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Buvusis Rusijos caras likosi 
sušaudytas 16 liepos.

URALO SOVIETAS JĮ PA
SMERKĖ MIRIOP, KAD 

SUARDŽIUS ŠUO 
KALBJ.

Carienė ir jos sūnūs Aleksis 
randasi saugioj vietoj.
Londonas. — 23 liepos čio

nai atėjo iš Rusijos bevieliu 
telegrafu žinia, kad buvusis, 
Rusijos caras Mikalojus li
kos sušaudytas 16 liepos. ( 

Žinia sako, kad visa caro; 
korespondencija, jos tarpe 
ir Rasputino laiškai, kurie; 
buvo rašyti carui ir jo šei
mynai, neužilgo bus paskelb
ta viešai.

Buvusi caro pati ir sūnūs 
Aleksis likos išsiųsti saugion 
vieton.

Bevielė telegrama, kuri 
praneša šitą žinią, skamba 
sekančiai:

„Pildomasai Centro Komi
tetas, išrinktas penktojo ta
rybų Kongreso, pirmuti
niam savo posėdy viešai pa
skelbė žinią, kurią jis gavo 
tiesiog iš Uralo apskričio 
Tarybos, kad buvusis Rusi
jos caras, Mikalojus Roma
novas, jau sušaudytas.

„Raudonojo Uralo sostinei 
Ekaterinburgui pastaruoju 
laiku gręsė didelis pavojus 
nuo besiartinančių čeko-slo
vakų gaujų. Susekta, kad 
kontr-revoliucionieriai turi 
padarę suokalbį paliuosuoti 
iš tarybų rankų buvusį carą. 
Akyvaizdoje šito fakto, U- 
ralo apskričio taryba nutarė 
buvusįjį carą sušaudyt. Nu
tarimas buvo išpildytas 16 d. 
liepos.

„Mikalojaus Romanovo! 
pati ir sūnūs likosi perkelti i 
saugion vieton.

„Visi dokumentai apie 
suokalbį, kuris buvo susek
tas, likos pasiųsti Maskvon 
per speciali pasiuntinį. An
dai buvo nutapta traukti ca
rą tieson prieš revoliucijos 
tribunolą ir teisti jį už jo 
prasižengimus prieš liaudį, 
bet vėliaus aplinkybės taip 
susidėjo, kad to nutarimo iš
pildymas buvo atidėtas.

„Pildomojo Centro Komi
teto prezidiumas, apsvarstęs 
tas aplinkybes, kurios pri
vertė Uralo Tarybą daryt 
nutarimą Mikalojų Romano
vą sušaudyt, priėjo prie šito
kio išvedimo:

„Rusijos Pildomasai Cent
ro Komitetas atranda, kad 
Uralo apskričio taryba pasi
elgė teisėtai.

„Pildomasai Centro Komi
tetas dabar turi savo žinioje 
nepaprastos svarbos materi
alių dokumentų apie Mika
lojų Romanovą — jo dieny
nai, kuriuos jisai vedė veik 
ligi paskutinės savo dienos, 
dienynai jo pačios ir vaikų, 
ir visa jo korespondencija, 
tarp kurios yra ir Grigo- 
riaus Rasputino laiškų Ro
manovų šeimynai. Visa ši
ta medžiaga bus peržiūrėta 
ir greitoj ateitvje paskelb
ta.”

Paskalai apie caro nužu
dymą ėjo jau nno 24 birželio,

bet šitas pranešimas bus 
turbut jau oficialis, nes ki
taip jis nebūtų galėjęs bevie
liu telegrafu iš Rusijos atei
ti, kadangi visos telegrafo 
stotis Rusijoj dabar yra bol
ševikų valdžios rankose.

i

KONFISKUOJAMI VISI 
CARO TURTAI.

Pinigai užsienio bankuose 
taipgi pereina visuo- 

nės nuosavybėn.
Amsterdame gauta iš Mas-

i kvos žinių, kad visi buvusie- 
!jo Rusijos caro, carienės ir 
kitų jo familijos narių turtai 
pereina rusų visuomenės 
nuosavybėn. Prie šito pri- 
skaitomi visi caro ir kitų jo 
giminės narių pinigai užsie
nio bankuose. • Tokį įstaty
mą bolševikų valdžia išleidu
si 17 liepos.

Pranešdama apie caro mir
tį, Maskvos "Bjendeta” (?) 
sako:

„Revoliucinei liaudies ta
rybai įsakius, kruvinasai ca
ras linksmai mirė. Lai gy
vuoja raudonas teroras!”

DABARTINIS SIBIRO 
PADĖJIMAS.

Associated Pressos kores
pondentas rašo, kad Sibiras 
dabar išeinąs iš po bolševi
kų viešpatavimo, bet prie ko 

i jis einąs, tai kol kas da nega
lima esą pasakyt. Karinė 
situacija esanti šitokia:

Keturiasdešimts tūkstan
čių čeko-slovakų turį užėmę 
Sibiro geležinkelį nuo Sama
ros (?) iki Irkutsko; jų ran- 

; koše esą Čeliabinskas, Oms- 
! kas, Novonikolajevskas, 
Tomskas ir Krasnojarskas.

Čeko slovakų taryba Vla
divostoke mananti, kad če
kai, veikdami išvien su vie
tos organizacijomis, bolše
vikus minėtuose miestuose 
jau nuvertę, bet dėl pairu
sios komunikacijos smulkes
nių žinių dar trūksta. Ma
noma, kad čekų kariumenė 
dabar einanti į rytus ant Ir
kutsko, nes jos užpakalis e- 
sąs gerai apsaugotas.

Apskaitoma, kad Sibire 
busią išskirstyta išviso 500.- 
000 karės belaisvių, iš kurių 
35.000 liuosu noru prisidėjo 
prie raudonosios gvardijos. 
Šitas skaičius galįs būt te
čiaus daug didesnis, nes bol
ševikai ir prievarta ėmę ka
rės belaisvius savo kariume- 
nėn. Šita aplinkybė galinti 
būt neprielanki čeko-slova
kų pirmyneigai.

Iš 14,000 čekų, kurie pasie
kė Vladivostoką, 12.000 ko- 
voją prieš bolševikus Chara- 
bovske. šiomis dienomis po 
didelio mūšio čekai užėmę 
Spaskają. Bolševikų agita
toriai bandą sukelti prieš če
kus kaimą.

Užėmę Vladivostoką, čeko 
slovakai stengiasi palaikyti 
tenai ramybę. Jie neremią 
pačios savaimi susidarusios 
Sibire valdžios ir nepriimu 
siūlomos priešingų bolševi
kams frakcijų pagalbos.
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24, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

PA®Kvii iEJėx’ Vokiečiai skaudžiai 
sumušti.TONŲ SPĖKŲ.

Washington. — Pinigyno 
ministerija paskelbė sekan- ___ ____ __________ .
tį kariaujančių valstybių NE IEKO 20,000 BELAIS- 
spėkų ir turtų palyginimą: ; VIŲ IR 400 KANUOLIŲ.

Sąjungininkai — neskai-’ -----------
tant Rusijos ir skaitant vien Kaizerio armija turėjo kel- sociologo Karoliaus Markso 
tik tas Anglijos kolonijas, 
kurios turi savivaldybę — 
turi 11,000,000 keturkampių* 
mylių žemės, 303,000,000 gy-

True translation filed with the post- True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on July 
rnaster at Bosujr.. Mass., on July j 24, 1918, as reąuired by the Act of October 6, 1917.
24, 1918, as reųuired by the Act of I 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI DAVĖ MILI-
ONĄ RUBLIŲ MARKO 

PAMINKLUI.
■ Rusijos dabartinės val
džios pasiuntinys M. Litvi- 
nov Londone gavo nuo Le
nino paliepimą duoti gar
saus vokiečių mokslininko-

I

tis atgal per Marnos 
upė ir bėgli.

Persikėlę per Marnos u-
ventojų ir $195,000,000,000 pę vokiečiai likos smarkiai 
nacionalių turtų. sumušti. Jie turėjo keltis

Centralės gi valstybės ar-j atgal ir bėgti, sako franeu- 
ba teutonai turi 1.250,000 ke- zų karėvs ofisas, 
turkampių mylių žemės,' Visas prietinis 
147,000,000 gyventojų 
$134,000,000,000 
turto.

Sąjungininkų skolos išvi
so siekia $69,000,000,000, kas 
padaro tik 14 nuošimčių vi
so jų turto. Gi centralių 
valstybių skolos siekia $37,- 
000,000,000, kas reiškia 
nuošimčius jų turto.

Ukrainos ūkininkai
pakėlė revoliuciją.

j „Dideles orlaivių dirbtu- 
j ves ir mašineriją vokiečiai 
i norėjo išgabenti iš Odesos ir 
Nikolajvo į Kruppo fabri- 

Įkas, bet mes jas susprogdi- 
i nom.
j „Ukrainoj vokiečiai bus 
iššluoti. Už savo despotiz-

I mą jie jau užmokėjo daug 
žinių, tūkstančių gyvasčių.

i ”Jus padarėt Lietuvos . 
vokiečių Braste sutartį Ukrainos 

laisvės lėšomis. Dabar mes 
atsišaukiam į jus, kad duo- - 
tumėt mums pagalbą.”

1 Pasakius Aleksandrovui 
tuos žodžius, kairieji ir deši
nieji atstovai sustojo šauk
dami: „šalin Lietuvos Bras
tos sutartis!” 

Aleksandrovas užbaigė 
savo kalbą sakydamas: 

„Aš tvirtai tikiu, kad jus 
nelauksite, pakol Mirbach 
duos jums leidimą.”

Šitoj vietoj Mirbac'n labai 
susijudinęs pradėjo kaž-ką 
šnabždėti vokiečių oficieriui 
į ausį. Kairieji atstovai vėl 
pradėjo šaukti:

„Šalin Mirbachą!” 
Vokiečių priešininkai iš 

Kursko fronto gynė mirties 
bausmės įvedimą, o kairieji 
šaukė: „Atšaukit mirties
bausmę!’’ Kairiųjų vadas 
Kamkovas, rodydamas į ka
rės ministerį Trockį, sušu
ko: „Kerenskis!”

„Kerenskis pildė buržua
zijos valią, o aš pildau prole
tariato valią," atsakė Troc
kis.

Kamkovas ant to atšovė: 
„Meluoji! Tamista pildai 

Mirbacho valią! Tamsta su 
savo gauja esi naujas Rusi
jos korikas!”

Kamkovas kaltino bolše
vikus už atidavimą Vokieti
jai Juodųjų jūrių laivyno, 
sakvdamas, kad tai vra tik- i_ ----------- a :

SUKILIMAS EINA PRIEŠ, 
VOKIEČIUS. KURIE 
GRĄŽINA DVARPO

NIAMS ŽEMES.

Kaimiečiams malšinti vokie
čiai parsitraukė 420,000 

kareivių.
Stokholme gauta f* 

kad visoj Ukrainoj verda re
voliucija. Prieš 1 
šeimininkavimą tenai suki
lę ūkininkai.

Kaimiečiams malšinti vo
kiečiai siunčią vis daugiau 
kareivių, kurių skaičius da
bar siekiąs jau 35 divizijų 
(420,000 vyrų).

Ūkininkai turį kelias ne
dideles armijas, po 15,000 — 
20,000 vyrų kiekviena. Jie 
esą gerai apsiginklavę, turį 
kanuolių ir kulkasvaidžių.

Šitos ūkininkų armijos gi
nančios kaimus ir ištisas ap
kasų apielinkės.

Kova esanti ne tiek politi
nio, kiek ekonominio pobu-| 
džio. Ūkininkai sukilę prieš 
vokiečius daugiausia deito, 
kad šie atėję pradėjo atimi
nėti iš jų žemes ir grąžinti 
jas dvarponiams. Mūšiai e- 
są tokie atkaklus, kad apie
linkės po 50 keturkampių 
varstų visiškai išpustytos.

Petrogrado laikraščiai 
rašo, kad dei vokiečių šeimi
ninkavimo Ukrainoj sujudi
nantis reginys buvęs Mask
voje per Visuotinąjį Sovietų 
Kongresą. Kuomet Vokie
tijos ambasadorius Mirbach 
(dabar jau užmuštas) sėdė
jęs su savo štabu vienoj lo- 
žoj, o sąjungininkų atsto
vai antroj, Ukrainos delega
tas Aleksandrovas pasipra
šęs balso ir smarkiai ėmęs 
denuncijuoti vokiečių impe
rializmą ir jo intaką Ukrai
noj.
Ukrainiečiai turi 
slaptą kongresą.

„Aš sveikinu sovietus var
dan slapto Ukrainos ūkinin
kų kongreso — tos Ukrai
nos, kur dabar viešpatauja 
vokiečių diktatūra ir kur 
bolševikai vis dar veda su 
krutomaja lėle Skoropads- 
kiu derybas, tuo pačiu laiku 
toleruodami čionai grovo 
Mirbacho ypatoj Vokietijos 
imperializmą.”

Du šimtai ir penkiasde
šimts kairiųjų 
karštai jo kalbai plojo, kuo
met Mirbachas su savo pa
dėjėjais sėdėjo štyvai tie
sus.

„Kad užgniaužus žmonių 
sukilimą, vokiečiai be teis
mo kemša darbininkus ir u- 
kininkus kalėjimuosna ir 
žudo juos, bet mes žinom 
kaip kovoti, nors jus neži
not,” tęsė ukrainietis.
Vokiečiai negali 
gaut duonos.

„Vokiečiai atėjo Ukrai
non gauti duonos, bet jie ne
gaus jos. Kur tik vokiečiai 
prikrovė traukinius javų, 

mes visur juos išsprogdi- 
noni. Tokiu pat budu mes 
elgiamės su visa artilerija ir 

į magazinais Ukrainoj.

giminei 1,000,000 rublių pa-, 
statymui paminklo ant 
Markso kapo Londone.

M. Litvinov, žinoma, tų 
pinigų neturi, bet pareika-| 
lavo, kad Londono bankai! 
Rusijos valdžios vardu duo-; 
tų kaipo skolą, kuri bus at-! 
mokėta senos Rusijos vai-! 
džios ir didžiunijos turtu.

Marnos 
ir, krantas dabar francuzų 

nacionalio rankose. Beto da paimta 
< daugiau kaip 20,000 vokie

čių nelaisvėn ir 400 kanuo
lių.

Vokiečiai buvo priversti 
atsiųsti 160,000 rezervos ka
reivių kronprincui į pagal
ba.€ ,

Pereitoj su bato j sąjungi
ninkai pradėjo užpuolimą 
visu frontu nuo Chateau- 
Thierry iki Rheimso. Cha- 
teau Thierry šiaurvakariuo
se amerikonai su franeuzais 
persilaužė per vokiečių lini
jas. Vaux Ši ap r ėję ameri
konų spėkos paėmė No. 193 
kalną ir nuėjo daugiau kaip 
du kilometru pirmyn.

Chateau-Thierry, tai gi
liausia vieta, kur vokiečiai 
lauždamiesi prie Paryžaus 

buvo nuėję. Šitą vietą 
francuzai dabar atsiėmė.

Du sudaužyti vokiečių 
pulkai paliko • už Mainos, 
nes sąjungininkų orlaiviai 
sunaikino ant upės tiltus ir 
jie negalėjo pabėgti. Fran
cuzai su amerikonais paėmė 
juos nelaisvėn.

28

270,000 AMERIKONŲ
DALYVAUJA MUšIUOSE.

Iš viso Francuzijon išvažia
vo jau 1,200,000 kareivių.

IVashington. — Suvienytų 
Valstijų armijos štabo vir
šininkas gen. March sąvaiti- 
niame savo raporte pranešė 
karės reikalų komitetui, kad 
francuzų-amerikonų ofensy- 
ve tarp Soissons ir Chateau- 
Thierry dabar dalyvauja 
270,000 Amerikos kareivių. 
Prie to da jis pridūrė, kad 
išviso Francuzijon ir Angli- 
jon išsiųsta jau 1,200,000 vy- 
ru. _______
70,000 SOCIALDEMOKRA

TŲ KARIUMENĖJ.
Kopenhaga. — Saksonų 

Socialdemokratų Partijos 
kongrese pirmininkas Sin- 
derman pranešė, kad 20,000 
partijos narių krito karės 
laukuose ir kad 70,000 social
demokratų randasi dar ka- 
riumenėje. Atstovas Grad- 
naeur pranešė, kad nežiūrint 
tų nuostolių, vokiečių social
demokratų partija žymiai 
paaugo. Socialdemokratų 
laikraščių skaičius taipgi pa
didėjo. Skaitančių socialis
tų laikraščius kareivių skai
čius pakilo 82 nuošimčiais.

200 VYRŲ KANADOJ 
SLAPSTOSI NUO 
KARIUMENĖS.

Visi jie esą gerai apsiginkla
vę ir gyvena Quebec giriose.

Atėję į Quebec, Ontario, 
keleiviai pasakoja, kad ne
toli Ste. Anna de la Perade 
giriose esą pasislėpusių nuo 
kariumenės mažų mažiausia 
200 vyrų. Sakoma, kad vi
si jie esą gerai apsiginklavę, 
turį apsčiai amunicijos ir 
vietomis net kelią turį užtai
sę minomis. Priešaky esą 
pastatyti sargai, kurie su
laiką kiekvieną nepažįstamą 
keleivį, einantį į girią, kur 
gyveną pasislėpę slekeriai.

VOKIEČIAI TRAUKDA
MIESI DEGINA KAIMUS.

Chateau-Thierry apielin- 
kėj, Prancūzijoj, vokiečių 
armija traukdamosi atgal 
degina visus kaimus.

i

35,000 LIETUVIŲ EINA 
ANT PETROGRADO.

Paryžius.— Čia gauta ži
nių, kad 35,000 lietuvių, ku
rių didžiuma susideda iš se
nų Rusijos kareivių, genero
lui Klimaičiui vadovaujant 
dabar eina ant Petrogrado. 
Vitebske bolševikų kariume
nė esanti jau nuveikta ir be
tvarkėj traukiasi atgal.

ČEKO-SLOVAKAI PAĖMĖ 
RIBSKĄ.

Amsterdame gauta iš Ber
lyno žinių, kad čeko-slova
kų pulkai paėmę Ribską. So
vieto kariumenė pasitrauku
si atgal.

Ribsko miestas stovi prie 
Bieliavos upės, 50 mylių 
vakarus nuo L’fos.

į

j
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SIULO VOKIEČIŲ KUNI
GAIKŠČIUI LIETUVOS 

KARŪNĄ.
Kopenhaga, 23 liepos. — 

Berlyno telegramos parvirti 
na žinią, kad Lietuvos Tary
ba pasiūlė Uracho kunigaik
ščiui (lietuviškam junke
riui) Lietuvos karūną. Ži
nios sako, kad Vokietijos 
pritarimo tame reikale ne
siklausta.

ANGLAI APŠAUDĖ DU 
VOKIEČIŲ TRAUKINIU 

SU KAREIVIAIS.
18-19 liepos naktį anglų 

orlaiviai buvo nulėkę Vokie
tijon bombarduoti amunici
jos fabrikų ir pataikė savo 
bombomis į du traukiniu su 
vokiečių kareiviais. . Kuo
met kareiviai pradėjo iš 
traukinių bėgti, anglų lakū
nai ėmė juos šaudyt iš kul- 
kasvaidžių. Apie tai prane
ša orlaivijos ministerija.

ANGLAI PERVEŽĖ 
350,000 AMERIKOS 

KAREIVIŲ.
Londonas. — Parliamento 

sekretorius prie laivyno mi
nisterijos pranešė parlia- 
mentui, kad per balandžio, 
gegužės ir birželio mėne
sius iš Amerikos pervežta 
Europon 637,929 kareiviai, 
ir kad iš to skaičiaus 350,956 
kareiviai pergabenta Angli 
jos laivais.

MASKVOJ PASIRODĖ 
CHOLERA.

Londone gauta 20 liepos 
bevieliu telegrafu žinia, kad 
Maskvoje pradėjusi siausti 
cholera. Į 24 valandas Mas
kvos mieste užregistruota 
224 aiškius choleros atsitiki
mus, 78 abejotinus ir 26 vi
durių ligas.

Žinia priduria, kad Petro
grade iki šiol buvo 120 cho
leros atsitikimų.

Submarinai Amerikas 
pakraštyje.

Amerikos pakraštyje vėl 
pradėjo veikti vokiečių sub
marinai. Pereitoj sąvaitėj 
netoli New Yorko likos pa
skandintas skraiduolis „San 
Diego,” ant kurio buvo i,255 
kareivių ir oficierių. Iš tų 
i,183 žmonės likos kitų lai
vų išgelbėti. Ar skraiduolį 
paskandino submarinas, ar 
vokiečių mina, tikrai nepa
tirta.

Pereitoj nedėlioj submari
nas užpuolė velkamąjį botą 
„Perth Amboy,” kuris trau
kė keturias laives iš Glou- 
cesterio į New Yorką, ir 
šaudydamas iš kanuolių vi
sas jas paskandino. Iš 40 
žmonių, 3 likos sužeisti.

Dabar atėję laivai prane
ša. kad ties Nantucket pra
puolė švyturio laivas. Mano
ma, kad submarinas bus ir jį Į 
paskandinęs.

VENGRIJOJ PRIIMTA 
RINKIMŲ REFORMA.

Iš Budapešto pranešama, 
kad balsų didžiuma Vengri
joj likos priimtas rinkimų 
'reformos sumanymas.

i

i

ra išdavystė. Atsikreipęs į 
Mirbachą, jis pasakė:

"Revoliucinė Rusija ir U- 
kraina negali ilgiau tylėti, 
kuomet šitie niekingi despo
tų šunis smaugia musų bro
lius Ukrainoj.’’

Dalis opozicijos ir visa 
publika įstaisė tikrą de
monstraciją prieš Mirbachą. 
Girdėjosi šauksmai:

"Laukan tuos plėšikus’’’ 
„Išmest juos!”

Kamkovas pabaigė savo 
kalbą užreiksdamas, kad 
kairieji nesiliaus vedę revo-i

delegatų jjucijOs prieš vokiečius Ru- 
I sijoj ir Ukrainoj. Ant galo 
jisai įnešė, kad suvažavimas 
pasiųstų kariaujantiems 
prieš vokiečius ant Ukrai
nos rubežių kareiviams pa
drąsinančią telegramą ir 
prižadėtų duot jiems pagal
bą. Kada šitas įnešimas li
kos atmestas, kairieji atsto
vai pakilo ir dainuodami 

Į "Internacionalą’' visi išėjo.
13 MIRBACHO UŽMUŠĖ

JŲ SUŠAUDYTA.
Atėję Amsterdaman vo

kiečių laikraščiai praneša, 
kad Maskvoj likos sušaudy
ta 13 socialrevoliucionierių 
dėl Vokietijos ambasado
riaus Mirbacho užmušimo. 
Be to da daug žmonių esą 
areštuota.



