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Gen. Hindenburgas yra miręs
KAIZERIS NETEKO SA- skirtas komanderiu Ketvir- 

VO MILITARINIO GE
NIJAUS.

Jis krito po smarkaus susi
rėmimo su kaizeriu.

Londone iš Amsterdamo 
per Reuterio žinių agentūrą 
13 liepos gauta žinia, kad 
Vokietijos feldmaršalas, vy
riausias vokiečių armijos 
vadas, gen. von Hindenbur
gas yra mirusiu. Danų laik
raštis "Les Nuovelles" šitą 
žinią patvirtina.

Pagal to laikraščio prane
šimo gen. Hindenburgas 

• staiga mirė paliestas proto 
apopleksijos po smarkaus 
susiginčijimo su kaizeriu 16 
d. gegužės, vokiečiu genela- 
lio štabo kvatieroj Spa, kur 
apkalbant rengiamąjį vo

kiečių ofensyvą ant Pary
žiaus kaizerio ir Hindenbur- 
go nuomonės pasirodė taip 
vieną kitai priešingos, kad 
Hindenburgą trenkė proto 
apopleksija.

Nuo to laiko visoki paska
lai ėjo apie Hindenburgą, 
vienos žinios skelbė, kad jis 
netekęs proto guli sanitari
joj, kitos, kad miręs. Da
bar atvykęs Hagon iš Vokie
tijos tūlas keleivis papasa
kojo, kad paskalai apie Hin- 
denburgo ligą vaikščioja po 
visą šalį, bet laikraščiams 
griežtai uždrausta ką-nors 
apie tai prasitarti.

Hindenburgas buvęs mi- 
litariu Vokietijos genijum 
ir junkerių didvyriu.
Hindenburgo 
pagarsėjimas.

Vokietijos karininkuose 
Hindenburgas paprastai bu
vo vadinamas "Ežerų Se
nis". Jis gavo sau tą vardą 
dėlei jo pergalės ant rusų 
ties Mozūriškais ežerais, ry
tinės Prūsijos fronte, kas 
vokiečiuose sukėlė toki en
tuziazmą, kad jis liko tikra 
manija.

Jis buvo 71 metų amžiaus, 
kareiviu buvo nuo savo jau
nystės. Jis buvo Prūsijos 
militaristų idealas, milita
rizmo minykas.

Baigęs militarę akademi
ją šešioliktuos metuose sa
vo amžiaus, jis likos antruo- 

' ju lieutenantu ir netrukus 
atsidūrė sukury karės tarp 
Vokietijos ir Austrijos. 
Viename pirmutinių savo 
dalyvavimų mūšiuose jis 
pasižymėjo narsumu ir pa
ėmimu priešo kanuolių, už- 
ką likos apdovanotas Rau
dono Aro ordenu..

Francuzo-Prusiškoj karėj 
užsipelnė geležinį kryžių ir 
pakeltas i pirmuosius lieute- 
nantus. Dalyvavo mūšiuose 
ties Sadenu ir Paryžiaus pa- 
gylime, dėlto jam nebuvo 
svetimos tos vietos, kurias 
bandė dabartinėj karėj pa
imti.

Turėdamas 31 metus jis li
kos štabo kapitonu ir po 
dviejų metų majoru. 1890 
metais jis likosi Infanterijos 
Departamento viršininku, o 
1896 metais Aštunto Armi
jos Korpuso štabo viršinin
ku. 1803 metais buvo pa-

tojo Armijos Korpuso, o 
1911 metais rezignavo.

Jo rezignacija viešai buvo 
aiškinama, kaipo pasitrau
kimas delei senatvės, bet 
kaizerio dvariškių tarpe bu
vo žinoma, kad jis buvo at
statytas už supykinimą kai
zerio vieną paprastą šiurkš
čia savo pastaba ant kaize
rio militariu gabumu.

Vokietijai apskelbus da
bartinę karę, Hindenburgas 
gyveno savo dvare Pozna- 
niuje, nenuilstančiai dar- 
'buodamasis ant jo mylimo 
plano Mozūriškiems eže
rams apginti. Jis pasiūlė 
savo tarnystę kaizeriui ir 
šis paskyrė jį pilnu vadu ry
tinės Prūsijos armijai.

Hindenburgas apsupimo 
strategiją suvarė įsiveržu
sią Prūsijon rusų gen. Sam- 
sonovo armiją į ežerus ir 
uždavė tokį smūgį, kad ji 
jau daugiau vokiečiams ne
atsispyrė.

Vietoje skaityti 
burgą nevodingu

' kokiu jis buvo 
skaitomas pirma 
fanatizmo "ežeriniame pla
ne," jis likosi populiariš- 
kiausiu vyru Vokietijoj, va
dinamas generolų generolu. 

1916 metais jis likosi pa
keltas į generalio štabo vir
šininkus, užėmė gen. Fal- 
kenhayn vietą ir vieną kart 
asmeniškai vakariniame 
fronte vedė ofensyvą ant 
Somme.

Telephone:
So. Boston, 506 Metai XIII.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on July 
17, 1918, as required by the Act of 
October 6, 1917.

Amerikonai atmušė 
vokiečius atgal per upę.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on Jaiy 
17, 1918, as rcquired by the Act ofOctober 6, 1917.

(True translation filed with the post- , 
j master at Boston, Mass., on July 
117, 1918, as reąuired by the Act of ■ 
į October fr, 1917. |

ČEKO-SLOVAKAI PAĖ- ' 
MĖ KAZANIŲ.

Londonan "Exchange Te- 
legraph” žinių agentūra iš 
Kopenhageno praneša, kad 
čeko-slovakai paėmė Rusi
jos miestą Kazanių, gulintį 
430 angliškų mylių atstu
mo j nuo Maskvos.

Miestas likosi paimtas 
smarkaus susirėmimo 
bolševikų kariumene.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on July 
17, 1918, as required by the Act of 
October 6, 1917.

LIVONIA GLAUDŽIASI 
PRIE KAIZERIO. .•

Iš Amsterdamo atėjo ži
nios, kad Lietgaliai "laimi
na vokiečių kultūrą" ir no
ri likti po Vokietijos kaize
rio valdžia. Lietgalių ne
prigulmybė tapo paskelbta 
nepersenai susivažiavime 
Dvinske, kuriame daugiau
siai dalyvavo Lietgalių ba
ronai, kurie daugiausiai y- 
ra vokiečių kilmės, o neku- 
rie net Vokietijos pavaldi
niais. Tame susivažiavime 
tapo priimta rezoliucija, už
ginanti, kad visa Kurllandi- 
ja ir Livonija butų sujung
tos Į vieną,ir Vokietijos kan
cleriui pasiųsta prašymas, 
kad tas išklausytų ir prijun
gtų prie Vokietijos kaipo 
buferštatą.

Tečiaus, kaip toji pati ži
nia paduoda, tad gyvento
jai nurodytų apskričių pri
sidėt prie Vokietijos nenori 
ir kad tai yra tik vokiečių 
baronų pasistengimai. "Gy
ventojai reikalauja užtik
rintos savistovybės, kuri 
butų apsaugota nuo kaimy
niškų valstybių." Tą pa
tvirtina nedrąsiai net ir vo
kiečių "Deutsche Tages-zei- 
tung.”

125,000 VOKIEČIŲ PRIEŠ 
ITALUS.

Iš Amsterdamo praneša, 
kad Vokietijos generolas 
Ludendorff, kuris yra vo
kiečių armijos viršiausiu 
strategistu, iškeliavo Aust
rijos generalin štaban, kad 
rengus naują ofensyvą prieš 
Italus. Tris vokiečių armi
jos korpusai bus pasiųsta 
Alpų rajonan austrams pa
galbon. Šitoji armija susi
dės daugiau kaip iš 125,000 
kareivių, po komanda gen. 
von Buelowo, kuris paskir
tas vyriausiu vadu Austri
jos fronte.

VOKIEČIAI VĖL OFEN
SYVĄ PRADĖJO.

Londone 15 liepos gauta 
žinių, kad vokiečiai vakari
niame fronte pradėjo nau
ją didelĮ savo ofensyvą.

Sakoma, kad vokiečiai 
persikėlė per Marne upę ke
liose vietose ir persiplėšė ke
liose vietose šampanijoj.

Jų paskutinėj eisenoj pie
tų link nuo Aisne upės jie 
nuėjo taip toli, kad pasiekė 
Marne, kur likosi sulaikyti.

Paryžiun francuzų karės 
ofisas taipgi praneša, kad 
vokiečiai 15 liepos rytmety 
pradėjo savo didelĮ ofensy
vą ir eina plačiu frontu. 
Smarkiausių atakų buvo ties 
Chateau Thierry ir Vaux.

Nuo 700,000 iki 800,000 
vokiečių pasiųsti naujam 
fensyvui.

1,600 DARBININKŲ 
SUSTREIKAVO 
BROCKTONE.

Liepos 13 d. Brocktone su
streikavo 1,600 ceverykų 
fabrikos darbininkų, taip 
vadinami koteriai, reika
laudami pakėlimo mokesties 
12 dolerių sąvaitei. Dabar 
paprastai gauna po 25 dole
rius į sąvaitę, reikalauja,

sako buvo.kad jiems butų mokama po 
37 dolerius ir 30c.

Klerikalų politikos paslaptis

Hinden- 
lunatiku, 
daugelio 
delei jo

SVARBUS VOKIETIJOS 
UžREIšKIMAS. 

Kancleris Hertlingas pa
skelbė, kad Vokietija verčia

ma tęsti karę.
Londonan " 

legraph’’ 
praneša, 
kancleris 
kydamas 
prakalbą užreiškė, jog tar
pe Vokietijos politikos ly
derių ir armijos vadovų yra 
pilniausia vienybė, kaslink 
priėmimo sąjungininkų pa
siūlytos taikos propozicijos, 
jeigu tik tas pasiūlymas bu
siąs nuoširdžiai padarytas.

Vokietijos užsieninės po
litikos programa, sako kan
cleris, nustatyta Vokietijos 
atsakyme į popiežiaus tai
kos notą ir Vokietija nemai- 
nvsianti tos savo .politikos, 
nežiūrint kaip stiprus butų 
iš sąjungininkų pusės išreiš
kiamas noras sunaikinti 
Vokietiją.

Jis pabriežia, kad prezi
dento Wilsono ir Britanijos 
užsienio ministerio Balfou- 
ro kalbos priverčia Vokieti
ją tęsti karę iki pergalės.

Exchange Te
is Kopenhageno 
kad Vokietijos 

Hertlingas, pasa- 
reichstage savo

SUKILIMAS TEUTONŲ 
ARMIJOJ.

Ix>ndone gauta žinia iš 
Kopenhageno po data 12 lie
pos, kad Kraguyevace, kur 
kitados buvo Serbijos armi
jos arsenalas, sukilę karei
viai išžudė daug savo ofcie- 
rių. Lojalė kariumenė suki
lėlius tečiaus nuveikė. Suki
limo priežasčia, 

i blogas maistas.

o-

Paėmė 1,500 vokiečių 
kontr-atakoj.

Associated Press žinių 
gentura praneša iš Franci- 
jos, kad 15 liepos Amerikos 
kariumenė savo vykusia 
kontrataka visų vokiečių di
viziją atmetė atgal per upę 
Marne, rytuose ir pietry
čiuose nuo Jaulgonne. Ties 
amerikonų 
frontu vokiečių jau nebėra 
vai. ryto amerikonai turėjo 
1,500 belaisvių. Amerikonai 
padarė priešininkui didelių 
nuostolių. Daug vokiečių 
bėgdami per upę prigėrė. A- 
merikonai paėmė čia nelais
vėn nuo 1,000 iki 1,500 vo
kiečių, kartu ir brigados 
štabą. Mušis toj apielinkėj 
eina toliaus visu smarkumu.

Francuzų lakūnai persi
keliant vokiečiams per Mar
ne upę iš oro metė bombų, 
kurios susprogdino padirb
tus tiltus ir daugybė vokie
čių prigėrė.

a-

kariumenes

AMERIKOS KARIUME
NĖ JAU RUSIJOJ.

Londonan iš Amsterdamo 
Centrai News žinių agenru- 
ra praneša, kad Amerikos 
kariumenė likosi išsodinta 
ant šiaurinio Rusijos pa
kraščio.

Anglo-amerikoniška ka
riumenė užėmė Rusijos Bal
tųjų marių uostą Kem. Nuo 
čia ji eina link Soroki, iš kur 
vietinis bolševikų sovietai 
likosi iškeltas i Nizoką. An- 
glo-amerikoniškos kariume
nės vadas išleidęs 
žmones atsišaukimą, 
padėtų kovoti prieš 
čius.

i rusų 
kad 

vokie-

RUSAI GRJžTA PRIE 
SĄJUNGININKŲ.

Washingtone 13 liepos 
gauta oficialis pranešimas, 
kad britų kariumenei su
stiprinimų likosi išsiųsta 
Siberijon, idant padėjus ru
sams ir Čeko-Slovakams da
boti sąjungininkų sandėlius 
nuo bolševikų, veikiančių iš
vien su vokiečiais, paimtais 
rusų karės nelaisvėn, kurie, 
sakoma, traukia link Vladi
vostoko.

Oficialis pranešimas taip
gi atneša įdomų dirbtuvių ir 
fabrikų delegatų atsišauki
mą į Maskvos ir visos Rusi
jos darbininkus, užreiškian- 
tį, kad gyvenimas likosi ne
pakenčiamu ir kad Rusijos 
darbininkai niekados nepri
pažins siūlomo susivieniji
mo su vokiečiais.
SĄJUNGININKAI LAIMI 

ALBANIJOJ.
Londonas praneša apie są

jungininkų armijos laimėji
mus Balkanuose. Sako, kad 
sąjungirfinkai paėmė stip
rią Austro-Vengrų stovyklą 
Berate, pietinėje Albanijoje, 
kaip praneša telegrama iš 
Romos, tai tas yra labai 
svarbus sąjungininkų lai
mėjimas jų veikime Balka
nuose. Italai paėmė daug 
belaisvių aplink Beratą.

po 
su

NEWARK0 LIETUVIAI 
IšPARODĖ MUSŲ KLE
RIKALŲ NELOJALIš- 

KUMĄ.
Vincas Ambrazas, tarnau
jantis policijos teisme yra 

kaizerio apgynėju.
"New York Call" tilpo se
kantis pranešimas:

"Suvienytos Lietuvių 
Draugijos Newarke pasiun
tė majorui ir miesto komi- 
sionieriams protestą prieš 
Ambrazą, kuris tarnauja 
Newarko policijos teisme 
valdžios apmokamu perkal- 
bėtojum. Protestas-paaiš- 
kinimas apkaltina Ambrazą 
neištikimybėje ir priešingu
me Amerikai ir jos sąjungi
ninkams.

Paaiškinimas skamba:
"Gerbiamieji Tamistos: 

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
atkreipiame jūsų atydą lin
kui elgimosi Viliamo Am- 
brazo, gyvenančio po num. 
178 Ferry str., Newarke, 
vieno oficialių perkalbėtojų 
trečio precinkto policijos 
teisme.

"Apie 28 gegužės, 1918, 
buvusiųjų Lietuvos, o da
bar Suvienytų Valstijų pi
liečių ir Newarko gyvento
jų lietuvių keletas organiza
cijų surengė mas-mitingą 1 
Juniaus, svetainėje po num. 
103 Jackson str., Newarke, 
kad užprotestavus prieš kai
zerį ir jo valdžią už kėsini
mąsi nuslopinti Lietuvoje 
laisvės dvasią ir antmesti 
jai Vokietijos militarę val
džią.

"Susirinkimas buvo pa
skelbtas plakatais ir daly
vavo jame apie 400 inteli
gentiškiausių vyrų ir mote
rų, iš kurių virš 300 balsavo 
už rezoliuciją, pasmerkian
čią kaizerį ir jo valdžią už 
jų žiaurų elgimąsi su Lie
tuva. .
Ambrazas priešinosi 
Rezoliucijai.

"Pasipriešinimas tai rezo
liucijai buvo statytas minė
to William Ambroze.

"Vakare prieš minimo su
sirinkimo įvykimą jis atsi
lankė Lietuvių šv. Jurgio 
Dr-jos susirinkiman ir rei
kalavęs jos bendradarbia
vimo išardyme rengiamo 
1 Juniaus mas-mitingo, kad 
neleidus priimti minimos 
protesto rezoliucijos, kurią 

j jis girdėjęs lietuviai nori 
priimti. Jis taipgi neteisin
gai padavė trečio precinkto 
policijai faktus, pasakęs, 
kad susirinkimą šaukia I. 
W. W. ir mas-mitinge sukė
lė didžiausių triukšmų ir 
betvarkę, kad policija turė
jo uždaryti jį. Tasai Am
brazas nuduoda ištikimą 
Suvienytų Valstijų pilietį, 
bet jo pasielgimai ir liudiji
mai rodo visai ką kitą.

"Susirinkime, laikytame 
23 balandžio^ svetainėje po 
num. 182 New York avė., 
Newarke, tuo tikslu, kad 
pagelbė jus Trečio į I^aisvės 
Paskoloj, jis dalyvaudamas 
apkalbėjime gynė kaizerį ir

kad pasakė, jog jie nepriva
lo būt kritikuojami.

"Jis tuomet užreiškė:
" ’Sąjungininkams karę 

laimėjus, mes gautume pro
gą taikos konferencijoj dau
giau Lietuvai išgauti. Del- 

l to musų priederme yra lošti 
pasaulio politikoj lygiai 

į kaip ir šalies. Mes turime 
i laikytis joje su politikie
riais, esančiais šioje šaly, 
nuduodami lojališkumą, • 
perkant Laisvės Bondus; 
bet mes (suprask lietuviai) 
turime lošti politiką gud
riai, kad nepražudžius to, 
ką kaizeris Lietuvai pasiū
lė. Mes privalome lošt su 
kaizeriu gražiai, taip pat 
kaip ir su sąjungininkais?

"Visa tai priparodo, kad 
tas žmogus nėra Amerikai 
ir jos sąjungininkams išti
kimas ne dėlto, kad jų pusėj 
fiesa, bet dėlto, kad jo ma
nymu, tokia laikymasis są
jungininkų pusės yra gera 
politika.

"Ivlinėtas Ambrazas prie 
kiekvienos progos stengiasi 
neleisti išparodyti Vokieti
jos valdžios žiaurumų ir in
trigų ir daro viską, ką tik 
jis gali, kad apsaugojus tai 
nuo pasmerkimo. Jo pasi
elgimas yra tokiu, kad mes 
manome, jog jis netinka vei
kti joki, kad ir menkiausį 
miesto valdžios tarnystės 
darbą ir patariame jums iš
tirti teisybę šiame dalyke.

"Su pagarba, 
"NEWARK0 LIETUVIŲ 

SUVIENYTOS 
DRAUGIJOS."

ŠKOTIJOS "BOLŠEVI
KAI" PADARĖ DE

MONSTRACIJĄ.
Londonan iš Glasgovo 

pranešama, kad ten šimtai 
[taip vadinamų "bolševikų 
padarė demonstraciją, 
kalaudami 
Bolševikų 
McLeano, 
teistas 5 metams kalėjiman. 
Demonstracija grėsė maiš

ytu, bet policija veik tvarką 
’ sugrąžinusi.

BOLŠEVIKŲ KOMISA- 
RAS UŽMUŠTAS.

Londone gauta žinia per 
Centrai News žinių agentu-' 
rą iš Maskvos, kad Bolševi
kų spaudos komisaras M. 
Volodarsl^s likosi užmuš
tas jam einant iš susirinki
mo.
100 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
ANT GELEŽINKELIO.
Ant Nashville, Chattano- 

oga and St. Louis geležinke
lio, prie Dutchman’s Bend, 
9 d. liepos susidūrus dviems 
pasažieriniams traukiniams 
mažiausiai 100 žmonių li
kos užmuštais ir daugiau 
kaip tiek sunkiai usžeis- 
tais.

Vienas tų traukinių ėjo iš 
Nashvillės, gabendamas ke
lis vagonus darbininkų į ne
tolimą parako fabriką, ki
tas gi ekspresinis visu smar
kumu ėjo iš Memphis, susi- 
trenkimas buvo taip smar
kus, kad abu lokomotyvai 
stati pasistiebę nusivertė 
nuo pilimo į griovį, o eks
presinio traukinio bagaži-i 
nis vagonas užkopė ant vir
šaus darbininkiško trauki

nio, trindamas jį po savim.
Katastrofa pasibaisėtina. 

Vieni buvo užmušti vienu 
trenkimu, bet daugelis bu
vo prislėgti sudužusių trau
kinių skeveldromis ir mirė 
baisiose kančiose nuo žaiz
dų. spaudimo bei ugnies, ku
ri tuoj pasidarė. Kuovei- 
kiausiai pašaukti iš Nash
villės gydytojai ir norsės ne
šė sužeistiemsiems pirmuti
nę pagalbą, bet daugelis iš
imtų iš po triuškulių mirė
TELEGRAFAS PEREINA 

VALDŽIOS KONTRO
LĖN.

Sulyg prezidento VVilsono 
paraginimo, kad Suvienytų 
Valstijų kongresas apsvars
tytų reikalą paėmimo tele
grafo ir telefono šalies kon
trolėn, 13 liepos senate buvo 
tuo klausimu balsavimas ir 
rezultatas buvo tas, kad 46 
prieš 16 balsais nubalsuota 
pervesti valdžios kontrolėn. 
Žemesnysis kongreso butas 
be pataisymo nutarimą už
tvirtino ir visas reikalas pa
vesta galutinam prezidento 
Wilsono nuosprendžiui.

!

I

rei- 
paliuosavimo 

konsulio John 
kuris likosi nu-

I

I

ANTI-LOAFING ĮSTATY
MAS MOTERIMS.

Mrs. Raymond Brown, 
kuri grįžta atgal į Franciją, 
kad organizavus ten ligo
nių priežiūrą po National 
American Suffrage Ass’n 
globa, kaip to reikalauja 
Francijos valdžia, anądien 
New Y orke užreiškė, kad 
reikalinga kiekvienoj Ame
rikos valstijoj įvesti įstaty
mą, draudžiantį kiekvienai 
moteriškei nuo 18 iki 50 me
tų amžiaus būti be darbo. 
Tarp kita ko, jinai pasakė: 

"Privalau matyti kiekvie
ną stipraus sudėjimo mote
riškę Amerikoje veikiant 
kokį-nors naudingą darbą.

"Mes, Amerikos moterįs, 
da nė nepradedame patirti, 
kaip sunkus yra darbas. 
Francijoj visas maistas vra 
moterų pagaminamas. Jos 
dirba po dviliką valandą į 
dienų, dvi valandi pasilsio * 
gaudamos per pietus.”

NAUJAS NE\V YORKO 
TUNELIS.

