y_ 
atsilankymo 
labdario, ;
atsišaukimą.

Fourier nesulaukėto neil-j .. ........... ___
gai tverusio jo teorijos pc-|V0 faikomas dieviška baus-

padarė magišką įspūdį. 
Skatė jis ji keletą kartų ir

Savo autobiografijoj Bri-
"Štai pirmu 

i su idėja, 
milioniėriauš- kurios ?i.®kad P’™?. neb“' 

atsiliepusio į jo vaa susitikęs, su idėja apie 
jnudailimmą ir apzavos pn- 

. įdavimą rankų darbui, žmo- 
------ n‘įgaus darbui, kuris ikišiol bu- 

puliariškumo' laikotarpio.' "į TmoguL Padaiyti žavį 
Jis mirė 10 u. spalių mene- ančia šiti} prasto> paženli. 
sio 183 < metais Paryžiuje, nančio trus0 srytj _ liud. 
palikdamas labai mažą bu-;na minia likimą __ k 
reii. savo entuziastiškų mo- rodąs> savo prozaiška, 
kimų. Ant jo antkapio stelbiančia, protą užmušan- 
akmens isxalta sioks uzra- čia'intekme slegia žmogų; 
šaf.į. .. . ... ... . TZ Į iškelti tąjį darbą ir duoti

Čia ilsis likučiai Karo- ,jam vertingumą — tai ištik- 
roliaus bounero. — Serija ruju t>uv0 galingu pervers- 
daro harmoniją.— Palinki- m*,, 
mai sąryšy su likimais.”

Fouriero teorijų 
išsipi etoj imas 
Amerikoj

uris, 
nu-

t

D ievas Vithar.
Savo stiprumu šitas dievas užima sekan

čią vietą po Odino. Kuomet ateis paskuti
nė dievams diena — Goetterdaemmerung 
- tai Vithar sunaikins dievų ėdiką, vilką 

Fernis '
Mimir buvo išminties ir mokslo dievaitis. 

Jisai gyveno prie to uosio, Yggdrasilio, iš 
po kurio mušė išminties šaltinis, žinomas 
kaipo Mimiro šulinys, iš kurio jisai kas die
na gerdavo.

Izoki buvo ugnięs ir pikto dievas. Jis bu
vo milžino Farbariti suims, kurio pareiga 
būdavo vežti per vandenį mirusius žmones 
į požeminį pasaulį.

Loki turėjo tris vaikus, kurie buvo taip
, _ . , .... , . -i :

mu!”
Pnsban as 1832 metais iš

keliavo Paryžiun, kur pra
leido du metu, .studijuoda
mas painesnius Fouriero sy- 
stemos dalykus išdalies po 

Amerikoje fourierizmą vadovyste paties Fouriero, 
j...A n . ir dalyvaudamas fourieriz- 

’mo judėjime, kuris tuomet 
į kaip tik pradėjo plėtotis. Su- 
: grižes atgal Amerikon Bris- 
bane’as rately savo draugų 
varė savo socialių idėjų pro
pagandą iki 1840 metų, kuo- 
.met išleido pirmą savo kny
gą antgalvlu "Visuomeninis 
žmogaus likimas” (Sočiai 
Destinv of Man). Tas vei
kalas yra Fouriero systemos 
aiškinimu. Apie pusę kny
gos stylius — populiaris, 
riero knygų, o antrą dalį už
ima Brisbane’o kometarai ir 
aiškinimai, pritaikyti prie 
amerikoniškų sąlygų. Kny
gos stylius — populiariais, 
išguldymai aiškus, taigi ir 
knyga rado sau daugel skai
tytojų. Skaitė ją įvairių vi
suomenės klesu žmonės, in- 
domaujantįs socialiai klausi
mai, ir galima sakyti, kad 
tik ta knyga padarė pama
tus fourierizmo judėjimui 
Amerikoje. __

Ji padarė fourierizmo pa
sekėju žmogų, kuris vėliaus 
tapo iškalbingiausiu ir in- 
tekmingiausiu tojo .mokslo 
aiiaštalu, būtent Horaca 
Greeley. Brisbane apie tai 

; sekančiu apsakymėliu papa- 
r___ -------------------- - Te- sakoja:
čiaus didžiojo f rančų zų ulo- j (Toliaus bus.)

išplatino daugiausiai Alber
tas Brisbane.

Brisbane gimė 1809 me
tais ir buvo vienturčiu su' 
num turtingo žemės savinin
ko iš Batavia, N. Y.- Jis ga
vo pilną ir visapusį mokslą 
ir savo jaunystę praleido ke
lionėse po įvairius svarbes
nius Europos ir Azijos kraš
tus. Paryžiuje jis po vado
vyste Cousin’o, o Berlyne 
po vadovyste Hėgelio studi
javo filezofiją, kaip vienur, 
taip ir kitur susipažino su 
daugeliu politikoje ir litera
tūroje pagarsėjusių vyrų ir 
moterų.

Regis, kad daugiausiai in- 
tekmės į jo i>obudžio ir pa- 
žvalgų nusistovėjimą pada
rė rinktinas beriyniškos 
dvasinės aristokratijos bū
rys, kurio susirinkimų bu
veine buvo Frau Vamhagen 
von Ense ponios salionas.

Ačiū permanumui, anali
tiškai sąmonei ir jausmų 
jautrumui Brisbane veik 
persiėmė tuoiaikinių sociali
stinių svajotojų "žmonišku
mo systemų” idėjomis.

Pirmiausiai jis įstojo į 
saint-simonistų mokyklą ir 
daug laiko ir lėšų dėjo jos 
principų propagandai.

šlykštųs ir nuožmus, kaip jis pats buvo pil
nas nedorybių. Vienas jų buvo milžiniškas 
vilkas Fernis, antras Asgardo žaltis, o tre
čia buvo duktė, pragaro deivė, Hela.

Kuomet dievai patyrė, kad tos tris šmėk
los turi nedorų tikslų ir gali padaryti pa
saulyje daug pikto, Odin įsakė atnešti tas 
biaurybes jam parodyt. Pasitaręs su kitais 
dievais, visų tėvas Odin drėbė Lokio dukte
rį Helą į požemį, kur jis davė jai galę: valdy
ti devynis pasaulius. Midgardo žaltį jisai

darUi šventoj vietoj. Loki tuo tarpu pabė* įmc^ j jures jr i§ to pasidarė vandenynas,
go ir pavirtęs.į lašišą pasislėpė į juros.. Die
vai tečiaus užleido tinklą, pagavo Loki ir 
surišo jį iki dievų prieblandos — arba, sa
kant krikščioniška terminologija, iki ”sud- 
no? dienos.”

Taip buvo nubaustas Loki už pražudymą 
dievo Baldro. Gi nelaimingąjį Hoedrą už
mušė Odino sūnūs, Bali, "kuris gyveno tarp 
žilvičių sausoj žolėj.”

Dievas Frevr.
Freyr yra žinomas da iy kaipo Fro. Yra 

tai saulės, lietaus ir vaisingumo dievas. Jo 
ypatybės ir pareigos veik niekuo nesiskiria 
nuo Odino. Galima sakyt, kad visas Odinas 
jame atsikartoja. Tik išvaizdą jis turi ki-

I

kuris* apsupo visą pasaulį. Gi viiką Fenrį 
buvo nutarta palikti Asgarde (asų, gerųjų 
dievų name).

Fenris buvo toks baisus, kad tik vienas 
dievas Tyr turėjo drąsos paduoti jam mai- 

Kuomet dievai pamatė, kaip greitai 
Fenris auga, jie persigando ir nutarė kaip 
nors nuo jo atsikratyti. Jie nukalė stipru 
grandinį. Laeding vardu. Tuomet jie atsi
vedė prie jo vilką ir prikalbino jį išbandyti 
savo spėkas. Bet šitas retežis vilkui pasi
rodė toks silpnas, kad jis vos sutiko jį ban
dyt. Ir kaip tik jis išsitiesė, granuinys su
truko.

I(Toliaus bus.)

DAINELE.
Tu vakar dainavai Marytei, 
Šiandien dainuoji tu jau man, 
Rytoj dainuosi gal Onytei, 
0 kiek mainysi da po tam?...
Daina graži, miela, žavinga, 
Kai šypsą meilės... bet bijau 
Palikti taippat nelaiminga, 
Kai tos, ką klausės jos pirmiau...
Muzikos tonuos’, o ne žody

Tikroji meilės vr’ prasmė;
Ji ta pati šarmotam gruody,
Kai gegužinėje ūksmėj.
Ne saldžiame žodžių skambesy,

Ne ritmuose dailios dainos,
Tik žvilgsnio tyliame ilgėsy-r- 
Tikroji muzika sielos.
Kad skamba ji, širdis man šoka,
Kad liūdnai sielai teikt džiaugsmų... 
Meilė be žodžių kalbėt moka, 
Geidžiu ne žodžių, tik jausmų!

J. B. S.

I
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vybė. Jei šaknis nuo ko- 
nors suges, tai ir plaukas 
bus silpnesnis, o jei šaknis 
sunyks, tai plaukas pražus, 
nuslinks.

Toj pačioj odoj greta su 
•plaukų šaknelėmis yra dar 
ir kitokių įtaisų daugybė. 
Vienos jų dirba riebulius, 
kurie esti odai ir plaukams 
tepalu. Kitos-gi prakaitą 
varo. Gryna akia jų nema- 

jt.vt, tik per mikroskopą gali 
įžiūrėti, .kaipo kamuolėlius 
ar grumulėlius su skylute 
atsiveriančia odos viršuje.

Sveiki plaukai auga gana 
ilgai, sako, kokius 2 ir net G 
metus. Kaip pasęsta, jie iš
krinta iš šaknų arba nuslen
ka, bet jų vietoj jau esti pa
augėję kiti tokio pat storio 
plaukai. Tokiu budu plau
kų nesimažina, tik jie vienas 
kitą užstoja.

Bet esti įvairių nesveikatų 
arba ligų, kurios plaukus 
naikina. Tad atsinka, kad 
maisto ir čia visa plauko gy- 
vietoj nuslinkusio plauko 
nors ir atauga kitas, bet jau 
silpnesnis, toliau šiam nu
sunkus, atsiranda dar siln- 
nesnis, toliau ima augti tik 
pūkeliai ir pagalios šiems iš
sibaigus liekasi tik plikos 
vietos.

Yra gana daug plaukų li
gų, čionai pakalbėsime tik 
anie svarbiausias, nuo kurių 
plaukai slenka.

Sausosios pleiskanos.
Oda ir- plaukai būna sau

si, bet šukomis kasdien išsi
šukuoja gana daug pleiska
nų, kurios dažnai ir nešu- 
k jojamos krinta ant apy
kaklės ir ištoio matyt.

Pradžioj tiek tos ligos ir 
matyt, bet praeina metai ar 
daugiau ir žmogus pamato, 

i jogei kartu su pleiskanomis 
l išsišukuoja ir plaukų daugy
bė. Dar toliau plaukai ant 
galvos ima darytis retesni, 
iki neapsireiškia plikumas.

Liga eina labai pamažu ir 
; per tai. daugumas pradžioj 
j ilgą laiką nieko nesigydo. 
Tik, kada jau ima žymiai 
plaukai slinkti, žmogus krei
piasi prie gydytojo, bet tuo
met jau kokia pusė plaukų 
esti pražudyta, nes pleiska
nos yra jau sunaikinę jų 
šakneles, ir nei kokiu gydy
mu nebeatauginama.

Gydytis čia reikia kuo- 
anksčiausiai, kaip tik patė- 
mysite pleiskanas. Bent 
kartą per savaitę.reikia gal
va gerai išsiplaut minkštu 
vandeniu su muilu, paskui 
dar išsitrinkt muiliniu spiri
tu (lotyniškai spiritus sa- 
ponato-calinus, perkasi jis 
aptiekoj) ir kas antra diena 
galvos oda (ne plaukai) išsi
tepk grynu nepagedusiu ri
cinos aliejum.