2 KELEIVIS.

D APŽVALGA
MUSŲ SRIOVĖS AIŠKĖJA;

Klesų kova jau tiek sukris-! 
talizavo musų sroves,kad pri 
sieina ir tikrus siekius paro
dyti. Štai kuniginis "Drau-' 
gas” viename paskutinių sa
vo numerių, Atskleisdamas 
vidurinės srovės 
kų tkrajį veidą, 
singai pasako:

"Šiandien tautininkai arba 
musę tautiečiai dažniausia de
dasi geriausiais patryptais. 
Geriausiais patrijotais jie yra 
dėl to, kad taip patys mano, 
gi iš tikrųjų jie būna menkes- 

už

- tautinin- 
gana tei-

niais už kitas partijas — 
katalikus, ar už socialistus. 

”Anot 'tautiečių’ patrijoti 
kūmas yra tai tėvynės 
stojimas už savo tautą, 
linimas savo taitiečių, 
kimas savo tautos.

’ čia tie bendri 'tautiečių sa
kiniai nieko nesako, vien lik 
skambina apie 'tautiečių’ pat- 
rijotiškumą.

”Kad būti patrijotu taip 
kaip reikia, neužtenka sakyti, 
kad privalome tėvynę mylėti, 
už savo tautą stoti, savo tau
tiečius tobulinti, savo tautą 
palaikyti, bet dar reikia nusta
tyti taisykles, kaip, kokiu budu 
ta tėvynę geriausia mylėti, ko
kiu budu už tautą stoti, kokiu 
budu tą tautą tobulinti, kokiu 
budu savo tautą palaikyti.’'
Reikalaudamas iš tauti

ninkų aiškaus pasakymo, 
koks jų patriotizmas: krikš
čioniškas, ar "bedieviškas,’ 
tasai klerikalų "Draugas" 
pasisako, kad jis ir jo atsto
vaujamoji srovė stovi už 
konservatvviškus - krikščio
niškus idealus, pilnoj šviesoj 
pasirodžiusius Karevičių, 
Bartuškų, Gabrių ir kitu 
mūsiškių atžagareivių impe
rialistų darbuose. Jiems ne 
tautos labas rupi, bet impe- 
riaistiniai idealai, kurių jų 
manymu Lietuvai galima 
butų siekti monarchija e- 
sant ...

Vidurinė sriovė laikosi li
beralų. Liberalai pripažin
dami laisvos konkurencijos 
teisę mažai kuo skiriasi nuo 
imperialistų. Jei jų tauta 
bus stipresnė už kaimynišką 
tautą, sulyg liberalų princi
po ji turi pilną teisę konku
rencijos keliu sunaikinti sil
pnesnę ir pavergti ją po sa
vo firmos vardu. Tik mūsiš
kiai tautininkai delei musų 
buržuazijos silpnumo negali 
tų savo principų aiškiai nu
statyti. Jie natūraliu budu 
blaškosi tai į vieną, tai į kitą 
pusę. Sriovė skįla; buržua- 
ziškesnė jos dalis linksta 
prie konservatyvų, gi susi
dedanti iš darbininkų dalis 
daugiau linksta prie darbo 
žmonių idealų.

štai ve, nesenai "Tėvynė” 
savo sriovės poziciją aiškin
dama pasakė:

”Dr. J. Basanavičius, viešė
damas čia Amerikoje, yra pa
sakęs. jog Amerikos lietuvių 
tarpe gali būti tik dvi partiji 
būtent: 1 
tų. Tuomi daug teisybės pa
sakyta. Jeigu musų sandarie- 
čiai išpažintų socializmą taip, 
kaip ių mėgiama pasigirti, o iš 
kitos pusės musų sociaistuose 
pranyktų sektantizmas —sek
tantiškasis socializmas, bru- 
tališkas antinacionalizmas ir 
nesąmoningas T 
mas — suprantama, nebebūtų 
vietos sandariečių egzisten-

• • • Mcijai.
Tokia nekalta "Tėvynės" 

redakcijos nuomonė, regis, 
musų vidurinei sriovei nega
li būti kenksminga, bet pa
klausykit, ką pasako kraštu- 
tniai buržuaziškojo sparno 
atstovė "Lietuva Jinai 
atkerta Račkauskui:

"Mes atvirai pasakome, kad, 
nei mes. nei kiti tautininkai! 
tokios smalavirvstės pakęsti' 
negalime, ir tylėti negalime.1

įs
meiki, 
tobu- 
palai-

Mes turime tiesą laukti nuo 
'Tėvynės’ jeigu ne pa gel dos 
tautiškiems reikalams, tai 
bent užuojautos ir prielanku
mo tai sriovei, kuri ne tik S. 
L. A. išaugino ir už ji kovojo, 
bet ir dabar už jį savo ”galvas 
deda”. Mes jokiu budu nega
lime ramiai žiūrėti, kuomet 
'Tėvynė,’ ar kas kitas, tauti
nei sriovei, kaipo kokiai ne
reikalingai sriovei, duobę ka
sa.

” ’Haiids off, gentlemen!’ ’ 
Nežiūrint, kad tuos mū

siškius liberalus klerikalai 
; klupdinasi, spaviėdoja ir pa
kiltas užduoda, bet visgi jie 
glaudžiasi prie jų, nors jie 
juos kaip vergus nuspiria. 
Liberalų klesiniai interesai 
su klerikalų interesais ben
dresni. Tiems savo grupės 
žmonėms, kurie pastebi, kad 
reikia remti darbo žmonių 
kova, Balučiai 
"Hands off!”

"Hands off" nuo ko? Nuo 
reikalavimo kiekvienam 
žmogui ir kiekvienai tautai 
teisės laisvai savo gyveni
mą tvarkyti taip, kad tas ne
kenktų kitam žmogui bei ki
tai tautai! Nuo reikalavi
mo ir steigimo tvarkos, ku
rioje butų neleistina stipres
niam išnaudot ir skriausti 
silpnesni! Nuo realizavimo 
tiesos, uždraudžiančios vie
nam žmogui pasamdyti kitą 
žmogų, kad už ji reikalingą 
darbą atliktų! Nuo reikala
vimo naikinti varžytines, 
kurios veda tautas prie to, 
ką jos šiandien pergyvena ir 
kame silpnesnės jų liekasi 
aukomis stipresniųjų.

Argi reikia da daugiau 
aiškumų, kurlink eina kiek
viena musų visuomenės 
sriovių?

I

šaukia:

PERDRASUS UžREIšKI-
‘ MAS.

"Sandara,” polemizuoda
ma su "Tėvyne” dėl tautinin
kų dėjimosi su socialistais, 
tarp kita ko sako:

“Tiesa, socialistai šiandien 
nori, kad sueiti su tautinin
kais, bet vėla ludendorfišku 
išskaitymu, kad tautininkai 
prie jų ateitų ir pultų jiems 
Į glėbi ir to laukia. Bet to ne
galės sulaukti ir jie šiandien 
turėtų pasakyti, kad mes taip
gi padarysime nuolaidas vie
nur arba kitur, kame yra gali
ma, tai tuomet mažu ir galė
tume susitarti. Beto šiandien 
pas socialistus toks pakriki
mas, kad nežinia kas pas juos 
galva. Daleidus, kad Stilso 
nas su Šukiu, tai mes nesusi
tarsime, jeigu rimtesnieji, tai 
jie tiek klaidų pataisę turėtų ir 
šią pataisyti.”
Visų pirma turime pasa

kyti, kad ne Įsitikinimo, bet 
principo tvirtumu remian- 
ties galima spręsti apie vie
nos ar kitos sriovės išlikimą. 
Anksčiaus ar vėliaus libera
lų principai turi užleisti vi
suomenėje vietą socialistų 

Todėl sakyti,,, . . .. ’ principams. __ __
klerikalų ir socialis- Ka^ socialistai nesusilauks

vidurinės srovės nusileidi
mo, perdaug išdidus užreiš- 
kimas. Proletarai-tautiniu- 
kai neužilgo savo klesinio 
padėjimo verčiami, nori ar 
nenori, turės dėtis su socia
listais; kita gi tautininkų 
dalis paskęs konservaty-

knsniopolitiz- vų ej}ege, taigi nėra kuo di-
džiuotis.

Kokios tos klaidos, kurias 
socialistai turėtų pataisyti? 
"Sandara” ve kaip jas išoa- 
rodo:

"Visypirma nupeikiama už
tai, kad Brooklyno seimo 1914 
m., tautininkai sulaužę nutari
mus. Neteisybė. Tautininkai

žinoma, nepildymas ano nuta
rimo už keitę jiems primesti 
negalima. Tokių nemalonių 
pasekmių kaltė ne vien tauti
ninkams priguli, bet ir sociali
stams, kurie tuomet praktika
vo savo girnas su tautininkų 
grūdais. Tik atminkite, kad 
kai-kurios tautininkų rezoliu
cijos buvo socialistų tame sei
me atmestos vie dėlto, kad jie 
neįgytų įtakos žmonių tarpe., 
Argi galima tokius darbus, 
girti ir sakyti, kad socialistai 
pasielgė puikiai, o 1 
prastai.”
Nors, tai pasenęs ir jau 

savo laiką atgyvenęs daly
kas ; nors beveik visai visuo
menei jau žinomos tos prie
žastis, dėl kurių minimame 
seime skilimas Įvyko, tečiaus 
"Sandara" teisina tautinin
kų pasielgimą, nors gyveni
mo bėgis faktais prijiarodė. 
kad socialistai, neleisdami 
velti Į šelpimo darbą poiiti- 
kosF visai neklydo. Tauti
ninkai savo "autonomijos” 
fondą priversti buvo vėliaus 
krikštyti į "neprigulmy- 
bės" fondą. Tas faktas jau 
parodė, kad jie klydo, o bet 
dėl tos savo klaidingos nuo
monės jie net šelpimo reika
le nuo bendro darbo atsime
tė. Tat pasakyt, meldžia
mieji, už ką socialistai turi 
atsiprašinėti ?

Bendras su socialistais 
darbas tautininkams bus 
galimu tik tuomet, kada jie 
pripažins social-demokrati- 
jos principus sau remtinu 
reikalu. Socialistų laikinu 
nesutikimu remdamiesi, 
gerbiamieji, da nedarykit 
išvedimų rytojaus dienai.

True translation filed arith the poat-master at Boston, Ma«s, July 
24, 1918, as required by the Act of October 4, 1917.

Delei išvaikymo SteigiamojoSeimo
_ Delei išvaikymo Steigiamojo Ru

sijos Seimo buvo labai dau^ pioct,' 
šios šalies laikraštijoj. Sekamas 
straipsnis yra paimtas iš Maksimo 
Litvinovo knypos, išleistos Anodi
joj, ir išaiškina klausim#, kodėl tų 
susirinkimų bolševikai išvaikė.

Didžiausiu bolševikų val- 
£.:7_iZ: džios prasižengimu skaito- 

tautininkai' “» ^vaikymas Steigiamojo 
beimo, kuns, po daugelio 
atidėliojimų prie Kerenskio 
valdžios, buvo sušauktas 
bolševikų vyriausybės. Ir 
ištiesų išrodo nepateisina
mas prasižengimas prieš de
mokratybę, kuomet valdžia, 
kuri pati vadina save socia- 
listiška, užgniaužė tokią Įs
taigą, kurios buvo pagei
daujama per kelias gentkar- 
tes, už kurią nuo 1905 metų 
revoliucijos patįs bolševikai 
kovojo karščiau da negu ki
tos partijos ir, pagalios, ku
ri prie dabartinių aplinky
bių rodėsi vienatiniu keliu 
išeiti iš naminės karės, kuri 
gręsė visam kraštui. Ar 
reikia tad aiškesnių priro
dymų, kad bolševikai min
džioja liaudies valią taip, 
kaip darydavo aršiausi ty- 
ronai; kad jie bijosi tautos, 
kuri susirinkusi i augščiau- 
sį susirinkimą, koks tik de
mokratijai yra žinomas, ga
lėjo išduoti jiems per savo 
atstovus verdiktą, ir kad 
vienatinė jų galybės para
ma, tai kareivių durtuvai ir 
darbininkų kumščia ? Nes 
argi netiesa, kad iš pirmos 
dienos Steigiamas Seimas 
parodė, kad didelė jo didžiu
ma buvo bolševikams griež
tai priešinga, ir argi ne dėl 
šitos priežasties bolševikai, 
kurie leido laikyti i tą Sei
mą rinkimus ir pačiam Sei
mui Įvykti, tuojaus jį išvai
kė?

Tiems, kurių idėjų tvar
ka vis dar Hrįksta^rie senų
jų buržuazinfe demokraty-

Frue translation filed with the post-
>iaster at Boston. on Juiy

24, 1918, as reąuired by the Act of
>ctober 6, 1917.

VOKIEČIŲ SOCIALDE
MOKRATIJA LAUKIA 

SĄJUNGININKŲ 
LAIMĖJIMO.

Upton Sinclair, autorius 
nums žinoma veikalo "Rai
stas” (The Jungle), prieš ne- ______  _ -

^ės tradicijų, bolševikų opo- 
nentų argumentai išrodo ne- 
sumušami, bet geriaus į ap
linkybes prisižiūrėjus ir pa-

i ninkiškai-ukininkiškos So-j
! vietų Respublikos ' Steigia- ’^v^lIlvIIIvSIOS 
masai Seimas įvyko sąvaite 
vėliau, kuomet susirinko Vi
suotinas Rusijos Sovietų 
Kongresas, prie kurio tuo-

i »aus prisidėjo ir Visuotinas 
Rusijos Ūkininkų Kongre
sas. Abudu tuodu kongre
su milžiniška baisų didžiu
ma užgyrė Liaudies Tary
bos pasielgimą ir darbus, ir 
išrinko pastovų jungtinį pil
domąjį Centro Komitetą, 
kuris atstovaus Rusijos dar
bo mases ir veiks kaipo vy- 
nausis Įstatymdavystės ir 
kontrolės autoritetas. Poli
tinis to kūno sąstatas paro
dė aiškiau negu kas kita, jog 
Steigiamasai Seimas, kurio 
didžiuma buvo priešinga 
bolševikams, neteisingai 
reiškė liaudies mintį, o tai 
daugiausia dėl to, kad rin
kimų metu, kaip ir prieš- 
rinkminėj agitacijoj, kaimų 
ūkininkai dar nežinojo apie 
gilų skilimą tarpe social-re- 
voliucinionierių, kurių visi 
kalbėjo apie taiką ir žemės 
socializaciją. ir už kurių 
kandidatus jie balsavo kai) 
kad jie butų vis dar viena 
oartija. Tarplaikyje, kuris 
išėjo nuo tų rinkimų iki Vi
suotinojo Rusijos Ūkininkų 
Kongreso, jiaaiškėjo netik
tai skilimas tarp tos parti
jos "kairiųjų" ir "dešiniu- 
ių", bet ūkininkai sužinojo 
jau ir skirtumą tarp tų dvie- 
■ų sparnų. Ir jeigu rinki
mai i Steigiamąjį Seimą bu
tų daromi dviem mėnesiais 
’ėliaus, jie butų davę didelę 
lidžiumą bolševikams.

Maksim Litvino v.

Valstybės.
Pasauly yra kelios mažy

tės valstybės-republikos, a- 
pie kurias beveik niekad 
nieko nesigirdi, o daugybė 
žmonių nei nežino, kad jos 
ant žemės paviršiaus randa
si. Kelios tokios "valsty
bės" randasi Europoje, bet 
jeigu jos butų ant mėnulio, 
tai nei kiek mažiaus apie jas 
žemės gyventojai žinotų. 
Net ir žemlapiuose nevisur 
jas galima užtikti, nors sa
vo gyvenimu ir savo gerbū
viu ne su bile viena didžių
jų valstybių jos mainytų/

Viena indomiausių tų mi- 
niutariškų republikų * yra 

St. Gust republika, gulinti 
■ant vienos iš labiausiai ati
tolintų Pinerėjų salų, at
skiriančių Ispaniją * nuo 
Francuzijos. Žemės ploto 
žvilgsniu St. Gust republika 
yra mažiausia savistovė 
valstybė pasauly. Užima ji 
nepilnai vienos keturkam
pės mylios žemės plotą. Gy
ventojų turi 130 galvų. Ne
priklausoma ji todėl, kad 
randasi tokioj neprieinamoj 
vietoj, kad jokiai valstybei 
neapsimoka vargintis, kad 
skverbtis ir brukti jai savo 
valdžią. Jinai Užima taip 
smarkiai nuolaidų kalno šo
ną, kad net paprastų laido
tuvių ten nėra galima atlik 
ti, nes grabą ant rankų neš
ti jokių būdų nėra galima. 
St. Gust gyventojai tam rei
kalui nuo kalno viršūnės Į 
pakalnę padirbo žemėje lo- 
ri, kuriuomi virvėmis pari
ję nuleidžia nabašninką pa- 
'falnėn, kur yra kapinės. 
Republikos prezidentą, ku- 
tis sykiu yra assesorium ir 
mokesčių kolektorium, o 
taipgi ir teisėju, renka ”ša- 
’ies Taryba," susidedanti iš 
ivilikos narių, visų pilname
čių republikos ' gyventojų 
penkiams metams renkamų.

Apie 150 mylių atstumoj 
nuo St. Gust republikos ran
dasi kita satistovi "valsty
bė," vadinama Andorra 
Respublika. Tasai kraštas 
:aipgi beveik visai nepriei
namas, gulintis Pinerejų ry
tuose, turi gyventojų apie 
7,000. Andorra apskelbė sa
vo nepriklausomybę da IX 
simtemetyje. Kraštą valdo 
"Šalies Taryba", susidedan
ti iš 24 narių, kurių prieša
kį’ stovi prezidentas, 4 me
lams renkamas. Vyriausiu 
gyventojų užsiėmimu yra 
žemdirbystė, gyvulių augi
nimas, prekyba vilnomis ir 
kontrabanda. Žmonės ma- 
onaus budo, darbštus, sve
tingi ir karštai mylintįs sa
vo nuosavybę, kurios apgy
nimui visuomet gali pasta
tyti armiją iš 1,100 vyrų.

Gyventojų skaičiumi ma
žiausia republika yra Tavo- 
ara, gulinti ant mažai žino
mos salukės, šiaurių link 
nuo Sardinijos pakraščio, 
užimanti apie pusę ketur
kampės mylios plotą. Dau
gelis žemlapių ir geografi
jos knygų visiškai ignoruoja 
esybę tos republikos, tečiaus 
tisgi tai yra laisvas ir ne- 
oriklausomas kraštas, tu
rintis apie septyniasdešimts 
gyventojų! Travolara savo 
nepriklausomybę apskelbė 
1886 metais, atsimetus nuo 
Sardinijos. Travolarai nu
metus nuo savęs monarchiz- 
mo jungą, nieks ten prieš tai 
neprotestavo ir nuo to laiko 
per 70 metų gyvuoja* ji sau 
nepriklausomai, laisvai ir 
laimingai. Valdosi rinkti
nės valdybos forma. "Ša
lies Taryba" iš šešių narių 
renkama šešiems metams, 

’arybos pirmininkas yra 
republikos prezidentas, bet 
visi tie valdininkai negauna 
jokios algos už savo tama- 
vimą "šalies" labui.

singumą. Ir . pasirodė, kad 
jis neklydo. Revoliucija 
pradėjo slūgti, ir butų visai 
nuslugus, jeigu bolševikų 
sukilimas nebūtų padėjęs 
sovietams paimti valdžią Į 
savo rankas. Centralis ir 
vietiniai sovietai virto vals
tybe, o jų galybę patvirtino 
visasvietinis buržuazijos 
boikotas. Koks tad butų sen- 
sas leisti Steigiamam Sei
mui apsiskelbti šalies auto
ritetu ir nustelbti sovietus? 
Jokio. Sovietų viešpatavi
mas reiškia viešpatavimą 
revoliucinių klesų, darbinin
kų ir smulkesniųjų ūkinin
kų, kuomet Steigiamojo Sei
mo viešpatavimas reikštų 
sugrąžinimą valdžios toms 
klesoms ir partijoms, kurios 
be mažko nepalaidojo revo
liucijos ir nepavergė eko
nomiškai ir politiškai betur
čių klesų. Pasakysit, nejau
gi socialdemokratai butų 
prie to daleidę? Nejaugi 
jie butų griovę patįs savo 
daibą? Nejaugi jie išplė
šė valdžią iš buržuazij*os 
rankų ir pavedė ją darbinin
kų klesai vien t^k dėlto, kad 
paskui vėl ją iš jų atėmus ir 
sugrąžinus jų priešams? 

Manyti apie tai, žinoma, bu
tų absurdas. Bet prieš bol
ševikus tuomet stovėjo to
kia dilema: Rusija turi į- 
steigti arba naujos formos 
valstybę, valstybę darbinin
kų ir kaimiečių, prie ko toks 
Steigiamas Seimas, kokie 
visuomet įvykdavo buržua
zijos revoliucijose, butų gry
na nesąmonė, arba Steigia
mas Seimas turi būt revoliu
cijos rūmo vainiku, prie ko 
didžiausia nesąmone ir klai
da butų buvusi bolševikų 
vedamoji socialė revoliucija. 
Bolševikai pasielgė logiškai 
pasirinkdami pirmąją dile
mos dalį. Kiti, pasirinkda
mi antrąją dalį, taipgi elgė
si logiškai, nes jie stojo už 
buržuazinę valdžią. Turint 
nors kiek logikos juk negali
ma tuo pačiu laiku priešintis ( 
buržuazijos valdžiai ir rei
kalauti, kad vietoj sovietų 
kalbėtų Steigiamasai Sei- Į 
mas. Ištiesų gi, tai Seimo 
šalininkais buvo ir vis dar 
tebėra tie žmonės, kurie prie Į 
Kerenskio valdžios patįs i 
Seimui arba priešinosi, arba 
atidėliojo jį, nes tuomet jie 
turėjo pamato bijotis, kad 
liaudis nepaimtų ant jų vir
šaus; jie stojo karštai už 
Seimą tiktai tuomet,’ kuo
met po bolševikų revoliuci
jos jie pamatė, kad Steigia
masai Seimas yra vienintelėj 
jiems proga atgauti nors da-;

Tūli lietuviški bolševikai 
nuėję i vysk. Mickevičiaus 
neprigulmingą bažnyčią, sė
dėdami priešakynėse sėdy
ne^ mušėsi abiem rankom 
Į krutinę, sakydami: "Susi
milk ant manęs grieš...”