New Yorko valstijos sena
torius Calder padavė šalies 
kongresui Įnešimą, kame iš- 
parodo reikalingumą . pra
mušti po Hudson upe da vie
no tunelio. Tunelis sulyg to 
plano turi būti padarytas ne 
traukiniams, bet pėsčių 
žmonių vaikščiojimui tarp 
New Yorko ir Ne\v Jersey. 
Lėšas tokio tunelio padirbi
mui turėtų duoti abi valsti
jos ir federalis šalies iždas.
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KLERIKALŲ KROMEUO 

ŠVARUMAS.
Yra tūla rūšis žmonių, 

nuo kurių šalinasi visi pa
dorus žmonės. Prie tokių 
žmonių, priskaitomi pav., 
pirkliai ir agentai gyvojo 
prekio. Dėl savo uždarbio, 
dėl turėjimo smagaus, leng
vo gyvenimo, jie apgavin* 
gais budais vilioja jaunas, 
skaisčias mergaites ir mėto 
jas į nasrus vargo, vergijos, 
į prostitucijos srutyną.

Už tų nekaltų, nepatyru
sių, apgautų jaunų esybių 
sunaikintą gyvenimą, už jų 
moterišką garbę gyvojo 
prekio pirkliai perkasi sau 
salionus, puikius, brangius 
valgius ir visus kitus gyve
nimo smagumus.

Žmonių paniekos, kokios 
jie užsipelno, jie nepaiso. 
Nuo teisingų žmonių jie ar 
ba šalinasi arba skverbiasi 
draugijon tokių, kur jų nie
kas nepažįsta ir ten nuduo
dami „doruosius” visuome
nės labdarius, savais ir nu
pirktais melais jie stengiasi 
budavoti sau pagarbas. Jie 
žino, kad tik melu ir veid
mainy be jie tą visuomenės 
sau pagodonę tegali įsigyti.

Yra kiti, kurie neparda
vinėja į prostitucijos rinkas 
jaunų mergaičių, tik savo 
mintis, savo protą, savo išsi
lavinimą parduoda apga
vystės, melo ir tamsos pa
laikymo reikalui. Jie rin- 
dami tas sąlygas, kurios vi
suomenės didžiumą — pa
vergtąją klesą laiko tamsy
bėj, nešinės tyruose, skurde 
ir visa to pasibaisėtinose 
pasekmėse 
prostitutai žino, kad milio- 
nų žmonių sunaikintų gyve
nimų, jų kruvinomis kovo
mis už būvį, jų kančiomis, 
vargais ir šeimyniškų lai
mių naikinimais jie perkasi 
sau ir savo samdytojams vi
sus gyvenimo smagumynus 
ir gerovės. Kad susipratę 
darbo žmonės,kurie per savo 
viršžmogiškas pastangas iš
simuša iš to srutyno, kuria
me juos nuo pat užgimimo 
laikė melo, prietarų ir vergi
jos apgynėjai, — žmonės, 
kurie po sunkaus darbo 
kiekvieną liuosą pasilsio va
landėlę paaukavo savo akių 
pratrynimui, apsišvietimui 
— tie žmonės stoja kovon 
prieš šituos begėdžius žmo
nijos neprietelius, išparody- 
darni jų begėdiškumą, jų ne
dorą, jų parsidavimą! Tad 
parsidavėliai savo apsigyni
mui dangstosi moralybe ir 
dora, tik ta jų moralybė ir 
dora stato juos vienoje eilė
je su baltos vergijos palai
kytojais, su gyvojo prekio 
pirkliais!

Štai škaplerninkų orga
nas „Darbininkas” savo 76 
num. vėl pasakodamas apie 
savo ištikimybę šiai šaliai 
nesigėdija melavęs apie tuos 
žmones, kurie ištrukę iš 
„katalikiško abazo” kovo
ja prieš kapitalizmo syste- 
mą, kurios apgynėju andai 
tas pats „Dar-kas” viešai 
prisipažino. Ve ką jis šneka:

"Amerikos visuomenėje ne- 
stokuoja prieškatalikiškų fa

natiku. Tik tasai gaivalas ran
dasi visuomenės butgalyje, o 
lietuvių visuomenėje tasai gai
valas brukasi visuomenės prie- 
šakin ir netik kad reikalauja 
balso, bet dar-gi nori jai vado
vauti. Taip tas dedasi pas 
mus dėlto, kad lietuviai nėra 
augštai pakilę apšvietoje ir 
kultūroje.”

Vadinasi, klerikalizmo a- 
gentam, „Dar-ko” rašyto
jams pikta, kad kovojantįs 
už šviesesnę žmonijos ateitį 
lietuviai jau ne „backhou- 
sė’j” bet veržiasi visuome
nės priešakin ir veda tą vi
suomenę iš tos paskandos, 
kurioje laikė ir stengiasi te-

tie dvasios

I

Ii

belaikyti visoki minties 
porstitutai, ką būdami neti
kinčiais į dievus ir velnius, 
skelbia žmonėms prietarus, 
kad vergų kančiomis, sau 
gyvenimo smagumynus pir- 
kties.

Tikintieji į katalikiškus 
prietarus — į prasidėjimus 
iš dvasių šventųjų, į Dievo 
vienatos trejybę, į papos ne
klaidingumą ir tūkstančius 
kitų nesąmonių pas „Dar
bininko” rašytojus tokie 
proto bankrotai yra vadina
mi apsišvietusiais ir kultū
ringais žmonėmis.

Tasai kapitalizmo svste- 
mos apgynėjas džiaugiasi, 
kad darbo žmonių švietė
jams atėjo jau galas, nes — 

"Nesenai trys šlamštai užsi
darė savo kromelius. Sustojo 
eiti Rip-Saw, persikrikštijęs į 
Sočia! Builder, The Poladin ir 
Melting Pot."

Kad tie minėti socialistų 
laikraščiai gynė Amerikos 
visuomenės didžiumos — 
darbo žmonių klesos reika
lus, vadinasi jie nebuvo išti
kimi tam, kam ištikimu yra 
„Darbininkas,” t. y. prieta
rams, tamsybės palaikymui, 
išnaudojimui ir visoms be
galinėms šių dienų visuo
menės surėdymo pasek
mėms. Kuo yra „Dar-kas” 
darbo žmonėms, jis pats la
bai aiškiai parodė.

Kaip švarus yra klerikalų 
sąžinės kromelis, lai skaity
tojas tik prisižiūri ir mato, 
kas tame kromely slepiama..

Kas link ištikimybės šios 
šalies idealams, tai tą ištiki
mybę kuoaiškiausiai mato
me Karevičių, Gabrių, Bal
tuškų ir jų kompanijos dar
buose, kurių nepasmerkė ir 
nebepasmerkia musų Ame
rikos lietuvių klerikalai, ku
rių priešaky stovi ir tasai 
pats * „Darbininkas.” Ant 
galo jis šaukia:

"Varykimės prie to ir mes, 
kad visi šios šalies, musų tau
tos priešininkai užsidarytų sa
vo kromelius per musų tautie
čių susipratimą, tai yra kad 
musų žmonės paliautų skaitę 
ir rėmę šlamštus. Tokiu budu 
jie sutiks naturalę mirtį’’

Nors tos naturalės mir
ties linkėjimą ir galima su
grąžinti pačiam į „butgalį” 
iš musų visuomenės išstu

miamam „Darbininkui,” te
čiaus mes to jam nelinkime.

Bet sekant lietuvių visuo
menės pribrendimą, mes ga
lime tikrinti, kad „Darbi
ninkas” pirmiaus to susi
lauks, ką jis lemia kitiems. 
Juk ir pačios davatkos, ku
rios daugiausiai palaiko vi
sokias nesąmones, šiandien 
palaiko ir tokį pliauškalą 
„Dar-ką ;„ bet ir jos kartu 
su protaujančia lietuvių vi
suomene tobulinsis ir susi
vienys, ir tokiu budu nesą
moningus pliuškius atsisa
kys remti ir skaityti. O ka
dangi „Dar-kas” savo pliau
škalais užima pirmenybę 
todėl jis pirmasis ir laukia 
išsipildymui savo pranašys
tės. Juk jau ir dabar ne- 
kurios davatkos pradeda 
reikalaut savo sunkiai už
dirbtų pinigų, kuriuos buvo 
sudėjusios ir ”Dar-ko„ kro- 
melį, kuris stovi taip tvir
tai, kaip ant rištos kojos.

IR VĖL KURIOZAS.
„Apžvalgos” numery 5 tel

pa LSS. P. K. Tarimas No. 9, 
kame tariama duot ar rie 
duot LSS. kuopų sekretorių 
antrašus TMD. sekretoriui 
P. Norkui, norinčiam susi
rašinėti L. Šerno išleidimo 
raštų reikalais. P. K. narių 
didžiuma ve kokią numonę 
tame klausime užtvirtina:

"Kadangi bus leidžiami visi 
L. šerno raštai, taigi ir tie, ku
rie yra priešingi darbininkų

— - .... _

klesos reikalams, nes politiniu' 
matympunkčiu žiūrint, šernas 
yra buržuaziniu literatu ir ne
visi jo raštai lietuviams darbi
ninkams neša naudos, — grei
čiau kreipia jų sąvoką link 
buržuazinio visuomenės klau
simų supratimo, todėl nemano- 
me 1reika,!° su minimų kon eina su kaizerio bordo-|į7^“temta^esti pasaulis 
rastų išleidimu. — 1------ =---------------- 1 - - ■- -- - -

T

Ar prisieis gristi Lietuvon? j
Lenino užreiškimo, kad ant Į 
kiekvieno bolševiko yra še- 
šiosdešimts kvailių ir tris
dešimts devyni „podlecų”— 
remdamiesi tais ”podle-
caisj prisišliejusiais prie jų Pagaliaus išgirdome balsą 
iš juodašimčių ir vokiečių jr įg tos žmonių kategorijos, 
abazų, ištikrųjų ranka ran-j kuriai žmonijos istorijos bė- 

- mis. Rusijos laisvės ir revo-įtolyn jo tobulinimosi pro- 
. - . — išgirdome ir

jis musų socialdemokratijos 
pusės atskrydusį trimito 
balsą:

Mobilizuokitės, kad tinka
mu momentu galima butų 
susilaukti iš Jūsų kuodau- 
giausia Lietuvon grįžusių 
žmonių mūsų tveriamam 
darbui!

Tasai balsas tarsi davė 
galutiną atsakymą į tuos 
kuone visų musų lietuvių 
klausinėjimus: ar prisieis 
grįžti* ir ko į ten grįžti ?

Nėra abejonės, kad Lie
tuvos išeivijos didžiuma pa
liko savo gimtinės kraštą 
priespaudos, nelaisvės, sku
rdo bei to neužslopinamo 
troškimo-ilgėsio, kankinan
čio belaisvio dvasią, verčia
mi. Tų visų likimo tremti
nių pasiilgimas gimtinės 
krašto, troškimas grįžti, tu
rėti ten duoną, pastogę ir 
laisvę, svetimo elemento 
sukuryj svetur kaip tik su 
stiprėjo, išsivystė. Prisiri
šimas prie gimtinės krašto 
yra naturalis jausmas kiek
vieno asmens. Mums tasai 
gimtinės kraštas gal būt 
daug mielesnis ir branges
nis ir dėl to, kad prie jo mus 
riša šimtmetinių tautos kan
čių, nelaisvės ir kovų už lai
svę atminimai. Natūraliu 
tad yra tasai troškimas su 
grįžti ir natūraliu apsireiš
kimu yra tie statomi musų 
klausimai ar prisieis su
grįžti ir ko ten grįžti?

Šiandien da aplinkybės 
kokiose pasaulis randasi, 
neleidžia duoti sau tikro at
sakymo į besiskverbiančius 
į musų mintis ir sielas minė- 

T^'T'K'TdN'a MiPRACtm vnmirvai. ll mtiina-itus klausimus. Tas priguli
IŠTEISINA MIRBACHO iaį jau pra(]eda prisipažinti nuo to, kaip šitas pasaulinis 

užmušimi. prie t0, fcame juos kaltina tautų konfliktas užsibaigs.
Musų išeivijos svajonių

To P. K. narys d. Vilkelis j ^cijos laimėjimų pragaiš- I greso kehu —
^.*xl:^___ __~ :xišreiškia savo nuomonę taip: ciaL 

"Mano nuomone, S-gos sek-1 

retorius gali duoti minimus 
antrašus, nes S-gos kuopos ži
no. kur yra jų reikalai, o kur 
svetimi.”

KLERIKALAI PRISIPA
ŽĮSTA PRIE KALTĖS.
Vienas klerikalų organas 

prisipažįsta, kad jie daug 
Tai sveikai nuomonei pri- kalba apie ištikimybę šiai 

taria ir kitas P. K. narys d. šaliai, rodo parodomis savo 
J. P. Raulinaitis, pastebėda- lojaiiškumą, stoja už Lietu- 
mas: ”Aš esu perskaitęs vi- vos laisvę, bet iki šiol da ne
sąs L. Šerno knygas, bet nei pasmerkė kaizerio ir jo a- 
viehos tokios (darbininkams 
kenksmingos) neradau.” 
Tik taip sveikai manančių 
musų LSS. P. K. narių buvo 
mažuma.

Kaip sau norite vyručiai, 
bet ir mūsiškiai bolševikai 
meta šalin visokius socialis
tų principus, pradeda sekti 
klerikalijos pėdomis ir už- 
giria popiežinį raštų indek
są. Tai yra didelė diskredi- i 
tacija musų principams. Tai 
yra pančiojimas žmogaus 
laisvo protavimo, tai yra! 
stojimas prieš darbininkų 
švietimąsį ir pažinimą kas 
yra jiems gera, o kas kenks- i 
minga. Tai aiškus apsireiš
kimas silpnybės ir socializ
mo nepažinojimo. Tik iš 
buržuazijos protavimo ne- 
nuosakumų, socialistas įsiti
kina socializmo mokslo tei
singume. Kuomi gi reikia 
skaityti šitokį, kaip viršmi- 
nėtas LSS. P. K. didžiumos, 
nutarimą? Jeigu jau pildo- 
masai komitetas yra viską, 
valdančiąja įstaiga, tad 
kuom yra musų organizaci
jų kuopos ir visuomenė?
True translation filed with the post- V3S, bet 11 be ĮV ardymo aiš- 
naster at Boston, Mass., on July ku, kad tai fa WSk. Kare- 

m*- " *• °‘ vičius irlSŽliaizęrio pagel-
r-.'rt’Tcrv. midd.pua bininkai. lai-gi ir klerika-

gentų. Todėl tas organas ir 
sako: . '

"Neužtenka čia rodyti vien 
savo lojaiiškumą parodomis, 
bondsais ir tt., 
reikiai ir smarkiai pasistatyti 
prieš tą visą, kas mums čia 
priešingu yrą.

"Tokiu priešu mums yra lai
svės ir viso musų tautos gy
venimo programas gamina
mas kaizerio diplomatų.

"Mes žinome, kad jų intaka 
pagavo Europoje ir kaikuriuos 
žymesnius lietuvius. apsvai
gę kaikuriems tenai veikėjams 
galvas ir tt.

"Į tą visą mes nesugebėjo
me savo laikraštijoje reaguo
ti kaip reikia, mes nepasmer
kėme taip aštriai, kaip to yra 
verta visa kaizerio diplomati
ja, politika, veikimas. Mes ne 
sugebėjome sudaryti tam tik
rą čia toną, ir juo atsiliepti 
taip., kad nfekam nebūtų abe
jojimų, kad mes ko tai gero 
laukiame ąęva ir iš kaizerio.” 

Nors* kŽrikalų organas 
-” čia užsivardija tų „žymes- 
V nių lietuvių” kuriems kaize

rio diplomatai „apsuko gal-

dar mums

kulturinėmis priemonėmis 
—užgriebta finansiniais ke
liais, lietuviai iš jos gali būt 
išstumti kolonizacijos bu
dais.

Net. ir etnografinėse ry- 
bose pasilikus Lietuvai ne
priklausoma, svetimas ele
mentas joje pasilieka gana 
stiprus. Negalėdami mes 
oatįs užimti Įvairias krašto 
politiniame ir ekonominia

me gyvenime vietas, tas vie
tas greit užims mums sve
timi žmonės.

Tiesa,. nežinome,

Paskutiniai atsitikimai socialistai. 
Rusijoj tėmytojams j josi 
perversmų bėgį leidžia kom
binuoti įvairius spėliojimus 
apie tolimesnius ten nuoti- 
kius. Skelbiama, kad bolše
vikai dėl baimės pasekmių, 
visiškai mesis vokiečių glė
bin.

Francuzu socialistų vado
vas d. Albert Thomas varde 
Rusijos ir Franci jos socia
listų išleido savo atsišauki
mą į sąjungininkus, šauk
damas kuo veikiausios jų in
tervencijos. Tąjį savo atsi
šaukimą remia jis paskuti
niais Rusijos atsitikimais 
ir užmušėjistę grovo von 
Mirbacho, Vokietijos amba
sadoriaus Maskvoje, kuris 
buvęs tikrų dabartiniu Ru
sijos valdonu, • d. Thomas 
netik išteisina, bet dagi už
gina. Tarp kita ko jis sa
ko:

"Jeigu Lietuvių-Brastos su
tartis butų Rusijos žmonių 
pripažinta ir jei Vokietija butų 
gerbusi toj sutartyj padarytus 
prižadėjimus, Mirbacho už
mušėjistę sunku butų išteisin
ti. Bet Vokietija antmetė 
brutališkumo režimą. Užmu- 
šėjistės gvoltas yra atsakymu 
prievartai ir tatai yra tvarkoj, 
žmogus, kuris užmušė Mirba- 
chą veikė sutikmėj su žmo
gaus teisėmis. Stebėtina vien, 
kad tatai neatlikta pirmiau. 
Tą užmušėjistę aš išaiškinu 
kaipo priparodymą, kad Rusi
joj yra stiprių žmonių, pasiry
žusių gelbėti šalį nuo vokiečių 
viešpatavimo ir gelbėti revo
liuciją.

"Jeigu iki šiol sąjungininkai 
išteisindavo savo beveikmę 
Rusijoj pačių rusų nesidarba- 
vimu, tai dabar jie negali il
giau to daryti. Rusija veikia 
ir dabar sąjungininkai priva
lo sykiu su ją veikti."

Bolševikai, anot seno Ru
sijos social-revoliucionie- 
riaus VI Burcevo citatos

True traniation filed with the post- prospektą Užtemdė kol-ka^ 
•naster at Boston. Mass., on July'--------- —’------------ ~~  =
17, 1918, *as rcquired by the Act of į 
October 6. 1917.

REICHSTAGO SOCIALIS
TAS SMERKIA SUTARTI 

SU RUMUNIJA. .
Pereitą ketvergą Vokieti

jos Reichstage neprigulmin- 
gas socialistas Dr. Cohn 
karštai atakavo Vokietijos 
padarytą sutartį su Rumu
nija. Apie tai rašo Esseno 

’ „Rheinische Westfaelische
Zeitung.”

„Mes atmetam sutartį su 
Rumunija”, sakė socialistas. 
Kaip Ukrainos sutartis,

musų visuomenės reakcine 
dalis — monarchistai-impe- 
rialistai, tik lieka viltis, kad 
tas naujas Lietuvos tyronas 
liks greitu laiku nuo jos nu
verstas, kaip likos nuverstas 
pirmesnysis. Bet visgi ir ta 
viltis da nenušriečia mums 
to, kaip dalykai susiklos, ko
kios naujos sąlygos ir aplin
kybės susidės, kad jau da
bar galima butų spręsti a- 
pie grįžimą Lietuvon. Visa 
ką šiandien galima tikro pa
sakyti, tai tas, koks reika
las Verčia mus rengties prie 

i to tinkamu momentu skait- 
taip ir šita tikros taikos ne- ■ lingo grįžimo. Tuo reikalu 
padarys. Rumunijos žydai'yra išteriotos ir išgriautos 
ris dar neturi teisių, šita Lietuvos atstatymas. Tas 
sutartis yra niekas daugiau, reikalas yra musų viršiausia 
kaip tik noras užgriebti ge- priederme, jeigu norima iš- 
ležinkelius ir aliejaus šalti-1 likti kaipo atskira kalba ii 
nius. Ji yra tiktai prideng- nuosava istorija žmonių 
tas, o gal net ir neprideng- grupė pasaulio tautų šei-
tas plėšimas.

Pirmininkas pastebėjo 
Cohnui, kad jis pertoli eina. 
Baigdamas savo prakalbą, 
kurioj jis da smarkiai kriti
kavo valdžios politiką, Dr. 
Cohn pasakė:

„Jeigu milftarizmas nebus 
pažabotas, tai pastovios tai
kos mes neturėsime.”

i

mynoje.
Kad supratus musų pa

čių Lietuvos atstatyme ak- 
tyvio dalyvavimo žvarbą, 
reikia įsidomėti faktą, kac 
musų kraštas nuo senovės 
buvo ir tebelieka kaimy
nėms tautoms masinančiu 
kąsniu, kurio jos viena per 
kitą siekdavo bei už kurį 

, besivaržydavo. Tos tautos 
| išdraskė laetuvą, pasidalino 
tarp savęs ;godžių kryžeivių 
ainiams neužtenka .tos da
lies, kurią jau prarijo; už
griebė ir kitą, didesnę jos 
jai dalį—visą Lietuvą! Var
gas, jei Prūsijos junkeriz- 
mas iš šito pasaulinio kon
flikto išeitų sveikas ir nesu
naikintas..*

Valstybės gali pripažinti 
Lietuvai politinę laisvę ir 
neprigulmybę, -bet lietuviai 
labai greit patekt turėtų 
svetimų tautų kapitalą eki> 
nominėn vergijon. Lietuva 
gali būt užkariauta be mili- 
tarių jiegu, be ginklo, vien

kaip 
greit ir kokie perversmai į- 
vyks kaimyniškose mums 
tautose. Bet ar vyks vie
naip ar kitaip, o visgi musų 
priederme pasilieka reika- 
’as prisirengti, kad pasiti
kus tą tveriamąjį darbą. Tu
rime turėti sumobilizuotas 
tavo darbo spėkas, bet ly
giai ir darbui reikalingas 
priemones — kapitalą, kiek 
io turime, privalome mobi- 
‘izuoti, kad tąjį minimą dar
bą pradėjus su įsitikinimu, 
jog jis yra tikrai tveriamuo- 
ų darbu.

Akyvaizdoję šito, reika
linga, kad visas musų išei
vijos kapitalas ateitų Lietu- 
•ąi pagalbon, iš griuvėsių 
ai kilant, idant nereikalin
gas butų svetimas kapitalas, 
toji Lietuvos visuomenės 
lalis, kurią žmonijos istori- 
os bėgis šaukia visuomenės 
iteities gvyenimą sutvarkv- 
:i, tų reikalingų kapitalų 
teturi. Jeigu pas Lietuvos 
gyventojus ir liko kiek kapi
nio, tai jis arba svetimų 
riums elementų rankose, ar
ia rankose tų musų tautos 
uomų, kuriem ne krašto 
i^ventojų gerovė ir laisvė 
•upi, bet liaudį išnaudoti ir 
:autps. lėšomis patiems sau 
įertekiiaus siekti. Taigi da- 
jar darbo žmonėms laikas 
nobilizuoti savo kapitalus, 
tad tinkamu momentu gali
na butų pradėti tveriamasai 
larbas visuomenės • labui 
r kartu padėt pamatą nau
jam draugijiniam surėdy
mui.