Vietoj ricinos kiti pataria 
vazeliną galvos odą teptis.

Gydytis reikia ilgai—bent 
kelius mėnesius ir metus. 
Tik tokiu budu galima dar 
nenuslinkusius plaukus pa
laikyti. žinoma, kad tų 
plaukų, kurių šaknįs jau 
pleiskanų sunaikintos, ne- 
beatauginsi.

Be to, čionai reikia pami
nėti, jogei pradėjus galvą 
muilo spiritu trinkti tuojaus 
išsijudins pažeistų plaukų 
daugybė, ir ligonis ant ryto
jaus iššukuos plaukų daug 
daugiau, negu nesigydęs. 
To nereikia nusigąsti: kas 
nusmuko, tai nusmuko, nu
mirusio neątgaivinsi. Tie 
plaukai vistiek butų nuslin- 
kę, nors ne vienu kartu.

D-ras K. Grinius. 
(Toliaus bus).

DIDELĖ PIGA PIETINĖJ 
AMERIKOJ.

Iš Buenos Aires, Argenti
nos, pranešama, kati pereitą 
subatą, birželio 22 dieną, 
pradėjo snigti,prisnigo daug 
sniego, o pereitų panedėlį iš
tikus smarkiam vėjui po vi
są pietinę Ameriką siautė 
didelė pūga, pridarydama 
daug nuostolių.

“KELEIVIS”
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŽTI8.
PRENUMERATOS KAINA 

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

Kanadoj ir UžrubežiMM: 
Metams ............................ $2u25
Pusei metų ...................... 1-25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

"KELEIVIS*
255 Broadoay, So. Boston, Mase. 

Kodėl žmonės nuplinka?
Kas tai yra plaukai ir kam 

jie reikalingu
Plaukai yra plonytės, mi

klios, tamprios raginės dū
delės, kurios auga ant gyvu
lių ir žmonių odos. Prie ti 
reik dar pridėt, jog plaukai 
vandenyje neįmirksta ir la
bai sunkiai pusta. Be to jie 
sunkiai perleidžia per save 
šilumą. Per tai plaukai gy
vuliams yra labai naudingi, 
kaipo apdaras nuo šalčio, 
nuo lytaus ir nuo drėgno 
guolio.

Žmogui dabar plaukai yra 
ne taip jau labai reikalingi. 
Be jų žmogus neprapultų. 
Ir jei kas prisipyręs pa
klaustų mokyto daktaro, 
kokią-gi naudą turi žmogus 
ir jo gyvastis iš plaukų, tai 
gana sunku butų atsakyti. 
Apie antakius ir vokų akuo
tus, tiesa, dar galima būt pa
sakyt, kad jie gina akis, i- 
dant su prakaitu purvai ne
įriedėtų. Ale kokia nauda 
sveikatai iš barzdos ir ūsų, 
tai jau nelengva išaiškinti, 
nes moterįs, vaikai ir kuni
gai tų papuošalų neturi, 
o vienok ne menkesnės 
sveikatos už barzdočius es
ti.

Pažastų plaukai, taipgi ir 
kitų slepiamų vietų, turi sa
vo vertę, nes neduoda su 
šieiti ir susti dviem kūno 
dalim. -

Kiti rašinėja, jogei plau
kai — tai gilių giliausios se
novės palikimas, jog tai anų 
laikų liekanos, kuomet žmo
nės, nelyginant kaip dabar 
gyvuliai, buvo plaukais apsi
taisę. Šie rašytojai spėja, 
kad toliau metų metams 
praėjus žmogus turės paly
dėti ir tuos pačius plaukus, 
kurie jam iki šiol yra užsili
kę. Per tai, girdi, plikių vis 
daugiau atsiranda. Taigi, 
anot jų, plaukai kadaise bu
vo žmogui reikalingi, bet da
bar tai tik praėjusių gady
nių liekanos.

Taip mano kaikurie mo
kyti vyrai. Bet paprastam 
žmogui plaukai turi ir dar 
bar didelę vertę. Mat kūno 
dalįs taip yra susijungusios, 
jogei iš vienos gali pažinti 
kam yra vertas ir visas kū
nas. Taip ir plaukai parodo 
net labai slepiamas kūno pa- 
jiegas. Dažnai iš pačių 
plaukų matyt, ar žmogus 
sveikas, ar ne, ar stiprus ar 
silpnas. Suprantama, kad 
beveik kiekvienam maloniau 
yra pasirodyti prieš kitus 
stipriu, sveiku, negu atbulai. 
O kas sveika, stipru, galin
ga, tai ir gražu. Per tai be
veik visuomet tam tinkamo
se vietose tankus, dailus 
plaukai skaitosi žmogaus 
gražumo ženklu. Moteris 
be ilgu, dailių galvos plaukų, 
nors ji butų iš visa-ko pui
kiausiai sudėta, niekuomet 
nesiskaitys gražia. Vyras, 
kuriam neauga barzda ir’ ti
sai, bus visų' pašiepiamas. 
(Čia daktaras kalba apie 
Europą. Amerikoj yra kaip 
tik atbulai. Red.).

Tokiu budu plaukai yra 
musų turtas, nuo kurio pri
guli ir musų laimės dalis. 
Taigi branginkime juos ir 
mokėkime su jais apsieiti, 
kad tas pagražinimas kuoil- 
giausiai mums tarnautų.
Plaukų ūgis ir slinkimas.
Plaukai auga iš apačios; 

seniausios jų dalįs — tai vir
šūnės. Tam tikrose odos 
duobelėse tuni plauku šak
nis. čia jos gauna iš kraujo

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
26, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Pastabos iš Laikraščių.
_______________ »

Visuomenės įstaigos apsi
moka.

Milwaukee mieste, kurį 
valdo socialistai, vandens į- 
taisos priguli visuomenei. 
Šito pasekmės yra tokios: 
vanduo gyventojams atsiei
na daug pigiau negu pirma, 
darbininkai prie vandens 
darbų gauna didesnes algas 
ir prie to da miestui kas me
tai lieka §450,000 gryno pel
no.

Berlyno miestas, Vokieti
joj, iš kelių visuomenės dar
bo įstaigų gauna kasmetai 
$4,500,000 pelno.

Šeši miestai Anglijoj, ku, 
rie patįs gamina sau gazą, 
vandenį ir užlaiko rinkas, į 
vienus tik metus padarė 
§1,440,000 gryno pelno. Ško
tijos miestas Glasgow, paė
męs į savo rankas gatveka- 
rius, į vienus metus turėjo 
$1,837,707 gryno pelno.

Cincinnati miestas turi 336 
mylių ilgio savo geležinkelį, 
kuris bėga per tris valstijas 
Jisai vadinasi "Cincinnati 
Southem" ir eina nuo Cin
cinnati, per Kentucky vals
tiją, iki Chattanooga, Tenn. 
Jisai lėšuoja $50,000,000. Ji
sai užsimoka už visas lėšas 
ir paskutiniais metais davė 
dar $526,816 gryno pelno.

Taigi matot, kad visuome
nės valdomos Įstaigos pui
kiai apsimoka; jos apsimo
ka geresnėmis algomis; jos 
apsimoka trumpesnėmis va
landomis; jos apsimoka pi
gesnėmis kainomis — ir prie 
to da milionai atlieka "vi
suomenės naudai," kaip An
glijoj tai vadinama.

"The Eve Opener." 
Maisto brangimas.

Nuo 15 sausio, 1917 metų 
iki 15 sausio, 1918 metų, 
maisto kainos Amerikoj pa
kilo apskritai ant 25 nuo
šimčių, sako federalis biu
ras savo apžvalgoj "Month- 
ly Review."

Pabrango visi valgomieji 
daiktai, išskyrus tik vienas 
bulves, kurios atpigo ant 16 
nuošimčių.

Kornų produktai pabran
go 77 nuoš.

Rūkyti lašiniai pakilo 64 
nuošimčių.

Taukai pakilo 53 nuoš.
Šviežia kiauliena — 44 

nuoš.

Kumpis 42 nuoš.
Pienas 35 n.
Vištiena 29 n.
Sviestas 25 n.
Kiaušiniai 23 n.
Duona 19 n.
Cukrus 18 n.
Gi nuo sausio 1913 metų 

kornų produktai pabrango 
ant 135 nuošimčių, taukai 
114 nuošimčių, bulvės 107 
nuoš., miltai 100 nuoš., la
šiniai (bacon) 91 nuoš., švie
žia kiauliena (pork c’nops) 
83 nuoš., kiaušiniai 81 n., 
duona 66n., cukrus 63 n., viš
tiena 62 n. Apskritai gi i- 
mant, nuo 1913 metų mais
tas pabrango 63 nuošim
čiais.

Ką reiškia demokratija?
Kuomet žmogus girdi, 

kaip stambus darbdaviai ir 
fabjikantai, su kuriais mes 
nesenai da turėjome reikalų, 
apsilaižydami kalba apie de
mokratiją, tai tuojaus no
risi žiūrėt i žodyną, ką tas 
žodis reiškia?

"United Mine Workers’ 
Journai.”

Motinų ir kūdikių mirimas.
Kur kas daugiau moterų 

(tarp 15 ir 40 metų) miršta 
nuo priežasčių surištų su 
gimdymu, negu nuo kokios 
kitos ligos, išskyrus džiovą. 
Suvienytose Valstijose kas 
metai išmiršta apie 15,000 
moterų vien tik nuo motiny
stės priežasčių.

Apie viena trečdalis visų 
kūdikių ligų paeina nuo mo
tinų nesveikatos. Daugiau 
kaip 75,000 kūdikių numirš
ta kas metai nesulaukę vie
nų metų amžiau^ vien dėlto, 
kad negauna savo gyveni
mui tinkamos pradžios.

"Critic and Guide.’’

Partijos vokiečių Reich
stage.

Oficialis raportas. kuris a- 
tėjo andai per Amsterdamą, 
parodo, k?ek kokia partija 
dabar turi savo atstovų Vo
kietijos parliamente — bū
tent:

Centras 88, Socialistai 84, 
Progresyvės Liaudies Par
tija 46, Tautiniai Liberalai 
45, Konservatyvai 44, Vo
kietijos Partija (junkeriai) 
27, Neprigulmingi Socialis
tai 25, Lenkai 18, Neparti
nių žmonių 16.

Vandrauninkų pavojai.
Ponia Butkienė, sugrįžu

si iš Palestinos, pasakojo sa
vo draugei apie kelionę.

"Pervažiavę Palestiną, 
nukakome Egiptan, kur ma
tėme Babilionijos bokštą. O- 
jė, susiedkėle, kad pamaty
tum, kiek ant jo yra hiero- 
glyfų!”

"O, Viešpatie! Ar jie ant 
jus neužpuolė?" pastačiusi 
akis klausė draugė. "Brr! 
Net mane šiurpuliai krato 
pamisimus!"

Vyčiai gavo mušt.
Chicagos apskričio vyčiai 

turėjo anądien pikr-iką ir 
kažin-kas jiems tenai apdau
žė antausius: Vai Jėzau, Ma
rija, koks gvoitas pasidarė 
klerikalų abaze! "Tai socia
listų darbas! Tai socialistai 
užpuolė musų vyčių pikni
ką !” šaukia visa gerkle 
"Draugas.”

Kitoj vėl vietoj "Draugo" 
korespondentui, kuris nuo
latos šmeižia pirmeivių lie
tuvių judėjimą, jauni vaiki
nai pagrūmoję po nosią, kad 
Jaugiau jisai nemeluotų — 
ir vėl bėda ant socialistų.

Šitais dviem atsitikimais 
pasiremdamas, "Draugas" 
rėkia, kad tai esą rezultatai 
socialistų kurstymų prieš 
katalikus.

Bet "Draugas” turėtų už
sičiaupti. Socialistai prieš 
katalikus žmonių niekados 
nekurstė ir nekursto. Socia- 
istai tik peikia nedorus ku
nigų darbus, o nedorybių 
’ieikimas nereiškia kursty
mo.