Tokie tai bolševikai pas
kui atėję susirinkiman da
ro Įnešimus, kad uždrausti 
socialistam lankyti tokias 
rietas kaip bažnyčia.

Mnys.

"Apžvalgos” num. 5 d. V. 
Rudaitis berašydamas strai
psni "Draugai, nesididinkite 
sau teisių,” "sukritikuoja” 
mano P. K-ui paduotą įneši
mą link sąjungos susitarimo 
su "Laisve.”

Tą Įnešimą kritikavo ir d. 
Stilsonas; prieš jį balsavo ir 
d. Jukelis tik todėl, kad jo 
santikiai su "Laisve” pablo
gėjo. JĮ "sukritikavo” ir 
balsavo prieš jį d. Kairys to
dėl, kad d. Stilsonas jį kri
tikavo, o Jukelis prieš bai

lį pirmutinės savo galybėsJ savo, ir d. Ramanauskas bal- 
-------——a savo taipgi prieš jį todėl, 

kad jis mano (mat aš esu de
šinysis social-patriotas, o 
jisai tarptautinis kairysis, 
ir bolševikas). Visi tie drau
gai tą mano Įnešimą jei ne
skaitė, tai nors matė, bet d. 
Rudaitis jį "sukritikavo" ne
tik neskaitęs, bet nei nema
tęs! . J. P. Raulinaitis

r -

Musų "tarptautiniai’’ kai
rieji bolševikai pastaruoju 
laiku apskelbė karę socialis- 
tams-inteligentams; jie agi
tuoja prieš juos žodžiu ir 
raštu, ir kaip matyti, tai ne
užilgo kuri nors kuopa pa
darys Įnešimą sąjungos re
ferendumui, kad visus inte
ligentus išvaryti iš sąjungos. 

Kaip mane gyvą matot, 
toks įnešimas kaip tik ir iš
eitų sąjungai ant naudos. 
60 kuopa tokio įnešimo lau
kia su parėmimu.

Toiiaus galima butų pada* 
ryti įnešimą, kad sąjungie- 
čiams nevalia skaityti jokių 
laikraščių bei knygų. Da to* 
liaus uždrausti lankyti viso- ; 
kias mokyklas, ir tada tai s 
sąjunga pataptų tyra prole- 
tariatiška, tarptautiška, ir < 
bolševikiška. J. P. R.

lifestą ir dabar surinkęs ži
nąs apie jo išsiplatinimą, 
skelbia *

-Manifestas plačiai papli- ZSuš'ZĮaSteojt 
tęs ir diskusuojamas Anglį- ^,5^ priembįjų branjį. 

.Austialijoj, njmo tuojaus posiivJ.s,
f® kad pavartotą

joj. Tik yra viena šalis, kur 
nieks jo nepaliečia ir ta ša
lis, tai Vokietija.
Kautskį, ”Die Neue Zeit 
žurnalo redaktorius, abel- 
nai pripažintas vokiečių So
cialdemokratijos intelektu
ale viršūne, keliuose savo 
nin1aUOk^^°t^nnv^aiŠki' MokiS

•Tsmenvte T vrt tas. kur augščiau-
. , v- X.. ta ’ šia gale turi prigulėti darbi-
.ad vokiečių socialistų par- nin£ams ir iresniems u- 
,ija negali nieko veikti, dėl- kininkams. arba j, neprieis 
o nei nebando ką-nors veik- j ni k LJ 

ti. Jie negali sulaikyti ka- d • f savo nriešu na 
p?bandytM B smaugta, šitam užreiški- 

JU organiza- j tuomet nepritarė net 
2ija butų išnaikinta į dvide-šimts keturias valandas. aitimiausi Lenino draugai. 
Bet — sako Kautskis — ir P0^0 S1 <Hdu £al1. prašą
lą vra tas svarbus dalvkas lintl ls valdzios buržuazijos 
I ri LJS kles^? kovodami už
pasisekusiai* *karef ateina valdžios Sovietam
musu Ss ’ ’ bolševikai vis dar negalėda-

/Dviems metais pirm ka- ™ 
rei prasidėjus, aš aplankiau • *

Sęi- 

?eikti\ą Bet^tssAvmas būro1
vis tas pats: 'Mes niekoiS„TI”^S,ZUOa’s b“Ta’
veikt negalim iki po karei.’ 
Tuomet aš pastebėjau, kad 
jie nori, idant ateinančioj 
karėj Vokietija butų sumuš
ta. Ir be jokios išimties bu
vo man atsakyta: Tas yra 
vienintelė mums proga.’ ” • .

Sinclairo raportas baigia-P 
si paaiškinimu, kad tas yra P v 
_c>XtaPpVTtartak,et^uto^ 

sako Sinclair: ‘ ftali'nepano’rčt ąti-
”Jie visi visa savo siela ir dVot sav0 pn?sams; Į** 

širdžia stovi už sąjunginin- ninas su jais nesiginčijo, bet 
kus ir laukia pageidaudami laukė, pakolpatįs atsitiki*

nimo, tuojaus pasirodys,

Karl
J?

majį Seimą bolševikų prie
varta buvo netik neišvengia
ma, bet ir visai pateisinama. 
Kuomet balandžio pabaigoj 
Leninas sugrįžo Rusijon, ji
sai, aiškiai permatydamas 
busimus nuotikius, tuojaus 
užreiškė, kad Rusijos revo
liucija prieis arba prie So-

;bininkai ir ūkininkai, iš ku
rių buvo susidaręs Sovietas, 
geruoju pasitrauksią į šalį, 
užleisdami savo vietą bur
žuazijai. Neatėjo j jų gal- 

ivas ta mintis, kad buržuazi- 
•ati gali atsisakyti nuo 

------ jos, apskelbdama jai 
visuotiną boikotą, arba kad

L. Svirno Fondo . nepriėmė. ^ar& tikslams, priešingai "Sįi
nors tafėsi jo įsteigime su so
cialistais. Kada pamatė tau
tininkai, kad su socialistais 
nesusitars, išėję sutvėrė savo 
Autonomijos ir LGF.

pageidaudami laukė, pakoljjatįs atsitiki-
Po to, Vokietijos pralaimėjimo.” mai parodys»jo pozicijos tei-

Staiga pabudusi jų sąmonė 
apie demokratybę buvo tik
tai išreiškimas to apsivilimo, 
kuris kilo pas juos, kuomet 
jie pamatė, kad iš jų rankų 
išspruko jau paskutinė pro
ga.

Taigi, Steigiamojo Seimo 
išvaikymas reiškė galutiną 
įsteigimą Sovietų valdžios, 
tai yra, proletariato ir ūki
ninkų diktatūrą, pakol visa 
draugija nebus perorgani
zuota taip, kad klesos joje 
butų visai panaikintos ir 
kiekvienas Rusijos pilietis 
galėtų naudotis pilnomis sa
vo teisėmis. Bolševikus ga
lima butų kaltint tiktai ta
me, kad jie pirma nesuprato 
savo kovos šauksmo "visa 
valdžia sovietams” prasmės 
taip, kaip ją suprato jų va
das Leninas, o patyrė apie 
tai tiktai susidūrę su įvyku
siais faktais; bet tai yra kal
tė, kuri neturi nieko bendra 
šu tais apkaltinimais, ku
riais taip mėgsta į juos svai
dyt Rusijos ir užsienio bur
žuazija už padarytą perver
smą, uzurpaciją ir sumin- 
džiojimą demokratybės 
principų. Tikrasai darbi-

Pagal paskutinį cenzą, pa
darytą 1915 metais, Bosto
nas turi 745,439 gyventojų.

v
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Km nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

SPRING VALLEY, ILL. 
Klerikalų melagystės.

Kunigų "Draugo”, ”Dar- 
bininko” ir kitų "katalikiš
kų" laikraščių išmokyti 
žmeižti ir meluoti mūsiškiai 
katalikai nesykį savo kovo
je prieš socialistus nueina 
iki tokių niekšysčių, kokių 
gėdintųsi ir paskučiausis 
latras.

Vietiniai musų klerikalai 
ilgai meluodavo; sykiais 
skelbė, kad čianykščiai lietu
viai socialistai baigia nykti, 
kitąsyk, kad tie socialistai 
jiems yra baisiausiu pavoju
mi ir tt. Dabar vėl "Drau
go” 152 num. čianykščiai 
musų klerikalai, vargoninin
ko vadovaujami, paskelbė 
vieną žemiausių savo melų, 
buk socialistai sumušė kata
liką renkantį parašus po 
protestu prieš kaizerį. Kle
rikalai prirašę begėdiškų 
melų, pavadino tatai protes
tu prieš socialistus; pasira- . 
šė po tuo "protestu” sumuš- ' 
tasis vargonininkas ir de- j 
sėtkas kitų dideliii ^e^ių, 

•pasiuntė jį į 
pažemindami 
save. Vietos 
yra gerai žinoma, 1 
”sumušimas” buvo, 
taujančiam žmogui tik juo
ką padaro. Bet klerikalai 
gėdos neturi. Nors vieti
niams yra žinoma, koks tas 
"sumušimas” buvo, tečiaus 
musų sumuštieji gal mano, 
jog per spaudą galima bent 
tolimesniems primeluoti. Jie 
turbut nežino, kad per tą 
spaudą galima ir teisybę pa
rodyti ir tiems sumuštiem- 
siems da naują guzą duoti.

Dalykas buvo ve kaip: Pe
reitą gegužės mėnesį vietos 
klerikalai sušaukė viešą su
sirinkimą P. Jonaičio svetai
nėje, kad išnešus prieš kai
zerį protestą. Susirinku
siems jie pakišo Bielskio 
biuro sutaisytą veidmainin
go protesto blanką, reika
laudami parašų. Bet socia
listai tuoj išparodė šito kle- 
rikališko protesto veidmai- 
ningumą, kad protestuoja
me prieš kaizerį, bet prieš 
tuos, kurie tam kaizeriui pa- : 
gamino dokumentus, jog' 
"visa Lietuva jau apsispren- tuos vardus nėra suvogęs 
dė ir liuosu noru atsiduoda savo melui, kaip vogė žmo- 
Vokietijos giobon, reikalau- nių vardus klerikalų veid- 
dama iš kaizerio paskirti jai{mainingam protestui, 
tik savo princų už monar-. Tai mat kokiais irankiais 
ką, —pnes šitokius Lie- kUrik-alai VavaIo ™
tuvos išdavikus Amerikos 
klerikalai neprotestuoja, nes 
tarpe tų kaizerio talkininkų 
juk randasi ir Amerikos kle
rikalų atstovas kun. Bal
tuška. Socialistai tad parei
kalavo, kad 
tuota prieš 
pavergėjus, 
jais butų!

Taip socialistams dalyką 
išaiškinus, musų klerikalai 
pasijuto pagautais veidmai
niavime. Jie norėjo savo 
protestu apjuodinti soeialis- 
tus ir pirmeivius, bet susi
rinkimas davė jiems moralį 
antausį.

n-, . v* i • uz< niemiiiiiia Kata-Taip negarbingai pralaijlikų tikėjimo ir valdžfos. Bet 
meję savo surengtą pnes kad miesto valdžia jau žino- 
soeialistus ofensyvų, klen- j0 skundiku praneši-
kalai. dudoriaus vedami, nu- mo> kas rodoma v ;ižkina.

O

"Draugą” 
net patįs 
lietuviams 

koks tas 
Pro-

butų užprotes- 
visus Lietuvos 
nežiūrint, kas

kus surinko, bet visgi šitų 
vardų pasirodė visai mažai. 
Žmonės jau žinojo kame da
lykas ir nesirašė po klerika
lų rezoliucija.

Nenusisekus ir tam pro
testo mitingui, dudorius pra
dėjo landžioti po žmonių 
stubas, rinkdamas parašus. 
Jis užėjo vieną vakarą apie 
9 vai. Į S. Gaulio namus. Na
muose buvo tik tris mergai
tės, kurių vyriausia — 15 
metų. Dudorius prigavin- 
gais budais prikalbino mer
gaites pasirašyti ir tėvų 
vardus parašyti. Parėjus j 
namo tėvams ir mergaitėms 
papasakojus apie dudorių, 
Gaulienė tuojaus nuėjo pas 
vargonininką ir pareikalavo 
išbraukimo pavogtų jų var
dų. Dudorius išvarė mote
rį lauk. Tuomet Gaulis 
kreipėsi prie advokatų, bet 
kad tie irgi ”geri katalikai,” 
tai iš jų rodos negavęs nu
sprendė pats su dudorium 
atsiteisti. Dudorius, turbut, 
iš advokato patyręs apie 
Gaulio nuosprendį, atėjo pas 
Gaulius ir jų vardus ant 
blankos išskuto, tik atsisa
kė išskusti mergaičių var
dus, užreikšdamas, kad tai 
jau jo dalykas, o ne tėvo. 
Tėvas tuomet parodė, kad 
jis savo namuose ir šeimy
noj yra ponu, apkumščia- 
vęs begėdį arogantą išmetė 
lauk per duris pasilikęs 
protesto blanką. Išskutęs 
savo mergaičių vardus jis tą 
blanką sugrąžino dudoriuil 
atgal.

Tai ve kaip tikrai buvo. 
St. Gaulis niekad nebuvo ir 
nėra socialistu. Jis yra toks 
pat katalikas, kaip ir kiti 
parapijoms, tik matyt dau
giau protaujantis ir supran
tantis, kad klerikalai kata
likų vardais dangsto savo 
juodus darbus, dėlto savo 
vardo nedavė ir jo vardo| 
vagį pamokino būti 
gesniu.

Akyvaizdoje šitų faktų 
negut tik tokiais begėdžiais, 
kaip tasai dudorius, reikia 
būti, kad rašyti melus, jog 
socialistas sumušė nekaltą 
žmogų ir tą melą paliudija 
net desėtkas žmonių! Norisi 
abejot, ar tik tas dudorius'

I

teisin

klerikalai kovoja prieš pa
žangą ir teisybę.

šilakojo Kvietkas.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Prakalbos.

Liepos 10 ir 11 čia buvo Si- 
mano Daukanto Dr-jos su
rengtos preiekcijos. Tam 
tikrais paveikslais iliustruo
tas prakalbas sakė d. Tadas 
Kučinskas, universiteto stu
dentas, išparodydamas dva
siškuos darbus. Žmonės to- 

į kiomis prelekcijomis buvo 
labai patenkinti, išskyrus 
kelis vyčius, kurie nubėgo 
miesto valdžiai skųsti "be
dievius” už niekinimą kata-

jo pirma skundikų praneši

ma, tai skundikai muilų lai
mėjo.

sprendė šaukti kitą susirin
kimą, tik jau bažnytinėj sve- lll^(V, 
tainėj, kur tikėjosi tų baisių Liepos 13 d. kalbėjo 
Jiems sociahsttĮ nebusi? ir Dr. j. š|iupas ? 
jiems pasiseksi? komuflax?'surengė SLA 60 kuopa.

< • « • f *~^«* %*p'®* J vica

i k3 *r kitur, kas "Keleivio” 
skaitytojams jau žinoma ir 
neverta nei kartoti. Tik

v* čia 
Prakalbas 

padaryti. Į šliupe tą patį čia kalbėjo,

buvo jau ir vietos klebonas.1 
Jis išbarė socialistus, kam 
je pasmerki? įgrskupa Kwe- tiek rtFkia pasaknį'kad jau 

reikia tik gerbti...
Nežiūrint to, kad tasai mi

nimas dudorius šiame susi
rinkime pats žinomų sau> 
žmonių vardus po protestu 
parašė visai negavęs tam lei
dimo, kitus privertė pasira
šyti, trečių vardus per vai-

vičių, kuri kaipo mokslinčių ir ŠIiupas prade<ia u paįį, 
I giesmę giedoti, kaip ir Rač- 
kus, buk socialistai užmušė 
kun. Žebri, Zalatorius — ir
gi socialistas — pavogęs 40,• 
000 dolerių ir tt. Kam-kam, 
bet Šliupui šitokius šmeiž
tus skelbti, tai jau nepritik
tų. Dainorius.

I

ka .d("i 4
:*g-g

t.iWirkfjai AucįHtMtim Ruiiet Tur- 
kwų ir Efi»tifiku C^aretu Pasauly

c-

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

X

I rūmų apie Lietuvos likimą, 
skaičius protesto rezo

liuciją, kunigas pašoka ir 
pradeda "kritikuoti" rezo-

LAWRENCE, MASS. 
11a r Liniukai u

Liepos 10 dieną 
džios atstovas

imtjo.
čia vai- i

— sutaikė .. . , ----
reikuojančius Wood Mills -1UC1J& kad J! užgaunanti 
Washington Mills audė Jus. ’ f^aiikų^ šventus jausmus, 
laimėjo 50-tą nuošimti, i « da. šventas tėvas galįs 
g šiol minėtų dirb- llzP<bP'». jei lietuviai tokią 

| tuviu audėjai skundės savo Tczeuuciją priimtą. Pirmi- 
' uždarbiu. Mat, tose dirbtu- 
: vėse užmokestis už audimą 
! buvo mažesnė negu kur kr 
i t u r. 'Turėjo i 
i tėję 20 dol.. ta 
i vadinamą ’ pren 
tiek neužtlirbda 
miją duodavo 
Laoe.i’ premijas 
bet mokės daugiau 
bą.

ninkas paaiškina, kad rezo- 
imciją rašė ne laisvamaniai, 

.kaip kunigas pasakoja, bet 
visų dalyvaujančių draugijų 

i atstovai ją sutaisė, remda
mies: faktais. Tarp tų re- 
z liucijos parūpintoje buvo 
ir parapijoms. Kunigas pa-

■ matė, kad čia jam. ne bažnv- 
ičia, kur lik jam vienam gaii- 
jma kalbėti, nusigąsta. Tuo
■ tarpu vienas jaunas vyras 
iš publikos paima balsą ir 
paaiškina, kad rezoliucija 
turi būt priimta taip kaip y- 
i'a; Kad reikalinga pasmerk
ti visus tuos, kurie Lietuvą 
paveda kaizeriškam tiespo- 
rizmui, nc-žiurint kas tuo- 
P'-ktadariu butų. Kunigas 

(tad atsistojęs sušuko: "Visi 
geri katalikai pakelkite ran-

ir eikite lauk paskui 
mane.” Paklusnios davat
kos ir vyčiai komandą išpil
dė. i ečiaus netrukus vėl 

;r. daugelis jų sugrįžo, tik jau 
prasi lavinęs ’oe ,Ji« sugrįžo del-

iš tokio aiš-!' ?‘ ^ad išardyti likusių žmo-
■ ' ’ posėdi. Pradėjo iš visu

irusių
Kuris

■ tuojaus apsupo jį i 
šių, grasindami savo juoda
šimtišku kerštu. Kad nekil
tu tragedija, vaikinas, bu-

ir
ra-

o 
vy-

i* 1,> •’bti sąvai- 
tdavo taip 
f’. Jeigu 
, tai pre 
m Danijai 

panaikint 
už

uzeirbti 
ii gauda
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dai-

"N ezaležninkai."
Skaitytojai pamatę 

galvį, manys, kad bu: 
čia aiškinama apie taut 
bažnyčios sektą. Aš či 
bandysiu aiškinti. Aš 
noriu pranešti pažam 
siems lietuviams, kurit 
nuo Romos agentų ats 
tė, kad nesiduotų mi 
savęs kitiems. Skir 
tarp prigulmingų ir n 
gulmingų yra nedaug, 
starieii taikosi pri 
so; negązdina pr 
velniais, nes 
katalikas daro i 
kinirno sau juokus 
gus žiuri kaipo i L 
čius. Pamenu 
ganizavo kun 
pas) AlicKevici 
nepri.gui 

tūli s
n 

is y? 
minkąs kun. 
pasirodo, kad jis daro tokį T?, 
pat biznį, kaip ir rymiokai/1^

Teko matyt "Keleivy" dvi 
korespondencijas anie M. i 
prakalbas, kur išgiriamai 
kalbėtojas ir tik nepriskai-.

Ibos prie dar-' 
aišku, kad į 
simpatijos! 

ai]> ir iš: 
o gavus, 
daugiau ’ 
daugiau; 

biznio.! 
nuo pačių jo 

r i su-;r 
parapi- 

vy sKupu 
imt duo-TA • ~ ' I\eis' 
daugiauiš 

e puikus

ant- 
jau

* »

oe Kunigo

Praaėjo iš visų 
šaukti tam vaikinui^ 

užgyrė rezoliuciją, 
visų pu-

ir i kuni- 
■‘ievo kup-j 

kuomet or-i 
(ar vysku-’ 

is Laurence
Įmingą parapiją, tai 
socialistai tam prita-iv 

es manė, kad Aiickevi- ™mas g«na šalto kraujo i 
yra tokiu kaip nabaš-!ls?ai.n^ngas’ Pa?ikė.!į ir 
— 1..... Dembskis. Betjniiai. 1S svetainės išėjo,

; gauja oavatkų ir avinų 
'įčių sekė paskui iki durų.

•Juodašimčiai neiškentė ir 
savo purvinų nagų prie 
žmogaus neprikiše.

Reikalinga butų, kad su
sipratę lietuviai šito dalyko 
nepraleistų, tik parodytų 
vietos valdžiai, kam tarnau
ja musų kunigija ir jos pasė
kėjai. Geraširdis.

h;

tomą jo praka 
bininkiškų. čia 
jie nori gaut 
kaip iš katalikų, 
lai. vos visuomen 
simpatijos, 
parapijų, 
parapijų,

Teko gir 
parapijonų.

es, 
, tvert 
O kada 
daugiau 

dėt i 
, kad jie nor 

organizuot daugiau 
ju ir paskui būvant 
turėti šiltą vietą ir 
klės iš parapijonų. 
dau g i a u pa sek ė j ų, 
doleriu. Ar ne 
šventimas?

Iš to aš darau tokį 
mą.
Lai tveria parapijas, 

išnaudoja tuos, kurie 
dasi ir kurie nori, bet mums 
pirmeiviams, o ypatingai so
cialistams, nėra jokio reika
lo prisidėt prie mulkinimo 
darbininkų ir pritart ar tai 
kunigužianis arba tautiš
kiems, nes jie ir vieni ir kiti 
stabdys kiekvieną progresą 
kaip tik turės pas darbinin
kus įtekmės ir galės juos 
mulkint. A.

ai.