Darbo įrankių ir priemo
lių privatinės nuosavybės 
vertimas bendra visuome- 
įės nuosavybe —tai viršiau
sias proletariato bei social- 
iemokratijos reikalavimas 
r uždą vinis. Leisti ant Lie- 
uvos ekonominio gyvenimo 
griuvėsių iškilti privatinei 
gaminimo įrankių, ir prista- 
vmo priemonių nuosavybei, 

kad paskui ją naikinti daug 
sunkesnių pasišventimų rei
kalaujančia savo kova, tai 
reiškia auklėti sau galingą 
>riešą, kad jo auka tapus.

Tai yra jausminės ar mo
ralės priežastįs, grįžimo rei
kalą sudarančios. Bet be tų 
yra da ir kitos ir tai svar
besnės materialės priežas
tįs.

Nėra abejonės, kad musų 
darbas svetur yra pelnin
gesnis, negu galima butų 
greitai tokio darbo lauk
ti krašte, kur visas ekonomi
nis gyvenimas da griuvė
siais teguli. Taip manant, 
daugelis musų gali atmesti 
nuo savęs šalin pačios pri
gimties .bei sąžinės pasiūlo
mas priedermes ir dėl dides
nio sau pelno pasilikti ten, 
kur tąjį pelną gauna. Geis
tinu kad tokių, kurių augš- 
oausiu gyvenimo idealu y- 
•-aj asmeniškas pelnas, į kį- 
lančia iš senos gadynės griu
vėsių Lietuvą kuomažiau- 
tiai sugrįžtų. Atgimstan
čiai Lietuvai reikalingi tie 
žmonės, kurie savo tveria
mam darbe nepaliktų die
gų/ iš kurių išauga tos eko
nominės sąlygos, kurios pa
saulį privedė prie to, ką jis 
šiandien pergyvena. Tam 
tveriamajam darbui reika
lingi ne tie žmonės, kurie ir 
tą darbą norėtų paversti sa-

> vo asmeniško pelno šaltiniu, 
bet tokie, kurių troškimu y- 

. ra padėti tvirtas pamatas 
• ateities visuomenės gyveni

mui.
Tais pastaraisiais, su

prantama, yra darbo žmo
nės, klesiniai susipratęs mu
sų proletariatas. Toji musų 
išeivijos visų-didžiausioji 
dalis ‘svetur iš pelno negyve
na. Dėl žinomų daugelio 
priežasčių prie pelningų 
darbų irgi retas kuris te- 
prileidžiamas. Svetur čia- 
gimis elementas į svetimže- 
mį elementą nemalonia a- 
kim bežiūri. Musų išeivi
jos svetur vienučių pastan
gos išsimušti viršun iš rank
pelnių minios ir užtikrinti 
sau pragyvenimą iš pelno 
niekais nueina, nes sukon
centruota pramonija vis la
biau ir labiau smulkiosios 
verteivystės įstaigas galin
gos kompeticijos spėka nai
kina, išeivija svetur kaip bu
vo. taip ir tolesniai turi pa
silikti tik rankpelniais, ku
riems nei darbas, nei senat
vės aprūpinimas nėra užtik
rinti.

Tiems tai musų žmonėms 
atėjo momentas, patiekian
tis progą iš to neužtikrinto 
rytojaus padėjimo veikiau 
išeiti.

Jei Lietuvos atstatymu 
rūpinsis žmonės tuo vien 
tikslu, kad musų šalies in- 
duštrijon įdėtais kapitalais 
išnaudoti juos savo asme
niškam pelnui, suprantama, 
kad mums, kaipo proleta
rams liekasi visviena, ar e- 
same išnaudojami ir neap- 
rupinami svetimoj šalyj ar 
savo gimtiniame krašte. 
Tiek tik skirtumo, kad sa
vam krašte daugiau politi* 
nių ir pilietinių teisių turė
tume. Bet kaip minėjome, 
reikalas mums ne ekonomi
nį priešą sau auklėti, bet e- 
konominio gyvenimo tvar

kymą į savo rankas paimti. 
Tas mums galima atsiekti 
tik dabar, tik Lietuvą iš 
griuvėsių atstatant. Dėlto 
ištikrujų yra reikalas ir tai 
neatidėtinas reikalas mobi
lizuotis į kooperacijas, kad 
tinkamu tam momentu sa
vo bendrą kapitalą dėti į 
Lietuvos industriją, kad ne
leidus svetimiems kapita
lams tos musų industrijos 
apžioti.

Sveikai protaujantis žmo
gus be vargo gali pats iš- 
skaitliuoti, kad ir pelnas iš 
kooperatyvės savo šalies 
pramonės gali būti didesnis, 
negu iš pinigo, įdėto į sveti- . 
mą privatinę biznio įstaigą. 
•Jeigu svarbus bus musų 
grįžimas, kad kaipo ener- 
gingesni, daugiau patyrę ir 
prasilavinę darbininkai dar
bo vietas užimtume, tai da 
svarbiau užimti ten vietą, 
kaipo bendras produkcijos 
priemonių savininkas, kuo- 
plačiausiam musų skaitliui.

Kaipgi tą musų likimo * 
klausimą išrišti? Kaip tą 
reikalą realizuoti?

Viskas yra galima, jei no
rima ir suprantama.

Amerikos lietuvių Dar
bininkų Taryba kaip tik ir 
gali ateiti šitam reikale 
mums pagalbon, kad išdir
bus bendrą veikimui planą, 
kad mobilizavus musų dar
bo spėką Lietuvos tveria
mam darbui atlikti ir tt

Kad mobilizavus musų 
bendrą kapitalą kaip tik ir 
yra Lietuvos Laisvės fon
das, kuris gali rūpintis lo- 
kuoti tą bendrą kapitalą 
svarbiausiose musų krašto 
pramonijos šakose.

Nesudėsime mes tiek sa
vo kapitalo, kad jo pagalba 
atstačius Lietuvą, bet prie 
gerų norų visgi galime bent 
dalinai apsaugoti Lietuvos 
industriją nuo svetimo ka
pitalo nasrų.
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NEW BRITAIN, CONN.
Dr. šliupo prakalbos. .

Birželio 30 d. čionai buvo J- Gerdauską pa

Pakviesta ”4 Liepos ap- 
vaikščiojimo” komisijos pir-

vietes Lietuvių Čentralinio aiskinti apie rengiamos pa- 
Komiteto skyriaus sureng- 
tos daktarui Šliupui prakal- Paais^įn,°.Ir P^kui pastebe- . * * 1/V l/n /"• i-ii TU v* Irzvbos.

D-ras Šliupas 
drauge šu inžinier. Naru- 
tantais: inžinierium Naru
ševičium ir „Tėvynės” re
daktorium Račkausku.

Žmonių susirinko išgirsti, 
ką tautininkų atstovas, su
grąžęs iš Europos papasa
kos apie Lietuvą, tečiaus 
gerb. daktaras mažai naujo 
nepasakė, tik pakartojo tas 
visas teisingas ir kartu 
melagingas žinias apie Ru
sijos bolševikus. Smerkė d.' 
V. Kapsuką už ekspropria- 
vimą Centralio Komiteto, 
tarsi visai nežinodamas nei 
to, kad jau Amerikos lietu
viams senai yra žinoma, jog 
pats C. K. daug pirma save 
likvidavo negu valdžios pa
skirta likvidacinė ^komisija 
Rusijos karės tremtinių 
II-rojo suvažiavimo nutari
mams vykinti kreipėsi į C, 
K. su valdžios ir tremtinių 
reikalavimais. Jei Dr. Šliu
pas buvo Petrograde, jis 
visa tai turėjo patirti ten 
ant vietos. Jeigu žino fak
tus už ką Yčą areštavo ir 
kaltina Kapsuką C. K. už
griebime, tai tokiam žmogui 
kai Šliupas butų labai pras
ta iškreipt tokius dalykus, 
ką visuomenė žino skelbti.

Dr. Šliupas vietomis per
daug išgyrė C. K. nuveiktus 
darbus. Jam* taipgi išrodo, 
kad daug reikalingesnių bu
vo maldaknygių spausdini- 

♦ mas negu parupinimas duo
nos ir drabužių karės trem
tiniams. Nei puse žodžio 
neprisiminė jis apie tuos du įvairios išdirbystės daugybė 
makaronų vagonu, kurie iš^fohriim 
C. K. buvo dingę.

Visos dr. šliupo prakalbos 
neverta nei pemagrinėti, 
nes daugiau ten rastum ne
sąmonių bei neteisybės, ne
gu ko nors naudingo.

Išparodinėjo jis visų mu
sų visuomenės trijų srovių 
ypatybes ir ydas. Klerika
lų „partija,” kunigų veda
ma, žinoma, negera, nes pa
laiko tamsumą ir tarnauja 
Lietuvos neprieteliui kaize
riui. Socialistai gi ir negeri, 
nes jie tik svajoją ir padan
gėmis skrajoją,gyrė tik tau
tininkų „partiją,” nors tų 
gerumų neišparodė.

Antras kalbėtojas — V. 
Račkauskas tik pakartojo- 
Dr. Šliupo prakalbos pabai
gą, būtent, kad lietuviai už
sidėtų ant savęs mėnesinius 
mokesčius Lietuvos reika
lams. «

Aukų surinkta $70.00.
Susirinkimo vedėjas vieti

nio C. K. skyriaus pirminin
kas, J. Mikalauskas pasiūlė 
susirinkimui paskirti aukas 
Lietuvos autonom. fondan. 

Reikia pastebėti, kad prieš 
šaukiamąjį „visuotiną” 
New Yorko seimą čia buvo 
mas-mitingas, kuriame su
rinkta virš $130, kurie bu
vo nutarta skirti tam rei
kalui, kam seimas suvienijęs 
visus musų šelpimo fondus 
paskirs. Dabar prie tos su
mos pridėta ir tie 70 dolerių 
ir visą tą sumą apie 300 dol. 
pirmininkas pasiūlė paskir
ti „autonomijos fondui.” 
(Autonomijos fondas juk 

. likviduotas ir yra tik Ne- 
prigulmybės fondas. Red.) 
Tas įnešimas-propozicija 
buvo paduota taip neaiš
kiai, kad susirinkimas nega- 
Įėjo suprasti dėl ko liepia 
kelt rankas. Pakėlė tik 25 
ypatos. Pirmininkas užrei
škė, kad pinigai paskirti 
„Autonomijos fondan” ir 
nežiūrint, kad susirinkimas 
subruzdo, darbas buvo at
liktas ir "nutarimas išpildy
tas.”

rodos tvarką. Pakviestasis

jo, kad šio susirinkimo ve- 
atvyko dejas Mikalauskas paskir

damas suaukautus pinigus
„Autonomijos fondan”, pa
sielgė neteisingai. Priešsei- 
miniame susirinkime buvo 
aiškinta žmonėms, kad sei
mas suvienysiąs fondus ir 
žmonės gausiai aukavę į tą
jį busimą bendrą nuo karės 
nukentėjusiems šelpti fon
dą, o ne į ”Autonomijos fon
dą.” Dėlto reikalavo, kad 
šitas dabartinis paskyrimas 

į tų pinigų butų atšauktas, 
i kad pirma surinktieji pini* 
1 gai butų pasiųsti į C. K., o 
šiame susirinkime surinkti 
— ten, kur susirinkimas nu
tars. Salėje suužė plojimas. 
Pirmininkas prisipažįsta 
padaręs klaidą, ir daro nau
ją propoziciją, taip kaip 
Gerdausko buvo reikalauta 

j ir susirinkimo pritarta. Sa- 
; vo įnešimą vėl taip supainio- 
įja, kad tik keletas pakėlė 
rankas, kiti klausia koks tas 
„Laisvės išgavimo fondas,” 
kurį pirmininkas paminėjo. 
Šitaip neaiškiai ir visas tas 
klausimas ar susirinkimas 
užbaigta ir uždaryta.

J. J. Gerdauskas.

f

NEVVARK, N. J.
šis bei tas iš gyvenimo.
Newark miestas New Jer- 

sęy valstijoj yra didžiausiu 
miestu. Sulyg 
cenzo gyventojų 
450,000. ‘

Newarkas yra 
pramonijos centru. Čia yra

vėliausio 
jis turi

dideliu

• •

I •

fabrikų ir dirbtuvių, šiuo 
laiku, ypač didelės fabrikos, 
daugiausia dirba valdžios 
užsakytus darbus, prade
dant nuo laivų statymo, bai
giant knypkių darymu.

Darbininkams mokestis 
už darbą, galima sakyti, pa- 
kaktina, nors pragyveni
mas, kaip kitur, taip ir čio
nai gana brangus. Darbo 
valandos tečiaus ilgos; dau-

Sausiai dirbama po 10 va- 
ndų į dieną, tik subatomis 
' 5 valandas. Labai retai kur i čionai dirbama po 8 ar 9 

valandas į dieną.
Tos ilgos darbo valandos, 

žinoma, užsilikę nuo seno
vės dėka pačių darbininkų 
nesistengimui susitrumpin
ti sau jas. Kuomet tik čia 
darbininkai pareikalaudavo 
sau pagerinimo sąlygų, pa
prastai reikalaudavo pakė
limo algos ir kita ko, tik ne- 
sutrumpinimo darbo valan
dų.

Gyvenimui vieta šitame 
mieste gana smagi. Miestas 
švarus; netik pačiame cent
re, bet ir pakraščiais švaru
mas prižiūrimas.

Lietuvių čia randasi ne
mažas skaitlius, bet didžiu
ma jų da tamsybėj ir prieta
ruose paskendę. Tečiaus ne 
menkas būrelis jau yra ir 
progresyvių žmonių, kurie 
nežiūrint sunkių dabartinių 
visokiam progresyviam vei
kimui sąlygų, vis nesiliauja 
krutėję. Progresyvės musų 
organizacijos susirišusdos į 
sąryšį. Sąryšio uždaviniu 
yra palaikyti musų progre
syvių organizacijų tarpe 
vienybę ir bendromis jiego- 
mis darbuotis žmonių švieti
mo ir jų klesinio susiprati
mo srity. Sąryšis dažnai 
laiko draugijų atstovų kon
ferencijas, kuriose svarsto
ma paprastai bendri reika
lai ir bendro veikimo planai. 
Reikia pripažinti, kad tokie 
musų progresyvių draugijų 
sąryšiai yra ištikrųjų svar
bus darbininkiškame musų 
judėjime. Visų Draugas.

• •

“Aš einu paskui Juos”

LONVELL, MASS. 
šis-tas iš musų gyvenimo.
Nors tatai yra labai pap

rastu atsitikimu, tečiaus 
musų katalikiškai chronolo
gijai, manau pravartu bus 
ir šį faktą pažymėti, nes tai 
yra vienas iš tūkstančio ki
tų, prirodančių, kiek musų 
katalikus doros išmokina jų 
dvasiški tėveliai ir tikėji
mas.

T. N. 5 vaikų tėvas, nuo 
tūlo laiko turėjo santikius 
su kita moteriške, motina 
Kaip viena, taip ir kita to- 
dvi šeimynos sykiu buvo 
„pavyzdingomis katalikiš
komis šeimynomis.” Dabar 
11 birželio vyras pasiėmęs 
nuo savo paeis 3 vaikus, mo
teriškė nuo savo vyro 1 ir 
iškeliavo į platų pasaulį.

Tą pačią dieną kitas išti
kimas katalikas ’ ir didelis 
socialistų priešas tūlas V. B. 
pasiėmęs svetimą pačią 
su kūdikiu iškeliamo į platų 
pasaulį.

Vadinasi vienu sykiu lie
kasi suardytomis net trįs 
šeimynos. Gal škaplernin
kų „Darbininkas” ar kuni
gų „Draugas” norės paskel
bti, kad socialistai ardo šei- 
nas, tai tegul kreipiasi į vie
tos kleboną ir galės gauti 
paliudijimą apie minėtų y- 
patų katalikiškumą.

Socialistams vis sekasi.
Kaip esu „Keleivio” skai

tytojams rašęs, kad čionai 
matomai musų gerųjų ir ar
timo meilės praktikuotojų 
katalikii įskųsti, likosi areš
tuoti už „neužsiregstravi- 
mą„ du socialistai, LSS. vie
tinės kuopos nariai, T. G. ir 
J. B. Dabar buvo jų byla ir 
jie likosi išteisinti, nes pasi
rodė, kad visai melagingai 
buvo įskųsti. Nėra abejo
nės, kad tą niekingą skundi
mą padarė musų „gerieji” 
katalikai. Išteisinimas are
štuotųjų kaip tik ir išrašė 
tiems katalikams jų nesu
teptos doros paliudijimus.

Subankrutijo Lietuvių 
kooperacija.

Liepos 1 d. kas-žin-kur 
pragaišo Lietuvių Koopera
cijos krautuvės vedėjas. Ko
operacijos iždas pasiliko 
tuščias, palikta ir skolų, ko
operacija turėjo dėlto užsi
daryti. Šitokio kooperaci
jos subankrutijimo priežas- 
Čia gali greičiausia būti ta
tai, kad gaspadorius dau
giau smuklėje, negu koope
racijos krautuvėje biznį ve
dė.
Lietuvaitė gavo diplomą.
Birželio 25 d. čionai buvo 

drabužių siuvimo, skrybėlių 
taisymo ir valgių gaminimo 
mokyklos lankytojų gradu- 
acija. Diplomas, kaipo mo
kyklą baigusios, gavo 11 
merginų, kurių tarpe yra 
taipgi ir lietuvaitė, d. p-lė 
M. Karkutskiutė, kuri be to 
da likosi pagerbta kaipo ga
biausia.

P-lė Karkutskiutė Ameri
kon atvyko, būdama 8 metų 
amžiaus. Lankydama mo
kyklą ji tečiaus neišsitauti- 
no, kaip kitos; paūgėjus 
pradėjo dalyvauti lietuvių 
visuomeniškame veikime. 
Per du metu ji buvo sekre
tore moterų draugijos. Bū
dama apie 15 metų prisirašė 
prie Lietuvių-Socialistų Są
jungos 203 kuopos, buvo jos 
sekretore ir dalyvavo kiek
viename kuopos ar tai sce
nos ar kitokiame žmonių 
švietimo darbe. Dabartiniu 
laiku ji yra L. M. Progr. 
Susivienijimo 61 kuopos or
ganizatore ir veiklia LDLD. 
44 kuopos nare.

Reikia pažymėti, kad 
graduacijos dienoje nuo vie
tos lietuvių draugų p-lė 
Karkutskiutė, kaipo išraiš
ką dėkingumo už jos prisiri
šimą prie progresyvių lietu-

1 vių ir darbavimąsį jų nau- 
j dai, gavo tris didelius gyvų 
gėlių bukietus.

Linkėtina musų gerbia
mai ir mylimai draugei 
kuopuikiausios .‘kloties jos 
tolimesniame gyvenime.

Pinavijos žiedas.

HASIIUA, N. H. 
Protesto susirinkimas.

Birželio 30 d. čionai įvyko 
vietos lietuvių organizacijų 
bendrai surengtas proteste 
prieš kaizerį ir jo talkinin
kus mas-mitingas.

Mas-mitingą sušaukė šios 
organizacijos: šv. Kazimie
ro ir Šv. Povilo dr-jos, ir L. 
S. S. 192, TMD. 79 ir LDLD. 
42 kuopos.

Kalbėtojum buvo „Kelei
vio” redaktorius d. S. Mi- 
chelsonas. Savo kaiboje jis 
vaizdžiai išdėstė visus musų 
klerikalų ir atžagareivių 
tautininkų Lietuvai pragaiš- . 
tingus politikos darbus ir 
kaizerio valdžios kriminali 
kėsinimąsi pavergti Lietu
vą.

Po prakalbai likosi vien
balsiai priimta protesto re
zoliucija, pasmerkianti kai
zerio pasiryžimus ir mūsiš
kių klerikalų patarnavimus 
kaizerio plėšikiškiems dar
bams.

Žmonių mas-mitinge daly
vavo virš 350 ypatų.

Reikia pastebėti, kad vie
tiniai musų vyčiai išgirdę, 
kad bus pirtis Lietuvos lais
vės pardavikams, iš kailio 
nėrėsi, stengdamiesi atkal
binti daugiau už vyčius pro
taujančius lietuvius nuo šito 
mas-mitingo. Tečiaus pasi
rodė, kad jie tiek laimėjo, 
kaip vokiečiai po Verdunu. 
IJetuvos laisvės gynėjai su
sirinko ir vienbalsiai pa
smerkė Lietuvos pardavikus 
ir jų bendradarbius.

K. Barauskas.

EAST ST. LOUIS, ILL. 
Triukšmingas susirinkimas.

Birželio 30 d. čia buvo šv. 
Juozapo Dr-stės susirinki
mas, kuriame kilo didžiau
sias triukšmas delei dieviš
kos rinkos. Kadangi dauge
lis narių nenori pirkti ir 
brangiai už dievus mokėti, 
tai ištikimi kunigijos ben
dradarbiai karčiamninkai 
šoko piestu prieš tokius „be
dievius,” išplusdami juos 
visokiais karčeminiais epi
tetais. Kadangi devynių na
rių nieku budu neprivertė 
pripažinti inkvizicijos lieka
ną — išpažintį, be tų atsira
do da ir tokių, kurie pas sa
vo kunigą išpažinties neina, 
bet sakosi gali gauti paliu
dymus, kad jie pildą katali
kiškos bažnyčios įsakymus, 
tai susirinkime pasidarė net 
trįs partijos, kurios ir susi
rėmė. Po tų visų triukšmų 
galų-gale už reikšta, kad tie, 
kurie neatliks išpažinties ir 
neužsimokės kunigui už die
vą, turi eit iš draugystės 
lauk.

Tai mat kokia nauda pri-. 
gulėti prie tokių draugijų, 
kurios pripažįsta reikalingu 
versti kiekvieną savo narį 
atlikinėti išpažintį, šian
dien žmogus su tuo sutinka, 
bet ryt, ačiū apšvietos besi- 
plėtojimui, patiręs kaip tas 
prietaras ir bažnytinė dog
ma žemina protaujantį žmo
gų, atsisako tuos įsaky
mus pildyt, tai jis ir iš 
draugystės turi eiti lauk, ne
tekdamas visų savo įmokėtų 
pinigų.

Tokių atsitikimų negali 
būti tose draugijose, kurios 
žmogaus sąžinei pripažįsta 
laisvę. Niekam nedraudžia 
eiti išpažinties, niekam jos 
varu ir neįsako. Laikas mu
sų žmonėms pagalvoti prie 
kokių draugijų verta jiems 
prigulėti, o kokių reikia 
vengti.