Kas buvo tie žmonės, ką 
išdirbo vyčiams kaili 
Chicagoj, mes nežinom. Ką 
"Draugas" vadina juos soci
alistais, tai mes jam neti
kini, nes jis visuomet meluo
ja. Jis ir savo parapijoną 
pavadins "socialistu,” jeigu 
tik tas pavogs kam vištą ar
ba galvą pramuš. Tai yra 
toks laikraštis, pas kurį žo
džio garbės visai nėra. Tai 
yra pliuškius, šmeižikas ir 
nepraustaburnis nuo pra
džios iki galo!

Ret jeigu ištiesų tie žmo
nės buvo socialistai, tai mes 
jų nei kiek už tai nepagir- 
sim. Daužyti antausius, vis
tiek kad ir tekiems vyčiams, 
socialistai neprivalo. Muštis 
tai parapijonų darbas. Juk 
ir "lietuvišką vaiską” jie or
ganizuoja nekitokiam tiks
lui, kaip tik muštynėms. Bet 
socialistai neprivalo tokiais 
darbais savo ranku teršti. 
Jie turi stovėti už vyčius ne
palyginamai augščiau. Jie 
turi kovoti su tuo, kas nedo
ra, o ne patįs nedorybėmis 
užsiimti.

Tai tiek apie socialistus.
Dabar mes norim pasta

tyt keliatą klausimų klerika
lams, kurie kelia tokį lermą 
dėl to tariamų socialistų už
puolimo. '

Pasakykit, meldžiamieji, 
kas anuomet sumušė sociali
stų kalbėtoją Perkūną?

Pasakykit, kas užpuolė so
cialistų plakatų daliritojut 
Detroite anais metais ties 
lietuvių bažnyčia, kas juos 
draskė tenai ir plėšė lyg lau
kiniai žvėrys?

Kas užpuolė Simpsone ne- 
prigulmingą kunigą Micke
vičių ir kas jį sumušė?

Kas anądien La'.vrenee pa
plovė neprigulmingos baž
nyčios šalininką ?

Visi šitie kruvini darbai, 
tai vis jūsų pasekėjų darbai!

O parodykit ners vieną at
sitikimą, kur socialistai bu
tų panašiai pasielgę! Nepa
rodysit, nes jų nėra.

Taigi jus verčiau užčiaup- 
tumėt savo burnas, kuomet 
reikia kalbėti apie užpuoli
mus ir muštynes. Jus jau 
perdaug esat tais darbais 
susitepę!

TORRONTO, KANADA. 
Areštuoja Rusijos žmones.

Dabar čia reikalingi tam 
tikri pasportai. Kaip tik 
paklausia, ar turi kišeniuje 
raštą, tuojaus reikia jį paro 
dvt; jei neparodysi, areš
tuoja. Neturinčius paspor- 
tų baudžia po $50, arba so
dina ant mėnesio belangėn

Žydeliai tuojaus pradėjo 
daryti iš to biznį. Jie pradė
jo daryti "raštus" ir imti už 
juos po $2—$4. Bet po ke 
lių dienų pasirodė, kad tie 
"raštai” negeri. Policija sa
ko, jog paliudymai turi būt 
išduoti Rusijos konsulio, 
kad jus esat Rusijos žmonė:

Tuomet žmoneliai vėl bė
ga pas tuos pačius agentus 
ir prašo, kad duotų jiems 
konsulio paliudymą. Kiti net 
ir Rusijos pasportus turė
dami kreipiasi pas žydelius 
ir moka jiems pinigus, kad 
padarytų .iš tų pasportų 
angliškus dokumentus. Tai 
bereikaV.ngas pinigų mėty
mas. Turint tokius paspor
tus, žydelių malonės prašy
ti nereikia.

A. Požėra.

Pajieškojimai
PAJIEŠKAU SAVO VYKO SU 

VAIKAIS.
Apie dvi savaites atgal prasišalino 

mano vytas, Feliksas Norankevičitis 
pasiimdamas su savim vaiku ir
mergaitę, o man palikdamas du mažu 
vaikučiu ir didžiausi skurdą. Aš be- 
galo bijau, kad jis nepamesti? kur 
vaikų; todėl jeigu jis kur juos palik
tų, tai meldžiu zinančiųju pranešti a- 
pic tai man. Bet aš vis dar turiu vil
tį, kad tu, Felikse, pasigailėsi ma
nęs ir tų nekaltų vaikučių ir sugrįžši. 
Todėl buk toks geras, sugrįzsk kuo 
greičiausiai. (27)

I^evosė Norankevičiene.
32 Davis str., Loweil, Mass.

Pajieškau A r. to sės Dirsė, ji prasi
šalino 4 birželio su svetimu vyru Fe- 
liksiu Norinkevičium ir -pasiėmė su sa 
vinį 10 mėnesių vaikų o N.arinkevi- 
ėia pasiėmė 3 vaikus, jauniasnis apie 
metų, o senesnis apie 8 melų. No- 
rinkeviėius paliko savo pačių Lowei- 
lyjc. Kas. apie juos pirmas praneš 
skiriu $5.00.

Vincas Dirsė,
69 E. Marrimack str., Loweii, Mass.

Pajieškau brolio Izidoriaus Pojė- 
dos, aš esu kariumenėje, išsiųstas į 
Franciją, norėčiau da susirašyti ir 
meldžiu jo paties atsišaukti ar kas jį 
žino pranešti, už ka busiu dėkingas. 

Priv. Boleslovas I’oieda.
Co. K. 102-nd U. S. Inf. A. E. F.

Pajieškau brolio Teofiliai;.'; Pelc- 
ckio, iš Kuoiliškės sodžiaus, Namak- 
ščių parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. Jo paties atsišaukti ar kas jį ži
no meldžiu pranešti.

I.conas Peleckis, Lafierty, Ohio.

-Pajieškau brolių Jono ir Fiiorijono 
Tumosų, iš Pajavonio parap.. Vilka
viškio pav., Suvalkų gub. Mano vy
rui mirus aš atsidūriau blogame pa
dėjime. meldžiu jūsų broliai atsi
šaukti ar kas juos žino pranešti. (27) 

Ona Tamosukė-liinkevičienė,
R F D No. 3, BOX 90, Irvin, Fa.

Pajieškau savo dėdės Jono Vaicie- 
kausko. iš Triškių miestelio. Šiaulių 
pav., Kauno gub., gyveno Rumford, 
Me. -Jo paties atsišaukti ar kas jį ži
no meldžiu pranešti. (27)

Stasys Vaiciekauskas
112 Darmus avė., Hamtramck, Mich

Pajieškau savo švogerio Jokūbo 
Liaudanskio. girdėjau, jis gyveno 
Philadclphijoj, turiu svarbų reikalų 
ir jo paties meldžiu atsišaukti arba 
kas j) žino malonės pranešti.

D. Ravitzky,
507 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau draugo Jono Vasiliaus
ko, Kauno gub., Subačiaus parap., 
Ažuga'.io kaimo. Jis gyveno Dės 
Moines, I<»wa. Kas apie ij žino malo
nėkit pranešti.

Jonas Kapustas.
ROX 564, Rejalton. III.

Pajieškau brolio Jackaus Žilinskio 
ir sesers Onos Kundukienės, abu iš 
šauklių sodžiaus, Ginteliškės vals
čiaus, Mosėdžiu parap., Teisių pav., 
fauno gub. Tunu svarbų reikalų ir 
neldžiu jų pačių atsišaukti ar kas 
uos žino pranešti.

Pranas Žilinskas,
308 Statė str., Joliet, III.

_ Pajieškau pusbrolio Juozo Staugai
čio ir tetos Lubinskienės, is Pilipų 
;aimo, Tamasbuažio parap., Naumies- 
ėo pavi. Suvalkų gub, gyveno Ka
nadoj. Turiu svarbų reikalų ir mel
džiu jų pačių atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Jonas Žemaitis, Frackville, Pa.

Pajieškau savo .dėdes Viado Sima
navičiaus, iš Radžiūnų kaimo, taip
gi Juozo Jasiulevičiaus, iš Anškčių 
kaimo, abu Alytaus parapijos, Kalva
rijos pav., Suvalkų gub. Jų pačių 
atsišaukti ar kas žino meldžiu pra
nešti. (27)

Vladas Simanavičius,
126 River str.,’ Haverhiil, Mass.

Pajieškau savo dėdės Simono Vai- 
štaro, Kauno gub., Raseinių pav., Vi
duklės parap., Kempalių kaimo, ir 
savo pusbrolio Jono Lembučių, Kau
no gub., Raseinių pavieto, Paažulnės 
viensėdijos, Nemakščių parapijis. 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu labai 
svarbų reikalaą, ar kas žino mel
džiu pranešti. (27)
Liudvika Le.-nbutikė arba Vaištarikč,

495 Cottage str., Athol, Mass.

Aš Barbora černauskaitė po vyro 
Pliuškienė, pajieškau pusbrolio Juo- 
-®P° Milošausko ir Leono Kaspera
vičiaus, iš Sukončių sod's, Triškių 
parap., aš esu iš Triškių miestelio, 
Kauno gub. Meldžiu jų pačių atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti.

Tadeus Pliuškis,
308 Statė str., Joliet, III.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
?su iš Girininkų sodos. Vainuto pa- 
apijos, Raseinių pav., Kauno gub.

Kazimieras Nausėda, (27)
BOX 248, Siducy Minės,

N. S. CANADA.
5, 1918, as reųuired by the Act of

Pajieškau brolių Juozapo ir Vinco 
Piiipavicių iš Žebcrų kaimo Užvenčio 
>arap.. Šiaulių pav., Kauno gub. 
iries 3 metus gyveno Chicaguj. Tu
riu svarbų reikalų irmeldžiu atsišau 
'ti pačių ar kas juos žino lai pra
neša. (26)

Miss Stella Tolvais.
309 Seventh avė,

So. Minneapolis, Min'n.

I'ajicškau pusbrolio Juozo Duliebos, 
iš Klovainių parapijos, Laipuškių so
džiaus, Panevėžiu pav.. Kauno gub. 
Io paties atsišaukti ar kas jį žino 
malones man pranešti. (26)

Vladas Junaitis.
Winchester, Wis.

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

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

Philadelphia, Fa.

Pajieškau Jievos Razalavičaitės, iš 
Stravininkų kaimo, Žizmarių parapi
jos. Trakų pav., Vilniaus gub., girde 
jau gyvena Chicagoj. Jos pačios ai 
kas apie ją žino meldžiu atsiliepti, než
iūriu svarbų reikalą.

I’amicė Razu'evičienč, (26) 
67 Charies str., Lowell, Mass.

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

Augustas Kučinskas, (26)
304 Wilbur str., Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Vincento Šei- 
kio, iš Makilių sudžiaus, Aluntos 
vals. Vilkmergės pav., Kauno gub. Jo 
paties atsisukti, ar kas jį žino mel
džiu pranešti, už ką basių dėkingas.

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

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

Juozas Ylgunaitis,
151 Niagara str., Toronto, Ont., 

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 savo sunaus Adolfo Bui
vydo, kurį prieš kalies metus palikau 
pas Juozą Eismontų Shenandoah, Pa 
Meldžiu paties Eismonto atsiliepti, ar 
kas jį žino malonės man pranešti.

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

Pajieškau savo tėvo Siinano Paval- 
kio. prieš metus gyveno Bostone. Jo 
paties ar kas jį žino meid/.iu atsiliep
ti, nes yra svarbus reikalas.

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

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

• Ikonas šalta n i.s,
649 Lumpkin str,

Haintramck, Michiąan.