VALFARAISO, IND. 
Iš moksleivių gyvenimo. 
Kaip jau žinoma, Valpa- 

aiso universiteto mokykloj 
randasi ne menkas lietuvių 
jaunimo būrelis.- Jie nors ir 

i užimti mokinimos reikalais, 
la, ’jpt visoj ne visai išst-irti n-

O O 1 pasi

išve

Lai
duo-

bet visgi ne visai išskirti ir 
musų visuomenės judėji- ’ 

mo; iškilusius visuomeniš
kus klausimus bando rišti ir 
gvildenti, kiek pajiegia.

Valparaiso lietuviai moks' 
leiviai turėdavo mokyklos 
valdybos leidimą laikyti la
vinimosi vakarus, kuriuos 
laikė kas savaitė. Tečiaus 
tūlų mūsiškių atžagareivių 
pasidarbavimu mokyklos 
valdyba tuos musų lavini
mosi vakarus sustabdė, nes 
mat buvo primeluota, kad jie 
sunaudojami "blogiems tiks
lams."

Liepos 12 d. buvo čia lie
tuvių moksleivių parengtas 
vakaras. Paskaitą skaitė 
d. A. Bimba temoje "Mokslo 
ir prietarų kova.” Paskaita 
buvo nuosaki ir aiški, te
čiaus tūliems musų "stu
dentams” pasirodė neaiški ir 

;je prelegentą apipylė savo 
ivsokiais klausimais. Klau
psimai buvo atsakyti. Ant 
programo buvo pasižadėju- 

isių gana daug musų "veikė
jų.” tik jie nepasirodė. 

Į Nutarta pasikviesti su 
'm ekalba daktarą šliupą, tik 
kelionės lėšas palikta pa- 

(čiam Šliupui užsimokėti. Ne
žinia. ar tokiomis- sąlygo
mis Dr. šliupas norės va
žiuoti.

Nors musų moksleiviai ir 
iš universiteto mokslą se
mia, bet reikėtų palinkėti, 
kad jie greičiau šviestųsi ir 

.bent susirinkimuose mokėtų 
■ užsilaikyti kaip civilizuoti 
žmonės. Naujas mokinys.

I
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Kaip buvo paimta Bastilė
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j Senovės Lietuvių Dievai 
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"Perkūnas važinėjasi ore ugniniame ve
žime, prie kurio yra pakinkyti ugniniai žir
gai. Kada jis nusileidžia ant debesų ir pra
deda jais važiuoti, tai iš po jo arklių kojų 
♦tvisko žaibai, o nuo ratų bildėjimo dunda 
griaustinis.

"Kada Perkūnas važiuodamas debesiais 
pradeda pusti savo ragą, kokį vartoja pie
menis, tai iš jo seilių, kurios varva iš rago 
žemyn, pasidaro smarkus lietus.

"Kada vasaros metu saulė savo spindu
liais perdaug kaitina žemę, tai žemaitis iš
sineša rankoje gabalą lašinių ir laikydamas 
jį prieš saulę tol, kol iš jo pradeda varvė- 
ti lašai taukų, sako: ’Perkune, tavo brolis 
Šveistikas*) perilgai trunka pas moterį 
2omę. Jo veidas taip įkaitęs, kad iš jo bėga 
karšti prakaito lašai. Perkūne, atšauk jį 
atgal! Žemė trokšta matyti vėsųjį tavo vei
dą. Tavo šalti prakaito lašai bus jai ant 
sveikatos.’

’ Perkūnas turi baisią išvaizdą. Perkū
nijos metu jisai bastosi po laukus su piautu- 
vu ir užtikęs žmonių ar gyvulių, nupiausto 
jiems galvas.

"Jeigu žaibai uždega kokį namą, tai ge
sinti jo nevalia, nes Perkūnas tokią bausmę 
siunčia žmonėms už prasižengimus.

"Perkūnas turi geležines rankas. Užti
kęs perkūnijos metu laukuose žmogų ar 
gy vulį, jisai tuojaus jį pagriebia, iškelia sa
vo geležinėmis rankomis ugnį ir išsikepęs 
savo auką suvalgo. Todėl perkūnijos metu 
nereikia nei žmonėms vaikščiot po laukus, 
nei gyvulių leisti laukan. Kas nori Perkū
nui prisigerinti, tas turi paaukauti jam 
lauke kokį nors gyvulį.

"Sykį ėjo sau keliu vienas kaimietis ir štai 
i prisigretino prie jo Perkūnas. Kaimietis 
nežinojo kas yra jo palydovas ir ėmė peikti 

bri ' Tr^ingula ^ėrkuną, sakydamas, kad ne sykį esant jam 
pradėjo abejoti apie savo kelionėje jį užtikusi perkūnija, kurią uz- 
pergalę ir kad išlikus gy- siuntęs Perkūnas, o prie to da paskutinėj 
riems T” ' 
pasidavimo ženklui. Tik 
Dejaųnąyynoreio padegti pa
rako sandėlĮ^ir išsprogdinti 
tvirtovę su visa ingula ir 
kaliniais, bet ingula šito 
pikto, darbo jam atlikti ne
leido.

Kanuolės Rutilo.' V ienas 
šveicarų nuo Bastilės muro 
pareikalavo ingulai leidimo 
išeiti iš tvirtovės. Sukilėlių 
minia atsakė "Nuleisk že
mėn tiltą,” WElie ir Huilin 
pridūrė: "Galėsite sau eiti, čiotis iš Perkūno nevalia, nes Perkūnas yra 
nieko jums nedarys. Tiltas šventas, nuo jo priklauso’javų užderėjimas 
nuleista ir sukilėliai įsixei-! javĮ-U0£e jr vaisįu augimas ant medžiu

U Žmonėms nepatiko, kad nepažįstamasai 
taip giria Perkūną, o apie mieląjį Dievą nei 
nemini/) -Jie jau norėjo pagriebę svetimą
jį mušti, kaip staiga pakilo didelis rūkas ir 
sutemo; o kada rūkas išsisklaidė, tai sveti
mo žmogaus jau nebuvo. Po tam tuojaus 
užėjo smarki perkūnija, lietus pradėjo pil
ti kaip iš kubilo, ore baisiai žaibavo ir dun
dėjo griaustinis; kiekviena trioba, kurion 
tik žaibas fnušė, sudegė. Audra dūko per 
visą dieną ir ištisą naktį. Dabar tik kai
miečiai pamatė, kiek jiems blėdies perkūni
ja pridarė; dabar jie taipgi suprato ir kas 
per vienas tasai nepažįstamas vyras buvo. 
Jie pradėjo Perkūno prašyti, kad atleistų 
jiems už prasižengimą, ir ilgai po tam mel
dėsi prie jo, kaipo šventojo.’’

O štai ir daugiau Perkūno padarytų ste
buklų:

Sykį ėjo vienas kaimietis pažiūrėti savo 
iauko. Prie jo prisidėjo nepažįstamas vy
ra-. Kaimietis pradėjo aimanuoti, kad di
delė kaitra deginanti laukus, negali augti 
javai. Perkūnas tuomet nusivedė žmogų 
ant didelio ka'no, kuris stoksojo netoli kai
miečio dirvos ir kurio viršūnėj buvo duoliė, 
ir paklausė: "Ką tu matai šitoj duobėj?” 
“Nfeko!” atsakė kaimietis. O Perkūnas 
tarė: ’’Aš matau vandenį šitoj duobėj.”

Sargyba į reikalavimą neat
sakė. Nuleista tik kilnoja
masai tiltas. Pareikalavus,

tvirtovės komendantas De-

b Hlcledl llivčlo. 1 dKinaiavu? 

Į kad ingula atiduotų ginklus, j _ 1_______________

Bastilės puolimo diena šį-'sišokęs ant stalo su pištalie-’sisakė nuo savo vietos, neno-'launay nedavė jokio atsaky- 
et švęsta kaijx> taiptauti-1 tu rankoje, pradėjo savo rėdama pasirodyti priešin- mo. Tuomet iš sukilėlių mi- 
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met švęsta kaipo taiptauti-1 tu rankoje, pradėjo savo 
nė šventė. Visos Amerikos'skardžią prakalbą; jo balsas 
Suvienytos Vastijos šiemet kai varpas toj valandoj 
apvaikščiojo tą garbingą re-'skambėjo, nors paprastai 
—a:— Apvaikš- buvo mikčiojančiu: "Pilie- 

ir Ameri- čiai! Neturime nei valandė- 
Jie lės laiko sugaišimui. Pava- 

prie te apvaikščiojimo dėjosi j rymas Neckerio yra šerme- 
ne Bastilės reiškimo supra-:ninio varpo balsas, apreiš- 
timo vedini; didžiuma jų ir j kiantis visiems tėvynai

niams Šv. Baltrameijaus 
naktį. Dar šį vakarą per 
Maršinį lauką įsiveržš mies
tan vokiečių ir šveicarų pul
kai, kad mus išskerdus! 
Mums liekasi tik vienui vie
nas kelias išsigelbėjimui — 
stvertis už ginklo!" Tūks
tančiai krūtinių išdavė vie
ną griausmingą tam prita
rimą. Tuomet Desmoulins 
nuskynė nuo medžio žalią 
lapą ir užsikišo jį už skry
bėlės, kaipo ženklą. Visi 
minioj tą patį padarė; tą 
spalvą turėjo reikšti pasiti
kėjimą. Savo keliu tečiaus 
netrukus ta spalva buvo at
mesta, nes ji buvo karaliaus 
brolio grovo, Artois liberijos 
parva.

šaukiant "prie ginklo, ei : 
tėvynės sūnus!" minia per
bėgo miesto gatves, nežiū
rint to, kad’tikslas da nebu
vo visiems aiškus. Stverta- 1 
si vieno ir kito, kaip papras
tai būna tokiuose momen
tuose. Iš tūlos sankrovos 
paimta Neckerio ir Orleano 
kunigaikščio biustai, neš
ta juos iškeltus Liudviko XV 
pleciumi, verčiant visus ke
pures nusiėmimui paveiks
lus pagerbti. Kada minia su- 
biustais ėjo pro ponios Du- 
barry meilužio paminklą, ją 
pasitiko kunigaikštis Lam- 
besc, vedantis Vokietijos ka
rališkų dragūnų pulką. Jam 
įsakius, dragūnai užatakavo 
minią, keletą žmonių šužei-, 
džiant kalavijais bei trem
piant arklių kanopomis. 
Beginklė minia pakriko, bet 
šauksmas "prie ginklo” ne
nutilo. Orleano kunigaikš
tis taipgi liepė ginkluotis, o 
Piliečių Sąryšis rotužės ar
senalą atidavė žmonėms. 
Kaip paprastai tokiose va
landose, ginklų pardavėjai 
ištuštino savo krautuves, 
visi jie savo prekį atidavė, 
kad ir užmokesčio nuo ėmė
jų negavę. Žmonės iš san
krovų nieko kitą ir neėmė. 
Gvardija ėjo sykiu su bau
džia. Kada liaudis paliuosa- 
vo keletą Gvardijos karei
vių iš kalėjimo, tai netikėjo 
Gvardija ir Vokietijos kara
liško pulko dragūnams 
įsakė gvardininkus daboti. 
Jie tečiaus iš po sargybos iš
truko, kaip tik išgirdo liau
dies subruzdimą. Gvardija 
tuomet užklausiusi savo 
sargų: ”Ar laikote trečiojo 
luomo pusę?”,Dragūnai at
sakė. kad laikosi tik savo 
viršininkų. Gvardija davė 
salvą šūvių, užmušdama ke
letą dragūnų ant vietos ir iš
vaikydama kitus. Smarkiu 
maršu Gvardija atmaršavo 
Liudviko XV pleciun ir ten visų pusių pradėjo traukti 
apsistojo tvarkoje, jyasiren- žmonių būriai, 
gus į mūšį, kad atmušus ka
raliaus samdininkų laukia- Vė, stovinti 
mają ataką.

Ataka neįvyko.

voliucijos dieną, 
eiojime dalyvavo 
kos lietuvių daugybė.

po apvaikščiojimo pasiliko 
nežinančiais, ką reiškia Bas
tilė. Tokių žiniai paduosime 
čia šiek-tiek platesnį Bas
tilės puolimo paminėjimą.

Revoliucijai susiaurinus
* Francuzijos morchistinei 

valdžįai autokratinę sauva
lę, įsteigus žmonių atstovy
bės įstaigą — parlamentą, 
valdžia slaptomis rengėsi 
sunaikinti tą jai nepatinka
mą šalies valdymosi formą. 
Tuo slaptu savo tikslu val
džia mobilizavo armiją ap
link Paryžių ir Versaliu, pa
vedus ją žiauraus aristokra
to maršalo Broglio koman
dai. Tų pulkų didžiuma su
sidėjo iš samdininkų — sve
timtaučių, nes savo tautos 
kareiviais valdžia nelabai 
pasitikėjo. Paryžius jau bu
vo apsuptas 30,630 karei
vių armijos, o 20,000 da 
traukė jiems į pagalbą.

Tautos Seimo narys Mira- 
beau padavė įnešimą, kad 
pasiuntus karaliui deputaci
ją su reikalavimu atšaukti 
mobilizuojamą armiją. Ka
ralius pasakė, kad kariume
nė reikalinga "Visuotinų 
Luomų*’ apsaugojimui. Pa
galios pasakė,kad jei Seimas 
baiminasi, tai gali persikel
ti į Soissons arba Anjou. 
Tuo budu karalius dėl savo 
diplomatinio žioplumo išda
vė monarchistų užmanymo 
paslaptį.

Kaip tik patirta apie ren
giamąjį pasikėsinimą ant 
Tautos Seimo, visas Pary
žius sujudo. Visose gatvėse 
pradėjo rinktis žmonių bū
riai. jausdami, kad sykiu 
rengiama pasikėsinimas ir 
ant liaudies teisių. Darbi
ninkai rinkosi gatvėse, o 
miesčionijos atstovai susi
rinko rotužėję. Visų 60-čio 
apskričiu arba kurijų pilie- 
čiai-rinkikai įsteigė politinį 
sąryšį, žmonės rinkosi taip
gi Palais Kovai sodne, tam 
tikslui Orleano kunigaikš
čio atidarytame. Prakalbi- 
ninkai prakalbas sakė ant 
stalų l>ei suolų pasilypėję, 
aiškindami žmonėms, kas 
rengiama ir ką tas kėsini
masis reiškia. Iš kitos gi 
pusės išdavikai taipgi ren
gėsi, daugindami savo ka- 
riumenes.

Liepos 11 d. karalius nie
kam netikėtinai atstatė nuo 
tarnystės valdininką Necke- 
rį. Karaliui ir jo rodinin
kams rodėsi, kad Neckeris 
stosiąs sukilimo priešaky, 
nors tam blaivam piniguo
čiui nei galvon neatėjo pana
ši mintis. Pavarytas jis kuo- 
veikiausiai išvažiavo į Bruk- 
selį, bijodamas, kad jį nea
reštuotu. Jo vietą užėmė ži
li omasai griežčiausias liau
dies neprietelius aristokra
tas dvarininkas Breteuil, 
kuris tuojaus apsistatę sau 
atsakančiais vyrais. Pava- 
rymas Neckerio paryžie-

• čius apkvaišino. Netrukus 
pasipiktinimas pasiekė aug- 
šČiausio laipsnio, nes žmo
nėms jau buvo aišku, ko iš 
valdžios reikia laukti. Rūs
tybė ir entuziazmas, pagie
ža ir abejojimai maišėsi ir 
siūbavo žmonių minia tūks
tančiais plaukiančia į Palais 
Royal daržą. Jaunas advo
katas Kamiiius Desmou- 
lins, kuris, kaip daugelis ki
tų, revoliucijoj rado garbę 
ir mirtį, pataikė nurodyt ke
lią iš visuotino sumišimo iš
eiti. Pagiežos ir baimės 
siubuojamoj minioj jis už-

ga karaliui. Jos vietą tuoj 
užėmė Piliečių Sąryšio žmo
nės ir paskelbė savo' nuo
sprendį neiti iš rotužės, Fle- 
sselles’ą gi prikalbino nau
jos tarybos pirmininku likti.

Liepos 13 d. iš pat ryto 
varpai gaudė, o žmonės bė
giojo gatvėmis, jieškodami 
ginklų. Jų rasta mažai; 
Flesselles tuojaus parodė, 
kad jis buvo išdaviku: jieš- 
kantiems ginklų, jis nurodi
nėjo tokias vietas, kur gink
lų visai nebuvo. Jis ypač 
stengėsi laikyti liaudį be
ginkle iki karaliaus samdi
ninkų armija ateis miestan. 
Piliečių Sąryšio komitetas 
tečiaus nesnaudė; jis parodė 
didelę savo energijąjsuorga- 
nizuodamas ukėsų miliciją 

arba Tautinę Gvardiją, pa
puošiant ją raudonai-mėly- 
nais raiščiais, t. y. Pary
žiaus spalva. Tai milicijai 
negalima buvo gauti 48,000 
karabinų’, todėl užsakyta

1 •

Inios išėjo priešakiu du drą
suoliu — seržantas Elie ir 
laikrodininkas Huilin, kuris 
vėliaus liko generolu. Savo 
•kirvių smūgiais jie perkirto 
retežius, keliančius tiltą, ir 
ir sunkus tikas nukrito že
mėn. Delaunay dabar įsakė 
ingulai šauti. Suraumojo 
Bastilės kanuolės, o nuo mū
rų pasipylė karabinų kulip- 
kcs. Sūriai krisdami į susi
grūdusią minią paklojo dau
gelį sukilėlių. Sukilėliai į 
šuvius taipgi atsakė šūviais, 
tik Bastilės apgynėjams, pa
sislėpusiems už muro, tie šū
viai nebuvo baisus. Netru
kus ingulos šūviai nustūmė 
minią nuo tilto, bet Elie ir 
Huilin vėl iššoko priešakin 
ir kova prasidėjo iš naujo. 
Per keturias valandas kova 
virė ir kraujas upeliais gat
vėmis tekėjo. Tas kraujas 
turėjo apkrikštyti trečiojo 
luomo pergalę.

Piliečių Sąryšio komite-*. < %• — — . • '

50,000 jiešmų (pikių), ku-/tas, išgirdęs rotužėję kanuo-
riuos padirbta negirdėtų 
greitumu. Tuomet jau gali
ma buvo manyti apie gink
linį atsipriešinimą Bezenva- 
lo atakai. Bet ataka ir tą 
dieną neįvyko; Bezenval ne
pasitikėjo savo kareiviais, o 
laukiamų sustiprinimų da 
nesulaukė.

Tautos Seimas paskelbė 
nepertraukiamą posėdį, be
sitęsiantį dieną ir naktį, ir 
pareikalavo atšaukimo ka
riumenės ir pastatymo jos 
vieton ukesų milicijos. Iš
reiškė savo nepasitenkinimą 
delei pa varymo Neckerio ir 
pripažino karaliaus rodinin
kus atsakomingais už visa 
tai, kas įvyko ir kas da tu
rės įvykti. Ponija ir dvasiš
kus tuose tarimuose, taipgi 
dalyvavo.

Liepos 14 dieną vėl sugau
dė varpai pavojaus praneši
mui. -Jieškantįs ginklų žmo
nės Invalidų rūmo požemė
je atrado paslėptų 30,000 ka
rabinų, taipgi nemaža kar
dų, kalavijų ir kalias kanuo- 
les. Minia apsiginklavo. 
Švento Antano ir švento 
Marceliaus priemiesčių dar
bininkai, vedami aludario 
Santerre’o, susijungė sh 
Gvardija. Ginkluotos ma
sės troško kovos ir tik jieš- 
kojo progos. Pati savaimi 
žmonių pagieža nukrypo 
link Bastilės, to pasibaisėti
no kalėjimo, kur kankinta ir 
žudyta laisvės kovotojai. 
Gal būt, kad ir patįs sukilė
liai nuogąstavo Bastilės, 
kaipo vietos, kur laukia ir 
juos kankynė ir mirtis už 
sukilimą, o sukilimo vadovai 
bijojo, kad Bastilė nepatap
tų reakcinei kariumenei 
tvirtove. Tos ar kitos min
ties vedama, minia 14 d. lie
pos po piet visose gatvėse 
pradėjo šaukti "Bastilėn, 
Bastilėn!" Tą šauksmą kar
tojo tūkstančiai balsų ir link 
neapkenčiamos tvirtovės iš

lių trenksmą, nusigando. Pa- 
j siuntė taikos deputaciją, bet 
deputacijai nepavyko • ka- 

J riaujančius sutaikyti; prie- 
išingai tas įsikišimas tik su- 
i kėlė, sukilėliuose nepasitikė
jimą Piliečių Komitetų. Ko
va neapsistojo. Tuo tarpu 
pasirodė liaudies .ištikimi 
talkininkai — gvardininkai 
su savo kanuolėmis.’ Greit 
jie jas sustatė ir prasidėjo 
smarki kanonada. Dolaunay 
iš vidaus atsakinėjo kanuo
lėmis. Žemė aplink Bastilę 

i buvo užklota: lavonais ir su
žeistaisiais, 1

I

iškėlė baltą _ vėliavą šienapiutėj perkūnija su lietum pridariusi 
jam ir blėdies nemaža. Už tuos žodžius 
Perkūnas labai supyko ir tuojaus paleido 
baisią perkūniją ir lietų. Kaimietis peršla
po ligi kūno, kuomeę Perkūnas buvo visai 
sausas. Beto da, parėjęs namo kaimietis 
sunkiai apsirgo ir ilgai negalėjo pasveikti. 
Tuomet jis suprato, kas buvo jo palydovas 
ir paskui Perkūno jau nebekeikdavo.

"Apie Kretingą sykį atėjo į vieną kaimą 
prastai.apsirengęs vyras ir ėmė apie Per 
kūną kalbėti. Jis aiškino žmonėms, kad ty-

Bastilė — tai buvo tvirto- 
vidury Pary

žiaus. Jinai likosi pastaty- 
Marsinio; ta pabaigoje XIV šimtmečio, 

lauko armijos vadas Bezen- susidėjo iš 8 galingų virš 100 
vai nors ir įnėjo miestan J pėdų augščio kuorų (bokš- 
bet negalėjo savo kariumenę tų), sujungtų tarp savęs 9 
priversti užpulti Gvardiją ir į pėdų storu muru. Aplink tą 
liaudies minią. Kąi-kurie pilį buvo 25 pėdų gilumo 
jo armijos skyriai net ir at-' 
simetė ir perėjo liaudies pu
sėn; Benzenval tad pasitrau
kė atgal į Maršinį lauką.