šv. Juozapo Dr-stės narys.



Paskui žmogaus kas? Senovės Lietuvių Dievai 'člektrųbės Ateitis
— ■ —■- ■ —-

Štai matom žmogų ant 
pat viršaus praėjusių šimt- 
meči” gyvūnų. Jisai stovi 
ant .sibudavoto pagrindo 
kaipo valdonas visų kitų gy
vūnų praeities ir dabarties. 
Ar bus jis valdonu visuomet, 
ar kita kokia protaujanti 
esybė augštesnio išsivysty
mo užims jo vietą ant pa
viršiaus žemės kamuolio?

Pažvelgus Į gamtos ir 
mokslo tirinėtojų padavi
mus, savo vaidentuvėje at- 
sivaizdiname indomų pa
veikslą: ten žmogiška esybė 
stovi ant pat viršaus pasau
lio. Žemiau matosi sutvėri
mai atsiradę pirmiau žmo
gaus ir tie sutvėrimai kovo
je su aplinkybėmis nyksta. 
Musų planeta esą labai sena 
ant kiek mes suprantame 
laiko skaitliavimą. Ameri
kos kontinento vakari >se 
mokslo tirinėtojai band su
rasti pusėtinai išsivysčiusią 
gyvūno esybę, buvusią prieš 
pusantro miliono metų ant 
žemės.

Kiti gyvūnai gyveno ir 
pranyko daug milionų metų 
pirma to.

T iikus paparčiai, didesni 
už :,ių dienų ąžuolus, augo ir 
kr i, suformuodami anglis; 
dinisaurair arti tūkstančio 
pėdų ilgumo; skraidantis 
driežai, kurie išgalėtų paimt 
gatvekarr kaip žvirblis slie
ką ir nunešt kur nori; mil
žiniški mamotai — ir ant’ 
galo žmogus.

Dabartinis žmogus stovi 
virš visų tų senovės gyvūnų, 
virš savo pusbrolių beždžio
nių, ant pat viršaus civiliza
cijos bokšto, kuri jis pats 
pastatė. Su pasidižiavimu 
apreiškia savo Įsitikinimą, 
kad jo viešpatavimas ant 
žemės yra begalinis.

Ar bus jis begalinis?
Mes manom, kad taip ilgai 

kaip ilgai žemės paviršis pa
laikys dabartinę formą. Bet 
čia kįla svarbus klausimas 
pas tulus mokslininkus, ku
rie mano, kad kokis-nors 
kitas gyvenas gali iškilti 
virš žmo? ts, kada musų 
planeta I penkesdešimts 

milionų metų senesnė, taip 
kaip žmogus pasekmingai 
dai viršų, kada musų pla
neta nivo tiek milionų metų 
jaunesnė, užkariaudamas 
galingus gyvūnus, kurie 
viešpatavo ant žemės pirma 
jo.

Garsus vokiečių filozofas 
Nietsche, tankiai kalbėda
vo apie ateinančią gyvūnų 
veislę, kuri perviršys žmo
gų taip, kaip šių dienų pro- 
tingiausis žmogus viršija 
beždžionę.

Darvinas supažindino mu
mis su idėja apie virš-bez- 
džioni (super-monkey), o 
Nietsche nurodinėja, kad 
virš-bezdžionis bėgant lai
kui pasieks virš-žmogio 
(superman) vietą ir pastos 
galingiausia esybe ant že
mės.

Nietsches idėją apie .tsi- 
radimą virš-žmogio am pa
viršiaus žemės mes galime 
priimt arba atmest, bet pa
žvelgus aplinkui, mes ma
tom baisų žmonių nepajiegi- 
mą išrišti gyvenimo, ypač 
politinius, visuomeninius ar 
renginius klausimus. Paga
li pažvelgus Į praeities 
k ’es ir šių dienų visasvie- 
ti' r karę, rodosi, kad vien 
tik atsiradimas virš-žmogio 
atneš vertingą viešpatį ant 
žemės.

Kadangi evoliucija ne vi
sada seka tomis pačiomis 
steigimo vėžėmis; štai ji 
prasidėjo atsiradimu žemos 
rūšies žuviu, baigėsi gražes
nėmis veislėmis. Toliaus 
sekė paukščiai, nuo paukš
čių nukrypo link kitko. Gali
ma manyti, kad gamta savo 
neapsistojančiame tvėrime

gali nukrypti nuo žmogaus 
link kita-ko. Gal-but, esybė, 
kurios paveikslo mes nega 
lim įsivaizdinti, gali užvieš
patauti ant žemės pavir
šiaus.

Virš-žmogis, apie kurį 
Nietsche sapnavo gali imt 
pradžią iš ko kito, negu žmo
gus; į kelis metus po jo 
mirties žmogaus veislė nuė
jo pirmyn ir parodo tai, 
ko ir pats.”virš-žmogis” neį
stengtų atlikt.

Žmogus kaipo veislė, nu
žengė nuo prasto medinio 
vežimėlio iki orlaivio, nuo 
garsų kalbos iki bevielio te
legrafo, tečiaus kaipo pro
to individualas jis progresa
vo visai mažai. Be abejo
nės, Athenuose prieš dvide
šimts penkis šimtmečius vi
dutiniškas intelektas buvo 
daug augščiau negu šių die
nų New Yorke, Paryžiuje 
ar Berlyne.

Kaipo individualai mes 
stovim ant vietos, kaip veis
lė iškilom stebėtinai augš- 
tai.

Ar ateis kada-nors tobu
lesnė už žmogų esybė vieš
pataut ant paviršio musų 
planetos? Iš pirmo žvilgio 
rodosi, kad ne, bet Įsigilinus 
į klausimą, tas pasirodo ga
limu. Mažiausias žemės 
kamuolio staptelėjimas, be 
sisukant ant savo ašies, iš
naikintų kiekvieną žmogiš
ką esybę ir visus gyvūnus 
apart vandeninių. Duokim 
sau, kometa ar kitas kokis 
dangiškas kūnas praslink
damas arti žemės savo gra
vitacijos spėka gali sustab
dyti žemės sukimąsi ant se
kundos laiko. Jeigu jūrės 
pamestų ligsyarą vienai se
kundai laiko, visas žemės 
paviršis atsirastų vienos 
mylios gelmėje, žmogaus 
išdidumas su visais jo nu- 
veikimais taptų sunaikintas 
ant visados. Kada žemė 
užimtų savo normali stovį 
jūrės, ežerai ir upės užimti; 
savo vietas, jeigu tas atsi
tiktų (ir tai galimas daik
tas) gamta ilgu ramiu evo
liucijos procesu,formų keiti
mu atsakvtu musu klausi- %/ v v
mą:

”Paskui žmogaus kas?”
Dar kartą gyvūnai turėtų 

pereit iš vandens kaip milio
nai metų tam atgal ir gy
vent ant sausžemio pekeis- 
dami savo formą.

J. P. Jarvis.

I PASTABELES !
I___________________ i

Musų klerikalai, norėdami 
atsigriebti po tų smūgių, 
kuriuos jiems uždavė socia
listai ir pirmeiviai protesto 
rezoliucijomis už tarnavimą 
kaizeriui, pasiuntė savo pro
fesionališką šmeižiką Rač- 

kų per lietuvių kolonijas, 
kad rengti kontr-protestus 
prieš socialistus ir pirmei
vius. Vieton protestų, jis 
visur skelbia šmeižtus ir 
melus ant nekaltų žmonių, 
už-ką jis jeigu da nors kiek 
tiki Į savo ”vierą” turėtų 
melstis ir pastininkauti per 
visą savo amžių, kad nepa
tekus Į tą amžinąją kanky
nės vietą — pragarą.

Kada per G.. Gegužio by
lą policija ir S. Bostono kle
rikalų šnipelis Mikalausku- 
tis gavo nuo teisėjo per no
sį už išardimą protesto mas- 
mitingo, tai Mikalauskutis 
ant kelių priklaupęs prislė
gė, kad daugiau ”no more” 
ateiti Į lietuvių prakalbas, 
kelti triukšmo ir skųsti soci
alistus, nes valdžia neapkai- 
nuojanti jo didelio darbo. 
Taip jis pats užreiškė, ma
tomai, gavęs diplomą kai
po ”No more ūse.” J. P. R.

(Tąsa.)
Be vyriškių dievų, lietuviai garbindavo 

da ir moteriškes deives. Taip ve plačiai bu
vo garbinama šventosios ugnies deivė Pra
kūrime, ant kurios aukuro degė dieną ir 
naktį amžinoji ugnis. Saugojo ją ir kurstė 
vaidelytės.

Kita plačiai garbinama deivė buvo Lėta, 
laisvės saugotoja. Jos ženklas buvo kati
nas — gyvūnas, kuris nemėgsta prievartos.

Kauno apielinkėj plačiai buvo garbinama 
meilės deivė Milda, kuri buvo žinoma da ir 
Aleksotos vairiu.

Plačiai buvo žinoma ir deivė Veliuona, 
kurios šventykla stovėjo ant Nemuno kran
to. Buvo tai mirusiųjų globėja ir busimojo 
gy venimo šeimininkė.

Dievų ir deivių pas senovės lietuvius buvo 
devynios galybės ir jų garbinimas buvo tam 
-ikro žmonių luomo — kunigų žinioje.

Vvriausis kunigas buvo Kryvių-Krivaitis. 
Jo galybė buvo be galo didelė. Jo Įsakymų 
klausydavo netiktai kunigai, bet ir visa tau- 
a, ir net šalies valdonas — kunigaikštis; 

tai buvo žilas senelis, su ilga barzda, garsus 
savo dorybe ir išmintimi. Jis nors retai, bet 
iškilmingai pasirodydavo žmonėms: jo balti 
rūbai siekdavo žemę, ant galvos spindėjo 
aukso burbulas, o rankoje buvo lazda. Kry
vių-Krivaitis buvo taip garbinamas, kad 
tankiai ji vadindavo da ir ’"baltu karalium.”

Po Kryvių-Krivaičio seka žemetni kuni
gai. Jie buvo pačių žmonių renkami ir ne
galėjo turėti pačių. Sulyg savo pareigų, jie 
buvo vadinami keleriopais vardais: vaidy- 
os, kryviai, tilušonjs ir ligušonįs.

Vaidilos vaikščiodavo tarp žmonių apgie
dodami garsiuosius bočių, darbus. Kryviai 
darbuodavosi žinyčiose ir eidavo apreikšti 
žmonėms dievų Įsakymus. Tilušenis ir li- 
gušonis dalyvaudavo prie numirėlių laido
jimo. Vaidely tęs gi. kurių pareiga būdavo 
daboti amžiną ugnį, buvo netekėjusios mer
gelės, kurios pasižadėdavo amžinai užlaiky
ti savo kūno nekaltybę. ,

Žinyčios, tai buvo pamaldų namai. Gar
da tįsios jų buvo Vilniaus žinyčia ir Prusą 
žinyčia Romovč.

Romo ve buvusi Įkurta da Kristui negi
mus. Tos žinyčios viduryje buvo didelis 
ąžuolas, o prie jo aukuras su dievaičiais; 
ant to aukuro kunigai degindavo savo die
vams aukas. Ten pat rusėjo ir ”amžinoji 
ignelė,” kurią vaidelvtės turėdavo daboti, 
kad neužgestų.

Apie prūsų tikėjimą Petras iš Dvisburgo 
i326 metais rašė taip: ”Jie matė dievybę 
visokiuose daiktuose: sauiėj, mėnesyje ii 
žvaigždėse; perkūno trenksme, paukščiuose 
r keturkojuose iki pat varlei; pas juos taip

gi buvo šventos girios, laukai ir vandenis, 
kų kirsti, nei žemės dirbti, nei žuvauti. 
:odel tokiose vietose jie nedrįsdavo nei mal-

Eadangi prusai ir lietuviai prigulėjo prie 
os pačios aisčių šeimynos, tai savaimi su- 
irantama, kad šitoks dievinimas gyvūnų ii 
;amtos elementų buvo bendras ir lietu
viams.

, Gyvenimas po mirties.
Senovės lietuviai tikėjo i gyvenimą po 

pirties. Anot jų, žmogui numirus, jo vėlė 
keliavusi ant Anapicliaus Kaino.

Ant Anapieliaus Kalno buvęs labai lai
mingas gyvenimas: vėlionįs tenai susirin
kę praleisdavę laiką linksmybėse, nikių be
gerdami ir baltais rūbais dėvėdami.

Kad pasiekus tą laimingą kalną, kiekvie
nam numirėliui reikėdavę ant jo užlipti, o 
.jis labai status. Kad vėlei lengviau butų 
ant kalno lipti, tai degindami jų kūną se
novės lietuviai mėtydavo Į ugnį meškos ir 
briedžio nagų — mat jais galima Įsikabinti. 
Labai sunku būdavę ant Anapieliaus Kalno 
užlipti turčiams; mat juos žemės lobiai 
traukią žemyn; bet vargdienis, jei tik do
rai gyvenęs, tai kaip plunksna pakilęs aug- 
štyn. Ant kalno viršūnės velionis stodavę 
prieš dievybės teismą. Pakalnėje gulėjęs 
baisus slibinas (smakas), kuris visus pik
tadarius ir turtuolius nužerdavęs savo vuo- 
dega tolyn.

Žmogui numirus, jį apraudodavo giminės 
ir samdytosios verkėjos.

Apraudojus, lavoną, veždavo degint ant

Vienas veikliausių Ameri
kos Socialistų Partijos vei
kėjų, d. Karolius D. Thomp- 
son iš Chicagos, šituo žvilg
sniu rašo:

Kiekviename Amerikos 
gyv^iamame name privalo 
būtį. žiburiam, apšyldymui, 
virimui, skalbimui ir siuvi
mui vartojama elektra. 
Kiekvienas farmeris, apart 
žiburių, privalo vartoti e- 
įektrą kaipo s{>ėką vandens 
pumpavimui, karvių melži
mui, javų kūlimui, malimui, 
žemės dirbimo mašinų vari- 
mui ir abelnai visiems ki
tiems darbams, kurių atliki
mui vartojamos mašinos.

Elektra privalo būti pri
taikyta kaipo varomoji spė
ka visose pramoti i jos ša
kose.

Įvvkdinimas visa to nėra 
labai keblus dalykas. Gali
ma tatai padaryti gana grei
tu laiku. Pritaikymas e- 
lektrinės spėkos, šilumos ir 
šviesos netik darbe, bet ir 
visų šalies gyventojų gyve^ 
nime, suteiktų visuomenei 
daugybę naujų patogumų ir 
gerovių, kokių šiandien da 
neturi. Prašalintų didelę 
dali nešvarumų, ypač did
miesčiuose. Pagaliaus tas 
leistų visiems žmogaus dar
bo spėką visame kame pa
vaduoti mašinomis. Visa tai 
galima butų padaryti, jei tik 
žmonės norėtų stoti Į tikrą 
kelią.

Idant nepamanytum, kad 
svajonių pasakas pasako

laužo. Vyrai lydėdavo nabašninką raiti ir 
lydėdami švaistydavo kalavijais, lyg ir bai
dydami nuo nabašninko piktąsias,dvasias. 
Po draug su nabašninku degindavo ir jo 
Įrankius: su kareiviu sudegindavo jo kala
viją, vilsnas; su darbininku — kirvį; su 
moteriške — verpstę, kuodeli ir tt. Kunui 
sudegus, pelenus supildavo Į puodeli ir ap- 
mesdavo žemėmis; juo garsesnis nabašnin- 
kas, tuo augštesnį jam pilekalni supilda
vo.*)

Dabar padarykime platesnę dievų 
žvalgą. Pradėkime nuo vyriausiojo.

Dievas Praamžius ir tvanas.
Istorikas Kraševskis šitą dievą charak

terizuoja taip:
Danguje esanti graži šalis, kur gyvenąs 

likimo dievas Praamžius. Praamžius reiš
kia likimą pasaulio ir visų daiktų; jo nuta
rimai esą surašyti ant akmens ir, kaip sako 
padavimai, jis jų atmainyti jokiu budu ne
galįs; jis juos saugojąs ir žinąs, kas turi 
būtinai Įvykt... Geležinio būtinumo turi 
klausyti dievai, žmonės ir visas pasaulis.

Syki Praamžius žiūrėdamas per langą iš 
savo rūmų ant pliokščios žemės pamatė, 
žmonių ištvirkimą ir baisiai užsirūstino. 
Žmonės pertoli buvo jau nuėję nuo meilės ir 
sutikimo: karės, vaidai ir grobimai dras
kė žmonių šeimyną. Praamžius supyko ir 
pasiuntė ant žemės du milžinu, vieną su 
kitu nesutinkančiu: Vandeni ir Vėją. Tie
du griebė žemę i savo rankas ir pradėjo ją 
supti ir siūbuoti. Tas baisus naikinimas tę
sėsi per 20 dienų ir 19 naktų. Viskas, kas 
tik buvo ant žemės gyva, pražuvo. Pra
amžius, grauždamas iš dangaus daržų rie
šutas, vėl pažiurėjo per langą ant žemės, jam, priminsime jums ke- 
Pamatęs ją taip baisiai sunaikintą, jis pa- liatą atsitikimų iš pastarųjų 
šigąilėjo ir numetė žemėn riešuto lukštą. 
Lukštas nupuolė netoli didelio kalno, ant 
kurio buvo susirinkę likusieji žmonės ir gy
vūnai. Visi jie i tą lukštą susėdo ir ėmė 
gelbėtis. Vėl Praamžius dirstelėjo ant že
mės ir vėl gailestis apėmė akmeninę jo šir
dį : paėmė jis milžinus ir sumetė juos iš kur 
jie buvę. Audra tuojaus apsistojo, van
dens nupuolė ir dangus prašvito.

"Išsigelbėję riešuto lukšte, gyvūnai išėjo įojamS
T - "V. _ * 1* _ ___________ - _ * . •.

ap-

laikų. Chieago miestas ne- 
priskaitomas nei prie ypa
tingų miestų eiles, nei jo gy
ventojai neatsižymi smar
kia pažanga. Tečiaus tas 
miestas turi ir pats veda 
nuosavą hydro-elektros Į- 
stąigą, kuri yra tos rūšies 
Įstaigų tarpe didžiausia pa
saulyje. Įstaiga duoda e- 
iektros privatiniams varto- 

i po pusantro cento 
ant žemės ir pradėjo veistis. Žmonės gi už tūkstanti voltų. Pažiurė- 
išsiskirstė poromis Į tolimas šalis. Bet vie- kime, ką tas reiškia. Imant 
na pora buvo jau persena ir negalėjo turėti elektrą iš privatinės dirbtu 
vaikų, o be vaikų jai buvo labai nuobodu.^,^o^yventoja. 
Kad tuos senius palinksminus, Praamžius 
atsiuntė pas juos deivę Linksminę, kuri pa
tarė jiems šokinėti per žemės kaulus — ak
menis. Kiek kartų peršoko senis, tiek atsi
rado suaugusiu vyrų, o kiek sykių peršoko 
senė, tiek atsirado subrendusių ir gražių 
merginų. Bet ar tai nusigandę pasirodžiu
sios Linksminęs, ar tai nuilsę dėl seno savo 
imžiaus, jiedu tegalėjo peršokti vos po 9 
kartus. Taigi atsirado 9 poros jaunų ir 
jtiprių žmonių. Iš 9 porų pasidarė devy
nios lietuvių šeimynos, o iš tų šeimynų — 
visi lietuviai. Kitos tauros susidarė iš kitų 
porų, kurios po tvano išvaikščiojo po vi?ą 
pasaulį. Kadangi seniausia žmonių pora 
buvo visų neapkenčiama, tai ir atsiradusių 
iš jos lietuvių kitos tautos neapkenčia.”*)

Šitą pasaką apie tvaną lietuviai bus atsi
nešę veikiausia iš pietų. Tas jau liudytų, 
kad musų protėviai keliavo iš Arijos per 
Mczopotamijos kloni, kurią užliedavo pa- 
tvinusios Eufrato.ir Tigro upės, nes ir pa- 
emitiškas tautas šitą pasaką pagimdė ta

pačios priežastis./ Iš stabmeldžių ją pasi
skolino ir krikščionis.

Dievas Pėrkunas.
Venckenstedtas savo veikale ”Mytlien, 

Sagen und Ix?genden dep Samaiten,” su
rinktame iš žemaičių padavimų, pasakų ii 
legendų, piešia šitą senovės Lietuvos dievą 
sekančiai:

”Kada Perkūnas praveria akis, tai žai
buoja žaibai, o kada jisai užsimerkia, tai 
griausmas griauja. Kada Perkūnas su 
ašaromis verkia, tai lija lietus, o kada jis 
išsižioja, tai iš jo kvapo pasidaro vėjas ir 
audros.

*) A. Amaras, "Lengvutė Lietuvos Istorija," Ryga, 
1910 metuose.

*) Citata iš <i-ro šliupo veikalo "Lietuvių tauta seno
vėje ir šiandien,” Plymouth, Pa., 1904. "96 pusi.

(Toliaus bus.)

ki mokėti po 9 centus už 
kilovetą. arba šešis kartus 
brangiau negu miesto Įstai
ga parduoda.’ Visuomeniš
ka nuosavybė čia kaip tik ir 
parodo, kad produkcijos lė
šos gali būti sumažintos iki 
vieno šeštdalio tos kainos, 
kokią yra mokama laikant 
produkciją privatinėj nuo
savybėj.

Miestas Įsitikino, kad iš- 
produktuoti elektrą lėšuoja 
žymiai mažiau, negu pusan
tro cento už kilovetą. Jeigu 
miesto elektros gaminimo 
Įstaiga bus paplatinta ir pa
didinta, jei ji bus demokra
tiniu budu vedama ir kont
roliuojama, jeigu didelis 
miesto gyventojų skaitlius 
vartos elektrą, toj miesto 
Įstaigoj gaminamą, tai pasi
rodys, kad elektros sjiėką da 
daugiau galima bus nupi
ginti. Ant galo galima pri
vesti prie to, kad visi gyven
tojai galėtų vartoti elektrą.

Tuoj už Niagaros van- 
denpuolio Ontarijoj, šimtas 
mažų miestelių susidėję iš
rinko bendrą komisiją, Įstei
gė bendrą hydro-elcktros 
dirbtuvę ir išdirba sau rei- 
t alinoą elektrą. Tuo budu 
minėti miesteliai elektrą at
lygino nuo 9 ant 3 centų. Ir 
da tam ne galas. Elektros 
kaina da žemyn vis eis.

Ir netik elektros kaina 
sumažėjo. Elektros pigu
mas padarė tatai, kad daug 
daugiau žmonių dabar gali 
vartoti elektrą namų a pil
dymui, apšvietimui ir kailio 
spėką mašinoms sukti. E- 
lektra vis prie naujų reikalų 
pritaikoma.