Pajieškau Aleksandro Ciskevičiaus, 
iš Vindžiulių sodžiaus. Trakų pav, 
Vilniaus gub. Jo paties atsišaukti 
nr kas žino meldžiu pransšti.
. Vincentas Simanavičius, (2$) 

2653 Madison str, Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 20 metų, mokančios at
sakančiai rašyti ir kalbėti anglų kal
ba. Aš esu jaunas vaikinas, neru- Į 
kantis ir negeriantis svaigalų, tunu 
gerų darbą ir myliu gražų šeimyniš
kų gyvenimą. Atsišaukusioms atsa
kymų duosiu kiekvienai. Vaikinų 
meldžiu nerašinėti. (27)

Walter Strong,
No. 331 P. O. Peauody, Mass. >

APSIVED1MAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, ne senesnės 30 metų, be 
vaikų. Aš esu 33 metų, nevartoju 
svaigalų. Sutinkančius imti civiliškų 
šliubų, malonės atsišaukti, atsaky
mą ir platesnes žinias suteiksiu per 
laiška. Vyrų prašau nerašintti.

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

Pajieškau apsivedimui merginos-ar-’ 
-ba jaunos naslės, ne senesnės 3ų me
tų, mylinčios gražų gyvenimų 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. Main st, Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės 33 metų, lin- 
ksinaus budo, mylinčios gražų šeimy
niškų 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 atsakymu ir plates
nes žinias suteiksiu per laišką. Pa
veikslus ant pareikalavimo grąžinsiu. 
S. R. Sedemer, (28) RH1NE,WASH.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, moken- 
čios anglų kalbą ir negerinti svar- 
galų. As esu 30 metų, turiu savo ap- 
tieką. Meldžiu atsišaukti, atsakymą 
luošiu kiekvienai.

Peter Kazlauskas,
2520 Palmeto str, Ridgewood.

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 27 metų amžiaus, be 

skirtumo tikėjimo, mylinčios gražų 
šeimynišką gyvenimą. Aš esu 27 
metų, mokantis gerą darbą. Meldžiu 
itsišaukti, su pirmu laišku • prisiun- 
•iant savo paveikslą, atsakymų duo
du kiekvienai. J. M. (27)

242 Franklin str, Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
įuo 20 iki 25 metų amžiaus, mylinčios 
gražų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 
28 metų, liuosas nuo kariunienės. Mel- 
Ižiu atsišaukti, su pirmu laišku pri- 
dųsdamos savo paveikslus, atsakymų 
luošiu kiekvienai, paveikslus ant pa
reikalavimo grąžinsiu. (27)

P. Zablackutis,
24 So. Ohio str, Butte, Mont.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus As esu 26 
metų amžiaus, nevedęs amatr.inkas. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti sa
ro paveikslą, atsakymą duosiu kiek
vienai. » (27)

Co. H. Inf. J ^ort^Sneridan, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, ne jaunesnės 40 
metų, aš esu 48 metų farmerys. Dėl 
platesnių žinių meldžiu kreiptis siuu 
adresu: J. P.

R. R. BOX 69, Graham, Wash.
DRAUGAI KELEIVIO” 

SKAITYTOJAI.
Kurie žinote, kur galima uždėt 

BARBERNE arba nusipirkt nuo ki
to, arba gaut darbą, nes aš esu bar- 
berys ir uz tą nurodymą busiu Jums 
dėkingas.

PAUL W. ZEMMER, 
CASCADE. W. VA.

MIRĖ JUOZAS GRAŽULIS Suval
kų gub., I^ankeiiškių parapijos, vieni 
sako, kad Makniškių, kiti — Tukne- 
iiškių kaimo. Gyveno suvirsum 20 
metų Amerikoj; visų laiką buvo lais
vas ir numirė laisvai. Prigulėjo į dvi 
draugj-stes: Lietuvos Sūnų jau 3 me
tai, o I, Citizens g mėnesiai; abidvi 
draugystės dalyvavo laidojime. Lai
dojo su benu, ant kapų Laisvos min
ties Shenandoah. Giminių nesiranda, 
nes buvo pvienis apie 50 metų am
žiaus. Buvo tikras laisvamanis, skai
tydavo ''Kardą’’ ir rodos, kitus pa
žangius laikraščius. Giminės malo
nėkit atsišaukti, nes pinigų liko nuo 
draugysčių. Atsišaukit iki 15 leipos, 
1918, nes paskui bus per vėlu.

Frank Levinskas.
207 Centre str, Ashland, Pa.

.MELTOSE. pagarsėjęs europinis 
vaistas nuo reurnatizmo ir Litų pa
našių skausmų, pradėta išdirbti da
bar ir Amerikoj per europinius aptie
korius. Grąžiname pinigus, jei pasi
rodytų ticpasektningu. Prižiurk 30 
centų stampomis.

WARSHA5SKA CHEMICAL 
LABORATORY, 

140 Clinton str,
Binghamton. N. Y.

PARSIDUODA drjkuojama maši
na. pirmiau tų mašinų kaina buvo 
$50.00. o dabar parduodama jas už 
nužemintą kainą po $14.00 ir $16. 
Kas pirks mašinėlę, tiems duosime 
$l.Oo vertes knyga, kur yra visi nu
rodymai. Gyvenančius Bostone ar
ba Brocktono apielinkėje galėtume 
pamokant' ■ Nepraleiskite progos. 
Galite kreiptis laišku.

S. POCIUS, (27)
21 Portcr str, Montcllo. Mass

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERJS.

Restoracijose. Hote’iuose ir Dirbtu
vėse, užtektinai darbo kiekvienų die
nų ir visados gera mokestis. Kreip
kitės pas: (27)

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

REIK ALAU JU P AG ELBI NINKU.
Prie organizavimo žmonių, kad 

pirkti visokius daiktus tiesiog nuo 
Gamintojų.

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

W. K DEBES.
29 E. Market st.. Wilkes Barre. Pa.

REIKALINGOS MERGINOS nuo 
16 iki 45 metų amžiaus visokiems fa
briko darbams. Darbas krūvoj, pas- 
kyrium (bench work) ir mašinų ope- 
ravimas. Mokestis gera. išdirbu
sioms dvi sąvaiti apmokami ir karte
riai.
THE ROY AL T> PFAVRITER CO. Ine 

fi;irtfi>rd. Conn.



BDM0R1ST1KA. v NEl^,oi,v ažiuoja traukiniu Moisė, 
ir traukiniui sustojus trau- 
kinin įneina Moišės pažįsta-, 
mas Ickė. j

—Vigeits Mbišė — pasvei-; 
kino iššiepęs savo rudus; 
dantis geraširdis Ickė. — 
Kur tau važiuoji?

—Ui, aš važiuoji mažu de
šimts stočių no čia.

—Nu sy git, aš ten taipgi 
važiuoju. Pasišnekėsim.

—Aš tau, Icke, pasakysiu, 
kad nebūt nuobodu, tai mu
du turim susiginčyt.

—Ui-vai, a kcdel ne? As 
einu laižytų, tik tu pasakyk 
už kam.

—Ganc git. Aš statau šep- 
tinesdešimts centus, kad tu 
nepasakysi tris kart, tai ma
no pinigas.

—Oei, koks tu Moiše kvai
las, aš irh šimtą karht tai 
pasakysiu.

—Sy git. Padėk čia šepti- 
nęsdešimts centus.

—Štai jie!
—Tai aš dabar tave klau

siu: kas tai?
’ —Tai mano pinigas.

—Kaine, o aš tau sakau; 
kad tu kvailas, kai čebato 
padas.

—Tai mano pinigas.
—Niu, tai tu sau imk pini

gus, aš mišlinau, kad tu už 
man kvailesnis.

Ickė su išdidžiu nusišypso
jimu ištiesia savo grėblinius , 
pirštus, kad susižėrus lai- . 
metus pinigus, tardamas: 

—Gano gešeft, tau gerha1’

KVESČINAS DŽL\N 
BAMBAI.

Šlovingiausias lojeri 
Junaitet Steici

Turbut tu išvažiavai kur į 
Fakskraftą iišint, kad tavo 
kiut-feiso nesimato peipe- 
riuose. Nenorime tave ba- 
deriuot, kada esi užimtąs 
vačinimu meškerės plunks
nelės, bo žinome koks tai 
džiaugsmas kada žuvytė 
slieką Įsikandus panerdina 
svimerj, ką ant meškerės už
nertas, bo tas mynina, kad 
jau fišę turi savo rankoj. 
Ale musų kveščinas yra taip 
partikuliar, kad meldžiame 
tavęs šlovingiausias geogra
fijos žinove pasidėt meškerę 
j šalį, leisk savo fišėm biskį 
išalkti, kad paskui greičiau 
tau nuėstų slieką, o tu musų 
brangusis atsakyk mums 
musų kveščiną.

Kveščinas yra toks: musų

of

>1

CARAS SIBIRE
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J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Są. kampas Croaa Str„ 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sų^ 

BOSTON, MASS.

•4%
4V

Į čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

Geriausis Kriaučius Butone.
Jeigu norite tinkamas ir ataakan- 

pas f

j kurių mes kovojame, bet per
i jūsų veržiantys! atbalsį pa-|

i

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

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adresuokit 

3 ‘ "KELEIVIS," SO. BOS-TON, MASS.

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 

C -. čia-išguldjtas tokioj aiškioj foriuoi, kad kas tą knyga perskaitys ir 
jį gerai ją sau j gaivą įsideu. tas galės sukirsti kad ir stipriausi auci- 
X alizmo priešą. Yra tai didžiausia argumentų sutrauka diskusijoms 
« ir prakalboms Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir pa- 

I . skaitąs skaityti.. KAINA 25c.

True translation filed witb the post- master at Boston, 
19, 1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917. 

ištikimybes dienos prašymas
IR PREZIDENTO ATSAKYMAS.

Released by the Committee on public information.

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

panelėKlwa sako, kadkam V* ^teis laižy- 
X tun praghra- 

kad vienas buvo be barzdos. J .°n:nE,’ - - 
Aš sakau, kad tai’ Džizaus 
brolis Džianas buvo be barz
dos, o Saimans sako, kad tai 
Judošius be barzdos. Tai da
bar tu, šlovingiausias lojeri 
klvr ir plein matai, kad tik 
tavo didžioji galva gali mu
sų kveščiną išekspleinyti, 
bet never kas kitas. Tu pasa
lk, kas iš hiusu betą laimė
jo?

Mes laukiame tavo atsaky-

—Ūi kode aš jam pragra-
i jino?
j —Bo tu paėmei pinigus 
nepasakęs tris kart tai mano

i pinigas.
—Breht die kiškes, a svar-. 

ci-jur. Du hast recht! pra- 
grhajino.

Moišė gardžiai nusijuokė 
imdamas laimėtus iš Ickės 
septinesdešimts centų. Ickė 
susikrimto, bet nusprendė iš 

.......... . Moišės bent savo pinigus iš- 
Za^ske31116 zuvycių iošimu atsiimti ir pagalvo- 
P Tavo viemi naraniionis jęs’ Pasais pakaušį, ap- 
-.................lcim ParaPIJonls' žvelgęs visą nuo kojų iki galAtsakymas.
Ukskiuzinu jums už bade- 

ri, kada inan velijat pilnos 
beskės fišiu, ir jeigu da ne- . i - ainiui ventus, nau dilinusiu
tunte pas save paskutines , £ Šiandien Dietų valdeivečerijos pikčiaus, tai iš So-j ą - aanmen Pie^ va^el. 
bostono brostvininkų auzos 
nusipirkite vyskupo Kure- 
vičiaus, kuris Lietuvą kaize
riui pardavė, o dabar ant 
vieno pikčiaus su šentu tėvu 
numaliavotas, prisižiūrėkite 
gerai j jų feisus ir jus dva
sia šventa apšvies, kad patys 
pamatysite, kad ne Džianas, 
tik Judošius buvo be barz
dos ir ūsų. Daeol. dauginus, 
manęs nebaderiuokite, bo aš DIDŽIAUSIS VAISTAS.

Eliminacija teisingai yra 
pavadinta ’’didžiausiu vais
tu,” lošiančiu vadovaujan-

vos Moišę, staiga atsiliepė.
—Moiše, tu yrha kitras, a- 

le aš da kitresnis. Aš statau 
šimtą centus, kad atminsiu

—Tu atsiimsi? 0 tai
kap?