Tas maištas karaliaus rū
mą nedaug baugino; many
ta, kad maištas be menkiau
sio keblumo galima bus nu-.------, —
slopinti, o Tautos Seimą pas- nemanė, kad sukilėliai kėsin- 
kui be kliūčių perkelti iš Pa- tusi ant Bastilės. 
ryžiaus provincijom Pary- P; U/c tz’"- 
žiaus miesto taryba su pir- suskambėjo 
kliu Flesselles priešaky at- "Reikalaujam

griovis ir į Bastilės vidų 
galima buvo įeiti tik nulei
džiamais ir pakeliamais til
tais. Tos tvirtovės ingula 

l tą dieną susidėjo iš 82 inva
lidų ir 33 šveicarų. Maisto 
tai ingulai buvo tik 24 valan
doms, nes valdžia visai nei

Po tais baisiais mūrais 
šauksmas: 
Bastilės!”

žė Bastilės vidun. Tai buvo' 
apie 5 valandą po piet, 
Liepos. 1889m. Bastilė buvo 
paimta. Ingulai dovanota, 
bet Bastilės tvirtovės ko
mendantui. dėka kurio žuvo 
šimtai žmonių, sukilėliai at
leisti nesutiko. JĮ ir jo arti
muosius vienaminčius už
mušta ir jų galvas užmovę 
ant jiešmų sukilėliai nuo 
B’astiiės nutraukė rotužėn ir 
ten areštavo išdaviką Fles- 
sciles’ą.

Kuomet viena dalis liau
dies naikino despotizmo 
tvirtovę, kita gi ruošėsi gin
tis nuo vokiškų hoidų, sto
vinčių Maršiniame lauke.

Bet ir šiuo kąrtu Bezenva- 
lo kariumenė nesijudino iš 
savo vietos, nes dabar ir ka
ralius pamatė, kad sukilimas 
nėra taip menkas kaip 
jis pirma manęs, ir jau su 
savo spėkomis jis nedrįso ei
ti ant liaudies. Jam belau
kiant sustiprinimų, prie jo 
dasigavo "Visuotinų Luo
mų’’ deputatas kunigaikštis 
I^ancourt’as, atvaizdino ka
raliui tikrą dalykų stovį, ap
sakydamas kaip Paryžius 
ginkluojasi ir kaip liaudis 
paėmė Bastilę, ir kad savo 
kariumene pasitikėt negali
ma.

—Kaip matau, tai čia for- 
malis sukiiimds. — sušuko 
karalius Liudvikas.

—Ne, viešpate — atsakė 
kunigaikštis Lancourt’as — 
čia ne sukilimas, bet revoliu- 
C1J H

Kaim ietis dar sykį dirste’ėjo į duobę, ir iš
tiesti ji dabar buvo pilna vandens. Nega
na to, tas vanduo pakilo, pasipylė per kraš- 

į tus ir apliejo ūkininko lauką. Kada ūkinin
kas atsigrįžo į savo palydovą, to jau nebu
vo, tik iš vandens pasigirdo balsas.: "Pasa
kyk Perkūnui ačiū!’’ Ūkininkas padėkavo- 
jo Perkūnui, o kada laukas buvo jau užtek 
tinai palaistytas, vanduo sau nuslūgo ir 
duobė vėl pasiliko sausa, kaip buvus.

Vienu žodžiu sakant, kaipo stebuklada
ris, Perkūnas sumuša, visus krikščionių 
šventuosius ir net patį jų dievą Jehovą.

Perkūnas persekioja velnius, burtinin
kus ir raganas. Kada jie susirenka ant kal
nų pasitarti, tai Perkūnas tuojaus sutrau
kia debesius ir žaibais juos išvaiko. Taigi, 
kuomet perkūnija aptraukia kalną ir pra
deda šaudyt žaibai, tai risi jau žino, kad 
Perkūnas tenai kovoja su pikto spėkomis.

Perkūno garbei buvo pašvęsta daug au
kurų ir elkų. Jo garbei degė amžinoji arba 
šventoji ugnis. Mirčia buvo baudžiamas 
kunigas, iš kurio kaltės ta ugnis užgęsdavo. 
Kunigai su Kryvių-Krivaičiais raudodami 
įskeldavo tada naują ugnį ir keliaklupsčiai 
prie ąžuolo prislinkę vėl užkurdavo naują, 
uepsną, o prasikaltėlį įmesdavo į ugnį/)

Perkūno garbei buvo paskirta pėtnyčia— 
.cnovės lietuvių šventadienis. Prie dides
nės šventės kunigai visuomet jam aukoda
vo. Jo stabas stovėjo Rotnovėje, tarp Pa
trimpo ir Pikulio stabų. Į ką Perkūnas 
spyiė, tas patekdavo į dievų draugiją. Net 
ir pats Kryvių-Krivaitis maldaudavo sau 
laimingos mirties "dangiškose liepsno
se."**) • - ' X

Dievas Patrimpas.
Patrimpas buvo vandenų dievas. Jis yra 

žinomas taipgi Atrimpo ir Audrupatios 
vardais. Jis viešpataudavo netik ant ’ju- 
rių-marių," bet suteikdavo taipgi lietaus, 
palaistvdavo laukus, padėdavo karėse ir 
saugodavo žmonių gerbūvi.

Kaip jau buvo augščiau sakyta, Patrim- . 
pas, kartu su Perkūnu ir Pikuoliu, sudary
davo senovės lietuvių trejybę. Visų jų tri
jų stabai stovėjo Romovės žinyčioj, po šven
tu ąžuolu. Perkūno stabas buvo vidury, o 
Patrimpo po kairei..

Patrimpas turėjo žalčio pavidalą, arba, 
kitaip sakant, žaltį senovės lietuviai laikė 
dievu. Jie pi įpildavo Į lovį vandens, įdėda
vo tenai šventą žaltį, uždengdavo rugių pė 
da ir pienu jį tenai maitindavo/")

Patrimpo stabas Romovėje taipgi turėjo 
žalčio pavidalą. Žaltys buvo padarytas iš 
vario, keliomis eilėmis susirangęs, bet galvą 
turėjo jaunikaičio.

Patrimpo gaibei buvo aukojami rugiai ii 
deginamas gintaras, kaipo puikusis jo vieš, 
patijos (jūrių) turtas. Norbutas sako, kad 
kartais Patrimpui buvo ir maži kūdikiai 
žudomi. Kunigai, kurie turėjo nešti Pa
trimpui aukas, rengdavosi prie tos iškilmės 
per tris dienas pasninkaudami, gulėdami 
ant plikos žemės ir melsdamiesi. Žmonių 
ir gyvulių kraujas, kurie būdavo prie ąžuo
lo tų dievų garbei žudomi, gausiai buvo te
nai kunigų taškomas ir laistomas/" ')

:) "Lietuvių tauta senovėje ir šiandien.” 
(Toliaus bus.)

OGELES.
O gėlės malonios, spalvom pasipuošiat, 
Kamgi jus grožę suteikt pasiruošiat?
Ar mūzą kas myli? Kas verkia, dejuoja?— 
Ar audroje žudam’s iš skausmo vaitoja?... 
Poetas Kad jieško sau širdžiai ramumo, 
Jis tveria dainelę iš jausimi gilumo. 
Akims jis nemato ir vardo nežino 
Smulkučių žiedelių, tarp žydraus gėlyno; 
Bet šniūrais svajonių išbraižęs berytės— 
Ten jis suranda sau rožių galybes!
Jų kvapas malonus su varsa masinas, 
Tai skina žiedelį dainelėn ir pinas.
i mūzą įpinęs lyg gulbes paleidžia,— 
Sugrubusia ranka dar stygaš pabeldžia; 
Akordai jų skrenda malonus, žavingi, 
Beklausantis sako, tikrai stebuklingi!... 
O gėlės apleistos, jus nieks neaugina, 
Kur triūsė mergelė, dabar jus naikina...

) Aišku, kad "šveistiku’' žemaiti;, < ia vadina saulę.
Gal bnt tas vardas paeina r.uo indžio "šviesa,” — "Švie
timas.” Ir llanusz savo veikale "Dic \Vissen.<chaft ties 
slawischcn Mythus,” Lemberg, 1S42, sako: ’Trusiškai- 
iietuviškuose my tuose Schwaixlix reiškia šviečiantis.”

Čia jau aiškiai matyt krikščionybės Įtaka, žmonės 
turėjo jau priėmę naują Dievą ir prieš Perkūnų buvo skie
pijama krikščioniškų kunigų neapykanta. Bet legenda O gėlės SVajotOS, tik dainą papUOŠiat, 
parodo, kad vist lėk Perkūnas turėjo <ndd<į galybę ir mirusiam dainiui jus kapo neDUOŠlt!
Įėjo daryti da didesniu* stebuklus, kriKseiomų Die-! 1
vas. Mokinys.

f



KELEIVIS B

True translation filed witb the post-master at Boston, Ma;: ;., on Julylpg Leniną, namai pasilieka 
24, 191s as reouired uy the Act ofOctober C, 1917. !• • •« . ,

as requireu ; jų. ųeigU JOS lSHnKS SaVO

Sovietai, tai tikroji Rusijos jiega =“3'^
1 u u v ”jje vra šeimininkai. Mes

"Vienas pienas, tai mter- ?* ?večiai' Tad bukime sve- 
Prezidėntui Wil-^lal.Pado.,5a' ?t>-

- - - kimi svečiai. Persnmkime

1$ AMERIKOS.
■1 - — ■

Chicagos "Daily NewsM 
išspausdino 2 liepos nume- vencija.’

Chicagos

i 
l

I

TAMAS MOONEV IŠGA
BENTAS MIRTIES LAU

KIANČIŲ EILĖN.
Liepos 17 d. iš San Fran-

ry įdomų editoriala apie Rur- šonui sakoma, kad jis ture- J?"11® . ;; . f 1 , eisęps kalėjimo, šerifo at-

* MaasSsl?-. . ... .1....stovo .T. Finn’o lydimas, 
Thomas Mooney likosi išga
bentas į San Quentin kalėji-

siją, i 
domesnis, nau uiuziauai aiuuj^. uuui pu.-xmujaiiiu, . - , - .. . i • •
reakcionieriai, ir internacio- kad prie jo armijos prisidė- f* T • j o^ji-
naiistai negali to laikraščio šią daug rusų. Jam kalba- Jkiek- 1,10 Ya<ii.nam? ’.'deatk
pavadinti ”bolsevikiskai-so- ma, kad su armijos pagalba -į 4 amerikiečio lunoseeiąlistišku.” Po antgalviu jisai tuojaus galėtų, algai- Jįri Lt SdSu tougilK
’ Amenca s Course in Rus- vinti rytų frontą. Vienu zo- r viltie_ di{uKam ir
sia’s Crisis,” "Daily News” džiu, jisai kviečiamas gelbė- nesulaikomam Imoniio- su 

ti Rusiją karišku budu. Ir; nesulaikomam žmonijos su-
__ _________ • ___ siviemjimui priešais Berly-

- - - - ną.
i „Žodžiu sakant. Rusijos 

skiri žmonės, Irba“ tam tik-!P?tral!k;m“i.P^iden^s 
ros privatinės grupės, tam " P^Xėrika”lm me"’ 
tikros politinės partijos, bet k« ki^a Ąa<į b£
anaiptol ne oficialiai Rusijos k • ictiVimi ” 

Taigi atstovai. Nei vienas jų ne- a 1

Crisis,” "Daily News” džiu, jisai kviečiamas gelbė- 
rašo:’ i

"Prezidentas Wilsonas y- jis yra kviečiamas’pačių ru- 
ra pasiryžęs padaryti di- su. Bet kas yra tie rusai? 
džiausi žingsnį visoj savo rn‘‘ * x* *x
karijeroj. Jisai pasirengęs 
uždėti savo ranką ant bėgu- 
no, apie kurį turės suktis vi
so pasaulio ateitis. Jisai 
ruošiasi eiti Rusijon. _ 
įsidekime sau į galvą aiškų gali pasakyti turįs nors ma- 
supratimą apie vieną svar- žiausį įgaliojimą kalbėti jun- 
biausį faktą Rusijos klausi
mu. Tas faktas tai ne Leni
nas. Tas faktas taipgi ir ne 
bolševikai. Svarbiausis 
faktas apie Rusiją, tai tary
bos (sovietai).
Tarybų negalima ignoruoti.

"Didžiuma musų Ameri
koje nepritaria Leninui; di
džiuma uusų nepritaria bol
ševikams. Labai gerai. Bet 
gi taryboms mes būtinai tu
rim pritarti. Kiek stiprus 
bus musu pritarimas tary
boms, tiek stiprus bus ir 
musų pasisekimas Rusijoj.

"Tarybos yra Rusijos sie
la — ir net daugiau. Mes 
matom, kaip kiekvienas Ru
sijos kaimas siunčia savo 
atstovus į savo Gubernijos 
Tarybą. Mes matom, kaip 
kiekviena Gubernijos Tary
ba paskui siunčia savo atsto
vus į Visuotiną Rusijos Ta- 
rvbų Kongresą. Tuo budu 
Taryba arba Sovietas virto 
Rusijos pajautimo nervų 
sy šteiną ir sprendimo sme
genimis.

"Tiesa, tarybos nevisai 
demokratiškai sutvarkytos. 
Jų sąstatą n neįneina kapita
listai. Tas neteisinga. Bet 
imkime tatai praktikos žvil
gsniu. Kapitalistų Rusijoj 
labai maža. Jie su visais 
savo draugais ir šalininkais 
nesudaro nei 5-kių visos ša
lies gyventojų nuošimčių. 
Taigi jeigu jie ir butų į tary
bas priimami, jie savo bal
sais negalėtų tenai nieko 
nusverti. Tarybų veikimas 
nuo to nei kiek nepersimai
nytų. Tarybos ir tuomet 
butų tuo. kuo jos yra dabar. 
Jos yra Rusija ir butų Ru
sija.

"Šiandien tarybos pasirin
ko vyriausiuoju Rusijos vai
ru Leniną. Rytoj jos gali 
atmesti jį. Mes to nežinom. 
Pakol jos velija turėti sau 
Leniną, Leninas yra viskuo. 
Kuomet jos jį atmes, jis bus 
niekuo. Taigi, keikdami 
Leniną, mes tiktai laiką ei
kvojame. Mes darom da 
aršiau, negu, eikvojam jį. 
Keikdami Leniną, mes už- 
uolankiai keikiame tarybas. 
O tarybos mums reikalin
gos. Da daugiau negu rei
kalingos. Mes negalim be 
jų apsieiti.

"Kerenskio Kaledinas, 
Kornilovas ir Aleksiejevas 
bandė eiti be tarybų. Visi 
jie puolei -Jie puolė ne dėlto, 
kad Imeninas butų jiems prie
šingas. Kaip jie, taip ir- vi
si jų paskėjai puolė dėlto, 
kad tarybos Jiems nepritarė. 
Be tarybų pritarimo mes 
taipgi pulsime Rusijoj, o te
nai puolus galima ir visą 
.karę pralaimėti. Su tarybo
mis gi mes Rusijoj laimėsi
me, o tuomet ir karė — ka- 
rė už demokratijos kontro
lę Europoj ir visam pasauly 
— bus laimėta. Štai kame 
guli pamatinė uola musų 
veikimui Rusijoj.

"Rengianties prie to veiki
mo, prezidentui Wilsonui 
šiandien siūloma du plonu.

rovv” skyrių, kur laukia jį 
mirtis ant kartuvių 23 rug
piučio. Kaip žinoma, jis kal
tinamas metime bombos į 
prisirengimo parodą, nors 
prirodyta, kad tai tikriau
sias suokalbis ant to-darbi
ninkų vadovo gyvasties.

• *• I.S LIETUVOSgtinių Rusijos tarybų vardu.
Nepasisekimas neišven

giamas. Raudondvaryje (Kauno
"Taigi šitas pirmutinis liaudies mokyklos namuose 

pienas pataria eiti Rusijon puolei? m- lapkričio 1 d. 
be tarybų. Tai vra Komi- !sta1^ c,a 1‘et.uvl,i lau.dl.es 
lovo pienas. Jis ‘vra supu- su dviem skyriais,
vęs nuo nepasisekimų. kurioje mokinasi li9 vaikų:

"Kitas pienas yra ’organi- (^mergaites ir (» bermu- 
zavimas’. Mes einame Ru-Ma9’ įstos - užtektinai, 
sijon su organizatoriais - P.rl? Paklos įsteigti vaka- 
nramonės organizatoriais, f11113? kursai suaugusiam 
žemdirbystės organizato- Įat'nimui lavintis, kursus 
riais, transportacijos orga- ;au ’apk° 1<> suaugusių lai 
nizatoriais, ’ ekonominės .ša- kinų ir merginų. Manonia, 
lies sveikatos organizato- ka2 dar, dau«‘a“ Parašys, 
riais. Bet ar mus kas kvie- i Pamokos esti 4 kartus per 
čia? Apie tai negali būt jo- s?'a,t? V°įin,a
kios abejonės. Leninas ir ma Ppg'mtą kalba skaityti, 
Trockis nesvkį jau pasakė, ras-vtL P.r>gnntięs istorijos, 
kad kailio' organizatorius geografijos skaitliavimo, 
jie priims mus su mielu no- bctuv0.s 'storuos ir daina- 
ru. Taip pasakė Leninas ir ymo; dorų aiškina vietiiųs 
Trockis. Taigi šitam atsiti- ;un- .V- .kn^av!c!us; 1‘ok-v- 
kime mes turime pakvietimą a'.kJl P;
nuo vyriausiu tarvbu atsto- r.bakevicaite. Mnones 
vų. Mes turim pakvietimą id2'aug??sl m°kslu;... ska,t0 
nuo pačios Rusijos. ‘ 'etuviskus laikrascius ir

,,T . , . . įknvgas. buvalkietis.
Jeigu mes tą pakvietimą 

priimsime, tai priimkime jį _ 
ne bent kaip. Nesiųskime 
organizatorių desėtkais ar
ba šimtais. Siųskime juos 
tūkstančiais. Tegul tūkstan
čiai amerikonų dalija Ru
sijoj tavorus, teikia patari
mų, tegul aiškina Ameri
kai kas yra tarybos, tegul 
aiškina taryboms kas yra 
Amerika. Ir tegul tuomet 
eina vokiečiai.

"Žmonės sako, vokiečiai 
ateisią. Jie bandysią išpirk
ti maistą; jie vogsią iš Rusi
jos maistą. Jie užplusią vi
są šalį. .Tegul. Juk jie ir 
dabar gali Rusiją užplūsti. 
Bet kuomet jie ją užplus,tik
rai užplus, tikrai išplauks į 
tą limpantį kaimiečių gyve
nimo okeaną, jie turės ati
traukti iš vakarų fronto 
mažiausia 1,000,000 karei
vių. Tegul jie tai padaro. 
Taip darydami jie niekados 
neatsieks to, ko jie norėtų.

"Jie niekados neįgys tary
bų prielankumo. Tarybos 
stovi už liaudį. Vokiečiai gi 
stovi už autokratiją. Tarp 
vokiečių ir tarybų yra nepe
reinama bedugnė. Gi tarp 
tarybų ir mus yra tiltas — 
tiltas bendro tikėjimo į žmo
niškumą. Mes dar nekuo- 
met nesam per tą tiltą perė
ję. Taigi pereikim per jj 
dabar. Už jo guli Rusijos 
širdis. Ir per tą širdį eina 
vienatinis kelias prie atgai
vinimo Vytų fronto.

"Šitam pienui, sakoma, 
pritarią artimi prezidento 
Wilsono patarėjai. Jei prezi
dentas jį priimtų, mes visi 
galėtume jam pagelbėt jo 
įvykinimui. Tai yra di-: 
džiausis žygis, kokį tik A- 
merika yra kada padariusi, 
ir ant kiekvieno iš mus jis 
uždeda nauji! ir didėlių pa
reigų.

"Liaukimės be reikalo kri
tikavę Rusiją. Rusijos na- . 
muose mes busime svečiai. 
Tai vra tarybų namai. Su
praskime, kad nors savo na
mams vesti tarvbos paskv-li

n

Pajieškojimai
Pajieškau pusseserės Auta&čs Zi:> 

kevičiukės, iš Keizouių Kaimo, Gegu
žines parapijos, Vitaliaus gub. 
pačios atsišaukti ar kas jų žino 
nės pranešti.

Antutė Yurkevkiutė,
72 Chestnui str., Lavvrence,

Jus 
maiu-

Pajieškau savo žmonos Kostancijos 
Barbaravičienės, no tėvais Mockevi
čiūtės, Kauno gub., Aleksandrovsko 
pav., Vydžių miestelio. Ji prasiša
lino 14 Birželio šių metų su Antanu 

; Šimkevičiu. 43 metų Ji turi

(30) 
Mass.

Pajieškau savo 11 metų sunaus Jo
no Kuzino, kuris pabėgo nuo inųs 
prieš Kalėdas į Philadelphia, arba Į 
Chester, Pa. Kas apie jį praneš, 
gaus atlyginimų.

J. Kuzma,
R F D BOK 46, Bristai, Conn.

j

Pajieškau vj ro Benedikto Bernotas, 
paeina iš Musr.ikų pav., Vilniaus gub. 
5 metai atgal jis prasišalino palikda
mas mane varge su kūdikiu. Kas a- 
pie jį praneš gaus atlyginimų.

Aš pajieškau delta, kad gauti persi- 
skirimą.

Zofija Bernotienė, (30;
37 Jefl'erson str.,

E. Cambridge. Mass.

43 metus. Męs sutikia.e gyvenome 
18 metų. Brightone išgyvenome 11 m. 
Čia jų ir paveikslai. Kas patėmys, 
malonėkit man pranešti uz ką tfasiu 
dėkingas. ' (33)

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

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
. PANAMOJ.

Panamoj pareitoj subatoj 
buvo jaučiamas žemės dre
bėjimas. Nuostolių jokių 
nebuvo, bet baimės ir išgąs
čio žmonėms, tai tiek ir tiek.

KUR PRALEISI
28 LIEPOS?

Philadelphijos ir apielin- 
kės Lietuviai, tą klausimą 
Jums stato. Atminkite, i 
puikiausia proga bus gra
žiai pasilinksmint ant tyro 
oro su gražiu būreliu mergi-' 
nu ir vyrų HOLLAN LANE, 
ant Blake farmos, Phiiadel- 
pida. Ateinanti nedėldieni, 
28 Liepos, II Rajonas pa
rengė išvažiavimą, čia suva
žiuos gražus būrelis drau
gų, kur galėsime pasidalinti 
savo mintimis ir gražiai pa- 
silinksimint. Programą iš
pildys trįs chorai: LSS. j 
kuopos; "Daina" ir LSS. 42 
kuopos choras iš Eastono. 
Į šį pikniką yra sutrauktos 
gabiausios dailės spėkos. 
Atvažiuokit draugai ir iš- 
aulinkinių miestelių. Pra
sidės 10 vai. iš ryto ir tęsis 
iki vėliausios nakties.