Iš tos pačios elektros sro-

vės naudojasi per šimtus 
mylių besitęsiantįs tramva
jų geležinkeliai. Tais gele
žinkeliais naudojasi farme- 
riai netik greitam susineši- 
mui su miestais ir mieste
liais, bet ir pergabenimui sa
vo produktų Į miestų rin
kas. Elektros pigumas su
mažina pristatymo lėšas ir 
sumažina prekių kainas rin
koje. Ir tai tik pradžia.

Dabar grįžkime vėl Chi- 
cagon. Jeigu tik vieno mie
sto Įstaigoje galima paga
minti elektros srovę šešis- 
syk pigiau, negu privatinės 
Įstaigos parduoda, tai kiek 
gali būti naudos Įvykdžius 
tokią systeiną, kaip kad On- 
tarios miesteliai padarė? 
Kiek da elektros produkci
jos lėšas galima butų nupi
ginti, jeigu elektros gami
nimo Įstaiga gamintų elek
trą ne vien vienam savo mie
stui, bet aprėptų visą vals
tiją ar Jbent kelis ar kelioli- 

^vrimesniu miestų?___
O juk sykiu su elektros 

atpigimu pasidaugina jos 
vartotojų skaitlius. Kas
kart daugiau žmonių pritai
ko elektrą prie savo vis 
naujų gyvenimo reikalavi
mų. Podraug dauginasi 
greitos, švarios ir saugios 
susinešimo priemonės, kas 

vėl pasekmėje veda prie 
naujų išdirbysčių, naujų iš
radimų kilimo.

Kad visa tai atsiekus ir 
progresą smarkiai stumus 
pirmyn, reikia remti pro
pagandą ir agitaciją už pa
naikinimą privatinės gami
nimo Įrankių ir pristatymo 
priemonių nuosavybės ir už 
vykinimą miestinės, valstiji- • 
nės ar visuomeninės nuosa
vybės.

Reikia reikalauti iš šalies 
centralinės valdybos steigi
mo elektros Įstaigos, kuri 
teiktų elektros visam kraš
tui. Keli šimtai tokių elek
tros dirbtuvių, pastatytų 
tam-tinkamose vietose, ga
lėtų pagaminti užtektinai 
elektros, kad ja galėtų nau
dotis visuomenės didelė di
džiuma. per ką visos visuo
menės gerbūvis turėtu pa
kilti.

SVARBI REFORMA MAS
SACHUSETTS 

JOJ.
Massachusetts 

Konstitucijos 
Konvencija pastaromis die
nomis antru skaitymu priė
mė paduotą Visuomeninės 
Apdraudos Komiteto pro
jektą, kaipo naują prie kon
stitucijos paragrafą, lei
džiantį valstijos* legislatu- 
rai vykinti gyveniman Įsta
tymą apdraudos reikale. Dėl 
šito klausimo diskusuota vi
są dieną. Stengtasi Į vietą 
Visuomeninės Apdraudos 
Komiteto paduoto projekto 
statyti Įvairius kitus projek
tus. Paduotąjį stengtasi 
susiaurinti, tečiaus visa tai 
nepavyko ir Visuomeninės 
apdraudos Komiteto paduo
tas projektas likosi priimtas 
taip, kaip ji svarstymui pa
duota. Naujoji Massachu
setts valstijos konstitucija 
tokiu budu leisianti legisla- 
turai užgirti Įstatymą, pri
pažįstantį valstybinę ap- 
draudą senatvei, valstybinę 
globą negalintiems darbo 
dirbti, motinystės apdrau- 
dą, nuo nelaimių apdraudę 
ir užtikrinimą gydymosi 
pagalbos.

Jeigu valstijos legislatu- 
ra toki Įstatymą kada už- 
girs, tai Massachusetts val
stijos gyventojai turėsią val- 
sCybinę-visuomęnės globą 
geresnę, negu bent katroj 
nors kitoj valstijoj, kur kon
stitucijos šito reikalo visai 
neliečia.

VALSTI-

valstijos 
Pataisymo
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“KELEIVIS”
GEBI AUSIS DARBO ŽMONI V 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

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

Kanadoj ir Užrubežiuooe:
Metams ............................. >2.25
Pusei metų .....................  1.25

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

"KELEIVIS"
255 Broadway. So. Boston, Mase.

VISOKIOS ŽINIOS
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass, on July 
17, 1918, as reųuired by the Act of
October tt, 1917.

Už trijų mėnesių kova 
bus laimėta sakoTrockis

Pildomasis Centro Komi
tetas turėjo su Maskvos Pil
domuoju Komitetu bendrą 
posėdi ir svarstė sunkų Ru 
sijos padėjimą dėl stokos 
maisto. Posėdyje kalbėjo 
Leninas ir Trockis. Jiedu 
aiškino, kad naminė karė 
prieš turtingus ūkininkus ir 
kaimo maisto spekuliato- 
rius, tai vienintelis būdas, 
kuriuo galima gauti badau
jantiems miestams maisto.

Leninas sakė, kad kova su 
badu turi but gerai centra
lizuota ir vedama duonos 
kryžeivių, kurie turi but su
daryti iš darbininkų ir pa
siųsti Centralio Sovieto ;i 
kaimus organizuoti betur
čius ūkininkus prieš turtin
guosius ūkininkus.

Trockis aiškino, kad Rau
donoji Gvardija negali tin
kamai kariauti, nes ji netu
ri ko valgyt, ir kad Įvairios 
rūšies kontr-revoliucionie 
riai vartoja badą kaipo gin
klą prieš Sovietų valdžią 
Kad sustabdžius pristaty
mą javų iš Sibiro, sako, jie 
pakurstė čeko-slovakų suki
limą, kursto generolo Se- 
mionovo judėjimą Sibire ii 
generolo Krasnovo maištą 
Dono sritytije.

"Sunkiausia Sovietui iš
laikyt bus du ar tris sekan
tis mėnesiai," sako Trockis 
"Tie patįs žmonės, kurie pri 
darė mums tiek vargo, kurie 
apgaudinėja čeko-slovakus 
nesidrovi mums sakyti: ’Jm 
esat žiaurus; jus vedat na
minę karę, kuomet šalis ne
turi ko valgyt. Nežaiskit 
su badu.’ Bet aš asakau: 
'Nežaiskit su badu jus patįs. 
Šitas žaislas gali nuvesti jus 
įier toli. Tuomet jus mu: 
nekaltinkit. Mes jau paro
dėm jums, kad kovos me 
nebijom ir mes apskelbsiu 
kovą visiems savo priešams 
Taigi, lai gyvuoja namine 
karė! Už trijų mėnesių 
pergalė bus musų!"

FRA NCUZAI~~STUMIA 
VOKIEČIUS ATGAL.
Franeuzų kariumenė pa

ėmė Mame fronte, tarp Ai- 
sne ir Ourcq upių kaimą 
Longpont. Tai jau sekantis 
kaimas tame fronte paimtas 
francuzų tą dieną, pirma 
buvo paimtas Corcy kaimas. 
Tolesnis francuzų ėjimas 
rytuose nuo Faverolles tę
siasi.

t _________________

GENERAL1S STREIKAS 
ISPANIJOJ.

Iš Madrido pranešama, 
kad organizuoti darbininkai 
išleido visiems Ispanijos 
darbininkams atsišaukimą, 
kad 15 dieną liepos visoj Is
panijoj visi darbininkai iš
eitų Į generalį streiką.

ŽUVUSIŲ KATASTRO
FOJ ŽMONIŲ SKAIT

LIUS SIEKIA 150.
Užpėreitą savaitę Illinois 

upe plaukianti laivą Colum
bia patiko katastrofa. Lai
vas netoli Peoria miesto 
prieplaukos sudužo ir nu
skendo. Ų<i šiol surado ka
tastrofoje žuvusių žmonių 
82 lavonu. Išviso žuvo apie 
150 ypatų.

Visti Lietuvių Socialistų S|- 
jungos narių donai.

Drauge!
Kadangi susidėjusios sąlygos 

daro labai daug keblumo susi
rašinėjime su Socialistą Parti
jos centru ir LSS. Sekretoriui- 
Vertėjui toli gyvenant nuo Par
tijos centro dabar, kada siunti
niai netik kad ilgai keliauja, bet 
daug ją nežinia-kur nukeliauja, 
ir todėl kaip Partija taip ir Są
junga priverstos būti nežinėje 
apie viena-kitos veikimą, kas ne
ša daug blogo abiems organiza
cijoms; ir kadangi tapo patirta, 
jog LSS. Sekr.-Vertėjo,kaipo vi
siems jau žinoma, .byla nebus 
nagrinėjama iki ateinančio ru
denio, — tai LSS. Pildomojo 
Komiteto pritarimu (tarimas 
tilps "Apžvalgos” No. 6). nu
sprendžiau tuojaus persikelti i 
NACIONALĮ SOCIALISTŲ 
PARTIJOS OFISĄ I CHICA- 
GĄ, kas jau senai yra Sąjungos 
nutarta, bet buvo negalima iš
pildyti ačiū susidėjusioms są
lygoms, surištoms su mano by
la.

Todėl, PRADEDANT 16 D. 
LIEPOS 1918, visi draugai, tu
rinti reikalu su LSS. centro ras
tine, malonėkite jais kreiptis 
NAUJU ANTRAŠU, sekamai: 
LITHUANIAN FEDERATION, 
S. P. 803 WEST MADISON ST, 
CHICAGO. ILL.

LSS. kuopų viršininkai ir na
riai tuo tarpu, ir kol kitaip ne
bus pranešta, malonės prisilai
kyti sekamų taisyklių:

1. Naujų narių aplikacijas, 
persikėlimo kortas, referendu
mų blankas ir šiaip visus oficia
lius reikalus reikia siųsti Sek- 
Jctoriui-Vertėjui, o ne LSS. 
spaustuvės Administracijai;

2. Taipjau kuopų ir rajonų 
sekretorių bei LSS. įstaigų na
rių antrašų permainymas rei
kia siųsti Sekr.-Vert.

3. Iki 30 d. rugpjūčio (Au- 
?ust) narių mokestis ir mokes
nių blankas, reikia siųsti LSS. 
spaustuvės Administracijai, 
£29 N. 6-th str., Philadelphia, 
Pa., taipgi Iš ten reikalauti ir vi
sokių blankų, aplikacijų ir tt.

Kaip greit Sekrt.-Vertėjas su- 
sipažins su naujom sąlygom, 
kuriose veikia kitų, federacijų 
sekr.-vertėjai, taip greit visoms 
LSS. kuopoms ir pav. nariams 
bus pranešta kaip reikės ateity
je tvarkyti LSS. reikalus.

Vildamasis, kad LSS. nariai 
kiek galėdami padės man prisi
taikyti prie naujų sąlygų, lie
kuosi.

Su Draugiškais linkėjimais. 
J. V. Slilson,

LSS. Sekrt.-Vertė jas.

VVASHINGTONELIETU
VIAI GRAŽIAI PASI

RODĖ.
/

Sudėjo vainiką ant Washin- 
gtono grabo.

Kuomet 4 liepos dieną vi- 
oj Amerikoj ir Europoj pa

žymėta buvo ir kiekvienoj 
•ietuvių kolonijoj buvo ren
giamos parodos, tad Wa- 
-hingtone, lietuviai irgi pa- 
irodė. Lietuviai Washing- 
one figūravo dviem atvė
sis. Viena, tarpe kitų A- 
merikoj prieglaudos radu
sių tautų ir lietuvių atsto
vas Prezidento į svečius už
prašytas buvo. Tuojau A- 
merikos lietuvių pas Prezi
dentą svečiu buvo J. G. Mi
liauskas iš Pittsburgh’o. 
Antra, lietuviai milžiniška
me tautų pregrame ir paro
doj dalyvavo. Pastarąją 
ialį pildė išmiklintas ir ga
bus šv. Kazimiero choras iš 
Pittston, Pa.

Tautų atstovai didelėj 
pagarboj.

Prezidento svečiais buvo 
visų tų tautų atstovai, ku
rios arba neturi da savo val
džios, mažos ir yra neutra- 
ėmis. Prezidentas Wilso- 
nas tautų atstovus užsipra
šė išklausyt jo kalbos pas 
Washingtono kapą, kad su 
iais tautų parodos Washing- 
:one pasižiūrėti ir kad laivu 
i Mt. Vernon važiuojant ir

grįžtant su atstovais pasi
kalbėjus.

•Į Mt. Vemoną važiuojant 
Mayflowcr laivu, važiavo 
Prezidentas ir užprašytieji. 
Tituluojantieji ir sukti dip
lomatai ir augštieji valdi
ninkai, kad Prezidento kal
bos išklausyti, ’ turėjo va
žiuot kitais keliais, nes lai- 
van buvo užprašyti tik ma
žųjų tautų atstovai. Ir ant 
paties Washingtono kapo, 
visose ceremonijose pirmo
sios vietos teko atstovams. 
Prezidentui kalbant, pirmo
se klausytojų eilėse buvo 
tautų kviestieji, — sekamos 
eilės teko augštiems valdi
ninkams ir diplomatams, o 
po tų publika.

Prezidentui su svečiais Į 
Mt. Vernon atvažiavus, dai- 
ninkaš McCormick dainavo 
"Battle Hymn of the Repub- 
lic.” Tuo tarpu tautų atsto
vai sudėjo vainikus ant Wa- 
shingtono kapo. J. G. Mi
liauskas uždėjo alyvų vaini
ką su parašu: "From Lit- 
huanians of America.”

Prezidento kalbos išklau
sius, grįžta Washingtonan 
parodos žiūrėti. Prie Capi- 
tol parengtoj ložoj Prezi
dentas su savo svečiais tė- 
myjo visą parodą.

Lietuviai parodoj pasirodė 
šauniai.

Visų Washingtoniečių 
tvirtinsią, kad buvusioji 
4 liepos d. paroda neturėjo 
sau lygios AVashingtono is
torijoj. Tokią istorinę iš
kilmę sudaryti ir lietuviai 
pagelbėjo.

Šv. Kazimiero choras iš 
Pittstono nemažai pasišven
tė ir ačiū vietinių lietuvių 
paramai, Washingtonan at
važiavo visas choras į 60 as
menų. Choras rodė lietu
viškus šokius, žaislus ir dai
navo. Programą išpildžius 
gražioj tvarkoj skirtu laiku 
ir pažymėtoj vietoj marša- 
vo. Merginos buvo pasiren
gusios tautiškais rūbais. — 
Priešaky nešta Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Po tos 
grupės tautiškų spalvų juos
tomis pasidabinę pora mer
ginų nešė parašą "Liethua- 
nians defeated the Huns 500 
years ago ant they are hel- 
ping to do it now.” Paskui 
sekė didelė "service.flag,” o 
po to Biruta su vaidelytėmis 
—palydovėmis. Lietuvių 
grupei pas Kapitolių pro 
Prezidento ”reviewing 
stand’’ praėjus, kuomet Lie 
tu vos vėliava atsistojo šalę 
kitų tautų vėliavų, milžiniš
ka orchestra užtraukė Lie
tuvos himną.

Visi pripažįsta, kad lietu
vių grupė buvo viena iš 
tvarkiausių. šimtai tūks
tančių parodos žiūrėtojų, ką 
gatves ir Kąpitolių apgulę 
juvo, lietuviams plojo, žo
džiais ir savo pasigėrėjimą 
išreiškė. Miliauskas, rkui’is 
vienoj ložoj su Prezidentu 
parodos žiūrėjosi, sakė, kad 
ietuviai skyrėsi nuo visų 

grupių, bet darė malonų įs- 
)udį.
Čia tik aplamais bruožais 

iškilmė, pažymima. Ka
dangi visas pasirodymas tu
ri tarptautinę reikšmę, de
taliai bus atpasakota kituo
se pranešimuose.

Lietuvių Inform. biuras.

MILLINOCKET, ME. 
Protesto mas-mitingas.
Birželio 5 dieną čionai bu

vo SLA. 26 kuojas pareng
tas protesto viešas lietuvių 
susirinkimas, kuriame daly
vavo visos apielinkės lietu
viai.

Draugui T. Grabauskui 
trumpai paaiškinus dalyką 
ir perskaičius protesto prieš 
caizerį ir Lietuvos laisvės 
pardavikus rezoliuciją, susi
rinkimas vienbalsiai rezoliu
ciją užgvrė.

Rezoliucija paskui likos 
paduota į vietos anglų laik
raščius. St. Grinius.

Žinios iš Lietuvos

parapijos jauni
mas labai mėgsta vakaruš
kas ir kortas. Labiausiai

Griškabūdis. (Naumiesčio • (mat, čia prasiplatino dėmė 
apskr.) Griškabūdžio mies- toj*i šiltinė) mokinių skai 
telis su juo gi ir visa parapi- ■ čius sumažėjo ligi 50. Įstei 
ja yra kentėję karės ugnies. • gti prie mokyklos vakari- 
Miestelyje sudegė 1 triobos, niai kursai nepasisekė, ne
it} skaičiuje: klebonija, mo- Miežiškių 
kyklajr vaistinė 1917m. Bu 
vo čia išsiplatinusi kruvino

And'Ybu art? 
to save and no

Pajieškojimai
Pajieškau savo giminaičio Juozo 

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

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

Pajieškau brolio Juozo Vaiskia, iš 
Šliūžių kaimo, Ariogalos parapijos. 
Kauno gub., prieš 3 metus gyveno 
Du Bois, Pa. Taipgi dėdės Mykolo 
Dabašinskio, iš Mankunų valsčiaus, 
Raseinių pav., prieš 3 metus gyveno 
Stanle.v, Pa. Be tų ir pusbrolio Vili
mo Chisnausko meldžiu atsišaukti

Antanas Valskis, (29,
BOX 1275, Rivermines, Mo.

Pajieškau Juozo 'lamino ir Jur
gio Simonavičiaus, aubudu gyveno 
Indianos valstijoj. Kas apie juos ži
no, teiksis man pranešti. (2?)

Emilija Kalvaiticnė,
20 Grand str., Waterburyt Conn.

Pajieškau Jono Melolio, Stenonių 
viensėdijos, Panemunio parap., Kau
no gub. Taipgi ir kitus draugus ir 
pažįstamus meldžiu atsišaukti. (30) 

Juozapas Kisielius,
BOX 65, Roeoling/X. J.

APS1VED1MAL

ji, kuri siautė ne tik mieste
lyje, bet ir kaimuose. Griš
kabūdžio bažnyčia ypačiai 
gražina visą bažnytkiemį. 
Ji .yra išlikusi nuo sunkios 
karės audros ir stovi ant 
nuokalnios vietos. Vokie
čių valdžios paliktas jai vie
nas varpas. •

Miestelyje yra 4-tas krau
tuvių, kurios karės metu 
nekaip verčiasi. Tautietis.

Liciškčnai. Jau treti me
tai, kaip čia gyvuoja mo
kykla; mokykloj mokinių y- 
ra 34. Mokytojauja J. Gu- 
sas. Nuo Naujų metų čia į- 
sisteigė vakariniai kursai 
suaugusiam jaunimui. Kur
sus lanko 21 mokinys. Kur
sų vedėjai — A. Majus ir J. 
Gusas. Jaunimas mokina
si lietuvių kalbos, geografi
jos, lietuvių istorijos, arit
metikos ir sveikatos daly
kų. Baltplaukis.

Sasnava. (Mariampolės 
apskričio). Jau dveji metai, 
kaip Sasnavoje gyvuoja dvi 
mokyklos; mokytojauja 
mok. K. Bakanas ir p-lė 
Česnaitė. Jų rupesniu ant
ra Kalėdų dieną buvo su
ruošta vaikams eglaitė.

Šių metų vasario mėn. 
pradžioje atidaryta suaugu
siems vakariniai kursai. Ve
dėjai vietiniai mokytojai. 
Kursus lanko daugiau 40 
asmenų.
, Valkatų priešas.

Miežiškiai. (Panevėžio 
apskričio). Miežiškių para
pijoje skaitoma arti 200 u- 
cininkų. Pačiame miestely
je yra viena valdžios moky
kla. Prieš karę čia mokyto
javo rusai mokytojai. Vaikų 
daugiau per 45 neprisirink
davo. 1915-16 m. žiemą čia 
mokytojavo Morta Kamins
kaitė ir Elzbieta Vertelkai- 
tė. Mokyklą lankė arti 50 
vaikų, kurių skaitlius į pa
vasarį paaugo iki 80. Mo
kyklą užlaikė patįs parapi* 
onai, mokėdami po i rub. 

mėnesiui nuo vaiko. 1916-17 
m. čia mokytojavo Ipolitas 
•tačius, baigęs Kauno val

džios kurąus. Žiemą mo
kyklą lankė 45, o vasarą 13 
vaikų. Mokytojui -J. R. įsto- 
us į Panevėžio gimnaziją, 
>uvo čia atkeltas mokyto- 
;auti M. Niauronis, Kauno 
ūkio mokyklos mokinys, 
1917-18 metais lankė mo
kyklą 60* vaikų. Buvo dar 
norinčių ir daugiau moky
tis. bet nebuvo vietos. Pas
kutiniu laiku, delei ligų

pasižymi Tautkunų berne
liai, kurie su lazdomis tik
tai ir vaikščioja. Nepasise-
kė nei knyginėlio prie mo
kyklos įsteigti, nes parapi
joms ir tam dalykui visai 
neprijaučia. Mokykla pa
talpinta privatiniame name, 
kuri reikėtų būtinai patai
syti. N. N.

Garliava. (Mariampolės 
pav). Garliavos parapija 
viena labiausiai dėl karės 
nukentėjusių. Tris dalys vi
sos parapijos sugriauta ir 
išdegintos, likusioji ketvirta 
dalis irgi nemažai yra nu
kentėjusi: apšaudyta, gra
natų apdraskyta. Pačios 
Garliavos miestas išdegin
tas, nuo gaisro išliko trečia 
dalis pati neturtingiausioji. 
Išdegė pačios gražiausios 
vietos — kuone visa Didžio
ji gatvė ir visa Šoninė, ki
tų — po truputį.

Pačiame miestelyje sude
gė šios žymesnės vietos: 1 
didžiulė graži muro katali
kų bažnyčia; karės pradžio
je rusai išsprogdino bokš
tus ir sudraskė visą bažny
čios galą; toliaus perplyšo 
sienos, visą stogą sudrasky- 
damos. Bažnyčia nuo Kau
no šaudymo nuo tvirtovės 
pusės buvo labai apšaudyta: 
krito kelios dešimtys grana
tų. kelios sprogo viduryje 
bažnyčios ir sugriovė nese
nai pastatytą murinę kop
lyčią; viso labo bažnytinių 
turtų nuostoliai skaitoma 
arti 150 tūkstančių rub; 2 
toliau sudegė visi klebonijos 
triobėsiai; 3 visi bažnytiniai 
namai; 4. "Vyturio vartoto
jų draugija su likusiomis 
prekėmis; 5. visų vietinių 
draugijų muro namai, kur 
buvo "Blaivybės'" arbatinė, 
kepykla ir draugijų susirin
kimų salė su nuolatine vai
dinimo scena; 6. "žiburio" 
ir "Blaivybės" — "Gyvojo 
Rožančiaus" Brolijos kny
gynas su 600 tomų; 7. Meš
kutės visokių audinių dirb
tuvėlės; 8. valsčiaus valdy
bos mūriniai namai; 9. A. 
Bekerio namai, arbatinė ir 
didelė krautuvė; 10 vokiečių 
bažnyčios bokštas nusprok- 
dintas ir tt. Viso Garliavos 
miestelio nuostolių skaito
ma arti miliono rublių.