—Tu Moiše valgei žirhne. 
—O iš kur tu žinai?

—Bo ant tavo barzda yrha 
< viens žirne lukštas.
j —Šein kikste Icke! koks iš 
tavi asilas, ui • Aš šendie val
giau silkę su duonum,o žirne 
valgiau praeita nedėle, ati
duok man šimtą centus!

bizi. DžianBamba.

Pervėlu,
—Ponas daktare — tik čia rolę daugely ligų. Apsi- 

ant valandėlės' — sako koks j vėlęs liežuvis, netekimas a- 
tai vyriškis įbėgdamas į gy-; petito, vidurių neveiklumas, 
dytojaus kabinetą, kur tasai nuovargis, visa tai yra kuo- 
buvo užimtas pasikalbėjimu tikriausiais priparcdymais 
su ligoniu apie ligos simpto- reikalingumo vaisto, 
mus.

—Palauk, tamsta, esmi kūmą, prašalinanti pavojų, 
užimtas. Į Trinerio Amerikoniško Kar-

—Svarbus reikalas, ponas taus Vyno Elixeris suteiks 
daktare! jums užganėdinančią šitame

—Sakau, palauk, arba iš- reikale pagalbą. Jis išvalo 
supy-vidurių kelius kiaurai ir lai- 

| ko juos tvarkoj, pastato vir- 
. Vyriškis nutilo ir pasi- skinančius organus norma- 

traukė prieangin. Gydyto- lin padėjimai! ir sustiprina 
jas pabaigęs savo pasikalbę-visą vidurių tvarką. Ap- 
jimą, išeina ir šaukia išvary- tiekose kaina $1.10. Vasa- 
tą žmogų. ' ros atstogu laikas po ranka.

—Kągi sakysi? Delko taip Trinerio Linimentas reiškia 
skubinai? i prisirengimą sutikti nuoti-

—Dėlto, kad vagis tams- kius. Nikstelėjimams, išti 
tos automobilių rengėsi pa- nimas, strėnų gėlimas 
imti. Dabar jau nepavysi, bei neuralgijos skausmams,

kuris
palaikytų vidurių aktyviš-

SUSUKOsinešdink. - 
kęs gydytojas.
.Vyriškis nutilo ir 

traukė prieangin. <

K ariu menču ėmimo ofise.
Komisionierius;— Kada 

gimei ?
Rekrutas:— Tikrai neži

nau. Rodos, bus daugiau 
kaip trisdešimts trįs metai, 
kada da mano, amžiną atsil
sį, motina gyveno.

I
jums užganėdinančią šitame

kojų skaudėjimams, raume
nų sukimams ir tt. Trinerio 
Linimentas yra pasekmin- 
giausiu vaistu, teikiančiu u- 
mą pagalbą. Kaina aptieko- 
se 35 ir 65 centų. Išsira
šant — 45 ir 75 centai. Jo- 
seph Triner Co„ 1333—1343 
So. Ashland avė., Chicago,

Prezidentas autorizuoja jūsų dažnais ištikimybės iš- 
skelbti sekamus susirašinė- pažinimais jieškiniams, dėl 
jinius. j' ‘
Suv. Valst. Prezidentui: . . .

Liepos 4 dieną, 1776 me- šaukimams patriotinei! tar
tų, šios respublikos įkūrėjai nybcn, inimant viršiausią 
pradėjo judėjimą žmonių tarnybą paaukojant gyvastį 

j kovoje už teisybę, laisvę ir 
] demokratiją. Prieš toki pa
siaukojimą, kokį jus parodė
te, visokie rasių skirtumai 
nyksta, ir mes jaučiamės pi
liečiais liuosų dvasių Res
publikoje.

Taigi aš laikau už malonu
mą, su nuoširdžiais užgiri- 
mais, atkreipti domos visų 
mano draugų tėvynainių į 
jūsų peticiją, ir aš prašau, 
kad jie susivienytų su jumis 
padaryti šių metų Nepri
klausomybės Dieną, kuomet 
visi principai, kuriems pri
siekėme, yra išbandomi, pa-

pradėjo judėjimą 
laisvei ir tautų teisei pačiom 
valdytis. Šimtą keturesde- 
šimts metų vėliau randame 
reakcijos ir autokratijos ga
lybe smarkiai užpultą pašau 
lio demokratiją, kuriai ši 
tauta buvo pionere.

Mes reprezentuojame tas 
tautas ir žmones, kurių su- 
nai ir dukteris į šią žemę at
važiavo vėliau negu šios res
publikos Įkūrėjai, bet tų pa
čių idealų traukiami. Tau- 
įc-s, giminės ir žmonės, ku
riuos mes reprezentuojame, 
šiokiu ar tokiu budu daly
vauja kovoje. Vieni, laimin
gai politiniu buviu 
damies,viešai ir ginklu prieš 
pažangos priešus eina; kiti,} 
nelaimingai prislėgti, vien 
pasyviai priešintis tegali. 
Treti buvo prievarta paimti 
priešo armijosna. Paga- 
iiaus, keletas dar nuošaliai 
lieka, sunkiai spaudžiami,} 
geležuoto kumščio grąsina-: 
mi, baidvdamies būt intrau
ktais ir nuo kitų atitrauk
tais, kuomet galutino nuo
sprendžio valanda ateis. Bet 
risi kovoja tuo pačiu tikslu 
— už teisę patiems žmonėms 
valdytis, už teisingą ir pa
stovią taiką.

Augštesnieji musų reika
lai šiuo laiku yra rasių toly
gus augštesniems Suvieny
tų Valstijų interesams. 
Mes skaitome save netik vie
nos ir nepadalinamos Ame
rikos bendrijos nariais, bet 
lygiai nepadalinamos pasau
lio bendrijos nariais. Su
sivieniję demokratinių pa- 
saulio-valstijų principe, ku
ris dabar dėl savo būtybės 
Europos karės laukuose ko
voja, mes pasiryžome 4 lie
pos dieną, 1918 metų, paro
dyti specialiu apvaikščioji- 
mu savo ištikvmybę šiai ša
liai ir tikslams, dėl kurių ka
riauja, ir mes su pagarba 
prašome Jūsų į šį faktą Jū
sų draugų piliečių domą at
kreipti, kad jie galėtų susi
dėti su mumis pažymėti ne
tik tautos laisvės, bet pasau
lio laisvės metines sukaktu
ves.

(Pasirašo 24-rių tautui 
žmonės, tų tarpe ir lietuvių I 
klerikalu Tarybos atstovas. 
Ded.).

Prezidento atsakymas seka:
Musų svetimo gimimo pi

liečiams:
Su didele užuojauta per

skaičiau peticiją, man adre
suotą jus reprezentuojančių 
Įstaigų, dėl jūsų sumany
mo Nepriklausomybės Die
ną apvaikščioti. Ir aš noriu 
jums atsakyman apreikšti 
mano nuoširdų pripažinimą 
jūsų ištikimybę ir gerą valią 
išreikiant Niekas šioj ka
rėj nebuvo taip maloniu, 
kaip musų svetur gimusių 
piliečių, sūnų ir dukterų ki
tur gimusių pakilimas di
džiausiame musų tautos 
priepolyje. Jus parodėte, 
kur jus stovite, ne vien tik

džiaug- daryti vieną iš žymiausių 
musų tautos istorijoje.

i

Kaip 4 liepos d., 1776 m 
, demokratijos aušra šiai tau
tai, lai mes 4 liepos d., 1918 
metų, apvaikščiosime nau
jos ir didesnės demokrati- 

įjos dvasios gimimą, kurios 
intekme, mes yilimės ir tiki
me, ką po Nepriklausomy
bės Deklaracija pasirašiu
sieji apie save ir savo tėvy
nainius svajoje, kad visai 
žmonijai išsipildytų.

Aš prašau Committee on 
Public Information padėti 
jums visokiuose prirengi- 
muose, kokius, tik šiam ap- 
vaikščiojimui daryti norėsi
te. VVcodrow \ViIson.
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DEDELA PROGA

DĖL VYRU NUSILPNEJISIU 
ANT LYTIŠKU ORGANU
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AR NORI, KAD MERGINOS į 
, MYLRTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk į

KREST KENDŽIV.
• ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur it 
visados Lowney’a Crcst Ken- 
džią. Jeigu negali gaut kitur 
tai prisiųsk mums dolerį, < 
gausi vieną svarą geriausią 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone
K. ŠIDLAUSKAI
• IX BR0AD1FAT,

Sotim BOSTON. MASR J

Akušerka
CcOege.'tteltlteare. M4?**1**

PMekailnni atitek* a*v« darb* prie 
SlBMljna, taipgi auteikia visokia* rodą* ir 
p**rŪ>* ivvairiuae Moterų ligooa,

F. Stropiene,6
SO. BOSTON. Wts"- '

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

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

kaip tai nerviu. paliks išgvdynti ant visa
dos per vartojima. gyduolių NOVO. Tai 
yra. galima pasakyti, cudaune gyduolė, 
kurios išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu. kad nustoet 
vyriškumą. kad esate nusilpnejesiam 
padėjimę. šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai. užk< tejimai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
pūsles. nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonius. kaip tai daro nekune. pallkste 
išgvdynti per vartojima gy duolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduoti* gyvenimu ir jo 
ypatibems. Dėl atydos. idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles U pada- 
ris. išsiunsme jums DYKAI kompletišk, 
kursą tu gyduolių, užtektinai afit 15 dienų, 
kada gi prisiunste mums savo antras* ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru dėl apmokėjimu liešu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydų 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išsigydymui. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laika. Rašykite mums 
neatideliokite. taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinima ir mes 
išsiunsme jums tuoiaus tas gyduoles.

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

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

"KELEIVIS”
255 Broadvay, 

South Boston, Mass.

f

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Riditer'te 

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

<limo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“IKARA”
35c. ir 65c. bateli akas visoce aptiekoM arba 

stačiai nno
F. AD. RICHTER & CO.

M-80 Wa*hlngtoo Suect. New Vark. N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVĮ.”

Antai 
akmens 

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

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

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL

Ai, Alena Kostorska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam, kad Jus aučėdyait pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi! 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri; 
oūeruejam rūbą pagal žmogų, todėl musų ■ 
pasiūti ristai ar overkotai nesudarko žmo : 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL;
TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM ! 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS ;
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina į 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis Betaria

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

Telefonas: So. Boston—21011 į

HJ

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

8ALUTARAS CHEMICAL INST. 
žolės ww rfcokią Hermą.

J. BALTRŪNAS. Prof. 
1707 S. Halsted SU Tel. Canal 6417.

Chicsgo. III.
Htą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

KARE IR LIGOS!
KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

»

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

■ lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rupinusiu, o tas trukdo 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.Danaoros Trejankos 

arba Trejos Devlnerios. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu S0 centų. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorins,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.



CHICAGO, ILL.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Skilvinis Biteris

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVI”

7KeEEIvib.

Užgesę Žiburiai
9

(Tąsa).

*

>• nigų jam ant stalo, tarnas

KELEIVIO
SPAUSTUVE

3SEHJE

1

—Mano praeities misteri* 
ja neindomi, gal būt ir ne-

I
I

1
į

19, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

ORO ŠALTUMAS NEŠA 
SKAUSMUS.

Persisaldžius numalšinsiteNetrukus pasirodė tarnas
rankoje, su- su bonkomis. Oficierius

i

(Gyvenimo vaizdelis.)
P. Krakaitis.

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

J. A. Katkus !•
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

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

CROSERNĖ *IB BUČERNĖ. 
Bunu už Perkaibėloją visokiuose 
reikaluose arba teismuose. Su- ( 
teikiu visokias informacijos už-, 
dyką. LAUNDRY.

Dr. A. Montvid Į
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. 1 
Vaiandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

True translation filed with the post- NELAIMĖ ANT GELE- 
•Mr «t Boston, Ma«.. on June....................įlNKELlO.