K. I). Burė, II Ra j. sckr.

i

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

čiais. Čia jo ir paveikslas. Kas apie 
jį sužinotų malonėkit pranešti, kas 
pirmas praneš, atlyginsiu gausiai. 
Taipgi ii patį meldžiu atsišaukti.

MAGDALEN A K LEKIENE (7 ;• 
1105 Oiivc str.. Philadclpiiia, Pa.

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

Veronika rurgaičiutė,
101 James str.. New Haven, Cwn.

i

pažįstamų 
gnu. Aš esu 

(30)

Pajieškau giminiu ir
Seredžiaus parap., Kauno 
iš Lastakių viesėdijbs.

Juozapas Tamkcvicia,
7ol No. Riverside st., 

Watcrbury, Conn.

Pajieškau Antano . Stankaus, pir
miau jis gyveno Ledford. 111. 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 Franciškaus 
Jakaičio, iš Piisupių kaimo, Josvainių 
parap., Kauno gub., gyveno Miners 
Mills, Pe. Jo paties atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti. (30)

l’rank Sirvid,
Troop L 314 Cav.,

Fort Blis, Tesąs.

Paj’icškau Kazimieros Kadžiukės, 
Kauno guD.. Pagirių parap., Mauiių 
sodžiaus. Kas apie ją žino malonė
kit pranešti arba pati atsišaukia.

Kazimieras Chivis. (3u)
1936 Case avė., Racine, Wis.

Pajieškau draugės Agnieškos Preik- 
šienės, po tėvais Gvildukės iš Lietu
vos atvažiavo 1J13 m. kalba tik lietu
viškai ir biskį angliškai. Ji prasisa
lino iš Virginia 27 Lapkričio, 1917 
m. ir pasiėmė su savim pusantių me
tų vaiką. Meldžiu pačios atsišaukti 
ar žinančiųjų apie ją pranešti šiuo 
adresu: (31)

Antanina Kuibickienė,
P. O. BOK Ibi, Virginia, Minu.

i

Lietuviškos Muzikos Rekordaiz

i

*

KHI REKORDAI ĮDAINUOTI 
LIETUVIŠKŲ CHORŲ.

čionai sekas keletas senovės liaudies 
dainų iš musu prigimto krašto, kurias su
dainuoja chorai stebėtinu gražumu, čia 
yra viena iš tų ant nurodytų Rekordų. 
Didelis chorą? su gerai išlavintais balsais 
padaro tą meliodi.ią žavėjančia.

KARALIENĖMS ANIOLŲ PARAPIJOS 
CHORAS Iš BROOKLYN.N. Y. 

E32I3 (Saulelė raudona.
(Beauštant! aušrelė.

l()-incb 75c.

stengtis 
mumise 
ir no. i- 

yra pilni 
pa’inksminiir.o ir uzs;ganėd:nirr.o. Pet
rauskas. gerai žinomas tenoras, savo ža- 
vėjanėiu balsu maloniai sudainuoja sekan
čias dainas.
E239z (Sveiki broliai-daininkai.

(ho liūdit sveteliai.
10-inch 75c.

LINKSMINANčIOS DAINOS
POKILIŲ IR ŠOKI Į.

Dabartiniu laiku, męs turime 
turėt muzika, kuri atgaivintų 
daugiau linksmumo. Todėl męs 
me turėt tokiu Rekordu, kurie

Paprašyk Kolumbia pardavėjų pagrajinti jums 
šiuos Rekordus:

E3188 (Ant kalno karklai siūbavo. BrookL chor.
(Pasisėjau žalią rūtą. Brooklyno choras.

E2225 (Einu per dvarelį.
(Gaila Tėvynės. 1

E2393 (Saulelė raudona. Mikas Pclrau-Kas ten. 
(Jojau dieną. Mikas Petrauskas, tenoras.

> Brooklyno kvartetas.
Maršas. Orchestra.

Kiekvienas Co'.umbia Rekordu pardavėjas mielai sutiks pagrajinl Jums 
bile vieną tų Rekordų, 
lumbia Rekordų jūsų

be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą t'o- 
tautiškos muzikos. Paprašyk pus savo pardavėją.

Pirkite Suv. Vai..
Taupymo markes.

$

Kaip pirksi rekordus, reikalauk (oiumbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Vaizhazenklis butų ant kiekvieno Rekordo.žiūrėk kad toks
(OLUMRIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajieškau Jono Melolio, Stcnonių 
viensėdijos, Panemunio parap., Kau
no gub. Taipgi ir kitus draugus ir 
pažįstamus meldžiu atsišaukti. 130) 

Juozapus Kisielius,
BOK 65, Roeuling. N. J.

APSIV ĖDIMAI.
Pajieškau merginus apsivesti, ue 

skirtumu tikėjimo pažiūrų nuo 20 iki 
27 metų ir mylinčios gražų šeimyniš
ką gyveiriiii^. Esu 28 n.etų. StFpir
mu laišku malonės prisiųsti paveik
slą. (30>

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

Jieškau merginos apsivesti nuo 25 
iki 35 m. amžiaus, kuri mylėtų gražu 
šeimynišką gyvenimą, gali būt ir naš
lė. Esu 35 inetų ir pasiturintis. Ma
lonės prisiųsti ir paveik ;lą.

A. Tuison (30)
29 Grafton st., Worcester, ?«lass.

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, BASTIN G, PA.

Jieškau merginos apsivesti, sutin
ku imt civilišką sliubą; esu 32 melų. 
Platesnes žinias duosiu per laišką.

F. F. J. • (:;G>
33 Locust str., Nanticoke, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
, arba našlės be vaiku, n.e 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 dvi. Meldžiu atsišaukti, 
platesnes žinias suteiksiu per laišką, 
atsakymą duosiu kiekvienai.

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

Jieškau merginos nuo 20 iki 30 me
tų apsivedimui. Esu 32 metų; ne
vartoju svaiginančiu gėrimų. Su 
pirmu laiškų meldžiu prisiųst ir pa
veiks!?.. (31)

F. K. A.. . > L -
4310 So. Wood st Chicago; III.

Pajieškau pusbrolio Petro Žiūko ir 
sėseries Elzbietos Gaiiiunaitčs, iš 
Kaunių kaimo, Gulbinų valsčiaus, Pa
nevėžio pav., Kauno gub., gyveno 
kur-nors apie Bostoną. As esu paim
tas kariumenėn ir meldžiu jų pačių 
atsisaukt) ar kas žino juos, 
pranešti. Paui Gailiuaas,

10 Company,
Lvc

Pajieškau merginos nuo 20 iki 28 
metą apsivesti. Esu 30 metų ir Go
rėčiau gaut sau gerą draugą. Malū
nus prisiųsti ir paveikslą. (31i)

Antanus Špičius,
BOX 161, Sidnev Mainės, , 

N. S. ’CaNADA. J?

Jieškau dailios išvaizdos lietuvai&ė.-i; 
nuo 17 iki 25 metų apsivedimui. Esį
biavas vaikinas. Platesnes žinias, su-, 
teiksiu per laišką. (31’i;

malonės 
t (30).

3-rd Training Bn., 
Branch. Virginia.

Pajieškau J. Jankausko, Kauni* 
?ub., Teisių pav., šidiškių vais. ir 
Stanislovo Lingio. Abudu gyveno 
Bostone, Kas apie juos žino malonė
kite pranešti. (32)

A. Jankauskas,
1016 E. 74-th str..

Cleveiand, Ohio.

Pajieškau Kajetono Jodeikio, Kau
no gub. Šatų parapijos, Derkintų kai
mo, Telšių pav. Turiu svarbų reika
lą ir meldžiu jo paties ar kas apie ji 
žin?' pranešti,

August Pocius.
456 VVestcrn avė., Brighton, Mass.

Pajieškau sesers Marijonos Piiintės 
ji dirbo prie kriaučių Manchester En- 
gland. Ji pati ar kas apie ją žino me
ldžiu pranešti.

Z. Brazevičienė,
BOX 93 > Herrin. 111.

Pajieškau Kazimiero Barančiaus, 
pažįstamu ir kitų draugų, kurie pa
eina is Kauno gub.. Raseinių apskri
čio. Baianių viensėdijos. Meldžiu at
sišaukti už ka busiu dėkinga. (34) 

Antanas Za.iaskis.
5904 Cedar avė, Cleveiand. Ohio. 

t

Pajieškau brolio Petro ir Edvardo 
Rumšu, Kauno gub., Raseinių pav., 
Švieksnos parapijos. Stemplių kaimo; 
pirmiaus gyveno Chicagoj. Meldžiu 
atsišaukei. šiuc adresu:

Antanai' Ruinsa.
2311 Foibes str.. Pittsburgli, Pa.

Pajieskau sesers Zofijos Zamais- 
kiutės po vytu Grubiiauskier.es. Du 
metu atgal, gyveno La Porte, Ind.

Turiu svarbų reikalų ir jį pati ar 
kas apie ja žino meldžiu pranešti.

Jo'nn Zatnalsky. (34)
9 E Wa)nut str, Stamford, Conn.

Pajieskau sesers Onos Daroškevi- 
čiutčs, Suvarkų gub., Lazdijų para;'., 
ii gyveno pirma Montreal. Kanada. 
Turiu svarbų reikalų ir meldžiu atsi
šaukti, ar kas žino pranešti.

Vincentas Oaraskevičius, 
3130 Superior avė.

Cleveiand. Oliio

(32)

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

BOX 248, Sydnev Minės.
N. S. CANADA.

Jieškau Vinco Striubelio, Suvalkų 
gub., Kvietkiskių valsčiaus. Augsto- 
sios kaimo. Žinantieji malonės pra
nešti arba pats lai atsišaukia, nes tu
riu svarbų reikalų

Juozas Kalinauskas.
151 VVater str., Worceslcr, Mass.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
paeinu iš Kauno gul>.. Zarasų apskri
čio, Svainiskių parapijos, kaimo Ažu
balių. Labai norėčiau susirašinėti, 
malonėkit mano pažįstami ir pažįs
tamos atsiliepti.

Jurgis Pace’outas
P. O. BOK 1, So. Boston,

(31)

Mass.

Pajieškau savo dėdės Jurgio čer- 
1 niausko, is Daviiuškių kaimo, Aiavės 
parap. Traką aav.. Vilniaus pub., 
seniau gyveno Lavrrence. Msss. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu jo pa
ties atsišaukti a«' kas žino malonės 
pranešti.

Marcelė (,>rnauskiutė (Srt) 
1503 ■'O; h n ve , l’ockfftrd ii'

J. M.-gus,
3247 So. Union avė., Chicago, !H.

i'ajieškau apsivedimui merginos a*- 
b;>. našles nuo ’« iki 28 m., mylinčio, 
gražų gyvenimą. Esu 28 metų. Mel
džiu su pirmu laišku prisiusi paveiks
lą. Vilimas <'arkauskis. (31)

731 W. 2«<-th str., Caicugu, III.

i’ajieškau gyvenimui draugės apie
30 metų amžiaus ir mylinčios dorą 
ir kiltą gyvenimą, kuri taipgi sutiktų 
apsigyventi ant tikės. Esu .35. metu. 
Artimesnę pažint; suteiksiu per lai
šką. J. Zavis. (31)

4904 Magoun avė., E. Cnicago, Ind.

Šiuomi sveikiau visus savo drau
gus ir pažįstamus, gyvenančius pla
čiame pasaulyje ir linkiu visiems ge
riausios kloties.

i

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

Los Angeles. Cal.

PARSIDUODA PIGIAI.
Ant lengvų išmokėjimų 4 storai ir 

5 namai kampa.' I) ir Fout llt sts., So. 
Eostone. Priimu mažą pasiuhmą.

E. LINDAI’.
200 Congress Chcisla. Mass.
Teiephone: $77.

I’ARSIDLODS (.ERA SAVASTIS 
ant Lincvln st. , Brightone; uz pi
giau negu yra aptaksuota. Kreipki
tės telefonu:

Nc.vton NortV : 2-323-R.

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

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

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

F. MILAŠACSKIS,
13 Atlantic st.. So. Bosi o. i Mass.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirbą 

Mentholatum Co. Prieš eisiant K<—I 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
ras. o nadarys veidą tyru ir s kaišei i. 
baltu. Toji mostis išima plėtimas rau
donus. juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampoms

J. RIMKUS
I’ <) IU»\ M ll«>|l.r*ok, Ma-ts.

lau.dl.es
Grubiiauskier.es


HDMORISTIKA.
f
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Išmintinga.
Jaunikaitis atėjęs 

kyti savo meilužę ir radęs 
kambary tik mažų Lėtukę: 

—Pabučiuok mane Lėtu-

aplan-

Springkrykiai.
Sykį, matai, prūsas nuėjo*! Gera8 apetitas

reiškia gerų sveikatų. Kad suju- 
Į^dint apetitų, palaikymui geros 
^sveikatos ir pageibėt organams 

 

ii la- |ių gromuliavimo darbu, kurie turi 
*r*- -^atlikt tai kiekvienų dienų, reikia

£ laiks nuo laiko imti dožų geru 
į? skilvio vaistų, kurie žinomi:

Severos
Skilvinis Biteris

(Severa’s Stomach Bitters).
j 5 Jis yra išbandytu vaistu, kuris y- 
; - ra populiarišku visoje Ameriko- 
y je. Y'ra tai žinoma skilvio gy- 
oduolė. Jis yra žinomas kaipo 
^-vaistas, kuris sužadina apet-tų, 
y lengvai valninantis ir jo pride- 
± rystė yra sutvirtint silpnų skilvį. 

Jis prašalina užkietėjimų. Pa- 
!> sėkmės jo vartojimo yra visados 

: užganėdintinoius.

; Kaina 75c. ir $1.50. Aptiekose.
J- W. F. Severą Co.. Cedar Rapids,Ia.^

$

I

Moioooiooomeit

r
AB NORL KAD MERGINOS »

M Y LRTV? ;)
Jetffa taip, tai ctmlpirk jjJ

MOTINOS ŠIRDIS.
Tūlas Manehesterio dvi

dešimts penkių metų am- pag s^vo i svečius:i
žiaus, išlavintas jaunikaitis;nebuvo niexo nanue, tiki 

nfpina i 1 . GaSMklme
labai meili žmonelė, 
bai gerai priėmė, — iškepė’ 
blynų. Blynai jam buvo taip ■' 
gardus, kad jis ir vieną ir 
kitą ir trečią torielką ūmai • 
kaip už ausies išmetė. Ket-• . • ' - ra. _virtą : 
iškepusi, tarė: ’’i 
ryk!” Prūselis, kada išval
gė dešmti skauradų, tai kaip. 
riste užrišo, nenori daugiaus' 
nei pauostyt. O gaspadinė 
kiekvieną skauradą atneš
dama vis žėrė: ”springk- 
ryk!” taip, kad prūselis tą 
gerai atsiminė. Paskui jis' 
būdavo, pasakoja: •

”Na, viskas, viskas, ale tie 
sprink-rykiai, tai geriausias 
valgis ant svieto! E, tai 
fain! Ja, ja: tie sprink-ry
kiai, tai dar aš tokio valgio 
niekur nevalgiau.”

Puskui jis niekad nieko 
svečiuose nenorėdavo, tik 
”tų springkrykių.”

vieną gražią dieną ateina į 
savo tėvo kabinetą ir aprei
škia:

—Tėve, aš noriu apsivesti. 
—Apsivesti? — paklausia 

nustebęs tėvas.
i —Taip, pasiryžau ir nu-
' tariau.
Į —Na, mano sunaą, pasi
ryžimas labai garbingas. 
Neužilgo baigsi 25 metus, 
manau,kad tasai amžius yra 
tinkamiausiu apsivedimui. 
Ar jau pasirinkai sau kokią 
atsakančią pusininkę?

-rTaip tėve. Ypata, ku
iną tuoj tau įvardinsiu, ma
no manymu yra atsakanti. 
Aš myliu panelę Pengen irke ir eik pasakyk sayo sesu- trokjt'u ją £įtL

tei Eliutei, kad aš atėjau ir 
atnešiau jai saldainių.

—Verčiau atiduok man 
saldainius, o pabučiavimo 
prašyk pas Elę.

”Safety first.”

—Panelė Pengen? 
la, bet tai jokiu 
leistina.
• —Neleistina?

—Yes.
—Atsiprašau, 

žinoti, kodėl
tėve, noriu 
neleistina?

Klausiamas, ką reiškia tasjp^gjg pengen paeina iš ge- 
^sur užrašytas sakinys ros su kuria tu>
Salcty fmst tevaa jaunam tėve, juk esi geriausiuose 

Vincukui pradeda aiškinti :lsantikiJuose. juk taip daž- 
Matai mano sunau, ka- naj patg namuose būni ir 

da ką nelaime patinka, tai juos pas vaišini. Aš 
antru kartu j°s jau saugo- tikiUOsi, kad iš tavo pusės 
jasi. čia ir yra _persergejr i negajj pasipriešinimo
mas, kad saugotis nelaimes 0 karštam troškimui, 
ir pirma visako saugoti sa-( _Tavo karštas noras nie-ir pirma visako saugoti sa-j 

kas įkiša į ugnį pirštą, 
paskui kad ir lieptum 
kišt, jis jo jau daugiau 
kiš.

—A-ha jau aš dabar 
nau, J 
kad sykį jį nuprausė dau
giau jau neprisišaukia prie 
praustuvo.

Pavyzdžiui mažas vai- kad H išsipiIdvt 
kiša i ugnį pirštą, . iai _Kodėl?

jam —Ar būtinai nori žinoti ir
i spiri mane tau pasakyti ši- 
'to mano nusprendimo prie- 

kodėl Mikų Juozukas, zaSĄ‘ u •
zi-

Nelaimingoji veislė.
—Tetuk, pasakk man, 

kam visi žmonės su panieki
nimu kalba apie kiaulę?

—Jau tai tokia, nelaimin
gu veislė, vaikeli.

—Kas tai yra veislė?
—Matai, kiaulės manė 

kiaulė ir visi giminės kiau
lės, tai kiaulė yra kiaulė.

—Tai kam mama 
kiaule vadina?

I

mane

—Maldauju, tėve.
—Gerai. Pasakysiu tau, 

klausyk: Negali vesti pane
lės Pengen, nes jinai yra ta
vo sesuo. Supranti?

—Sesuo ?— atkartojo nu
trenktas jaunikaitis. Būda
mas gerai išauklėtu sutiko 
su tėvo nuomone, pasidavė 
aplinkybei ir pradėjo jieško- 
ti savo pažįstamųjų tarpe 
kitos sau meilužės.

Praėjus mėnesiui, prane
šė tėvui, kad susirado sau 
kitą tinkamą, lygiai daile, 
gerai išauklėtą panelę ir no
rįs ją vesti. Bet kada įvar
dino ir tą, tėvas vėl užreiš
kė, kad apsivedimas negali
mas, nes ir ta esanti sesere.

Paskutinė kvailystė.
—Na, mielas mano žente, 

apsivedei ir tikiuosi, kad 
daugiau kvailysčių neda- Jaunikaitis pradėjo spėlioti, 
rysi. ar tik tėvas nedaro iš jo sau

—Užtikrinu, gerbiamoji juokų, dėlto kreipėsi jis prie
mama, kad tai jau paskuti- j motinos, kad įsitikinus tė- 

kokią 'vo užreiškimų teisingume. 
Papasakojus jam motinai 
savo pasiryžimą, motina sa
ko:

—Turi tiesą, mano sunau. 
Jau laikas, kad pradėtum 
šeimynišką’ gyvenimą. Ar 
jau turi apsirinkęs sau tin
kamą merginą?

—Taip, motin. Ir kaip 
tik norėčiau su tavim pa
kalbėti apie svarbius klau
simus. Aš iškart norėjau 
apsivesti su panele Pengen, 
bet kada pasakiau apie tai 
tėvui, jis pasakė, kad pane
lė Pengen yra mano sesuo.

Į —Ar tėvas tau tai pa
sakė?

—Taip. Tada aš išsirin
kau sau kitą, bet ir vėl tė
vas užreiškė, kad ir panelė 
Robinson yra mano sesuo.

—Ar gali būti ? Ar tau tė
vas tai pasakė?

—Taip, tikrai.
—Jeigu taip, tai pasaky

siu tau mano sunau visą tei
sybę, kad gali visai tėvo pa
sakymą nepaisyt Gali ra
mia sąžine vesti iš tų savo 
mylimų merginų katrą nori, 
nes prisiekiu tau, kad ”tavo 
tėvas” nėra tavo tėvu...

nė mano kvailystė, 
esu padaręs.

Gatvėj.
—Ana eina Čalis... Neno

rėčiau būti jo kailyje.
—0 tai kodėl?,

• —Nes jame nesutilpčia.

Pas barberj.
Skutamasis:— Kodėl ta

mista tam vaikėzui, kuris da 
britvos rankoje laikyti ne
moka, leidi -skųsti vien senus 
žmones?
SkutikasDėl dviejų 

priežasčių: viena, kad seni 
kantresni, o antra seniai, tai 
jau neilgamečiai kostume- 
riai.

DAINUŠKA.
Kad pažiūriu tau akysna 
Mergyte!
Ir pačiam smakui dantysna 
Kumščia trenkčiau, išdau

žyčiau
Viesulą laukuose pavyčiau, 
Kad tiktai tave matyti 
Mergyte!
Tarsi vaikas aš juokiuosi 
Mergyte!
Nežinau pate kaip jaučiuosi, 
Kad tu prakalbi žodelį 
Ir nušvinta tuoj šypselė 
Nežinau kas reik sakyti 
Mergyte!
Noris verkti ar raliuoti 
Mergyte!
Žiūrėt į tave, dainuoti, 
Nieką nematyt, nejausti, 
Vien tave prie širdies 

glausti
Ir taip amžinai jau būti 
Onute?

Rūpestingas vyras.
.—Kodėl tamsta neini su 

savo žmona teatran?
—Mat, tamstele, man gai

la žmonos. Kada ją atsi- 
vesčiau ir ji išgirstų ant pa
grindų visus kalbant, o jai 
butų draudžiama, tai naba
gėlė labai kankytųsi.

skauradą gaspadinė |
špringk- *

i

i

VAISTAS RANDANTIS ! 
TUOJAUTINĮ PRIĖMIMĄ.