Liko nuo karės nesunai
kintos tik šios viešosios vi
suomenės įstaigos: naujai 
pastatyta liaudies mokykla, 
vokiečių pradedamoji mo
kykla ir vaistinė.

S. J. šviesunėlis. 
("Išeiv. Dr-gas”).

Pajieškau pusseserės Antoscs Zin- 
kevičiukės, iš Keizonių Kaimo, Gegu
žinės' parapijos, Vilniaus1 gub. Jos 
pačios atsišaukti ar kas ją žino malo
nės pranešti.

Autose Yurkevičiutė, (30) 
72 Chestnut str., Lawrence, Mass.

Pajieškau savo dėdės Jurgio Čer
niausko, iš Daviuiškių kaimo, Alavės 
parap. Trakų* pav., Vilniaus gub., 
seniau gyveno Lawrence, Mass. Tu
riu svarioj reikalą ir meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas žino malonūs 
pranešti.

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

Pajieškau vyro Benedikto Kernotos, 
paeina iš Musnikų pav., Vilniaus guji. 
5 metai atgai jis prasišalino palikda
mas mane varge su kūdikiu. Kas a- 
pie jj praneš gaus atlyginimą.

Aš pajieškau deltų, kad gauti persi- 
skirimą.

Zofija Ecrnotienė, (30;
37 Jefferson str.,

E. Cambridge, Mass.

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

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

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

Frank Sirvid,
Troop I. 314 Cav,

Port Blis, Texas.

J ieškau laisvo vaikino apsivedimui, 
nuo 30 iki 4p metų. Kas nori ar
čiau susipažinti, malonės atsišaukti. 
Geistina, kad is apielinkės.

Mrs. K. Kuody,
General Dėl. Detroit, Mielu

Jieškau vyro nuo 26 iki 35 metų 
apsivedimui, turi but blaivas ir gra
žus ir apie 6 pėdų augščio, mėlynų 
akių ir gabus prie biznio. Kalbu ke
lioms kalboms. Atsišaukianti malo
nės prisiųsti ir savo paveikslą.

Mrs Anna Tetreau,
111 Heron str, Aberdeen, Wash.

Pajieškau merginos apsivesti, be 
skirtumo tikėjimo pažiūrų nuo 20 iki 
27 metų ir mylinčios gražų šeimyniš
ką gyvenimą. Esu 28 n.etų. Su pir
mu laišku malonės prisiųsti paveik
slą. (30)

R. Lasinskas,
2190 Russell st, Detroit, Mich.

Jieškau merginos apsivesti nuo 25 
iki 35 m. amžiaus, kuri mylėtų gražų 
šeimynišką gyvenimą, gali but ir naš
lė. Esu 35 metų ir pasiturintis. Ma
lonės prisiųsti ir paveikslų.

A. Tulson (30)
29 Grafton st, Worcester, Mass.

Jieškau laisvų pažiūrų merginos, 
nuo 18 iki 26 metų apsivesti, turiu 
26 metus. Kurios arčiau nori susi
pažinti, malonės atrašyt laišką ir 
prisiųst savo paveikslą.

M. D, , (30)
BOX 41, HASTING, PA.
Jieškau merginos apsivesti, ■ stįiiii-- 

ku imt civilišką šliubą; esu 32 mėtų. 
Platesnes žinias duosiu per laišką.

Fz F. J. . Oįf
33 Locust str, Nanticoke,"' Pik

Pajieškau savo vyro Mikolo Bur- 
kaus, du metai atgal jis apleido mane 
su dviem kūdikiais ir išvažiavo ne
žinia kur. čia jo ir paveikslas. Kau
no gub., Panevėžio pav., Norių

sodžiaus. Vaškų parapijos. Kas a- 
pie jj žinotų malonėkite pranešti.

Ona Simanaičiulė-Burkienė, 
115 — 3-rd scr, 

East Cambridge. Mass.

Pajieškau Kazimieros Kadžiukės, 
Kauno gub.. Pagirių parap., Mauiių 
sodžiaus. Kas apie ją žino malonė
kit pranešti arba pati atsišaukia.

Kazimieras Chivis. (30)
1936 Case avė., Racine, Wis.

Pajieškau brolio Jono Kaušiaus 
pirmiaus gyveno Rockford, III., ir d. 
V. Geibio, gyvenusio Cleveland. O. 
Jie patįs ar kas juos žino, malones 
pranešti šiuom antrašu:

Pijus Rausius,
329 W. Leonard str„

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau Kastanto Arzausko, Su
valkų gub., Mariampolės pav., Sas
navos parapijos, Kantališkių kaimo. 
Pirm astuonių metų gy veno Coaldale, 
Pa. Malonėkit atsišaukti arba kas 
apie jj žino pranešti.

Marijona Arzauskutė,
BOX 159, Hartshorne, Okla.

Pajieškau draugės Salomėjos An- 
driuškevičiukės, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Šeduvos miestelio. Taipgi ir 
kitų draugų meldžiu atsišaukti. (31) 

Veronika Yurgaiči'Jtė,
104 James str.. New Haven. Conn.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Bartesevičiaus, Seredžiaus parap., 
Kauno gub. Kas apie jj žinote mel
džiu pranešti arba pats lai atsišaukia, 
nes turiu svarbų reikalą.

Jonas Bartesevičia,
701 No. Riverside str.,

Waterbury. Conn.

Pajieškau giminių ir pažįstamų 
Seredžiaus parap., Kauno gub. Aš esu 
iš Lastakių viesėdijos. (30)

Juozapas Tair.kevicia,
701 No. Riverside st.

Haterbury, Conn.

Pajieškau Antano Višniausko, jis 
prasišalino iš Gardner, Mass. jau pu
sė metų ir jokios žinios nuo jo ne
girdžiu. Yra svarbių reikalų. Kas 
apie jį žino meldžiu pranešti.

M. J. Višniauskas.
335 Pine St., Gardner, Mass.

Pajieškau pusbrolio Petro Žiūko ir 
seseries Elzbietos Gailiunaitės, iš 
Kaunių kaimo, Guibinų valsčiaus, Pa
nevėžio pav., Kauno gub, gyveno 
kur-nors apie Bostoną. z\š esu paim
tas kariumenėn ir meldžiu jų pačių 1 
atsišaukti ar kas z.ino juos, malonūs 
pranešti. I‘aui Gailiunas, (30).

10 Company, 3-rd Training Bn, 
Ia?e Branch. Virginia.

Pajieškau Jurgio Bukšnio, iš Skirs
nemunės miestelio. Kauno gub.. pir
ma jis gyveno Naugaturk, Conn. Jo 
paties atsišauk* ar kas jj žino mel
džiu pranešti.

F. Augustavičia,
EOX 4, West Frankfort, Iii.

Pajieškau apsivedimui mergijiosį 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, be skirt.. 
tumo tikėjimo, mylinčios gražų 
mynišką gyvenimą, mokančios 16efc; 
skaityti ir rašyti anglų kalboj. Mei*j» 
dziu atsišaukti, su pirmu laišku 
siunčiant savo paveikslą, atsakyn^l’ 
duosiu kiekvienai. ,

K. Stasiūnas, (2$Ū’<
26 Chestnut str, Ansonia, ConiU;

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 29 metų amžiaus. Aš estf 
27 metų karpenteris, uždirbu po 7, 
dol. Į dieną, nerūkantis ir mylėčiau į 
gražų šeimynišką gyvenimą. Mel-' 
dziu atsišaukti, su pirmu laišku pri
siunčiant savo paveikslą, atsakymą ir 
platesnes žinias suteiksiu per laišką.

P. K-. (29):
174 Delmar avė., Detroit, Mich. '

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų. At esu 34-. metų. 
Man labai reikalinga narnų gaspadi- 
nč, turiu savo fomičius ir veik noriu 
apsivesti. Meldžiu atsišaukti, su pir
mu laišku prisiųsti savo paveikslą, at
sakymą ir platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

Petras Bartauskis, (29)
79 XV Park str, Portland, Ore.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, ne jaunesnės 20 
metų ir ne senesnės 31, me skirtumo 
tikėjimo. Aš esu blaivas vaikinas, 
moku gerą amatą ir uždirbu į 8 va
landas po 6 dei. Meldžiu atsišaukti, 
platesnes žinias suteiksiu per laišką, 
atsakymą duosiu kiekvienai.

J. Ge-kas. (30)
?18 W 3-rd str, ERIE, PA.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
vidutinio amžiaus, vidutiniškos, išvai
zdos, be skirtumo pažiūrų, kad tik bu
tų protinga ir mylėtų gražų šeimy
nišką gyvenimą. Geistina, kad atsi- 
saukusios butų arti Philadelphijos dėl 
ypatiško.susipažinimo. Vaikinų pra
šau nerašinėti. (29)

J. Jakubausky.
1024 Melon *slr, Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, kuri turėtų firmą ir butų 
nesenesnė kaip 40 metų amžiaus. As 
esu 27 metu amžiaus ir turiu $1,500. 
Norėčiau, kad parašytų man laišką, 
nes pirma noriu nuvažiuot pažiūrėt 
farmos. Mano adresas: ♦ (29)

Juozas Andriušis,
46 River str, e Ilumford, Me.

GERA PROGA LIETUVIAM PIRKTI BIZNI.
Parsiduoda už pigią kainą per daug 

metų išdirbtas biznis geroj vietoj ir 
apgyventa lietuviais, lenkais ir sla
vais. Biznis tokis — Bučiarnė, gro- 
sernė Delecatesen store, gyvenimas 
prie vietos. Dėl platesnių žinių kreip
kitės pas: PETER JACUBKA, (29)

246 Seeond str, Elizabeth, N. J.

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

Kas tai yn religija?
Toje knygoje yra nurodytas religijos 
atsiradimas ir jos veikimas nuo pat 
pirmpradinio žmogaus iki musų die
nų. Kaina, $2,00 apdaryta $2.50.

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

F. M1LASAUSKIS.
13 Atlantie st, So. Boston. Mass.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAtUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant 
ištepk veidą mosčia per kelis va«.a- 
rus, o padarys veidą tyra ir skaisčia 
balta. Toji mostis išima plėtmus rau
donus. juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 60c. ir $1. Pinigus gali* 
siųst ir stampoms

J. RIMKUS
T. O. BOK 36 Holbrook, Mass,
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Atėjęs knygų pedliorius, 
siūlo visokias knygas ir kny
geles, iškilmingai garsinda
mas jų užvardijimus, bet 
šeimininkas vis ateako, kad 
jam tokios nereikia. Tedlio- 
rius ant galo išima iš savo 
krepšio da vieną ir sako:

—Na, šita tamstai, tai jau 
tikrai patiks. Kiekvienas 
geras katalikas turi ją savo 
namuose turėti, kad namus 
paversti į bažnyčią. Tik žiū
rėk, tamsta, čia surašyti 
pamokslai kiekvienai neda
liai — penkiasdešimts du 
pamokslai, o tik penkiasde
šimts centų I

—Nereikalinga man ir ta. 
Ana-ve mano boba tik už 
pragertą kvoterį tokj pa
mokslą man pasako, kad ir 
ausys vysta. -Užtenka!

Amerikoniškai.
—Helio. Ar panelė Vyr- 

gaudė prie telefono?
—Taip, aš pati,kas šneka 
—Tavo prietelius Jonas. 
—O... Koks reikalas?
—Svarbus. Prašau tams

tos rankos.
—O... Palaikyk vielą, tuoj 

pašauksiu tėvą.
Senbernio monologas.

”Neapsivedžiau dėlto, kad 
turėjus ramų gyvenimą. 
Nes jei gaučiau gerą pačią 
turėčiau amžinai bijoti, kad 
jos kas man nepaviliotų. Jei 
gaučiau bloga — bučiau ne
laimingas ir pageidaučiau 
kad ją greičiau velniai paim
tų. Jeigu paimčiau beturtę, 
gyventume varge. Jeigu 
gaučiau turtingą — ji butų 
man kapitalistu o aš turėčia 
likti jos proletaru. Tos gi 
raganos Magdės jau tik ne
noriu. nes gėda butų ir gat
vėj pasirodyti. Taigi neap- 
sivedžiau ir nenoriu vesti.

Pas'dentistą. *
—Norėčiau, kad poną' 

daktare ištrauktum man 
dantį.

—Mielai tamstai tatai pa
darysiu. Meldžiu sėstis.

—Tamsta garsini, kad 
trauki be skausmo, ar tas 
tiesa?

—Kada traukiu, nejaučiu 
ar kam skauda ar ne.

—Bet gi aš vis bijau, kad 
man skaudės, dėlto norė
čiau, kad tamsta pirma ma
ne numarytum.

—Tas galima, tik tokiame 
karte reikalauju užmokes- 
nio iš kalno.

Prakalbose.
—Jeigu tamsta kalbėto

jau, esi toks kytras ir viską 
žinai — pertraukia vienas iš 
klausytojų — tai pasakyk, 
kiek paršas turi pirštų ant 
kojų?

—Nusiimk tamsta batus 
ir susiskaityk — atkerta 
kalbėtojas.

Tikras ženklas.
Du keliauninku, eidamu 

traškiu mišku vieną karštą 
vasaros dieną, pamatė kelią 
ir eina ant žut-but.

—Kaip tau rodos. Ignai, į 
katrą pusę mudu einame?

—Suprantatna, kad j pie
tus.

—Iš kurgi tu tai žinai?
—Nes man kassyk šilčiau 

darosi.

Kaimo geraširdžiai.
—Kogi, Motiej, tavo boba 

bliauja?
—Et, Jokūbai, ar nežinai 

tu bobų! Pasakiau jai, kad 
jos tėvyškėj šermenis, ale 

! nepasakiau kas mirė. Neno
rėjau jos nugązdint.

—Amžiną atsilsį, duok 
dūšiai viešpatie, o kas gi mi
rę?

—Nemirė, tik žaloji tely
čia dobilų apsiėdus pastipo.

Jis taupina maistą.
—Duok, malonus pone, 

penktuką kavos puodeliui 
nusipirkti.

—O tu louferi, kodėl ne
dirbi?

—Aš esu ištikimas musų 
valdžiai ir pildau jos įsaky
mą, kad taupyti maistą, ka
da dirbu, tai daug suvalgau.

Jinai visados galvoja.
—Jau tik toji musų kai

mynė Raulienė, tai netikusi 
moteris, niekad nepagalvo
ja, ką daro.

—Ką-gi tu kurna sakai, ji 
net ir perdaug galvoja, kad 
tiek liežuvių prasimanius.

Mokinių vandalizmas.
Mėlrose priemiesčio aug- 

štesnėsės mokyklos (High 
school) mokiniai, dėl išnie
kinimo mokyklos apteršė 
mokyklos sienas šlykščiai? 
dažais ir krezota. šitą van
dalizmo darbą atlikę vaiki
nai, kai-kurie jų net iš labai 
gerbiamų šeimynų paeinan
tis. Policija rengiasi surin
kus prirodymus, visus kal
tininkus areštuoti.

Požeminis geležinkelis pra
tiesta iki Andrew skvero.
Pirmas traukinys su 100 

pasažierių iš Bostono atėjo 
požeminiu geležinkeliu >>er 
South Bostoną iki Andrevv 
Sųuare stoties pereitą suba
tą 5:22 valanda ryte, tuomi 
savo atėjimu atidarydamas 
šitą požeminį kelią South 
Bostone.

Ikišiol tunelis buvo pada
rytas tik iki Broadway, nuo 
pereito rudens tunelis buvo 
kasamas toliau ir iki šiol 
pabaigta .iki minėtos sto
ties. Nuo čia gi, t. y. nuo 
Andrew skvero geležinkelis 
vedamas toliaus, taip kad iŠ 
So. Bostono galima butų 
n Andrevv skvero nuva
žiuoti tiesiog iki Cambridge 
Harvard skvero. Tūkstan
čiams So. Bostono ir Dor- 
chesterio žmonių jau dabar 
yra labai patogu pasiekti 
Bostono vidurmiestį bei vi 
sus jo pakraščius požeminiu 
geležinkeliu, netrukdomu 
jokiais gatvių užsikimši
mais, kaip paprastai yra su 
viršutiniais gatvekariais.

AMERIKOS OFICIE- 
•RIAMS UŽDRAUSTA 

GERTI.
Liepos 1 d. iš Washingto 

no likos išleistas prezidente 
Wilsono ir karės sekreto 
riaus Bakelio suformuluo
tas įsakymas, kuris drau 
džia oficieriams ir kitiem.' 
armijos žmonėms gerti 
svaiginančius gėrimus net 
privatiniuose namuose 
Baudžiami bus net ir tie 
kurie duos jiems gerti.

MOONEY BYLA.
Vyriausis Califomijo.' 

teismas sutiko perkratyt 
Mooney bylą išnaujo.
Amerikoniškų laikraščių 

žinia.
Ponia Herbert Taylor, pa

togi, maloni ir guodėjam? 
moteris, kuri moka iškept 
puikiausius pyragus, ką 
męs galime paliudyti iš vie 
no, kurį ji mums prisiuntė, 
turinti keletą gražių švarii 
ir malonių vaikučių ir galin 
ti ląbai puikiai skambinti 
pianu, taipgi duodant 
skambinimo lekcijas keletu 
atitikusių laimę mokinių iš 
musų miesto, davė ištraukti 
savo krūminį dantį pėtny- 
čios vakarą.

Reikalai

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

Aš, Alena Kostovsh, pasii 
dau visai publikai akyse.

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

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adresuoki t 
taip

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

P. O. ROX 23, Cnurtney, Pa. 
Visi nariai.kurie gyvena toliau, 

nualmėkite Drisiust visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šalpos.

DIDELA PROGA

»EL VYRU NUSILPNEJISIU

”KELEI VIS;’ SO. BOSTON, MASS.

DUOKIT PASIŪT MUMS.

TAI ĮDOMIAUSIA KNYGA LIETUVIU 
KALBOJE.

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

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

negu susilaukia vidurinio amžiaus:
Kaip apaiaaugnt nuo daugelio nesmagumų, su kuriais beveik 

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

Toje knygoje tas viskas bus aiškiai i.šjprildenta. Toji knyga 
netik įdomi, bot 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 žinomas

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

Šita knygn nebus laikoma viešuose knygynuose ir nebus par
davinėjama knygų krautuvėse, užtat spausdinsime tik tiek, kiek 
bus užsisaką iš anksto. Todėl kiekvienas, kuris nori žinoti Bugš
čia* suminėtus ir daugelį Kitų dalyku, meldžiame siųsti prenume
ratų, $1.25 pas leidėjus, arba reikalauti platesnių paaiškinimu ši
tokių adresu:

K. BARNES,
944 W. 35-TH PLACE, CfftCAGO, ILL.

Mes užtikrinam, kad Jus suėedystt pinigų; 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi! 
mes imaa materiją iš gerųjų firmų ir pri-; 
mieruojaa rūbų pagat žmogų, todėl musų • 
pasiūti siutai ar overkotai nesudark* žmo-j 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL.
TAIPGI IŠ VALO M IR IŠPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darba* gera* ir užtikrinta*. Kaina 

prieinama.
Tikra* Jm« broli* Betari*

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

Telefoną*: So. Boston—Ž101B

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD A VENŲ®, BROOKLYN, N. Y

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 

čia išguldyta* tokioj aiškioj formoj, kad kas tų knygą perskaitys ir 
gerai ją sau į gaivą įsidėt*, tas galės sukirsti kad ir stiprinusį soci
alizmo priešą. Yra tai aidžiausia argumentų sutrauka diskusijom* 
ir prakalbom* Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir pa
skaitas skaitytu. KAINA 25c.

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

kaip tai nerviu. paliks išgyaynti ant visa
dos per vartojima. gyduolių NOVO. Tai 
yra. galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums btnvarke nerviu. kad nustoet 
vyriškumu. kad esate, nusilpnejesiam 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
puslęs. nemielus Sapniai, baime sutikti 
žmonius. kaip tai daro nekurie. palikste 
išgydynti per vartojimą goduoliu NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais.. tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
ypatibems. Dėl atydos. idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles tą pada
ris. išsiunsme jums DYKAI kompletiškų 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru dėl apmokėjimu lieju 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atvda 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išsigydvmui. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatideiiokite. talp-gt praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinima ir mes 
išsiunsme jums tuoiaus tas gyduoles.

NOVO QOMPANY.
Dept. 42, Box 4000. Philadelphia, Pa.

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

Valdybos antrašai:
A. Šilkaitis — Pirmininkas,

P. O. BOX 48. St. Charles, III 
A. Urpolis — pagelbininkas,

58 — 2-r.d str, St Charles. III 
K. Tamašiunas, Protokolų Rast.,

73 W. Illinois str., St Charles, III. 
W. Eidrugeviče Turto Raštininkas, 

P. O. BOX 15, St Charles, III 
M. Lukas Kasierius, —

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

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

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

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

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

"KELEIVIS”
255 BROADWAY, SO. BOSTON,

Geras apetitas
reiškia gerą sveikatą. Kad suju- 
dint apetitą, palaikymui geros 
sveikatos ir pagelbėt organams 
gromuliavimo darba. kurie turi 
atlikt tai kiekvieną dieną, reikia 
laiks nuo laiko imti dožą gerų 
skilvio vaistų, kurie žinomi: 

Severos 
Skilvinis Biteris

(Severa’s Stomach Bitters).
Jis yra išbandytu vaistu, kuris y- 
ra populiarisku visoje Ameriko
je. Yra tai žinoma skilvio gy
duolė. Jis yra žinomas kaipo 
vaistas, kuris sužadina apetitą, 

y lengvai valninantis ir jo pride- 
rystė yra sutrirrint silpną skilvį. 

-Į- Jis prašalina užkietėjimų. Pa- 
y sėkmės jo vartojimo yra visados ; 
ip užganėdintinoms.
* Kaina 75c. ir $1.50. Aptiekose.

A W. F. Severą Co., Cedar RapidsJaJ

KREST KENDŽIŲ.
• ji niekad nepamirš ju*, n**’ 
kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’* Cre*t Ker
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, c 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone.

K. ŠIDLAUSKAS
m BR0ADWAY,

9OUTH BOSTON, MASS k

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STtS 
VALDYBA.

Pittshurgh. Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —

2025 Cohvall Street, 
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st., 
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultri* Street, 
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,

1525 Penn. avė., 
Kasierius Karalius Varašius.

Ali Nation Dep. Rauk S. S. 
Kasos globė lai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai
tis. Diktoriai: Jonas Brazaitis. Ado
mas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov. 
Stanišauskas.
Maršalka: Aleks. Kirinskas.