Netoli Hubers Station,
Kini Taupymo Diena

žeista 12 žmonių.
. ——— 1 ■1 ■ ■ ■ ~~ <------------------------- ——- I

. I

raumenų sustingimo, užsidrėskimo ir 
tt., Sloano Linimentą turėk po ranka.

a

Sesuo mirė ant kelio į Sibi
rą; man su pagalba tėvo pa
sisekė pasiliuosuoti iš kalė
jimo, bet mano karjera, ma
no mokslas, mano geri no
rai, mano pasitikėjimas ki
tais ir svajonės išdulkėjo, iš
rūko. Nuo tikis atskleidė
mah pasaulį visai kitokioj 
šviesoj, negu aš jį pirma į- 
sivaizdindavau. Pradėjau 
nekęsti netik kitų, bet ir 
pats savęs. Garbė, kiitybė 
man jau neturi to žavėjan- 
čio blizgėjimo, kaip būdavo; 
nejieškau jų ir teisingai čia 
vienas musų pasakė—gerk 
kol gįslose kraujas verda, vo nuomone nesutikau ir pa- 
spiaut ant visko ir juokis, likau kareiviu, o šiandien 
nes tie patįs dalykai, ku- esu jo didenybės gvardijos 
riuos vieni šventais skaito, oficierium, gi mano meilu- 
kitiems jie yra niekšybė, žė kažkur vienuolyne sau 
Jeigu taip, tai, kam da var- poteriauja. Einu, kur noriu 
gintis ir kamuotis jieškant ir nesirūpinu tais, kurie sy- 
tos teisybės, kurios nebuvo kiu nesuspėja eiti arba atsi- 
ir nebus. (lieka. Gyvenimas tam,

Jis nutilo užsimąstęs ir kad juomi naudotis. Jis pri- 
mašinališkai pripylė du stik- guli mums ir nereikalauja- 
lu vyno, vieną jų padavė nie juomi dalintis su mirš- 
mę^ginai, kurią* buvo pali- tančiais. Ei, V aska. Tuziną 
kęs kertėje ir kuri dabar su, šampano bonkų! 
kokia tai šypsą į jį žiurėjo, 
kitą gi iškėlė i * j 
sukdamas: ”Užkim, uiiavo-'metė pluoštą popierinių pi
kiui, kolei jauni esam...” r"_ 1 * *

Nastė laukė Beliajevo pa- paėmė, vergiškai su pagar- 
eilės, dėlto susiraukus ji at- ba ir dėkingumu pasilenkė 
sitraukė nuo rakto skylutės, ir atbulas išėjo iš kambario, 
kad ne Beliajevas, bet kitas. Oficieriui paraginus visi pri- 
paėmė balsą. Žingeidumas sip^lė savo taures ir išsi- 
tečiau privertė ją klausyt ir. gėrė.
to papasakojimo^ nes jis’ —Dabar Beliajevas papa- 
pradėjo nuo stiklo, kuri pri- sakos — tarė vienas iš be- 
sipylęs ir išgėręs lyg dei pa-^ siedninkų. 
tepimo gerklės, kymiu, gir-' 
gždančiu balsu tęsė:

—Putojantis stiklas yra linksma, bijau, kad nesuga- 
mano kelrodžiu ir galiu pa-įdintų esančio gero musų 
sakyti, kad nuo keturių me- ūpo...

—Paynk da vieną ant drą
sos — nusijuokė oficierius.

> Beliajevas išsigėrė da vie
ną ir lėtai pradėjo:

—Visų pirmiausiai prašy
čiau klausytoji^ kad mano 
žodžių nepraleistų pro au
sis, neįsidomėję jų prasmės, 
tai yra noriu, kad suprastu
mėt mane, kad galėčiau iš
vengti padarymo kam nors 
iš jūsų nesmagumo.

—Pasakok, klausome — 
atsakė ko tai subruzdę be- 
siedninkai.

—Turiu 29 metus amžiaus 
—pradėjo Beliajevas. — Bū
damas 12 metų, aš jau bu
vau neprigulmingas žemės

savęs. Nekenčiu tik susi- 
raukusiujų. Gyvenimas 
tam, kad iš jo naudotis, o ne 
kad delei jo kankintis. Mano 
tėvas buvo dvasiškos semi
narijos rektorium. Norėjo, 
kad ir aš sekčiau jo pėdom, 
bet aš būdamas įsimylėjusiu 
vienoj skaistveidėj, pasa
kiau jam, kad leistų man 
tuo jaus a įsivesti ir paskui 
gali iš manęs daryti, kas jam 
patinka. Bet senis užsispy
rė, kad aš rupinčiausi jieš- 
koti dieviškų teisybių kla
jojančių neregių raštuose, o 
ne realiu gyvenimu. Su tė-

tų yra man vieninteliu tikru 
ir neapgaulingu gyvenimo 
tikslu. Buvau ir as pradė
jęs, taip sakant, mokintis, 
kad atidarius sau vai tus į j 
ateiti. Tėvas neperdaug 
mano mokslui lėšų turėda-' 
mas, nusprendė padaryt iš 
manęs ūkininką, leido agro
nomijos mokyklon, čia man 
sekėsi. Su mokyklos paliu
dijimu gavau vietą vakari
niame Rusijos krašte viena
me dvare. Gyvenimas sekė
si, kaipo dvaro ūkio vedėjas 
buvau pavalgęs, apsirėdęs ir 
patenkintas. Suėjau i arti
mesnę pažintį su dvarponio 
dukteria. Girti ją nemanau; 
bet visgi turiu pasakyti, kad vau neprigulmingas žemės 
tai buvo šauni panelė, o i gyventojas. Motinos nepa- 
tuomet man buvo augščiau- ■ žinojau, nes ji mirė man gi- 
siu svajonės idealu. Kaip;mus. Tėvas buvo Odesoje 
daugelis kitų svajotojų, taip,1 kiemsargiu. Vieną naktį į 
ir aš nukritau iš savo svajo- mano tėvo dabojamą kiemą 
nių pasaulio ant tikrenybės įsiveržė goveda girtų jaunų 
žemės. Kad ašaras gerti ne-j vyrų — kareivių ir miestelė- 
norėjau, nes jos sūrios ir 
karčios — pagydymui su
žeistos širdies praliejau ger
ti alkoholį. Ir turiu pripa
žinti, kad tai geriausias vai
stas. Atsidūriau Kaukazo 
kalnuose, kad pasislėpus 
nuo pikto pasaulio, tečiaus 
ir ten ramios vietos nera
dau. Niekingas svietas’ 
Daro vyną, ji pardavinėja ir 
niekina tuos, kurie jame 
jieško užmaršos ir palengvi
nimų. Kame gi čia ta tei
sybė?... čia bent, kame esa
me, nėra veidmanystės ir 
dangstymosi šventenybės 
skraiste, kad po ją slėpus 
bjaurumus ir niekšystes!...

Klausantiems matomai 
patiko bent užbaiga apsaky
mo, kadangi suplota del
nais ir pritarta užtvirtini
mu: ’teisybė — teisybė.”
Tik Beliajevas atsiliepė:

—Ar jau viskas? Baigk 
iki galo...

—Kitkas neinteresinga; 
gyvenu, geriau sakant egzis
tuoju: dirbu, imu algą ir 
leidžiu ją, tai ir viskas!

—Dabar mano eilė — ta
rė oficierius. — Aš neturiu 
ką apkaltint, nekaltinu ir

28 birželio, 1918.
(Pinigyno sekretoriaus V/. 
G. McAdoo pranešimas.).

Tatai yra neužginčijamu, 
kad Amerikos žmonių eko- 
nonr.izavimas ir taupymas 
duoda valdžiai būtinai rei
kalinga karėj paramą ir tei
kia musų ir su mumis susi
dėjusių tautų militarei spė
kai reikmenų ir reikalin
giems daiktams pagaminti 
darbininkų. Vienas geriau- 
siij būdų, atnešančių tame 
geriausių rezultatų, tai kad 
kiekvienas padarytų pasi
ryžimą ekonomizuoti ir tau
pyti dabar, pirktų tam pa
skirtu laiku pagal savo išga
lę Karės Taupymo Štampas 
(W. S. S.), kas duoda tikrus 
ir konkrečius pagelbėjimo 
ir-taupymo prirodymus.

Tuo žvilgsniu veikimas bus ’ 
vedamas po šalies pinigyno „ 
sekretoriato direkcija, kam
panija dėl pasižadėjimų rin
kimo bus padaryta 28 birže
lio, kuomet Amerikos ištiki
mi žmonės visoj plačioj šaly 
bus pakviesti dalyvauti šita
me programe.

Karės progresas vis naujų 
reikalavimų stato, 
jų pasiaukavimų reikalauja. I 
MeS pasiuntėme savo jau- į gu limpantis pleistėris bei

tvo

Nuo reumatiškir skausmų.

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore St„ Pittsburgh, Pa. •

PILIEČIAI.
Commonvealth of Massachu- 

setts atidarg valstijos rūmuose 
’į ofisą delei speeialio patarnavimo 

ateiviams.
Massachusetts Ateivių biuras 

aprūpina dykai, informacijomis, 
patarimais ir vedime užsienyje 
gimusiu, kuriems stoka pažinime 
anglu kalbos. įstatymų ir papro
čių šios šalies tankiausia pasek
mės būna visokių prigavvsčių.

Jeigu jūs buvote auka kokių 
nors šelmysčių, tai nieko nelau
kiant kreipkitės prie Ateivių 
biuro ir gausite dykai teisingą 
patarimą ir kuris labai daug 
jums pagelbės.

Valstija pageidauja, kad jos 
užsienyje gimusieji gyventojai 
užsiganėdintų visose gyvenimo 
sąlygose. Štai delko yra uždėtas 
Ateivių biuras.

Kompetentiški' lietuviai per- 
kalbėtojai patarnaus tiems, ku
rie nesukalba angliškai.

Atsišauk ypatiškai arba ra
šykite, kad ir lietuviškai jei tas 
jums geriau į
Massachusetts Bureau of Immigration 
- Koum 109, Statė Hoaae. Boaton

Knygos ‘ ‘Keleivio ’ ’ spaudos

f \
K f * T vJjy;,
E • e /■į*

H. S. Stone, Oph.D
Akių

Specijalistas.

. . v. . ______ ____  savovis nau- kūno nesmagumą vartodami Sloano 
. Parankus vartojimui iz 

. - -zreit suteikia pagalbą, švaresnis ne- 
«--į mostis, 

nuomenę atstovauti mus už-.
SieniO kares lauke, kur 1S ralgijos, dieglių, strėnų skaidėjimo, 
jos reikalaujama netik as
meniškų gerovių, materialių 
interesų, bet lygiai ir gyvas
ties paaukavimo. Delei to 
Amerikos žmonėms, ku-, 
riems palikta teisė pasilikti 
namie apsaugotais nuo ka
riavimo priedermių, pridera į 
padaryti šventą pasiryžimą ~ 
-pagelbėti musų kovojan- 
tiems vyrams ir pasižadėti j jį 
taupyt ir ekonomizuoti, i-; 
dant musų narsus kareiviai 
ir jurininkai turėtų maisto, jį

Sloans 
Liniment /r/zzs../^//y

drabužių, ginklų ir amunici- j 
jos, be ko jie negali kariauti.'

Ant galo, kad šita intensy- į 
vė kampanija butų pasek- ( 
mingiausia, aš uoliai kalbiir- į'( 
čiau visas šalies organizaci- Ji 
jas ir institucijas kooperaci- ”

I
T. $7T7-J

Dr. David W.Rosen

Kalba Liaturiikai. Laakiikal. 
Rusiškai ir Vokiškai.

ŠYDO VI8OKIAB LIGAS. 
Valaadoa: '

Nuo • iki 1« ryte. Na 
1 ūd I dieną. iw 1

S vakare.
UI HANOVER STRUT. 