Vidurių išvalymo reikale 
mes esame begalo nerūpes
tingi. Mes žinome, kad ši
toks nesirupsnimas atgabe
na ligą — tuomet veltui vis
kas. Trinerio Amerikoniš-

i
 P. and A. Phone,

McKees Rocks 22 W.

J. A. KatkusLIETUVIŠKA AGENTŪRA
LAIKRAŠČIU, KNYGŲ, GRA
MOFONŲ, REKORDŲ, STU- 
BOMS POPIERŲ.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ. 
Bunu už Perkaibėtoją visokiuose 
reikaluose arba teismuose. Su
teikiu visokias informacijas už-, 
dyką. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore Su Pittsburgh, Pa.

Kas. limeno AmeriKoms-d -------- .—--—;—
kas Kartaus Vyno Elixeris,'įj |)1\ A. MOfltVld
būdamas pataisytoju šitos 
blogybės, randa tuojautinį 
priėmimą. Jis išvalo skilvį 
ir vidurius, prašalina užkie
tėjimą, subliuškimą, galvos) 
skaudėjimą, nerviškumą, 
grąžina sveiką apetitą ir nu- Į 
stato virškinimo systemą.; 
Trinerio Amerikoniškas E- 
lixeris nėra gėralu. Jis yra 
vaistu, kurį reikia vartoti 
pagal direkciją po pusė sta
linio šaukšto prieš valgį tris 
kartus į dieną. Įstatymas 
prieš svaigalus ir alkoholi
nius biterius negali būti tai
komas prie šito vaisto, pa
gal deciziją - Solicitoriaus 
Krasos Departamento, Wa- 
shingtone, rugsėjo mėn.į 
1917 m. Trinerio Ameriko-; 
niškas Kartaus Vyno Elixe-i 
ris pripažintas vaistu, kurį 
galima per pačtą užsisakyti; 
ir siųsti. Kaina aptiekose 
$1.10. Trinerio Linimentasį 
reumatizmui, neuralgijai,; 
strėnų, gėlimui, nikstelėjo 
mui, ištinimui ir tt., aptie
kose 35 ir 65c. Išsirašant—' 
45 ir 75c. Joseph Triner Co. 
Manufacturing Chemists, 
1333 — 1343 So. Ashland) 
Avenue, Chicago, III.
. . > ... ■———>

i

i i i

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Ržcbtcr*to 

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

dimo. išsinarinimo ir tt. 
Tikras tiktai su pažymėta marke “IKARA” 

3Se. tr «5e. botalintat visom aptiekose arba 
stačiai nno 

. F. AD. RKNTER A CO.
M-SO WasūtaRton Street. New York, N. V

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

KELEIVI.

i

t

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.
-Chicago, IIL

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

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

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitaras.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

Rusijos Revoliucijos 
PAVEIKSLAS 
Miaėtaą paveiksią* parodo , kaip 

3? nuginkluoja carų ir kaip jis turi pa- 
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 

j. vėliavomis apskelbia Laisvų. Pa- 
-Į- veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
T Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime, 
$ jums paveikslų. Galite suvyniot 25c.

į popierų ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresų.

’KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

■ KREST KENDŽIŲ.
i
» 
l
i

j • ji niekad nepamirš jus, na* 
j kendžių gardumas priverčia ją 
Į jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
I visados Loarney’a Crest Ken

džių. Jeigu negali gaut kitu, 
( tai prisiųsk mums dolerį, o 
Įgausi vieną svarą geriausių 

Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone, 
u K. ŠIDLAUSKAS
B . n$ BROADVAT.

«W»UTR BOSTON. MASU

Ant SI 
akmens 

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

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

i kiekvienu laikrodėliu. (?)
EKCELSIOR WATCH CO.

W« Athenaennt Bldg. CHICAGO. ILL 
1 -----*------

Aš, Alena Kostovska, pasiro 
dau visai publikai akyse.

mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo neririnimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pageltos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai j aus ties, gerai valgyti ir 

i dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kai na$ 1.00 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės n no visokių blogumą.

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

Chicago, III.
titą apgarsinimą turėtų perskaityt 

riokrienas. iškirpt ir pasilikt.

Debatai socialistų 
su klerikalais.

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

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriausi klerikalų argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
"mokslas”, ir ten pat seka socialistų 
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą” j 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 popierų ir pasiųsk 
prastam laiške. Norintiems daugiau 
imt duodame nuošimtį.

"KELEIVIS”
255 BROADHAY. SO. BOSTON,

I
Kindor da

TAI ĮDOMIAUSIA KNYGA LIETUVIŲ 
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 apsisaugo t nuo daugelio nesmagumų, su kuriais beveik 

kiekvienas vyras šiandien susiduria; kaip apsisaugoti nuo daugelio 
vyriškų ligų ir daugybės kitų nuotikių. kūnų 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 išgvildenta. Toji knyga 
netik įdomi, bet ir pamokinanti ir būtinai kiekvienam vyrui, kaip 
jaunam, taip ir senam, reikalinga.

Ji pilna daugybės visokių, moksliškų ir teisingų paaiškinimų, 
su daugeliu paveikslų, kuriu minėti apgarsinime, nematom reika 
lo. Jos autorius, daugeliui lietuvių žinomas

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

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

K. BARNES,
>44 W. 35-TH PLACE, CHICAGO, ILL.

U. S. Food A:lmini«tration.
or Pquire ’Tater ’low he goin’ to 

be mighty nigh klng er de rootf 
’mong garden sa«« folks. We ans 
kin eftt hlm as a ’tater boiled. baked, 
fried, stewed, cooked wid chcese en 
dev gettln’ so dey make 1m intsr 
flo'ur; so’s ve kin “substi-tute” hlm 
to' wheat flour. He’g de "sub«titu- 
tenest” of all de vittles. he sez. •

De udder garden sass folks lak 
inguns, tomatues. cabbage en turnipo 
en snuash don't need to git peeved, 
’eause dey’s goin’ to be room in de 
pot fo’ de nhole tribe. Ev’y laa’ 
one on ’em can he*T> save who:<t en 
meat fer de boya dafs doia* de flght- 
jn* over yander.

Mes užtikrinant, kad Jąs snčėdysit pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją ii gerųjų firmą ir pri* 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai uesudarko 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER-: 
KOTUS PASU V AM PIGIAI IR GĖRALU 
TAIPGI IŠVALOM IR I4PROSINAM 

VYRU IK MOTERŲ RUBUS 
Darbu geras ir ištikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikru Jašą knita Netaria

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

Telefonu: So. Boston—21011
Įryyy wnrnrriii> aųranrųi įį

KARE IR LIGOS!
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA

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

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

valgiui bei VALGIO VJRSK1N1MU1
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Trejankoa 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresą:*

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVI.” 
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų reikalus.

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančią Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visų Gyvenimą Nešiot Beverti Trasa

nurarnr

"B” yra atsakančia: nutaikinta padulkai- 
tė tokiam vartojteai. kad eolaikipe Bornial 
erifiee ir taipgi prilaBco vidurių dalis, kad 
pastarosios neižsisvertų j lauko puse. I**- 
duikaitčs yra reiervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas masinantis susitraukiantis 

medikais s. Kaip gnit žis medikalas esti kūne 
sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylate, kari y- ■ 
ra pažymėta su raide i 
-C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudratiaea 
nusilpnėjusioe musku
lus ir veikia ant te
darytas skylučių.

'•F*' yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuria turi būt prili- . 
pintas per hiphone- 
nepalieėiant taip pa
vadinto frante - merk 
dalies- iirakuojent. j 
kad davaa reikalingą , 
styramą ir paramą 
PTJkPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mana Kaštais
Ai noriu jums pri. I 

rodyt pats eava tei
tais, kad jus galite 
peraaMt save putra-

— kiną.
Kuomet silpni nrasknlsi atgaus sąra stip

rumą ir tamprum*—
Ir. nepatėraijamil. skaudą, pavojingi lai- 

eeržimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energiją, stipruma—
Ir jąa atradote ir jaučiate gnten visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pageri- 
j.nio pasirodymą -

Toomet jus i.nMite. kad jūsų trakte yra • 
pergalėtas ir jus iirdingai Bekerosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR ž| Ste
bėki!ntą uždyką iitnėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dykų Išmėginimo.
Pn*» ypatatai Bmėgink jo vertę. MteląA 

piaitų. ui Dykai Iimėginlmą. Plapao nieko 
,u*” ■!><***u*?*' i** «•»

ottaą- Bądten tr ta busite linksmi, kol tik 
gyvensite, poainovlojc iia proga. Rodyttte | 
atvirute, arba Upildykite kuponą Kandie* Ir I 
arižtanęia krasa jų, aplaižysite ižmžgini- 
avui dykai PĮapee ra prldėėku Mr. Stoart'o 
4$ ptMlaphi fcayiratf apie patrak imą. talpi
nančią informa.-ųaa apie būdą, kurs buvo 
*■?£?****** n«*«telu medaltani Rrme Ir sa 
diptemą Crand Prta Paryžiuje, kurte bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo Mo tei
saus užgavfmo. Jelru Jų, turite patrakus! 
draugą, pasakykite jam apie |( dideli puriu- 
3? 1

DABAR raiyktta

šia ėnosiraa pasrabinas yra padaryta* per 
išradėja stetrakliiuros “viaų dienų ir naktį** 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati- 
taisymui ir sustiprinimui nusilpnčjusi| mu
skulų ir nusikratymui skaudžią Truaa, bei 
reikale pavojingų operaciją.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken- 
ėianiią. kurie atsi- 
iauka pas Mr. Stuart, 
bua išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio. kad 
davus jiem progą ge
rai taaėeint juos. Jąs 

nieko nemokėsite už 
tą išmėginimą Pla
pao at dabar, nė vė
liaus.
a NEBKVARTOS 

TRVSS
Taip, nebevartok j|. 

Ii savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Tntss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai, 
jusu s1 
neritkl 
liuosai 
tad jų 
derėt*
riausis kelias, kuri ją* galite dykai ižmėgint

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 
Pirmas: Pirmiausia ir srarbiausis siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulą rydanti įtaisą taip 
vadinamą Plapao. kuris yra susimažinąs pa* 
ridate ir paimtai drauge su tagtedientau 
mrdikales muses yra skirtis padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulas iki pa- 
t ra tos jų spėkos, bei tamrrumo. Tuomet tr 
tik tuomet galite tikčtta trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu. kad sulaikius noo slankiojimo pMtaškoi- 
tę. yra prirodes. e*ss svarbiu dalyku tina Iki. 
nirne patrūkimo, ko Trose negali padaryt.

žimtal jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
-teras prM oficieriua. kad PI-APAO-FADS 
iirvdė jų patrūkimas, tūli ii ją turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. ____
NVOLATINt fiI£XOS-XAKTIE8 VtTKMl 

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta. kad sulyginamai t labai trumpą 
aiką aplaikomoa pasekmės.

Taa yna todėl, kad velkmi yra nepallam 
jantl ItaktĮ ir dtam kiaurai pee 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-rainu* 
tei. kuomet jus atliekate dienos savo dnr- 
Imi—dkgi ir miegant K staeskHrura gyduolė 
nematomai teikia jvsą vidurlą muskulams 
naują gyvybą ir stiprumą, kokie jiems yrs 
rrikaltagi. kad prideramai atlikua jiems pa
vestą užduoti—uBaikyme vMorią savo vie
toje, te pageltes traas. bei kitą jam panašių.

' ; PLAPAO PAD IiAKKINTA
Prineipas, kuriuo pasiremiant Plapso-Pad 

vokia, gali bat lengvai iimknotaa. patimi* 
jant drauge einančią iliustraciją ir statant 
"ftL^PAO-PAD yra padaryta » stiprina. «• 

atampismęs materijos "K", kuris yra pritai
kytus prie kone krutėjimų ir vtsMlm smagu
mo Ji dėvčt. Jo vMuris yra llmptatii (nors 
doag skirtai no* limpančio plostario). tad 
epmogohss padoihaftą mm stankiejte* 

»JS-&.R5T «•>« 
kurte prispaudžia suayimstaa, nusilpnCjusta* 
morituhrn, tad juos eulaiktaą. Buo vis iolyą 
besslnkimo.

M .'i

8TUSK KUPONĄ ŠIANDIE TN
PLAPAO 1ABORATORIES. Ine.

Bloclt 2921 3t Louis, Mo.

Vanta . ................................ ....................... ..
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Laiškai iš Lietuvos
■ KELEIVIS.
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Amerikai įstojus į karę, 
cenzūros dėlei negalima bu
vo gauti atsakymų ant pa- 
jieškojimų iš Lietuvos. Vie
nok, su Ispanijos ir Šveica
rijos atstovybių pagalba 
Washingtone, pastaruoju 
laiku vėl jau pradėjome 
gauti žinių per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių. Atsaky
mų versti ir talpinti ištisai 
negalime, nes tai perdaug 
vietos užimtų. Čionai pa
duodame tik vardus tų, ku
riems atsakymai atėjo. 
Kreipkitės pas F, J. Bago- 
čių, 253 Broadway, So. Bos
ton, Mass., o pilnas atsaky
mas su' lietuvišku vertimu 
bus tuojaus prisiųstas.

Čia seka vardai, kuriems 
atėjo laiškų ir nuo ko jie a- 
tėjo:

Mikalionis Mateušas, iš 
Mariampolės pav., nuo Ma
rijonos Mikolionis.

Mikalionis Mateušas, iš 
Mariampolės pav., nuo Mi- 
kalionių šeimynos.

M ilunas Jonas, nuo Juozo 
Miliūno.

Mintauskis Vincentas, iš 
Kuktuškių pav., nuo Juozo 
Mintausko.

Mogenis Adolfas, nuo A- 
dolfo Mogenio.

Montvill Mikolas, nuo 
Barboros Montvillos.

Morkevič Marijona, nuo 
Vincento Olskio.

Naujokas J., nuo Edvar
do Bauslebių ir šeimynos.

Neviackas Antanas, nuo 
Kazimiero Neviacko.

Palaitis Antanas, iš Gi
raičių, nuo Katrinos Palai
tis.

Petraitis Jonas, iš Vilk
mergės pav., nuo Adomo 
Petraičio ir šeimynos.

Pasvenskas Ona, iš Mari
ampolės, nuo Stanislavo Pa- 
svenskio.

-Ravlovich Josef, iš Kauno 
gub., nuo Stanislavo Paulo- 
viez.

Pečiulis Antanas, nuo Mo
tiejaus Pečiulio.

Petkevičius W., nuo Jur
gio Augustinavičiaus.

Peterson Helen, nuo Jono 
Krewšlio.

Petrauskas Mikolas, nuo 
A. Kripo ir Mik. Laudono.

Petrauskas Mikolas, nuo 
Marijonos Virzintas ir Pov. 
Kazragio.

Pikelis Frank, nuo Pačios 
Michalinos Pikelis.

Plioplis K., nuo Dovido 
Moželiausko.

Prussey Leo., nuo Adomo 
Stanino.

Račkauskas Helen, iš Ma
riampolės, nuo Helenos.

Ramanauskas Zigmas, iš 
Kovaslavo, nuo Aleks. Bus- 
lio.

Rauba Raulas, nuo Jono 
Biluno.

Raulinaičiutė Katrina, iš 
Mariampolės, nuo Onos 
Raulinaitis.

Rimkus Barbora, iš Vie- 
žaičių, nuo Fel. Rimkaus.

Ruseckas Magdelena, iš . 
Mariampolės pav., i__ .
kolo Aksomavičiaus.

Ruseckas Magdalena, iš 
Mariampolės pav., nuo Vin
cento Ruseckio.

Ruseckas Magdalena, iš 
Mariampolės pav., nuo Onos 
Damauskos.

Sakatauskas Juozas, nuo 
Sakatauskų šeimynos.

į

I

I

i

*

Ar Packerei yra Išnaudotojais?
(Packerei, reiškia mėsos pakuotojai)

Tikri Faktai apie Mėsos Prekystę
Federalis Trade Kommissionierius paskutiniame savo ra
porte apie karės uždarbiautojus, priparodė, kad penkios 
didžiausios mėsos pakavimo bendrijos daug uždarbiauja 
ir kad jos yra sudariusios monopoliją mėsos prekyboje.

Tie priparodymai, jeigu butų aiškus ir teisingi, tad turėtų 
didelę svarbą ne vien tik įneinančias j mėsos pakavimo 
pirklybos, bet palytėtų kiekvieną kitą musų šalies pilietį.

Priduotos nuo uždarbio skaitlinės yra klaidingos ir tie 
priparodydami, kad mėsos pakuotojai turi monopoliją, nė
ra patvirtinti faktais.

Paminėti tame raporte pakuotojai yra pasirengę priro- 
dyt, kad jų uždarbis neperdidelis ir reikalingas.

» » » ♦

Mėsos pirklyba yra viena iš didžiausių Amerikos indust
rijų. Kiekvienas pilietis, kuris norėtų susipažinti su tais 
detaliais, turėtų būt prisirengęs dėl didesnių sumų.

Minėtas, raportas priparodo, kad surinktas uždarbis nuo 
keturių didžiausių mėsos pakuotojų buvo $140,000,000 už 
tris karės metus.

Toji suma yra sulyginta su $19,000,000 vidutine skaitline 
metinio uždarbio už tris metus prieš kare, kas priparodo- 
ma, kad uždarbis laike karės buvo $121,000,000 didesnis, 
negu kad uždarbis prieš karę.

.Tas palyginimas trijų metų uždarbio su vienų metų už
darbiu — yra neteisinga aiškinimo metodą palyginimui. 
Ji yra ne vien tik klaidinga, bet Federalis Trade Kommi
ssionierius padarė da neužginčyjamas klaidas ir pačiose 
skaitlinėse.

♦ c * *
it • • • • 4-.

Tasai sutaupytas trijų metų uždarbis $140,000'000^apo už
dirbtas nuo pardavimo už daugiau negu keturių ir pusės 
bilionų dolerių. Tas reiškia apie tris centus už kiekvie
ną dolerį pardavimo — arba teisingiau pasakius, tai cen
tas nuo svaro parduoto produkto.

Pakuotojų uždarbis yra nesulyginamai žemas su kaino
mis gyvos medegos ir mėsos. Jokia kita prekyba nėra ve
dama su tokia žema uždarbio metodą.

J į
i . > ♦ ♦ * *

Juo labiau — o tas yra labai svarbu — kad tiktai vos maža 
<lalis to uždarbio buvo išmokėta už dividentus. O visa 
likusioji dalis uždarbio vėl sudėta atgal į prekybą. Ir jeigu 
įsigilinti į aplinkybes, kokiose buvo pakuotojai, tas turėjo 
būt padaryta — ir padaryta greit — bėgyje karės metų.

Vesti prekybą karės metu, su didesnėmis išlaidoms ir bū
tinai turint mokėt du arba tris kartus brangiau už gyvą 
medcgą negu pirmiau, buvo reikalaujama padidint du ar
ba tris kartus paprastą dirbamąjį kapitalą. Priskaito- 
masis uždarbis padaro tiktai teisingą jo sugrąžinimą, ir

iš i Šimanskis Jonas, nuo O-’riampolės, nuo MagdelėnosJ, 
nuo’ Mi-lnos Šimanskis. Višniauskas Mateušas, iš

Steponaitis Marijona, iš Kauno gub., nuo Marijonos 
Vilkaviškio.

ši vokas Kazimir, nuo Vin
cento Šivoko.

Tamošiūnas K., nuo Juozo 
Tamošiūno.

Thompson F. S., nuo Vin
cento Tamošiūno.

_________________ Valančiunas Juozas, nuo 
Savickas Petras iš Mari- Elzbietos Čepaitis.

ampolės, nuo Antano Savic-1 Valatkevicius Petras, _ iš 
ko.

Sinkevič Ona, nuo V. La- 
kickc.

Sirutis Jonas, nuo Siru
čiu šeimynos.

Slizaitis Jonas, nuo Slizai- 
čių šeimynos.

Staniulis Juokubas, iš 
Konstantincvsko, nuo Jie* 
vos Staniulienės.

Staškunas Ignas, iš Vilk
mergės pav., nuo Motinos ir 
Brolių.

Stiklius Agota, iš Mari
ampolės pav., nuo Tėvo.

• v 
______________

Mariampolės, nuo Jorkat 
Danskas.

Virbickas Jonas, iš Vilk
mergės pav., nuo Juozo Pet
raičio.

Virbickas Jonas, 
mergės pav., nuo 
Kodis ir šeimynos.

Virbickas Jonas, 
mergės pav., nuo 
Račkauskos.

Viscont Mary, iš Mariam
polės, nuo Juozo Audukevi- 
čiaus. __

Veržovski Martin, iš Ma-

iš Vilk- 
Justino

iš Vilk- 
Uršulės

«

Višniauskas Mateušas, iš

Višniauskos.
Zaveckiutė Katrina, nuo 

Adomo Zaveckio.
Zaukytė Ona, iš Kauno, 

nuo Mikolo Zaukus.
Zaukytė Ona, iš Kauno, 

nuo Vinco Pužausko.
Zerolis Franas, nuo pačios 

Marijonos.
Žilinskas Tamošius, 

Onos Žilinskas.
Žilinskas Tamošius, 

Gertrūdos.
Žukauskas, Antanas, 

pačios.
Žukauskas Antanas,

Frana ir Juozo Schmidt’ų.
Zutel Andrius, nuo Katri- 

nos Zutelis.

švediškiai. Naumiesčio 
apskr.) Nuo 1917 m. balan
džio 1 d. čia gyvuoja mokyk- 
a; vaikų mokinasi 60. Mo
kytojauja St. Pietrusevičai- 
tė. Per Naujuosius Metus 
čia buvo surengta vaikams 
eglelė. Juodbruvis.

nuo

nuo

nuo

nuo■

Ar tas ne teisybė?
Vedusieji tyrinėja vienas 

kitą per tris sąvaites, myli
si per tris metus, o santikius 
išlaiko per trisdešimts metų.

yra priparodyta, kad didžiausioji dalis to uždarbio buvo 
sunaudota i staką, kuris reikalavo milžiniškų sumų užpir
kimui tavoro ir padidinimui visokių Įtaisymų, kurie turėjo 
būt būtinai padaryta dėl nenormalio padėjimo musų ar
mijos ir laivyno, o taipgi ir Alijantų.

$ « ♦ ♦

Jeigu tu esi vertelga, tu turėsi apkainuot išaiškinimą tų 
prirodymų. Jeigu Jus nesate susipažinę su prekyba, ap- 
kalbėkit šiuos reikalus su žmogum, kuris yra susipažinęs 
su prekyba — su Jūsų bankierium, papasakokit ir reika
laukit nuo jojo palyginti pakuotoji] industrijos uždarbį su 
bile kurios nors kitos didelės industrijos uždarbiu dabar
tiniu metu.