' wt Geriausis Kriaučins Bestene.
Pirmininkas jonas Dambrauskas, Pa- ;

' gelbininkas Aut. Saiasevičius. Prot. j Jeigu norit* tinkama* ir *t*ak*n- 
i Raitininkas Ant. Urbonas, F įnansų či«j» drapanas, tai užsisakykit* rm 
Į Rašt. įriti. Petreikis, IždnunKas V m-, J ****
Iras Stosi . Susirinkimai atsibunar lietuvius kriaučių*:
‘Jono Dambrausko svetainėje. __. _

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

Rusijos Revoliucijos 
PAVEIKSLAS 
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carų ir kaip ji* turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis > 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa- i 
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. Į 
Prisiusite 25 c, o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir p*prastame laiške 
užrašydami aiškiai adre*ų> 

"KELEIVIS”
255 Broadiray, 

South Boston, Mass.DRĄSĄ IR UŽKIETĖ
JIMAS.

Išvystant fizišką, kaip ly
giai ir dvasinę drąsą, jus ne-' 
privalote Užmiršti Rūpini
mąsi jūsų skilvio sveikata. 
Užkietintas kūnas reiškia! 
pražudymą energijos, pail
simą, nebuklumą ir prislegi- ■ 
mą, pagamintus nuodingų 
substancijų, pasidariusių vi
duriuose. Pirmutiniu rei-' 
kalu tokiame karte yra rei-{ 
kalas išvalyti skilvį, Trine
rio Amerikoniškojo Kar
taus Vyno Elixeris yra pa- 
sekmingiausiu vaistu šita
me reikale. Jus * nebusite 
varginamas nevirškinimo, 
galvos skaudėjimo, nerviš

kumo, ir tt. jei vartosite 
Trinerio Amerikoniškąjį 
Elixerį. Kaina aptiekose 
$1.10. Reumatizmui, neu
ralgijai, nikstelėjimams, iš
tinimams, raumenų sukimui 
ir tt. vartokite Trinerio Li- 
nimentą ir neleiskite kentė
jimui darkyti jums vasaros’ 
dienų smagumą. Kaina ap
tiekose 35 ir 65c. Išsirašant; 
— 45 ir 75c. Joseph Trinerl 
Co., Mfg. Chemists, 1333 — 
1343 So. Ashland avė., Chi
cago, III.
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Fourierizmas Amerikoje
gą vardą 

’’ ’Social Destiny of Man’ rūmą skaityta. Mažu-pama- „Harbinge? 
knygos korektavimui pa- žu, fourierizmas likosi vie- 
kviečiau Benjaminą Parke, na laiko pašnekėsiu temų, 
kaipo labai patyrusį poifesi- Pamažu kaikurie redakto- 
onalį žurnalistą. riai pastebėjo, kad fourieri-

”Pasikalbėjinie apie tai ir zmas priešingas krikščioni- 
apie įspūdį, kekį knyga vi- škai religijai. Pamažu ko- 
suomenėj padarysianti, Par va prieš jį augo. Tuo tarpu 
ke staigu sušuko: /Turi Brisbano straipsniai į žmo- 
tamsta štai Horace Greeley,1 nes savo intaką darė.” 
jis yra kaip tilTtokiu veja-į Horaco Greeley fourieri- 

i.... i__« x_> .-i :zmui patarnavimas nesibai
gė suteikimu mažos vietelės 
laikrašty. Kur-tik ir kuomet 
tik pasitaikydavo proga, jis 
rašydavo ir kalbėdavo susi
vienijimo reikalu, ir imdavo 
aktyvi, vadovaujantį daly
vavimą fourieristų ,susirin- 
kimuose ir suvažiavimuose, 
kaip lygiai ir jų pastangose 
vykinti teoriją praktikon, 
steigiant falangas.

Ypatingą reikšmę turi 
Horaco Greeley ir Henrio 
Raymondo delei fourieriz- 
rno vesta „Tribūnoj” ir 
”New York Courier and In- 
quire” polemika. Iš abiejų 
pusių polemizuota gabiai ir 
aštriai. Vėliaus toji polemi
ka likosi išleista atskiroj 
knygelėj.

Sekančių po Brisbano ir 
Greeley fourierizmo judėji
me buvo Parkėr Godwin, 
’Evening Post” redakto
riaus padėjėjas ir viršiau
sio to laikraščio redakto
riaus Williamo Cullen Bry 
ant’o žentas. Jo brošiūra 
"Democracy, Constructive 
and Pacific,” išėjusi iš spau
dos 1843 metais, likosi vie
nu tvirčiausiu ginklu fourie- 
rizmo arsenale. Toji knygelė 
turėjo vos apie 50 puslapių, 
bet stvliaus žvilgsniu, argu
mentų tvirtumu ir pažiūros 
nuosakumu viršijo ji visus 
fourierizmo gynimui Ariie- 
rikoje parašytus kitus raš
tus. Godwin buvo pirmoju 
Amerikos socialistu, kuris 
atspėjo kapitalistinio pro
dukcijos metodo 'tendenciją 
r arčiausiai stojo prie šių 

dienų socialistinio klesinės 
kovos supratimo. Jis kreipė
si ypačiai į darbininkus. Jis 
iaipgi išleido brošiuras/^Po- 
jular view of the Doctrines 
of Charles Fourier” ir ”The 
Life of Charles FourieL"

Ne mažiaus už tuos pa
latinius apie fourierizmą 
veikalus buvo svarbus peri
odiniai tam pačiam reikalui 
pašvęsti laikraščiai. Spa- 
ių mėnesy, 1843 metais Bri
sbanas įkūrė mėnesinį žur
nalą ”Phalanx,” kurį jis 
pats su pagalba talentingo 
“ašytoiaus Osborne Mac- 
Daniel’ie redagavęs. ”Pha- 
:anx" ėjo iki pusės 1845 me
tų. Prisidėjus prie fourie
rizmo Brook Farm sodybai, 
žurnalas ”Phalanx” sulaiky
ta, jo vietoje pradėjo eiti 
savaitraštis „Harbinger.” 
Leista jį Brook Farm kai
mely, o po tos sodybos pa- 
krikdinimo leista jį da New- 
Yorke.

Brook Karma fourierizmą 
sutvirtino visa nauja eilė 
gabių rašytojų.

Vienu įžymiausiu jų tarpe 
buvo Įsteigėjas Brook Farm 
sodybos, George Ripley, 
žmogus gilaus mokslo ir y- 
patingų proto ir širdies ypa
tybių. Jis buvo Unitario- 
nų*) kunigu, kuris po 14 
metų darbavimosi bažnyčio
je priėjo prie išvedimo, kad 
toji jo profesija nesutinka 
su jo pažiūromis etikos ir vi
suomenės žvilgsniu, todėl 
jis pametė kunigystę. Per
siėmęs fourierizmu, pasi
šventė jam visiškai. Bėįu 
keturių metų „HarbingePy” 
tilpo ne mažiau 315 jo plun
ksnos straipsnių. Karolius 
A. Dana buvo antru Įžymiu 
fourierizmo skelbėju. Tuo 
laiku jis buvo da labai jaunu 
žmogumi, bet protingu ir 
rimtu visame, kame tik sa-

vaikiu, kad patikėjus tokiai 
nesąmonei/ Kas gi tas 
Greeley — paklausiau, "ve, 
tai tas vaikinas nuo pirmo 
augšto, kuris redaguoja 
N e w -Y o r k e r į.’

„Pasiėmiau knygą po pa- 
žasčia ir tuojaus nuėjau pas 
Greeley.-

„Kambarin įnėjęs, pasi
klausiau: ' Ar čia ponas 
Greeley? — ’Taip.’ — Tu
riu čia knygą, norėčiau, kad 
tamsta ją perskaitytum. 
'Nežinau,ar dabar išgalėsiu, 
nes esmi labai užimtas’ — 
atsakė jis. Aš visgi norė
čiau, kad tamrsa tatai pada
rytum — spyriausi.—Jei ta- 
mista neturi laiko, tai kny
gą tamstai paliksiu. ’Ve — 
pasakė jis — šiąnakt važiuo
ju Bostonan, pasiimsiu ją su 
savim, gal rasiu pasiskaity-

* mui laiko/
„Greeley pasiėmė su sa

vim knygą, perskaitė ją ir 
kada sugrįžo, tai jau buvo 
karštu pramoninės associa- 
cijos šalininku.”

Netrukus pasirodė, kad 
fourierizmo idėja Greelevio 
asmeny atrado sau nemenką 
karžygį. Į du metu po apra
šyto epizodo, kada Greeley 
Įkurtas laikraštis „Tribūne” 
tuo laiku pastojo populiariu 
ir intekmingu sostiniu or
ganu,. turinčiu virš 20 tūk
stančių kasdieninių ėmėjų, 
'—kas anais laikais reiškė la
bai daug — tai „Tribūnos” 
redaktorius atidarė savo 
vedamo laikraščio skiltis 
Brisbano mokslui.

Padaryta tatai gana ori
ginaliu-budu.

„Vieną gražų rytmetį 
1842 metų pa vasary „'Tribū
noj” pasirodė sekančiu ant- 
galviu straipsnis pirmo pus
lapio pirmutinėj skilty:

„Associacija arba ypatin 
gos draugijinės organizaci
jos dėsniai/’

”Tą špaltą susivienijime 
šalininkai nupirko, kad iš 
jos galima butų žmonėms 
savo principus skelbti. Jos 
redakcija buvo visai atskir
ta nuo 'Tribūnos’ redakci
jos.

„Abi pusės iš tokio pasi 
pirkimo laimėjo, nes Brisba
nas gavo kasdieninę audito 
riją savo teorijai skelbti, c 
„Tribūna” iš kitos pusės ga
vo naują skaitytojų skaičių 
tarpe tų, kurie įdomavo so
cialiais klausimais. Brisba
nas tą skyrių arba skilt; 
pats redagavo net iki antro 
išvažiavimo į Europą 1844 
metų vidurvasary. Ir jis pa
taikė iš to ''Tribūnos” jam 
pavesto kampelio pasinau
doti. Teoriniai apie fou
rierizmą straipsniai, prak- 
tingos rodyklės link pasek- 
mingiausio associacijos or
ganizavimo,karšti atsišauki
mai į skaitytojus, polemikos 
argumentai ir susirinkimų 
protokolai diena iš dienos 
paskirtą „Tribūnoj” vietą 
užpildydavo.

J. Paton") sako: „Iš pra
džių tie straipsniai mažai 
keno domą atkreipdavo, o 
da mažiau priešgi niauto jų 
terado. žiūrėta į juos, — 
kiek neklystu savo jaunys
tės atsiminimuose — kaipo 
į straipsnius, kuriuos laik
raštį skaitant reikia palikti 
nepasižiurėjus, ir manau, 
kad 'Tribūnos’ miestų skai
tytojai palikdavo juos be 
mažiausio svyravimo siste- 
matiškai. Tečiaus 'Tri
būnos’ i 
skiltį ir jos turinį priminda-l 
VO, O kiekvieną tokį primi- Horace Greeley,” Boston, 194*. *

redakcija apie tą vo darbu pasirodė. Gitas
• • • • • « V 1 '

*) Pa ton savo veikale: ”The Life of

mokclumas ir systematu- 
mas pasielgimuose ’ išdirbo 
jam kolegų tarpe pašaipin- 

vardą „profesorius." 
er’iui,” gyvavu

siam 4 metus, Dana parašė 
248 straipsnius.

Tečiaus „Harbinger’io” 
redakcijoj vaisingiausiu ra- 
šytojumi buvo John S. 
Dtvight, kuris parašė dau
giau kaip 324 straipsnius. 
Lhvight’as, kursai taip kaip 
ir Ripley studijavęs teologi
ją ir taip kaip pirmasis pa
metė kunigystę, buvo poetu, 
žinovu ir dideliu mylėtoja 
dailiosios literatūros ir mu
zikos, o podraug labai įspū
dingu kiekvienam žmogaus 
nelaimingumo balsui.

Be tų fourierizmo judėji
me pasižymėjo da ir trečias 
unitarionų kunigas, Wik 
liam H. Channing, pagarsė
jęs savo iškalbumu.

Iš kitų fourierizmo judė
jimo dalininkų žinomi yra 
da: Nathaniel Hawthorne, 
Ralph W. Emerson, Theodo- 
re Parker, T.W. Higginson, 
Henry James, Jacob Russell 
Lowell, Francis G. Shaw ir 
Margaret Fuller. Visi jie 
išskyrus pirmutinius 
buvo „Harbinger’io” 
dradarbiais.

”Phalanx” ir "Harbinger” 
buvo fourierizmo klesiniai? 
organais, bet ne vienintė 
liais jo atstovais periodinės 
raštijos srity. Autobiogra
fijoje, kurią jau citavome 
Brisbanas primena sąvait- 
raštį, kurį jis iš pusės su 
Greeley leidę pirm Įsteigimo 
"Tribūne” dienraščio. Tasai 
savaitraštis ėjęs tik du mė
nesiu. Tūlą laiką Brisbanas 
buvęs redaktoriumi kasdie 
ninio laikraštuko ”The 
Chronicle,” kuri New Yorke 
leidęs tūlas John Moore, i 
taipgi mėnesinio žurnalo į 
„Democrat/’ leidžiamo tūlo 
John O’Sullivan’o. Abu tie
du laikraščiai paliko karš
tos fourierizmo propagan
dos organais.

Be to,Wisconsino valstijos 
fourieristai leidę laikraštį 
„Gleaner,” Michigan valsti
joj — "Future”, pagaliaus 
minėtas William H. Chan- 
ning’as leido da laikraštuką 
„Present” (Dabartis).

Kitu pasekmingu fourie
rizmo plėtojimui faktoriumi 
buvo viešos paskaitos, skai
tytos to judėjimo pionierių 
Brisbane, Greeley, Chan 
ning, Godwin, Dana ir dau
gelis kitų mažiau žinomų 
prakalbininkų kiekvienoj 

valandoje buvo pasirengę 
stoti prieš publiką ir save 
prakalbomis skelbti „asso- 
ciacijos gražumą,” nežiū
rint, kur toks susirinkimas, 
mažas ar didelis, butų. Štai 
vieno tokių susirinkimų ap
skelbimas, atspausdintas 
”Tribunoj’”):

”T. W. Whitlgy ir H. 
Greeley kalbės apie susivie
nijimą tiems Newarko gy
ventojams, kurie norės jų 
pasiklausyti, 7:30 valandą 
ši vakarą, Relief Hali sve
tainėj, tuoj už J. M. Quimby 
krautuvės.”

Pagarsėję fourieristai 
John Allen, John Orvis ir 
Charles A. Dana dažnai 
turėję savo paskaitų marš
rutus. Tų paskaitų ir pra Į 
kalbų pasiklausyti susirink
davo kai-kur net ir dideli 
žmonių skaitliai.

Laikai fourierizmo •,pro
pagandai buvo labai pato
gus. Šalis tuomet kaip tik 
pergyveno vieną tų krizių, 
kuriems atėjus, rodos, grę- 
sia pavojus patiems musų 
ekonominio ir pramoninio 
surėdymo pamatams. DarT 
bai ir išdirbystė buvo be
veik visai sustoję, daugybė 
darbininkų netekę darbo at
sirado skurde, kuris ypačiai 
šiaurrytinių valstijų did
miesčiuose buvo pasibaisėti
nu ir su kiekviena diena au
go ir plėtojosi.

Labdary lies ir pašalpos
♦) Unitericnai — tikybinė raciona

listiška sekta, atmetanti tikėjimą į 
Dievo trėjibę, ir tt.

■J 
tris 
ben-

draugijos net ir valdiškos 
šelpimo komisijos buvo stei
giamos įvairiuose miestuose 
ir valstijose, visos jų pastan
gos pagelbėti šitame padėji
me tečiaus maža pasisekimo 
turėjo, nes pagalbas reika
laujančiųjų skaitlius viršijo 
tų labdaringų šaltinių jie
gas. Tauta atsidūrė ap
kvaišime ir nežino^ kas 
reikia daryti, kad gelbėjus 
save nuo tų pasibaisėtinų e- 
konominiu tamsių faktorių, 
naikinančių visuomenės ger
būvį ir visą tvarką. Ramiai 
patenkinta draugijinė tūk
stančiu mąstančių žmonių 
fi’ozofija likosi baisaus eko
nominio apsireiškimo par
blokšta ir desėtkai naujų so
cialių klausimų tiesiog 
skverbėsi Į jų mintis.

Kartu su tuo apsireiškimu 
agitacija prieš negrų ver
giją pasiekė savo plačiausių 
rvbų ir, kaip paprastai yra 
laisvės siekimo judėjimuose, 
— dabar perėjo pirmesnio 
savo lauko rybas. Pasmer
kimas negrų vergijos kartu 
vedė ir prie visų kitų žmo
gaus draugijinės priklauso
mybės formų kritikos. „Pa
naikinimas negrų vergijos 
ir samdymo nelaisvės” — 
tai buvo obahiu radikališ- 

: kiaušių perversmo šalinin-j. 
kų, vyriausia gaida Wandeli ■ įi 
Phillipso atsišaukimų irjj 
daugelio to laiko liaudies! j 
agitatorių prakalbų tema.

Kaip tik tokiose aplinky-į,; 
bėse pasirodė Suvienytose ! Į 
Valstijose .fourierizmas. Jis ji 
žadėjo pramonijon 
tvarką, harmoniją, taipgi 
bendrą žmonių '-antikiuose • 
nepriklausomybę. Buvo tai 
gražus ir masinantis žadėji-- 
mai, o juos skelbė iškalbiu-j 
ginusi liežuviai. Taigi ne-1 
stebėtina, kad, fourierizmo; 
judėjimas Amerikoje išsi
plėtojo gana smarkiai.

Įkurta daugelį fourieris* 
tinių associacijų Massachu- 
setts, New Yorko, Ne\v Jer-į 
sey, Pennsylv^ihia, Ohio, II-! 
linois, Indiana, Wisconsin,į 

ir Mięhigan valstijose. Vi-į 
sose tose valstijose laiks nu o i 
laiko buvo daromi vietiniai 
suvažiavimai, o balandžio 4 j 
dieną,. 1844 metais Įvyko vi-, 
suotinas fourieYistų suva
žiavimas. Suvažiavimas bu
vo New Yorke, Clinton' 
Hali svetainėj, ir buvo labai 
Įdomiu ir entuziastišku su
sirinkimu. Pirmininku iš
rinkta Jurgi Ripley, o padė
jėjų tarpe buvo H. Greeley, 
Albert Brisbane, Parker 
Godwin ir Charles A. Dana.

Iš visų šalies kraštų gauta 
pasveikinimo laiškų. Suva
žiavimas priėmė daug rezo- 
iucijų, kurių dauguma lietė 
associacijų organizavimo 
reikalingumą. Universalistų 
visoms visuomenės ligoms 
vaistu pripažinta organiza
vimas falangų Fourierio pa
vyzdžiais, tik judėjimo ša
lininkus persergėta nuo da
rymo bandymų mažoj ska
lėj ir be atsakančio prisiren 
gimo.

Suvažiavimas taipgi nuta
rė steigti apskritai-valstibi- 
nĮ associacijų sąryšį, kurio 
centraliniu organu butų 

*’Phalanx” ir Pildomasis ko
mitetas susidėtų iš aštuo
niolikos narių. Tasai suva
žiavimas taipgi pripažino 
reikalingu fourieristų susi
vienijimų tarptautinį sąry
šį, ir išrinko Albertą Bris
baną savo atstovu susižino
jimui tame reikale su Euro
pos fourieristais ir išdirbi- 
mui bendro veikimui meto
do.

Po tojo suvažiavimo se
kantį periodą galima skaity
ti fourierizmo judėjimo A- 
merikoje augsčiausio iškyli- 
mo laikotarpiu. Bet vė
liaus tas judėjimas, kaipo 
neįvykdoma utopija, puolė 

ir jo vietą užėmė mokslinio 
socializmo judėjimas.

i
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I

I
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Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno, ĮJi
BOSTON, MA88.

Kny gos ‘ ‘Keleivio ’ ’ spaudos.

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

LIETiVLšKA AGENTŪRA
KNYGŲ, GRA-

REKORDŲ, STU-

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS
Fr. Matulaitis

GYDO VISOKIAS LIGAS 
PRITAIKO AKINTUS.

bėse pasirodė Suvienytose ! Į" ' ........ - |
įves iil J. A. Katkus

IIį
Į LAIKRAŠČIŲ,
! MOFONŲ,
1 BOMS POPIERŲ.
Į GROSERNĖ IR BUČERNĖ.
I Bonu už Perkaibėtoją visokiuose 
j reikaluose arba teismuose. Su- 
! teikiu visokias i
I dvka. LAUNDRY.
J JONAS A. KATKUS, 
I 222 Sagamcre St., Pittsburgh, Pa. 
»>- ■ ■ — —-- ■— O—■ - -  ----- -----

icisnidu“ « »c-
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NETRINK JĮ ANT ŽAIZDŲ AR 
SKAUST A N CK) KŪNO.

Sloano Linimentas greitai ąpmalši- 
na skaudėjimą ir persimą BE TRI- 
NIMO. čvstesnis ne;ru pleisteris ar 
mostis, negadina odes.

Nusipirk bonkutę atsargai nuo 
reumatizmo, sausgėlos, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, podagros ir tiems pa
našių skausmų. Sloano Linimentas 
pagelbės,

*) "Horace Greeley and others Pio 
neers of American Socialism,” by 
Charles Sotheran. ^>iew York, 1892.

Žemaites Raštai 
Karės Metu.

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

Raštu kaina tik 50 centų. 
žemaitės Raštus galima gg 

gaut sekančiose vietose:irfĮ 
„Keleivio” Redakcijoj 255 “ 
Broadtvay, S. Boston, Mass., 
J. Neviackas, 149 Millbury 
st. Worcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 
Chicago, III., Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlearį 
pi. Nev: York, N. Y.

Agentams, kurie

I

^Tl

ima j 
daug art sykio platinimui, 
pagal nutarimų LŠF. Pild. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.

Todėl kiekvienas, kuris 
atjaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugų, pasisten- 
gkit patis nusipirkt tą kny
gą ir platini tarpe savo 
draugi], nes kaip jau minė
jom visas pelnas nuo tų raš
tų skiriamas nekentėju-, 
siems nuo karės Lietuvoje, i

a

"KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokius palygimus, nuskriaudi- 

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

"Keleivio" Adntin.

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IK PLAT1NK1T 

"KELEIVI."