BOSTON. MASS. 
VE ~

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyra ir skaisčiu 

i baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampoms (25)

J. RIMKUS
R. F. D. 3, BOK 17, Southbury, Conn.

nų. Su girtais daug bartis 
nereikia, kad gavus kumšti
ni argumentą, tai ir kįlo 
peštynė, kurioj mano tėvo 
smūgis parkirto vieną ne
kviestų svečių ant žemės. 
Pasirodė, kad tai buvo tū
las augštesnysis oficierius, 
kuris daugiau jau nepasikė
lė, kad naudotis gyvenimu. 
Tėvas, o kartu ir aš atsidu- 
rėva Sibire.

(Toliaus bus.)

SĄJUNGININKAI PADA
RĖ SUTARTI SU ŠVE

DIJA.
Iš Londono pranešama, 

kad tarp Anglijos ir jos są
jungininkų iš vienos pusės ir 
Švedijos iš antros likos pa
daryta pirkly bos ir naviga
cijos sutartis.

AMERIKA PASTATĖ JAU 
629 LAIVUS.

Kaip parodo komercijos 
departamento skaitlinės, A- 
merikos prekybos laivynas 
smarkiai auga. Į penkis mė
nesius likos pastatyta 629 
laivai, kurie kartu padaro 
687,055 tonų įtalpos.

jon, kurios savo intekme ir 
rėmimu gali stumti darbą 
pirmyn. Geistina, kad žmo
nių doma butų sukoncen
truota ant jų priedermės 
prižadėti valdžiai šitokios 
rūšies pagalbą karei laimėj 
ir kad turint tatai omenije, 
birželio 28 diena butų ap
vaikščiojama kaipo Nacio- 
nalė Karės Taupymo Diena.

Su ganėtinu prisirengimu 
delei Nacionalės Karės Tau
pymo Dienos, 28 birželio, es- 
mi tikras, kad Amerikos 
žmonės mielai dalyvaus ir 
pasižadės likti karės taupy- 
tojais, kuomi duos tikrus sa
vo šalies gerovei atsidavimo 
ir jų nepalankaus pasiryži
mo kovoti iki garbingai per
galei laisvės užtikrinimui 
pri parodymus.
Į visas organizacijas Suvie

nytose Valstijose.
Kalbant apie augščiau pa

duotą Pinigyno Sekreto
riaus atsišaukimą, aš labai 
prašau visų tų draugijų, ku
rios dėl kokių nors priežas
čių neatsiliepė i pirmesnius 
atsišaukimus prisidėti orga
nizuotomis spėkomis prie 
rinkimo valdžiai pinigų, 
kad jos Padarytų tai dabar.

l^abai svarbu yra rinkti 
specialius komitetus, kurie 
turi veikti išvien su vietosi 
Karės Taupymo Komitetais,1 
ir tas reikia daryti be jokio 
atidėliojimo.

Vietos Karės Taupymo 
Komitetai (Tx>cal VVar Sa- 
vings Committees), Valsti
jos Karės Taupymo Organi
zacijos (Statė War Savings 
Organizations) ir šito Biuro 
svetimų kalbų skyrius prisi-1 
dės prie jus-ir pagelbės.

Su pagarba jūsų, 
Frank R. WiLson, 

Spaudos Direktorius, i

TAI ĮDOMIAUSIA KNYGA LIETUVIŲ 
KALBOJE.

Pirmu sykiu lietuvių ka) lx>je išeina šitos rūšies knyga, kurioj 
aiškiai, plačiai ir atvirai išaiškinamiVISI SVARBIAUSI VYRIŠKOS LYTIES KLAUSIMAI.

I’av: Kodėl vyrai netenka vyriškumo nusilpsta lytiškai, pirma 
negu susilaukia vidurinio amžiaus:

Kaip apsisaugot nuo daugelio nesmagumų, su kuriais beveik 
kiekvienas vyras šiandien susiduria; kaip apsisaugoti nuo daugelio 
vyriškų ligų ir daugybės kilų nuotikių. kurių daugiausiai sutinka 
vyrai vien dėl nežinojimo, o paskui patenka j visokių šundaktarių 
rankas, kurie netik ištraukia bereikalingai pinigus, 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 paveikslų, kurių minėti apgarsinime, nematom reika 
lo. Jos autorius, daugeliui lietuvių žinomasDR. A. J. KARALIUS.
Kad padarius ją pilnai atsiekiančia savo tiksią, netik jis pats dėjo 
visas pastangas, bet dar pasikvietė ir anglų geriausius daktarus, 
profesorius, Kaip tai Dr. Robinson ir kitus. Knygos didumas apie 
250 puslapių, 5x9. Kaina prenumeratos keliu $1.25, o kaip išeis 
iš spaudos, apie gruodžio menesį bus $1.50.

Šita knjga nebus laikoma viešuose knygynuose ir nebus par
davinėjama knygų krautuvėse, užtat spausdinsime tik tiek, kiek 
bus užsisakę iš anksto. Todėl kiekvienas, kuris nori žinota augš
čiau suminėtus ir daugelį šitų dalykų, meldžiame siųsti prenume
ratą, $1.25 pas leidėjus, arba reikalauti platesnių paaiškinimų ši
tokių adresu:

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

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

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

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

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

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

W. F. SEWERA CO, CEDAR RAPIDS. IOWA.

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

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

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

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

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

Žmogaus Išsivystymas. Knyga su paveikslais 
Ta pati knyga su gražiais ir tvirtais apdarais 
Žemė ir žmogus. Knyga su paveikslais............
Žingsnis prie šviesos. Vieno veiksmo vaizdelis . 
Žmonių Skerdykla ..........................t.................i...

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

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Viena iš didžiausių lietuviškų apaustuvfų 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokius spauadinlut 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikioto.

Darbą atliekama
»

GRAŽIAI, PIGIAI ir GROT AL

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

“KELEIVIS”
255 Broadway, S». tatM Ita.



»

8 KELEIVIS.
v

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

”Ix>feriai turi” eiti darban.
Gubernatorius McCall pe 

reitą sąvaftę paskelbė savo 
proklamaciją, kuria įsako 
visiems iki 50 metų amžiaus 
galintiems darbą dirbti vy
rams, gyvenantiems visuo
menėje imties kokio-nors 
naudingo darbo ir dirbti ne 
mažiau 36 valandų sąvaitėj.

Įstatymas prieš dykaduo
nius likosi legislaturos už- 
girtas šiais metais, padavus 
įnešimą atstovui iš Everet' 
Fred F. Greenvvood’ui. Gu
bernatoriui paskelbus jį, į- 
statymas po 30 dienų įneina 
galion ir veiks iki karės pa 
baigai arba iki nebus guber
natoriaus atšauktas.

Gubernatoriaus paskirt5 
keturi Statistikos Biuro d i 
rektoriai prižiūrės, kad įsta
tymas butų pildomas. Ne 
galintis darbo dirbti žmo
gus turės apie tai pranešt 
tam biurui, iš kur jam bus 
išduota registracijos korta. 
Neišpildžiusieji įstatyme 
reikalavimų papuola po bau
sme nedaugiau $100 pinigais 
ir nedaugiau 3 mėnesių kalė
jimo arba po pinigine pa
bauda ir kalėjimu sykiu.

Kaltinamas už nedirbirm 
negalės pasiteisinti turėjimu 
turto ir pajamų, iš ko jis gal 
be darbo gyventi.

Turintieji Statistikos Biu
ro registracijos kortą nega
lės išsisukti nuo pareigom 
dirbti. Statistikos Biure 
direktorių kiekvienam be
darbiui bus parūpinta dar
bo vieta sulyg asmens fiziš
kos spėkos arba galėjimų 
Direktoriam įsakyta paskir
ti miestuose ir kaimuose a- 
gentus, kurie registruos 
kiekvieną nedirbantį.

Įstatymas neliečia tų, ku
rie nedirba deiei iškilusiu 
nesusipratimų su samdyto 
ju, taipgi studentų ir paim
tų kariumenės tamystor 
žmonių.

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

Padarys ablavą ant 
"slekerių."

Birželio 26 d.‘ bus padary
ta po visą valstiją ablava ant 
tų tinkamo kariumenei am
žiaus vyru, kurie konskrip- 
cijos įstatymo paskirtu lai
ku neužsiregisiravo. Massa- 
chusetts drafto reikalų vir
šininkas Maj. Roger Wal- 
cott išsiuntinėjo visiems po
licijos viršininkams ir vi
siems darbininkų samdyto
jams laiškus, kviesdamas 
juos bendran darban.

Sulyg padaryto pieno tą 
dieną prie kiekvienos .dirb
tuvės, kur dirba daugiau 
kaip 50 vyrų darbininkų, 
stovės įiolicmanas ir kiekvie
nas vyriškis nuo 21 iki 32 
metų amžiaus, negalintis pa
rodyt registracijos kortos 
bus areštuotas ir atiduota- 
Suvienytų Valstijų Justici
jos departamentui.

Valdžia valo miestą.
Kadangi pastaruoju laiku

Saužudysie.
Birželio 16 d. žinomasai.

i • a i Dorchestery biznierius Fredtytis prostitucija, miesto *
i valdžia ėmėsi už darbo, kad 
tą plėgą sustabdžius ir ap- . 
saugojus kareivių ir jurinin- j Sakoma, 
kų sveikatą. i

Birželio 13 dieną suaręs- ta. 
tuota 78 moteriškės ir 6 vy
rai. Sekančią dieną suimta 
33 moteriškės ir 12 vyrų. 15 
d. birželio areštuota 41 
moteriškė ir 16 vyrų. 16 d. 
birželio areštuota jau tik 5 
moteriškės. Išviso areštuo
ta jau daugiau kaip 200. 
Tarp areštoutų yra daug 
mergaičių neturinčių da 16 
metų amžiaus. Daugelis 
merginų, sakoma, pabėgo 
New Yorkan. Slaptoji poli
cija darbuojasi. Apie žino- 
masiąs paleistuves pranešta 
ir kitų miestų valdžioms, 
kad jas suėmus ir pristačius 
prie visuomenei naudingo 
darbe.

S. Hausmanas šuviu iš re
volverio atėmė sau gyvastį.

, kad nusižudymo 
priežastis buvo bloga sveika-

DIDELIS PIKNIKAS.
Šv. Juozapo Dr-ja iš Nswton Upper 
Falls, Mass., rengia iŠKii.ningą 12-tą 
savo Pikniką, kuris įvyks

4 Liepos-Juh, 191S menių.
Gold Spring Grove Darže 

NEWTON UPPER FALLS. MASS. 
Prasidės 12 vai. dienų ir trauksis ik: 
vėlybai nakčiai. Visi vietos ir a;»ie- 
linkės lietuviai yra kviečiami at-’lan- 
kyti, o mes užtikrinant. Kad kiekvie
nas turės gerų, progą pasilinksminti. 
Bus šaltų gėrimu ir gardžią u .Kan
džių, šokių, žaidimų ir kitokių pasi- 
iinskminimų. (25)

KOMITETAS.

-------------------------- - l :

i Jauna Mergina
Kuri moka anglišką kalbą 

ir bent kiek supranta lietu
viškai, lai atsikreipia bite 
laiku į "Keleivio" ofisą, 

255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

L STONE.
Kampas Bruaduay ir B st., S. Bostone 

Žiūrėkit! Vėl atdaras storas, ku
riame galite gaut visokių drapanų 

i moterims ir vyrams ir gražių ąPf«- 
daių vaikams. Ateikit ir persitikrin- 
kit kaip viskas pigiai parsiduoda. (26)

PUIKŪS BALIUSv •
Rengia Švento Kazimiero K. K. Draugija

Subatoje, Birželio-June 22d. 1918m.
.. Lietuvių Svetainėje

Kampas E ir Silver St., - - South Boston, Nass.
Prasidės 0:30 vai. vakare ir įmuksi* iki vėlai nakties

Širdingai visus užprašo m iš Boston’o ir iš apielinkitį atsilankyti ant to links
mo baliaus. Nes pelnas yra skiriamas dėl vasarinės vaikų mokyklom.

* Kviečia baliaus KOMITETAS.

šaukia 250 vaikinų mokintis 
mechanikos.