♦ ❖ *

Jokių paaiškinimų nereikalavo Federalis Trade Kommi
ssionierius, kad paremti tą statementą, buk didieji pakuo
tojai (packers) turi monopoliją. Paties Kommissionie- 
riaus raportas parodo dideles skaitlines ir svarbą pas ki
tus pakuotojus.

Paminėti tame statemente pakuotojai yra pasirengę tuo
jaus prirodyti bile vienai teisingai manančiai ypatai, "kad 
jie taipgi turi vesti kompeticiją su visais kitais, ir kad jie 
neturi jokios galės kad galėtų monopolizuoti kainas.

Jeigu tas butų neteisybė, tad jie nė nebandytų aiškinti 
klaidingumą to statemento.

Juo labiau, valdiškos skaitlinės priparodo, kad tos di
džiausios penkios pakuoto  jų įstaigos, kurios paminėtos 
tame raporte, yra vos tik viena trečia dalis viso šios ša
lies mėsos biznio.

Todėl manoma, kad bus galima užinteresuot Jumis viso
mis tojo biznio smulkmenomis. Ar galima, paveizdan, 
parduoti apdirbtą mėsą pigiau negu ji prekiuoja perkant 
gyvą gyvulį, perproduktuoti ją ir paskui išdalinti ją po vi
są šalį, o taipgi pergabenti ir į kitas šalis.

Visos tos penkios paminėtos pakuoto jų (packers) ben- ' 
drijos, randa teisingų bendrai su kiekviena kita parody
ti publikai šitą statementą.

Jos išgalės padaryt didelį darbą Jūsų valdžiai dabartinia
me reikalingiausiame laike; jos pasirengė pasitikti ka
rės reikalavimų laiką urnai ir pilningai ir jos noriai sutin
ka pavesti tą reikalą apsvarstymui kiekvienam teisingai 
manančiam Amerikos žmogui, išdėstant prieš jį visus nu- 
rodytus faktus.

Armour and Company 
Cudahy Packing Co. 
Morris & Company 
Swift & Company 
Wilson & Company

*

f

r
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PROVIDENCE, R. I. ležies liejykloj. Birželio 22 
dieną apsirgusį uždegimu ■ 
plaučių nugabenta jį mies-| 
to ligonbutin, kur į trečią) 
dieną pasimirė.

Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis Šv. Onos ka
pinėse.

Velionis minėdavęs, kad 
turįs brolį ar pusbrolį Wa- 
terbury ar Worcestery.

Iš moteries pusės turėjo 
giminių Providence. Pri
klausė Šv. Jono Krikštyto
jo draugijoj ir dirbtuvėje 
buvo apsidraudęs. Buvo ge
ro budo žmogum, turėjęs 38 
metus amžiaus. Paėjo iš 
Radviliškės parapijos, Šįau-1 
lių apskričio. Paliko minė- 
tu du kūdikiu: šunų 11 metų j 
ir dukterį 7 metų našlaičiais, 
taipgi paliegusią moterį li- 
gonbuty.

Giminės ir pažįstamieji a-

Lietuviai apvaikščiojo
4 Liepos.

Visos čianvkštės lietuvių 
draugijos išvien surengė 4 

i Liepos, kaipo ’Tštikimybės 
Dienos” apvaikščiojimą.

Parodoj datyvavo ir tie lie
tuviai, kurie nepriklauso jo
kiai draugijai.

Paroda į juos padarė to
kią intekmę, kad po parodai 

; prisirašė 5 nauji nariai.
Lietuvių parodą svetim

taučiai sveikino delnų ploji
mu.
Mirė Stanislovas Jogminas.

Birželio 25 d. čionai nuo 
uždegimo plaučių mirė Sta
nislovas Jogminas.

Velionis nuo 5 metų užlai
kė savo sunkiu darbu pats 
save ir du vaiku: sūnų ir 
dukterį, gyvendamas pas ki
tus ant burdo, nes moteris , tidavė velioniui gražų pas- 

Iguli ligonbutyje.
; Velionis sunkiai dirbo ge-

kutinį patarnavimą.
Jonas Petrauskas.

NEREIKIA ĮTRINTI
DĖL sostinsrusių ir skaudomų mus
kulų naudok Sloan’s Linimentų nuo 
skaudėjimo arba gėlimų, jis greitai 
paliuoKuoja ir susigeria be jtriniaM 

Reumatismų, sukrekėjtmą, dieglius, 
neuralgija greitai paliuosuoja Ji var
tojant. Svaresnis ir daugiau vei
kiantis negu koks kitas pleisteris 
arba tepalas, jis nepadaro plėtmų ir 
nesutraukia odos.

Seimyniikas vaistas, kuris yra san
dėliu tūkstančiuose namų, turi yieU) 
Sloan’s Linementas.

i

Sloans
Liniment

/f/Z Z-S /^//Y
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CAMBRIDGE, MASS.
Račkaus „prakalba”, kunigo 

nachališkas ’ ubagavimas.
Kaip visose Suvienytose 

Valstijose, taip ir Cambrid- 
ge’uje. 4 d. liepos buvo iš
reiškiama ištikimybė šiai 
saliai.

Miesto valdžia buvo su
šaukusi ateivių įvairių drau
gijų pirmininkus ir pranešė 
jiems, kad rengiamas dide
lis masinis susirinkimas prie 
Miesto Salės ir kvietė visus 
dalyvauti. Tūli iš ateivių 
tarp kurių ir tūli lietuviai 
prašė, kad jiems butų leista 
daryti parodas-maršuoti. 
Valdžia sutiko, tokiu budu 
iš lietuvių maršavo ketu
rios bažnytinės draugijos. 
Nebuvo tai didelė paroda, 
nes įvairios tautos atskirais 
keliais maršavo į Miesto 
svetainę. Pažangiosios lietu
vių dr-jos prie maršavimo 
neprisidėjo, bet nutarė kad 
už tuos pinigus, kuriuos rei
kėtų išleisti surengimui pa
rodos nupirkt karės taupy
mo markių.

♦ ♦ s

Liepos 7 d. Cambridge bu
vo prakalbos, jai jas gali
ma taip pavadinti. Kalbėjo 
klerikalų stulpas Račkus. i 

• Nebuvo tai prakalba, bet 
pliauškimas ir besipludimas 
ant kaikurių žymesnių vei
kėjų ir organizacijų. Dau
giausiai teko socialistams. 
Iš to vaikinėlio kalbos gali
ma spręsti, kad jis netik 
silpnas kalbėtojas, bet turi 
būt ir biskį pamišėlis, nes 
sveiku protu žmogus tokių 
nesąmonių kalbėt neišdrįs
tų. Čia privesiu viena cita- 

- tą jo kalbos. Pirmiausiai 
jis išplūdo kad socialistai y- 
ra bepročiai, negudrus, kad 
socializmas yra kvailystė ir 
da daug nešvaresnių žodžių 
vartojo. Bet baigiant kal
bą vėl išpludęs ypatas sako: 
„Socializmas tai yra moks
las, jie mokinasi, jie yra 
gudrus, jus katalikai turite 
saugotis, kad neapgautų, jie 
gudriai prieina ir gudriai 
apgauna.”

Išeina, kad tamsiausi 
žmonės gudrius katalikus 
apgaudinėja. Tokia Rač
kaus liogika o davatkos vis- 
tiek ploja. Turi būti tuomi 
parodo savo davatkišką 
„gudrumą.”

Reikia priminti, kad pla
katuose buvo pagarsinta, 
kad Račkus diskusuos su so
cialistais. Socialistai gi ži
nodami jo „argumentus” 
neatkreipė jokios domos, o 
kadangi diena graži buvo, 
tai mažai kas ir ėjo į tas 
prakalbas. Bet Račkui ir 
tai drebėjo visi galai ir kuo- 

*met tūlas žmogus ko ten 
paklausė, tad Račkus tuo
jaus susigriebė ir sako: „aš 
su pavieniu žmogum nesi
ginčiju, socialistai turi iš
rinkti tris ypatas nuo orga
nizacijos su liudijimais, kad 
jie atstovauja organizaciją, 
tada aš diskusuoriu.” Neži
nia, ką tasai žmogus būt pa
sakęs, bet čion pasirodė Kle
rikalų klapčiuko žinojimas 
dalykų, kad net iš publikos 
žmogui nesugėbia duot nė 
menko atsakymo. Bet jeigu 
Račkus nori diskusijų su 
socialistais, lai tik duoda 
socialistų kuopai žinią, o ga
lima tikėtis, kad kuopa ras 
savo kuopoje narių, kurie 
nešvarius Račkaus pliauš
kalus nušvies teisingai.

i * *

n

Pastaruoju laiku vietinis 
kunigas landžiojo po stubas 
ubagaudamas. Žinoma, u- 
bagavimas tai kunigo ama
tas, nieko tame stebėtino iš 
to, jei nepereina savo ryby. 
Bet šis kunigužis perviršijo 
ir ubagavimo taisykles, per
daug piktžodžiauja, ir pini-

——
gus pagatavas per nevalią 
atimti.

Ant Portland gatvės vie-; 
noje.stuboje, mergina būda
ma nedrąsi ir negalėdama •___ ______ ~
atsikratyti, sutiko duoti du ^“^English fr* John’H. 
doleriu, bet ji neturėjo į O’Brien, kurie laiko savo 
smulKesmų ir padavė de-j5jznj p0 num. 275 Congress 
šimtĮ dolerių, pastabėdama, §t., likosi areštuoti ir pasta- 
kad aštuonis turi sugrąžint. tyti prješ Suvienytų Valsti- 
Bet, kunigas tuojaus jiukrei- jų teismą, kaltinami už ap- 

’ gaudinėjimą valdžios kas- 
link mokėjimo taksų nuo 
pelno. Abudu jie pastatyti 
ix) 25,000 dolerių kaucijos 
kiekvienas.

Tai yra pirmutinė Bosto
ne byla, kurioje kaltintoju 
yra valdžia o kaltinamuoju 
korporacija, nepildanti val
stybinių mokesčių Įstatymo.

Pagal paduoto skundo 
O’Brien, kaipo pusininkas 
bėgiu 1917 metų paėmė 
500,000 dol. kurie yra pel
nas ir pajamos iš biznio, 
taipgi sakoma, kad English 
ir O’Brien padarė sutartį 
apsukti valdžią, paduodant 
neteisingą statęmentą ir su- 
klastuojant biznio knygas 
taip, kad parodžius, jog ben
drija turėjusi $250,000 ne- 
datekliaus. Prieš juodu už
vesta kriminale ir civilė val
džios byla.

Areštavo vilnų pramonės 
vedėjus už apgaudinėjimą 

valdžios.
Pereitą sąvaitę Bostono 

pirkliauto jai vilnomis švil

KELEIVIS.

pė kalbą apie šliubą, tik 
merginos spiriamas pradė
jo aiškint, kad neturįs tiek 
išduoti. Mergina pagaliaus 
sutiko duot tris dolerius, bet 
septynių būtinai . reikalavo 
sugrąžinti. Tad kunigas 
išsitraukė du doleriu atme
tė merginai ir išėjo, nors 
mergina gana priešinosi.

Taip daro žmogus, kuris, 
neva kitus mokina nedaryti 
niekam skriaudos. Na, ir 
išmok ko nors gero nuo to
kių mokytoju, kuomet pat
sai mokytojas naudojasi 
kiekviena vagystės proga, 
kad tik aplupt negana susi
pratusį artymą savo.

. , - Uranas.

Lietuviška Vaikų Mokykla.

Suvienytos Bostono Drau
gijos Įsteigė Lietuvišką vai
kų kasdieninę mokslainę. 
Lekcijos nuo 9 iki 12 vai. 
dieną. George Frisbie Hoar 
mokslainėj, tarpe C ir D st., 
So. Bostone. Mokytojais y- 
ra paimti: Mikas Petraus
kas, Zuzana Puišiutė, Bro
nė Valantukė, Kazimieras 
Janavičia ir Franas Vira- 
kas.

Taigi užkviečiami visi a- 
pielinkės lietuviai siųsti sa
vo vaikus Į šitą naują mo- 
kslaine. Mokinimas dvkai, 
tik už knygas reikės mokėti, 
pakol ir tatai galima bus 
duot dykai.

Presos komisijos narys,
F. N. Ramanauskas.

• Amerika apvaikščiojo 
Bastilės griuvimo 

dieną.
Šiais metais pirmu kartu 

Amerikoje švęsta rraneuzi- 
jos revoliucijos 129 sukaktu
ves arba tą francuzų gar- 
ga pergalė ant reakcijos ir 
prievartos, kuomet griuvo 
Bastilė, tas baisus politikos 
prasikaltėliams kalėjimas 
Paryžiuje, kur ilgai žudyta 
žmonių laisvės troškimai. 
Bastilė Prancūzijos demo
kratijai reiškia tą patį, ką 
Petro-Pavlovska tvirtovė 
Rusijos demokratijai. Re
voliucija tuos baisus tyrani- 
įos murus išgriovusi ir toj 
vietoj pastatyta 
kolumna.

Amerika tąją 
tautos garbingos 
dieną šiemet 
apvaikščiojo.

Pereitos subatos vakare, 
13 liepos, Bastilės griuvimo 
dienos sukaktuvių išvaka- 
riuose Bostonas vėl pasižy
mėjo visų gyvenančių čia 
tautų solidarumu. Apvaikš- 
čiojimo programas buvo 
toks pat, kaip buvo 4-tosios 
Liepos. Apvaikščiojime da
lyvavo ir Lietuviai. Abelnai 
apvaikščiojime dalyvavo 
virš 75,000 žmonių.

Ant rytojaus lietus atvi
rame ore neleido apvaikš- 
čiojimą padaryti. Apvaikš
čiota Symphony Hali svetai
nėje ir kitur.

Daugiau kaip 1,000 užre
gistruota.

Įnėjus galion taip vadina
mam „anti-loafing” įstaty
čiui pereitą pėtnyčią pada
rius policijai ablavą ant dy
kaujančių bei Įsakius vi
siems nedirbantiems užsire
gistruoti kaipo „bedarbiai,” 
užregistruota ir patįs užsi
registravo virš 1,000 žmo
nių. Daugelis iš užsiregist
ravusių teisinasi už nedirbi- 
mą sirgimu, kiti netekimu 
darbo ir jieškojimu jo. To
kie užregistruoti turi kas
dien pasirodyti policijos ofi
se ir policija suteikia žinias, 
kur kokį darbą kas gali gau
ti. Neapmokamas valstiji- 
nis Darbo Pajieškojimo 
Biuras randasi Kneeland 
gatvėj. Tos agentūros ša
kos randasi šiose vietose: 5 
Hanover st., 25 Joy st., 20 
I^agrange st., 100 E. Ded- 
ham st. ir Back Bay Station 
No. 8.

Liuosvbės•*

francuzų 
pergalės 

iškilmingai

N e laimė j ant eievcitoriaus 
12 žmonių likosi sužeistais.

Panedėlio ryte eleveito- 
riaus traukinis nušoko nuo 
bėgių ties North Stationu, ir 
smarkiai atsimušė i stulpą, 
dviiika žmonių tapo sužeis
ta. Tarp sužeistųjų lieuviš- 
kų vardų nesimato. Sužeis
tieji tuoj nugabenta j Hay- 
market Hospitalę.

Aprišus žaizdas veik visi 
tuojaus tapo paleisti namo, 
nes nė vienas nebuvo sužei
stas mirtinai.

Geienlis Streikas Lynne.
General Electric Co. fab

rikos darbininkai šio perei
to panedėlio ryte skaičiuje 
virš 10,000 žmonių išėjo į 
streiką.

Nuo kada šita išdirbystė 
likosi principale Lynno in
dustrija pirmu kartu darbi
ninkai pasirodė galinčiais 
surengti generalį streiką.

Sustreikavo West Lynno 
ir River Works dirbtuvių 
darbininkai.Net kompanijos 
valdyba pripažįsta, kad iš
dirbystė visiškai sustabdy
ta.

Laukiama, kad parėmi
mui šito streiko sustreikuo
sią Pittsfieldo, Mass., Sche- 
neeteady, N. Y. ir Port 
Wayne, Ind. darbininkai.

CHAPIN BROS
GERIAUSIS SALDAINIŲ 

STORAS.
N an taške t Beach.

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

Teiephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno, 
BOSTON, MASS.

PARSIDUODA A UTOMOBILIU S
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. KUPSTAS,
343 Broaduay, So. Boston, Mass.

Dantistai
kurie užliiko savo ofisų ant 

29TREMOM ST., BOSTONE. 
Kad supažindinti plačių visuome
nę su savo geru darbu ir teisingu 
patarnavimu, pasiryžo duot kiek
vienam skaitytojui, kuris nuėj 
pasakys, sekančias prieinamas są
lygas:

Už plombiravimų 
Už estrakciją __
Už išvalymų ....

S

(41) 
50c. 
.50c.
50c. 

Didesnius darbus padaro ant labai 
paeinamą sąlygų po $1.00 sąvaitėj

H. S. Stone, Cph.D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadwav, 

SO. BOSTON, MASS.

I

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.t

Prakaituojančios 
Kojos

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimu kėblum ir kvapą daž
nai nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kęstis, jei čia pat po ranka yra pa- 

<gelba$ Nusipirk

Severa’s 
Foot Powder

(Severos Proškos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o.rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnus, padus ir tarp- 
pirščius. (barstyk po truputį į če- 
verykus ir kojinius (pančekaa). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo. skaudėjimo, tynimo ir pail
simo kojų. Jie užlaiko sausumą če
verykų. kojinių ir kojų Kaina 2S 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj.

*5*=**2*24-S4S*~4iSfc—4S4S4S*
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SO. BOSTONO IR APIE 
LINKIŲ LIETUVIAI.

Jums reikės Automobiliaus

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų.; 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDSLIOMIS ! 
iki 1 v. po pietų. ;

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

SO. BOSTON, MASS.

J
i

>
i
i
j

)

)
)

Jeigu 
bent kokiame reikale, tad atsiminkit, 
kad mes ant kiekvieno pareikalavimo 
galim pribūti. Automobilių galit 
gaut kokį tik kas nori, uždarytą ar 
atvirą. Patarnaujam kuogeriausiai 
ir skaitome pigiai. Todėl reikalui 
esant kreipkitės ypatiškai arba per 
telefoną.

P. J. AKUNEVIČIA, 
258 Broadway,

Tel. So. Boston 381.
j
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BOSTON, M ASS. I
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| Teiephone:
i Richmond 1224-R

į Dr. J. MARCUS
■
1
■
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Gydo chroniškas ir slaptas 
vyrų ir moterų ligas.

VALANDOS:
nuo 9 iš ryto iki 9 vakare. Į 

11 PARMENTER STR., 
netoli nuo Hanover si..

CEDAR RA°1DS, 1OVVA__ __________________ t

W. F. SEVERĄ CO.

. ■ » « » to O ii MTiMMariĮ

APTIEKA 
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap- 
tiekorius.
EDVARD DALY, Savinhkas 

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

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

s

i 
i
i
I

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

»- - - - - - - - - - - - - -
į Geriausia
į Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apieliakej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

į visokias,

1eurios tik pasaulyje ; 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Ypatingai geros šios gyduolės:

Valdžia reikalauja darbi
ninkų.

Suvienytų Valstijų Em- 
ployment Service biuras, 53 
Canal st., Bostone, paskel
bia, kad virš tūkstančio dar
bininkų reikia valdžios dar
buose. Darbininkams mo
kama po 40c. valandai, dvi 
valandos skaitosi viršlaikiu 
tokiu budu dienos uždarbis 
vra $4, arba 24 doleriai są- 
vaitėje.

Darbas turi būti pradėtas 
nuo panedėlio.

Daugelis klausinėja ko
kiam darbui darbininkai y- 
ra reikalingi, į ką valdžios 
darbų agentas Thomas F. 
Phelen atsako: „Pažiūrėki
te į Websterio Žodyną, kur 
aiškinama, ką reiškia dar
bininkas — ten sakoma: 
žmogus atliekantis fizišką 
darbą, žmogus, dirbantis al
sinančiame užsiėmime; y- 
pata, atliekanti darbą, ku
ris reikalauja daugiau jie- 
gos, negu mokslumo; žmo
gus, kuris gali dirbti kokį- 
nors gaminimo darbą.” Va
dinasi, reikalingi visokiems 
fiziškiems darbams atlikti 
darbininkai.

PARSIDUODA LIETU
VIŠKA FARMA.

4 ir ptisė akerių žemės, vi
sa apsodyta, 10,000 galvų 
kopūstų ir kitos daržovės 
iau užaugusios ir laikas ves
ti ant marketo. Triobos vi
sos naujos ir visais įtaisy
mais ir elektrikos šviesa, tik 
5c. nuo Bostono. Norintie
ji pirkti kreipkitės pas:

T. DRUZDIS,
97 Florence str., 

Chestnut Hill, Mass.

pas

Geriausis Kriaucius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaucius:

I

Taikos Sudžia ir 
Constable.

Parduodu namus ir žemę, 
turiu daug namų ant išran
da vo j imo.

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.
Teiephone: So. Boston 1874-R.

Residencija:
11 Granada Ave_

Roslindale. Mass.
Teiephone Bellcvue 1948-W.

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

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

25c
50c
25c
50c 
20c 
2i>c 

1.00 
1.00
50c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

228 Broadway, Kampas c st. So. Bosti < flass. į
X Šidlauskas

PROVIZORIUS

s

Gražiausių Dainų ir Najausių

I •

moioieiaar

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

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rusių 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

t
(
(
;
t

11
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J. BERŽE LIONIS & CO.
4 Haymarket Sų. kampas Croas Strn 
arba 28 Chandler St. netoli Caatle S<u 

BOSTON, MASS.

EILIŲ KNYGA

I
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kuris turi
Siutų, Overkotu ir Rainkoty Krautuvę.

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

Priimam užsakymus ir pristatom į namus ant pa- 
į reikalavimo.

Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo- 
j kėjimų, tik $1.00 į sąvaitę.
< Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.

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

•i)
Pirmutinis Bostone Lietuvis

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

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- ))) 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo,* nuo užsisenėjusio reu-rg 
rnatizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame g iriausius daktarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į AI*TIKKĄ po numeriu . (40)

100 SALĖM ST., BOSTON, MASS.
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst ”Money Orderiu," popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio'’ ir prili- 
py t už 3c. markę.

„KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

darbininkai.Net

