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Amerikos su Vokietija kares pavojus su kiekviena diena vis aiškiau apsireiškia
Organizuotas proletarijatas visoj šalyj protestuoja prieš karės rengimą. Kapitalistiškoji spauda Naujojoj Anglijoj aimanuoja 
delei žmonių nesiinteresavimo karės reikalingumu. Europoj sąjungininkai ruošia vieną bendrą ir vieniai kinį antpuolį ant 

teutonų. Meksikoje Amerikos armija daro karės repeticijas, o spauda skelbia, kad gaudo ten banditą Vilią
KAUKAZO FRONTE 

RAMU.
Delei neprielankaus oro, 

rusų armijos aktyviškumas 
Kaukaze, Persijoj ir Arme- 

. Nors

Amerika gali apskelbt 
Vokietijai karę.

Washington, D. C.— A- 
merikos valdžia kovo 28 per | nijoj kiek apsistojo. ____
savo ambasadorių. Gerord’ą! turkai gana smarkiai prie

šinas, vienok rusai vis uži
ma daugiau teritorijos eže
ro Van apielinkėj, taipgi 
ruože linkui Bagdado ir 
Trebizondo. Manoma, jog 
į porą savaičių rusai susi
jungs su anglų indiška ar
mija, kuri iš pietų pagal 
Eufrato upę slenka taipgi 
Bagdado link, ir dabar ran
dasi pas Kut-el-Amara.

Berline užklausė Vokietijos 
ar vokiečių submarinas už
puolė Britanijos kanale 
garlaivį ”Sussex,” kur keli 
amerikonai likos sužeisti.

Wilsonas reikalauja, kad 
jo kabinetas imtųsi tuoj už 
darbo, nes kaizerio atsky- 
mas, girdi, bus ”karė!”

Du amerikonai Arthur 
Mackenzie, iš Savannah, ir 
Tom Fifer iš Delevvare, ku
rie buvo ant anglų laivo 
”Manchester Engineer” pa
darė pas Amerikos konsulį 
Londone afidevitus, kad lai-1 
vas ”Sussex” buvo užpultas: 
be persergėjimo.

RUMUNIJA KARIAU
SIANTI PRIEŠ VO

KIEČIUS.
Bostone vieši Rumunijos 

princas Mavrocordato, ku
rio pratėviai pirm revoliuci
jos viešpatavo Rumunijoj. 
Jis mano, jog Rusija ati
duos Rumunijai Bessarabi- 
ią, kuri yra rumunais apgy
venta. ir jei sąjungininkai 
prižadės atiduot rumunišką 
Transylvaniją, kurią dabar 
valdo austrai, tad Rumuni
ja imsis ginklo priešais teu
tonus, ir padėsianti sąjun
gininkams galutinai išardy
ti vokiečių militarizmą.

VOKIEČIŲ BLOKADA 
APLINK ANGLIJĄ 
NEPEREINAMA.

”Dailv News” korespon
dentas iš Roterdamo tele
grafuoja, jog Vokietija šio
mis dienomis rengiasi pa
skelbti visoms neutralėms 
valstybėms, kad jokių savo 
laivų Anglijon nesiųstų, nes 
vokiečiu submarinai vra už- 
blokavę visus jūrės kelius Į I“ muMnaų.
kuMijSk VOKIEČIAI RAMINASI,

zone bus skandinamas, ne-j Oficijalis raportas pa
žiūrint keno jis butų. Sako'skelbė, kad rusų antpuoliai 
kad Anglijos salą apsupa a-'vartojan nuodijančius ga- 
pie 300 vokiečių submarinų. žus, ugninį lietų ir kulka- 

: svaidžius buvo gana smar
kus, ypač ties Ilukšta ir 
Friedrichštatu, bet visu 

j nuo Rygos iki Dinaburgo 
frontu visi rusų antpuoliai 

j likosi atmušti. Joks tų visų 
kuriuo žuvo suvirš 100 žmo-, antpuolių rusams neatnešė 

naudos. Vokiečiai atmušė 
atakas nuo rusų paimtomis 
kanuolėmis.

Rusų oficijalės žinios 
skelbia, kad tas pradėtas 
gener. Kuropatkino ofensy- 
vas 140 mylių (angliškų) 
plačiu frontu yra tik pra
džia didelės rusų pirmynei- 
gos pavasario sulaukus.

Vokiečiai gi ramina, kad 
žmonės neprivalo nugąstau
ti ir užmiršti, jog prieš 
rusus stovi Hindenburgas.