Massachusetts drafto rei
kalų viršininkas maj: Roger 
Woicott paskelbė pereitą 
■janedėlį atsišaukimą baigt
iems pradinę (grammar) 
nokyklą jaunuoliams, turin- 
iems kiek mechaniško pati
kimo, kad iki 1 d. liepos at- 
išauktų į Wentvvorth Insti

tutą. Užsiregistravusieji 
bus mokinami operuoti ga
rnius inžinus, elektriškų 
larbų. dailydystės. automo
bilių išdirbystės. ginklų da- 
-ymo ir kitokių amatų.
Liuosnorių priėmimo lai

kas iki 21 birželio. Jei iki 22 
birželio dienai pakankamas 
skaitlius neatsišauks, kad 
užėmus rietas, paskui vietos, 
bordai rinks pagal registrą-■ 
rijos numerius iš pirmos kle
jos ir tinkamais vyrais da- 
pildy-s esančias darbo vie
tas.

Ateinantį nedėidienį po 
piet bus didelis socialistų 
ir progresyvių lietuvių išva
žiavimas į Spot Pond.

Kadangi vietai šiemet vėl 
palikta gamtinė išvaizda ir 
laisvė,-tai pasilsiui vieta yra 
smagiausia, o ypač tarpe 
vienminčių draugų nepaligi- 
namai smagiau, negu tarpe 
svetimųjų.

Pėtnyčios vakare 21 d. 
birželio, Lietuvių Socialistų 
svetainėj bus Birutės Kank
lių choro susirinkimas. Na
riai visi privalot susirinkt, 
nes -bus svarbių reikalų ap
tarimui. Susirinkimas pra
sidės nuo 8 vai. vak.

M. J. Shileikis.

REIKALINGAS 
BARBERIS.

Vienas kad diriA. visą laiką; 
antras — tik vakartis. Mokan
tys tą amatą atsišaukit tuojau^. 
Mokestis gera geriems darbiniiv- 
kams. (?)

J. K.. 221 Broad.vay.
SO. BOSTON, MASS.

REIKALINGI VYRAI.
Pennsylvanijos pytnyčiose. 

operuojam 40 pljtnyčių, darbas išti
sus metus. Uždirba nuo $25.00 iki 
$35.00 savaitėje. Nėra jokių nesusi
pratimų su damininkais. Geri gyve
nimui namai. Pragyvenimas pigus 
su 'šeimynoms. Mes apmokesim ke
lionę jeigu sutiksit- pas mus dirbti. 
Rašykite arba Kreipkitės prie musų 
agento 1IERZ (25)

2 Carlisle st., netoli Greanwick st., 
NEW YORK, N. Y.

Męs

iki
DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVI” 

Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 
šventai gins Jūsų reikalus.

I

Ištikimybės diena Amerikai 
ir ištikimybės darbai 

kaizeriui.
• Keliatas draugijų ir kuo 

pų, daugiausia katalikų, ren
giasi 4 liepos parodon, kad 
"parodžius lojališkumą šia 
šaliai."

Bet kaip šitą jų ’Tojaiišku- 
mą" suprasti, kuomet tuc 
pačiu laiku jie daro organi
zuotus užpuolimus ant pro- 
gresvvės visuomenės mitin
gų, kuriuose protestuojama 
prieš kaizerio politiką?

Ar jų užpuolimas pereitoj 
nedėlioj ant Lietuvių salė 
ir suardymas protesto mi
tingo prieš kaizeri irgi bu
vo "lojališkumas" šiai ša
liai? Juk šituo savo pasiel
gimu jie parodė kuodidžiau- 
sį savo lojališkumą kaize
riui!

Kaip tad suprasti jų kal
bas apie "lojališkumą šiai 
šaliai?" Ar nėra tai tik pa
prastas kamuflažas, kuriuo 
dengiasi visi pro-germanai?

Visiems lietuviams, ku
riems tik aplinkybės leis, 
mes patariant 4 liepos paro
doj dalyvauti.

Bet kad parodžius, jog 
mes esame ištikimi Ameri
konai ir tuo pačiu laiku my
lim Lietuvą, mums neužten
ka da įtaisyti 4 liepos paro
dą. Kad parodžius, jog mes 
ištikrųjų esam priešingi plė
šriajai kaizerio politikai, I 
mes turim kuo smarkiausia;

Kadangi pereitą nedęldie- 
nj musų klerikalai suardė, 
mitingą ir nebuvo priimta 
irotesto rezoliucija, tai Bos
tono progresyvių lietuvių 
draugijų jungtinas komite
tas, rePrezentuojantis D. L. 
K. Vytauto, Lietuvos Dukte
rų ir Sūnų, Lietuvių Moterų 
Progr. Susivienijimą, Lie
tuvių Literatūros Draugi
ją. Liet. Soc. 60 kuopą, Bi
rutės Kanklių chorą ir kitas 
organizacijas, šaukia antrą 
urotesfo mitingą 23 birželio 
(nedėlios vakare) Lietuviu 
salėj So, Bostone. Mitingas 
bus po stipria policijos ap
sauga. Dėlto visi ištikimi 
šiai šaliai ir savolėvynės lai
svei lietuviai, susirinkite 
kuoskaitlingiausiar.

KOMITETAS.

Aliejaus ekspliozija.
Keliolika darbininkų už

imti taisymu Alden špears 
Sens’ Co. E. Cambridge alie 
jaus tankos, kątik išvengė 
mirties. Kada nuo Įkritusio 
aliejun iki raudonumo įkai
tinto nito aliejus užsidegė 
ir liepsnos taip smarkiai 
sprogo, kad nutraukė ‘visą 
tankos viršų ir išsiveržė o- 
ran.

/ ____ ____
Užspringo mėsos kąsniu.
Henry’ Smith valgydamas 

vakarienę restorane po nr. 
179 Darmonth str., užspringo 

__________ i kąsnių mėsos. Gabenant į 
protestuoti prieš jo pasikėsi-Į City Hospital ligonbutj jis 
nimą uždėti ant Lietuvos sa-. pasimirė.
vo jungą, ir podraug mes' y----------
turim pasmerkti tuos Lietu- Kaip klerikalai suardė pro- 
vos reakcionierius, kurie vi-j testo mitingą.
sos Lietuvos vardu to jungo Visas aprašymas protesto 
prašo. mitingo, kuris buvo sušauk-

----------- tas pereitoj nedėlioj prieš 
Pereitą panedėlį areštuo- kaizerį ir kurį klerikalai šu

tą da 11 moteriškių už pa- siorganizavę suardė, telpa 
leistuvystę.------------------------ant antro puslapio.

DABAR GALIMA UŽS1SA- 
KYT KNYGĄ

"Lenkų Apaštalavimas 
Lietuvoje."

Pasaulio atsitikimai iškė
lė musų tarpe daugybę opių- 

: opiausių klausimų. Ypatin
gai epus yra musų santykiai 
su Lenkais, kurie nuo amžių 
savin asi musų tėvynę Lietu- 

,' vą. Taip da ydami, Lenkai 
j griebiasi visokių priemonių: 

, I jie prirodinėja, buk Lietuvių 
nesą, esą tiktai Lenkai; pri
rodinėja, buk Lietuvių kul- 
turą esanti Lenkijos dovano
ta Lietuvai; jie tvirtina, buk 
ijenkija apšvietusi Lietuvą 
ir tt. Tuos visus jų prirodi- 
nėjimus sumuša . kun. K. 
Prapuolenis savo svarbiame 
veikale LENKŲ APAŠTA
LAVIMAS LIETUVOJE. 
Čia, tame veikale, parodo
ma, kiek skriaudos Lietuvai 
davė lenkų kunigai su vys
kupais, kaip ilgam jie savo 
tamsiais darbais sutrukdė 
Lietuvos kilimą kultūroje ir 
apsvietoje. čia parodoma 
tamsus jėzuitų darbai; vys
kupų bjaurus išnaudojimas 
Lietuvos liaudies ir tt.

Tas veikalas — tai neišse
miamas šaltinis gražiausių 
ir teisingiausių žinių apie 
lenkų darbus Lietuvoje per 

‘500 metų.
Tą knyga išleidžia AME

RIKOS LIETUVIŲ SPAU
DOS DRAUGIJA. Knygos 
kaina (popieriaus vii-šeliais) 
—SI; UŽSIRAŠANT DA
BAR IŠANKSTO IR UŽSI- 

KN’YGA 
DUOTA SU GRA- 
DROBĖS

MOKANT $1.OU,
BUS
ŽIA1S
BAIS.

Todėl 
dabar
Lenkų Apaštalavimas Lie
tuvoje ir pasinaudoti proga, 
kad gavus apdarytą. Dabar 
užsirašančių ypatų vardai 
bus knygoje atspausdinti.

Pakalbinkite savo Draugi
jas ir kuopas, kad užsirašy
tų.

kviečiame 
užsisakyti

APDA-

Tamstą 
knyga

Su augšta pagarba, 
Vincas Daukšys, pirm. 
V. K. Račkauskas, sek.

P. S. Užsakymus ir pini
gus siųskite šiuo adresu: 

Lithuanian Press Ass’n, 
307 XVest 30-th str., 

NEW YORK, N. Y.

Nemesk nieko šalin!
►

Bet ypatingai pianus, kuriu 
prekė labai pakilo. Duok sutai
syti ir tuomet vietoj seno, turė
site naują, gražų.

Sutaisau senus pianus, sude
rinu (tuniju), nupališuoju ir 
viską, kas tik reikalinga patai
sau pagal naujausį ’oudą.

Norintiems pirkti naujus pie
nus patarimą suteikiu dykai, 
lleikale kreipkitės šiuo antrašu:

BR. SIMONA V Įeit S, (25) 
37 Pcrtland St..

Cambridge, Mass.

I
APTIEKA II
Teisingiausia ir Geriausia | f

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

18Broadway, So. Boston. 
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

DAKTARAS

!a.L. KAPOČIUS;
L1ETUVYS DENTISTAS. į 

£ VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienoj
Nuo 2 iki 9 vak. į 

NEDALIOMIS
iki 1 v. po pietų, j 

Ofisas "Keleivio” name. 
Broadway, tarpe C ir D Sta.j 

SO. BOSTON, MASS.I

&251
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Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

F r. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MA88.

p Pirmutinis Bostone Lietuvis
*
I

i<

v1

I

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkej

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

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

skanų ...'........................ 7ac
Kraujo Valytojas . —'. — 1.00 
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo ........... $1.00

25c
50c
20c
25c

1.00
1.00
50c l

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

kaus kvėpavimo ........... 1.09
Gydu. nuo ”koraų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
I’roškos nuo nerviško gaivos

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

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

J
i

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 daktaru.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

i kuris turi
| "Siutu, Overkotų ir Rainkotų Krautuvę.

Taipgi užlaikėm visą eilę auksinių, sidabrinių ir 
į auksuotų daiktų, visokios rūšies laikrodžiŲ.

Priimam užsakymus ir prisiatom į namus ant pa- 
' reikalavimo.

Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo- 
i kėjimų, tik $1.00 į sąvaitę.

Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.
P. KETVIRTIS 

į 233 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI '
PROLETARIŠKOS1OS FILOZOFUOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karia. 
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati* 
mas ir Darbininkų Klcsos Išsiliuosavimaa.

TĄ fNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla

čias ir aiškiau suprasti pažangų draugijini surėdymu
KAINA KNYGOS 20c.

Gaunama "Keleirio” Knygyne. Raiant laiškų arba 
siunčiant pinigas, adreauokit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

I. įvairų* Istorijos supratimai.
II. Materijališkasis Istorijos suprati
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.

s
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X Šidlauskas

PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Bosti < Sas&
I• III

EILIŲ KNYGA
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Gražiausių Dainų ir Najausių

I

--t—r

Papuošta daugeliu ‘i».ilvuotu puikiu paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamu 

dekiamuoi ant viešu susirinkimu.
. Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS. šEIMINlšKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietinių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knj g a. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knyga pasidžiaugs. Pinigus geriau

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

"KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.