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

slais. Kiekvienam darbininkui reikėtų ją perskaityti. 25c 
Dievo žmogus. Naudinga ir užimanti apysaka .... 15c 
Delko žmogui reikia gert ir valgyt.............................. 15c
Davatkų Gadzinkos, padidinta ir pagerinta 6-ta laida 10c 
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 
Kunigu Celibatas .................................... ...  . ...................
Kodėl aš netikiu į Dievą? Parašė Iksas ..................
Kur musų bočiai gyveno? Istoriška žmon. praeitis 
d<aip tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu ......................
Kurgi tas viskas nyksta? Parašė Z. Aleksa..............
Kaip senovės“ žmonės persistatydavo sau žemę..........
Lengvas būdas išmokti angliškai ..............................
Legališki žmogžudžiai, kdhiedija 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 dabartines krikščio
nystės gadynėje kiekvienas tikintis ir netikintis turėtų 
perskaityti, nes tada galės aiškiausiai suprast Dievo 
būtinumą. Kaina........................................v............ 75c
Ta pati gražiais apdarais ................................................. 1.00-

Naujausios ir visokios dainos...................................  50e
Nihilistai. Tragedija 3-se aktuose .........  25e
O. S. S. arba Šliubinė iškilmė. Vieno akto farsas .... 15c 
Popas ir velnias ir kiti gražus papasakojimai..........
Paparčio žiedas ir kitos gražios apysakos..................
Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoj ............................ ..
Revoliucijos giesmės su notomis, 2, 3 ir 4 balsams .. 
Sielos Balsai. Naujausios eilės ..................................
Ta pati su gražiais apdarais 
Salomėja. Herodienės duktė.
Stabmeldiška Lietuva.......................................................... lOe
šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juškevičiaus dainose 35c 
Socializmas ir Religija...........................................................10c
Socializmo Teorija. Kiekvienas, kuris nori suprast atei

ties draugijini surėdimą turėtų perskaityti. Ypatingai 
socialistams patartina atydžiai ją perskaityt..................25c

Žmogaus Išsivystymas. Knyga su paveikslais .... 35c 
Ta pati knyga su gražiais ir tvirtais apdarais .... 50c 
Žemė ir žmogus. Knyga su paveikslais........................ ?5c
Žingsnis prie šviesos. Vieno veiksmo vaizdelis ...... 10c 
Žmonių Skerdykla .......................................................... 15e

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

”KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

25c 
20c 
25c 
10c 
25c 
20c 
25c 
15c 
10c 
10c 
25c 
10c 
10c 
25e 
lOe 
20c

10c
15c
10c 
35c 
75e

....................... si.oo
Drama viename akte 25c

t
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LEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausią lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinom!* 

ir geriausiais jtaisymiaa.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokio® spaudinio* 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio CM*C*» 

Darbą atliekama

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom irau 
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius ją 
reikalams spausdfnius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO" 
spaustuve, o visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimą.

“KELEIVIS”
255 Broadway, S». ItatM Nml
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KELEIVIS.

II ■Vietinės Žinios
4-tos Liepos apvaikščioji

mas.
Šių metų Nepriklausomy

bės Diena, 4 liepos, Ameri
koje buvo apvakščiojama 
taip, kaip niekad pirma. 
Apvaikščiojimas buvo vie
nas gražiausių ir reiškiau- 
sių, kokius pasaulis yra ka
da nors matęs. Nebuvo to 
paprasto piškėjimo ir snyp- 
štymo sprongstančių ugnių 
neskambėjo tautų neapy 
kantų platinančių ^patrio
tiškų’’ prakalbų, bet viso 
pasaulio tautų vėliavos, iš
skyrus teutonų ir turkų 
plevėsavo virš vieno troški
mo ir tautų solidarumo su- 

. vienytų minių. Tai buvc 
pirmas tikras paveikslas to, 
ko pasaulio socialistai sie
kia. Tai buvo pirmas gyva' 
pavyzdis, kiek labo ir džiau
gsmo žmonijai gali atnešti 
visų tautų brolybė ’.

Bostonas apvaikščiojo tų 
Amerikos ir sykiu viso nau
jo pasaulio šventę taip-gi 
tokiu pat budu, kaip ir kiti 
Amerikos didmiesčiai. Ap 
vaikščiojime dalyvavo virš 
dvidešimtis Įvairių tautų, 
tų tarpe buvo ir lietuviai-. 
Daugelis tautų parodoje ėjo 
savo tautiškais rūbais pasi
rėdę.

Common sode ant vidurio 
prūdo buvo įtaisyta estrada 
pavvdale tilto, iliuminuoto 
elektros žiburiais. Tai bu
vo symboliškas tiltas, ku- 
riuomi visų tautų vėliavos 
perėjo iš vienos pusės Į kitų 
kas reiškė perėjimą iš senos 
gadynės naujojon. Iš trijų 
pusių virš 100,000 žmonių 
minia apsiautė estradą. Ka 
reiviškoji kapelija koncertą 
atidarant sugrajino tautų 
himnus, paskui visos daly
vavusios tautos rodė, katra 
ką galėjo ar mokėjo: vienos 
dainavo savo tautines ari
jas, kitos šoko tautiškus šo
kius ir tt. Visą tą koncertą 
Lietuviai užbaigė savo tau
tiniu himnu ”Lietuva tėvy
nė musų.”

Minių entuziazmas buvo I 
didelis. Gausus aplodismen
tai skambėjo vakaro padan
gėj visiems, kas tik ką galė
jo atvaidinti. Apžava ir i 
rimtumas matėsi senų ame
rikonų veiduose. Tai buvo 
apvaikščiojimas, kokio trok
štame sulaukti visame pa
saulyje.

Pripažino didvyriu.
Tadas. Baltrukaitis, iš 

Brightono, pereitą nedėl
dieni drauge su kitais nau-; 
jokais išvažiavo į Devens! 
kempę.

Baltrukaitis atvyko Ame
rikon 1913 metais. Būda
mas drafto amžiaus, jis už
siregistravo, bet reikalavo 
paliuosavimo, kaipo nepi- 
lietis. Ji padėta 5 kleson. 
Liepos 2 d. š. m. jis atėjęs į 
vietos bordą paprašė, kad jį 
padėtų 1 kleson. Klausia
mas boardo pirmininko 
Dowlingo, kodėl jis maino, 
Baltrukaitis laužyta anglu 
kalba davė sekantį paaiški
nimą: "Priežastis, kodėl aš
pirma nenorėjau eit kariu
menėn yra ta, kad aš turė
jau gerą darbą. Bet nuo to 
laiko aš matau, kaip Ameri- ■ geležinio 
kos vaikinai linksmai eina kelti, 
kovoti, tai ir aš noriu eiti.

Apie 3,000 mašinistų 
sustreikavo.

8 liepos ryte metė darbą 
Blake Knovvles Co. darbi
ninkai. Jie nuo senai jau 
reikalavo 8 vai. darbo die
nos, bet kompanija jų rei
kalavimą nepildė. 5 liepos 
mašinistai turėjo savo susi
rinkimą, kuriame nutarė iš
eit į streiką jei kompanija 
tuojaus nepripažins jų rei
kalavimo. Bet kadangi pa
davus darbininkams reika
lavimą kompanija nieko ne
atsakė, tai 8 liepos mašinis
tai metė darbą. Iki šiol mi
nėtos kompanijos mašinis
tai dirbo 10 valandų. Kaip 
ilgai tęsis streikas sunku 
pasakyt, bet kol kas ant’ 
darbininkų reikalavimų 
kompanija oficiališkai nie
ko neatsakė.

L. J. Paulauskas.
žaibas uždegė dirbtuvę ir 

namus.
Pereito nedėldienio apy- 

vakare pereinant audrai 
perkūnas trenkė į L. B. 
Evens sūnų kompanijos če- 
verykų fabriką Wakefielde 
ir padarė blėdies ant poros 
šimtų dolerių. Taipgi įtren
kė į R. J. Doltono šeimynos 
namus ir padarė blėdies a- 
pie ant šimto dolerių. Greit 
atbėgę ugnagesiai neleido 
gaisrui padaryti didesnių 
nuostolių.

Stebėtinu yra tatai, kad 
namas nuo dirbtuvės stovi 
atstumo j 100 yardų'ir per
kūnas trenkė tuo pačiu lai
ku į abi triobas.

Nežinomi mušeikos primu
se policmanų.

Pereitą sąvaitę viename 
Warren gatvės \ užkabory, 
netoli Dudley st. elevato- 
•iaus stoties atrasta be są
monės pusgyvį po’iicmaną 
Alichael Breneną. Buožė, 
revolveris ir šalmas buvc 
>aimti. Primuštas policma
nas nugabenta į miesto li- 
^onbuti, kur stengiamasi 
grąžinti jam sąmonę. Neat- 
sipeikėjjmą aiškinama tuo, 
kad smūgis galvon palietė jc 
smegenis. Smūgis užduota, 
matomai, ”blakdžekiu." Mu
šeikos nežinomi, o primuš
tasis kol kas negali duoti jo
kio sąmonaus atsakymo. 
Policija tyrinėja ir jieško 
mušeikų.

Kova policistų su šaika 
padaužų.

Pereito nedėldienio tryt- 
mety kertėj Pope ir Sarato- 
ga gatvių, East Bostone, po
licistui John Murray areš
tavus John J. Moraną, areš
tuotojo pagalbon tuoj šoke 
kiti jo draugai ir prasidėjo 
kova tarp policmano ir šai- 
kierių. Policmanas ’.ššo- 
vimu pasišaukė sau ' pagal
bon kitą policmaną ir pa
šaukė iš nuovados patrolę. 
Policistai ir šaika pradėjo 
smarkią karę kumščiomis. 
loj peštynėj policmanams 
sudraskyta uniforma, ap
draskyta veidus ir sudaužy
ta šalmus. Šaikieriai pama
tę' atvažiuojant patrolę at
mušė Moraną ir paspruko, 
bet netrukus vėliaus visi jie 
įkosi suimti ir pastatyti 
pntš teismą.

Perkūnas užmušė kareivį.
Pereitą nedėldienį perei

nant perkūnijai, ‘ Devens 
kempėj žaibas nukrito ant 

polio vėliavai iš-
Polis buvo 20 pėdų 

atstumoj nuo šėtro, kuria
me tuo laiku su keliais kitais 
buvo kareivis John L. Fran
cis. Elektra nuo polio pa
siekė Francį ir ant vietos 
užmušė.

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

Karės Taupymo Draugijos.
Jos reikalingos ir svarbios.

Dabar, kuomet šalies Ka
rės Taupymo Diena praėjo 
ir didelis žmonių skaitlius 
prisižadėjo pirkti Karės 
Taupymo Štampas bėgiu 
metų ir sistemačiai ekono- 
mizuoti, Karės Taupymo 
Draugijos liekasi svarbiu 
visuomenėje faktoriumi.

Karės Taupymo Draugijos 
turi daugiau, negu vieną už
davinių. Daryt reguliariš- 
ki susirinkimai,kad apsikei
tus mintimis ir nuomonėmis 
dėl išdirbinio sau tikros opi
nijos, kas abelnai publikai, 
esančiai užimtai savo kas' 
dieniniais reikalais ir aty- 
džiai nesekančiai karės bėgį 
nėra galima išsidirbt sau 
tikrą nuomonę. Tokių drau
gijų susirinkimai supažindi
na publiką su tikru dalykų 
stoviu. Todėl kiekviena Ka
res Taupymo grupė liekasi 
foi um/ kur šalis paduoda 
tikras žinias apie karę ir 
priemones dėl uždarymo 
burnos germanų propagan
distams, kad apsaugojus 
tikrą demokratinę Ameri
kos dvasia ir palaikius žmo
nių dvasią ir moralumą.
. karės taupymo Draugi
jos taipgi paturi tuos, ku- 
i įe pasišvenčia ir taupina, 
kad nesijaustų kankiniais 
esant. Kuomet mes ekono- 
mizuojame pavieniais, mes 
jaučiame sunkumą ir vargą, 
o kiti šalia musų auga ture 
netaupydami ir užsimiršę 
musų pasižadėjimą aprube- 
ziuoti savo išlaidas, jie lie
kasi pilnais palaidūnais, 
mažindami valdžiai darbi
ninkus ir medžiaga.

Trečiu atžvilgiu- Karės 
Taupymo Draugijos gali pa
daryti tatai, kad kiekvienas 
palaidūnas savo ekstrava
ganciją skaitytų sau paže
minimu. Jeigu visi musu 
rėmėjai suširiš kmvon pa
sižadėjimu ekonomizuoti 
labui visuomenės, tai tokios 
Karės Taupymo Draugijos 
žiūrės, kad ne vien prastai 
ir pigiai pasirėdžius, gyven
ti prisiturinčiai, bet taipgi 
turės žiūrėti, kad ir kiti taip 
pat darytų, taigi kiekvienas 
gali matyti kokią visuome
nėje įtekmę gali pądaryti 
tokios Karės Taupymo 
Draugijos visuomenės eko
nomijos žvilgsniu.

Nuo šio laiko tolyn ypatin
gą svarbą privaloma dėti 
organizavimui ir plėtojimui 
Karės Taupymo Draugijų. 
Privalo būti viena ar dau
giau Karės Taupymo Drau
gijų kiekvienoje organiza
cijoje (svietiškoje ar bažny
tinėje).

CAMBRIDGE, MASS.
Ateinančioj nedėlioj, 14

Lietuvių Mokykla.
So. Bostono Lietuvių Mo-

liepos 10 vai. ryte svetainė- j atsidaro sekantį pa-
je po num. 7 Burleigh str., nedėlį po 
bus pusmetinis LSS 71 kuo
pos susirinkimas; todėl visi 
nariai malonėkit susirinkti 
paskirtu laiku, nes yra daug 
svarbių- reikalų. Kviečiame 
atsilankyti ir ne narius pa
žiūrėt* musų veikimo.

Komitetas.

: way. Norintieji mokyties 
lietuvių kalbos, rašybos, is
torijos, geografijos, mate
matikos etc. gali užsiregi
struoti sekantį nedėldienį L 
T. K. B. mokyklos kamba
riuose. Mokytojauti yra už

kviestas p. K. Norkus.

REIKALINGAS 
BARBERiS.

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

J. 224 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. ________________ <

Aš myliu Ameriką, nes A- 
merika buvo gera man. Da
bar as noriu kovot už Ame
riką sykiu su amerikonais 
vaikinais.”

Kada boardo pirmininkas 
apreiškė, kad jaunas Lietu- 
vys yra tikru "didvyriu” ši
taip pasielgdamas, tai kiek
vienas iš boarde esančių 39 
naujokų - kareivių suspau
dė jam ranką ir per kelias 
minutas šaukė ura.

Svarbus susirinkimas.
Liepos 11 d. 7:30 vai. va

kare LSS. 60 kuopa turės 
svarbų susirinkimą, kur bū
tinai turi visi nariai daly
vauti ir turėti mokesčių 
knygutes.

Komitetas.
LAKRENCE, MASS.

DIDELIS PIKNIKAS.
Rengia Birutės L. M. T S. :> i-jopa 

Subatoje.
13 Litpos-July, 1918.

MAPLE PARKE, 
Methuen, Mass. 

Pradžia 1 vai. po pietų.
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! 

Nepraleiskite šios progos, atsilanky- 
kit Į pikniką, nes visiems yra žino
ma, kad Lawrence’o Progresystės vi
suomet surengia puikiausius pasilink
sminimus; o šitas bus vienas is pui
kiausių. Griežš puiki orkestrą, kaip 
amerikoniškus, taip ir lietuviškus šo
kius: Kadrilius, Kreispolkes, Vairus 
ir kt. Todėl meldžiam visus atsilan
kyti; kas praleis šią progą, tas pas
kui gailėsis.

Įžanga 25c. Kviečia KOMITETAS.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
7 sėdynėms, 6 cilinderiais 1916 metų 
(Studebaker) beveik naujas, savinin
kas turi apleisti miestą.

Taipgi parsiduoda didelis POOL- 
RUIMIS visai pigiai. Savininkas nu
sipirko biznį kitam mieste, todėl turi 
greitai parduoti. Kreipkitės pas: (29) 

A. J. KUPSIAS.
343 Broad«ay, So. Boston, Mass.

SIMONAS PESTYNIKAS
Keliaujantis ”Ke!eivio” 

Agentas, dabar lankosi 
New Jersey valstijoj. To
dėl jam galit užsimokėt pre
numeratą ir užsisakyt rei
kalingų knygų.

”Kcl.” Administracija.

SUSIRINKIMAS
Liepos 11 d. ateinantį ket-- 

vergą Lietuvių salėje ant E.1 
st. bus Lietuvių Balso Drau
gystės susirinkimas. Visi 
nariai malonėkite būtinai 

atsilankyti į šį susirinkimą,; 
nes bus apkalbama svarbus 
reikalai apie V. K. K. ir K. 
todėl reikalas visiems pri- 
but. Atsiveskite ir naujų 
narių, nes priimsime visus.

R. Pernickas, kasierius.

CHAPIN BROS 
GERIAUSIS SALDAINIŲ 

ŠTORAS. 
Nantasket Bcach.

Užlaikome geriausius gėrimus ir 
užkandžius. Taipgi cigarų ir cigare - 
tų. Storas randasi visai priešais 
vandeni ant Nantasket avė. (30)

Prakaituojančios 
Kojos

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

Dr. A. Montvid į
Lietuvi* Chirurgą* ir Gydytojas.

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

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

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

Taikos Sudžia ir 
- Constable.

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

Inšurinu namus, rakandus, 
gyvastį ir apdraudžiu nuo 
nelaimės.

Aprūpinu mortgages (pasko
las) už prieinamą prekę.

Sujieškau gimines linkusius 
Lietuvoj arba pabėgusius Į 
gilumą Rusijos.

Padarau dokumentus kokius 
kam reikalingus, atsakan
čiai ir pigiai.

Išimu čarterius draugys
tėms, kliubams arba koope
racijoms.

Perkalbu teismuose ir duodu 
patarimus dovanai.

Kreipkitės laišku arba ypa
tiškai pas

R. Vasiliauskas
567 a — 2-nd St, 

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

Residencija:
11 Granada Ąve.. 

Roslindale. Mass.
Telephone Bellevue 194S-VV.

i

Severa’s 
Foot Powder

10 m. So. Bostone.

399 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

I

r DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

# VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDEUOM1S 

iki 1 v. po pietų. 

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

SO. BOSTON, MASS.

i

251

Telephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. HARCUS
Gydo chroniškas ir slaptus 

vy:yru ir moterų ligas. •
VALANDOS:

nuo 9 iš rvto iki 9 vakare. | 
I i 
1 

BOSTON, M ASS. J 
_______________ Į

11 PARMENTER STR., 
netoli nuo Hanover st..

MMjKJMOOUI6IJIOMOIOIOIQKKMOOJOIOKMBR

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di- 

f džiausią atyda, nežiūrint ar iš 
5 Lietuvos atvežti ar amerikoniš- 
i ki. Gyduolių galite gauti, ko- 
f kias tik pasaulyje vartoja, taip- 
į gi visados randasi lietuvis ap- 
į tiekorius.

EDVARO DALY, Salinėta 
18 Breadvaf, Sa. Boston. 

f Galite reikalauti ir per laiš
kus, o mes per ekspresą gyduo- 

į les atsiųsime.

(Severo* Proškos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliai* plasnus, padus ir tarp- 
piričius. lbarstyk po truputį į če- 
verykus ir kojinius (paniekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo, skaudėjimo, tynimo ir pail
simo kojų. Jie užlaiko sausumą če- 
verykų. kojinių ir kojų. Kaina 25 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVI.

T*L: 9797-J.

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Laakiikai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nno S iki 19 ryte. Na

1 iki I dtak«. no T 
t vakar*. ____

Ui HANOVER STRENT, 
BOSTON. MASS.

t

Ypatingai geros šios gyduolės

I

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

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

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

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

50c
25c
50c 

.. 20c 

.. 2oc
. 1.00 
. 1.00

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

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

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

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

Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c.; 75c, SI.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

Geriausia 
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkėj

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

h Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistu žemoms kainoms, tai visada eikite -- 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaisę? šaknų nuo vi- 
I''' šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsiseneyusio reu-C 

matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo, valiniui, nuo uždegimo plau- 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi tarime nuo visokių slaptingų Ii- 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- Ji 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums,patainau- ))) 
simė kuogeriausiai, pasaukiame goriausius daktarus per teieloną uz- y, 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sucėdyt pinigus, tad ui 
ateikite į APTIEKĄ po numenu (40) w

| 100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS. |

V

pa- 
loc- 
Pa- 
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Extra! Matyk karę tikiuose gyvuose paveiksluose Extra!
Vartok musų Stc- 

bėtiną Krutančių 
au., i > veikslų mašiną

nuošė namuose, 
matyk pradines 
tuales karinės
vos scenas Francuzi
joj, Italijoj ir kitur 
Europoj, Charlie 
Chaplin paskutiniuo
se jo juokų lošimuo- 

Šita mašina ly
toms, uz kurias 

tūkstančiai 
Varto jasi 

____ filmos, 
kaip ir didelėse. Operavimas taip lengvas, taip paprastas, kad gali jį 
atlikti bile vienas. Neifikalinga elektra, galima naudoti paprastą namų 
gesą. Visiškai saugi. Paveikslai yra 2 pėdų augščio. Tik pamislyk, 
kiek smagumo*gali padaryt savo draugams. Tūkstančiai užganėdintų 
musų kostumerių rekomenduoja tatai. Vis viena, vasara ar žiema, ne
reikia eiti į teatrus, kad matyti krutančius paveikslus, nes gali juos ma
tyti su visa savo šeimyna pas sa\*e namuose. Visi nurodymai kaslink 
mašinos vartojimo duodami sykiu su mašina. 20 metų šitame biznyje yra 
prirodymų musų pasiuiymo vertės. Kam gi pirkti kitur ir mokėti dide
lius pinigus. Mes pasidaliname pelnui Šitoji mašina taipgi parodo pa- 
didinančioj formoj kemeros nutrauktų paveikslų filmas. SPECIAL1S 
PASIŪLYMAS — prisiųsk 53.95c. su savo adresu ir mes tuojaus pa
siųsime. Arba prisiųsk 50c. ir mes pasiųsime per C. O. D. Visiškai dykai 
duodame 500 paveikslų filmu.

F1SHLEIGH & CO. (Dept. M. 431)

se. 
gi 
mokama 
dolerių, 
paprastos

CHICAGO. ILL.

Pirmutinis Bostone Lietuvis

p
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226 Broadway, Kampas c So. Uostu. flass. |
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kuris turi
Siutą, Overkotą ir Roinkotą Krautuvą.

Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 
auksuotų daiktų, visokios rųšies laikrodžių.

Priimam užsakymus ir pristatom į namus ant pa
reikalavimo.

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

Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.
P. KETVIRTIS

233 Broadway, So. Boston, Mass.

Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

♦ *40101000 
rooooaoooa

oooooooc 
♦ OUMOOOK

acKoooeo

****£***

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslą, 
.223 puslap. didžio, apie ISO įvairiu eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

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

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau

sia siųst ”Money Orderio,” popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio'’ ir prili- 
pyt už 3c. marką. .

"KELEIVIS” S0. BOSTON, MASS.