Viršutinė mapa parodo Suvienytų Valstijų valstijas New Mexico ir Texas, ir Mexikos 
rubežius. Stambiosios linijos perstato kelius, kuriais eina 2 Amerikos armijos kolumnos. 
Vilią slepiasi kur ten apie Babiacora Sierra Madras kalnuose, Apatinis paveikslas per 

stato Amerikos artileriją, kuri šaudo į kalnus, tikėdamasi pataikyt į Vil'a.

Szvedijoje areštuojami 
socialistą*.

Švedų socialistų suvažia
vimas priėmė rezoliuciją, 
kurioj pasakyta, kad jeigu 
Švedijos valdžia užsimany
tų įtraukti savo šalį dabar- 
tinėn karėn, tai visoj šaly
je turi būt paskelbtas visuo
tinas streikas ir pradėta re
voliucija. Už peskelbimą re
zoliucijos laikraščiuose, tapo 
areštuoti tris socialistiškų 
laikraščių redaktoriai. Jų 
areštavimo labiausia reika
lavo kapitalistiškoji spauda. 
Jie kaltinami kaipo 'Tėvy
nės priešai.” Mat, sulyg 
kapitalistų supratimo, kas 
priešingas kruvinai karei, 
tas jau šalies priešas.

Vienas iš suimtųjų socia
listų, drg. Hoeglund, yra žy
mus Švedijos socialistų va
das parliamente.

Teutonai rengiasi
ant Salonikų.

Iš teutoniškų armijų ju
dėjimo matyt, jog jie ren
giasi užpult ant sąjunginin
kų Salonikuose. Bulgarų ir 
turkų kareiviai kasdien tūk
stančiais traukia sustiprini
mui vokiečių ir austrų. Ar
tilerijos kanonada neapsi- 
stoja dieną ir naktį. Orlai
viai abiejų pusių skrajoja ir 
mėto bombas ant priešų 
stovyklų. Nuo orlaivių ne
mažai nukenčia sąjunginin
kų kariški transportai su a- 
municija ir kareiviais, kurie 
stovi Salonikų porte, nes ne
gali išloduot, nesant pakak
tinai dokų. Kaip rodos, vo
kiečiai turi ir savo subma- 
rinus Viduržeminėj ir Ae- 
geiškoj jūrėse, kurie sąjun
gininkų laivams netik daug 
baimės įvaro, bet ir nuosto
lius padaro. Apart keliatos 
mažesnių laivų, nuskandin
tas ”Minneapolis,” 13^000 
tonų pasažierinis laivas, su 
virš 3,000 kareivių.

DU VOKIEČI SUBMARI
NAI NUSKANDINTI.

korespondentas, Bo-
Kad šita

HOLLANDIJA NERIMAS- 
TAUJA.

Vokiečių submarinas pa
skandino hollandišką pasa- 
žierinį laivą "Allauną,” su

nių. Už tokį vokiečių pasi
elgimą su laivu, kuris neda
lyvavo jokiame kariškame 
užsiėmime, hollandų valdžia 
ir žmonės ant Vokietijos la
bai Įtūžę, vienok bijosi 
smarkaut, nes atmena Bei-! 
gijos likimą.

ANGLŲ ARMIJA JAU 
VEIKIA.

Anglų armija pradėjo už
pulti vokiečius netoli Arras, 
šiaurinėj Francuzijoj. Su 
pagalba minų išsprogdinta 
pirmoji vokiečių apkasų li
nija, ir pakilusiame sumiši
me, vokiečiai išginti iš an
trųjų apkasų, iki trečiosios 
linijos. Anglai užėmė plotą: 
apie 600 yardų ilgą ir apie ' 
1 mylios platų. Artileri

ja iš abiejų pusių neperstoja 
mpčiuri šimtus tnnn nliennlmėčiusi šimtus tonų plieno 
ir šrapnelių Į priešų pusę.

Londone ir Paryžiuje pa
skelbta, kad du vokiečių 

j submarinai likos nuskan
dinti Morokos pakraštyj.

Francuzai išsėdę Graikų 
uoste Patras areštavo ten 
internuojamų vokiečių ir 
austrų laivų kapitonus.

PER METUS RUSAI NE
TEKO 2,500,000 KA

REIVIŲ.
Per pereitus metus rusai 

neteko 2,500,000 kareivių. 
Šitokią skaitlinę paduoda 
atvykęs dabar iš Petrogra
do New Yorkan žydų laik
raščio
ris Schumacher. 
skaitlinė nėra išmislyta, tai 
liudija ir rusų valdžios 
spausdintas žuvusių karei
vių vardų surašąs, kurį 
Schumacher turi ant ran
kų. Šitą surašą jisai gavęs 
Petrograde slapta, nes vie
šai Rusijos valdžia savo 
nuostolių neskelbia. Toliaus 
tasai surašąs parodo, kad 
nuo karės pradžios iki va
sario mėnesio šių metų žu
vo 141,634 Rusijos oficie- 
riai, iš kurių 43,318 buvo už
mušta, o 15,534 mirė nuo 
žaizdų. Žydų nuostolius ap
skaito Schumacher sekan
čiai: 18,435 užmušta; 11,541 
mirė nuo žaizdų; 8,822 guli 
ligonbučiuose; 31,324 paim
ta nelaisvėn ir sužeista.

Vilią pabėgo.
EI Paso, Tex.— Kovo 27 

d. aplaikyta telegrama nuo 
generolo Gavira iš Juarez, 
kad jis gavęs žinią nuo Car- 
ranzos kariumenės vado 
Bertni iš Madera, jog Vilią, 
kuris, kaip manyta yra pa
sislėpęs Namiąuipa kalnuo
se, randasi EI Oso. Ameri
konai daug brangiai lėšuo- 
jančių šūvių paleido į kal
nus, bet pasirodo veltui. 
Reikalaujama daugiau ka
riškų orlaivių. Tų, kuriuos 
turėjo, tik du pasirodo tin
ka vartojimui,kiti sugadinti 
(nors da ir karės nebuvo); 
keturis galima da bus sutai
syti.

Penkios kolumnos Car- 
ranzos kariumenės iškrėtę 
Namiąuipa kalnus trauks 
toliaus.

Amerikos kariumenė už
ėmė Meksikoj visą gelžkelių 
sistemą. Amerikos valdžia 
pareikalavo, kad jai butų 
leistina gabenti Meksikos 
gelžkeliais kariškus trans
portus ir kariumenę. Ca- 
ranza griežtai užgynė. A- 
merikonai nepasitiki ir Ca- 
ranzos ištikimybe.

Amerikos militaristams 
ne tiek rupi sugauti Vilią, 
kiek praktikuoties vedime 
karės. Visi europinės ka
rės pamėgdžiojimai taip ir 
matosi tame "gaudyme.”

! Rusai užpuola vokietins
RIJOJ. | visa rusų armija, prade-

Suvirš 2,000 Galicijoj su-1 dant nuo pat Rygos iki Ru- 
imtų įžymesnių žmonių yra muni’os rubežiaus pradėjo 
sugrusti Tomsko gubernijoj įjudinties ir užpult ant vo- 
kaimuose Narym, ParadelI, į kiečių ir austrų. Pakol kas 
Kolpašovo ir Molčanovo. 90 didžiausi ir smarkiausi su- 
nuoš. iš tų nelaimingųjų ne- sirėmimai tęsiasi apie Ja- 

kobstat, Dvinsko apielinkės 
ežerus, Vileiką, Minską ir 
Czemovicus. Rusų tikslas 
yra išvaryt vokiečius iš Vil
niaus ir suardyti jiems ge
ležinkelių komunikaciją vi- 

' „. Pastebėtina
pavagia arba pasiima kaipo kad rusams vis dar trūksta 
"bausmes.'’ Susinešt su sa- geros artilerijos ir už tai tu- 
vo giminėmis ...................
Vargšai šaukės Durnos pa
galbos, bet ir ta nieko ne
gelbsti.

ra savo gyvasty j turėję uni- Į
■ formų, daugelis iš jų yra se- j 
nukai ir moteris. Jiems val
džia skiria po 15 kapeikų 
dienai, iš kurių jie turi ap
sirengti ir išsimaitinti, bet

I ir tą tankiausiai valdininkai soj Lietuvoj.

i

SVARBI KONFERENCI
JA PARYŽIUJ.

Šią sąvaitę Paryžiuj atsi
buvo labai svarbi konferen
cija, kurioj dalyvavo Itali
jos, Francuzijos, Anglijos,: 
Belgijos ir Rusijos diploma
tai ir ministeriai. Tikslas 
buvo sutvarkyti užpuolimą 
ant teutonų visiems vienu 
sykiu, kad sutirnus juos. 
Ikišiol mat. kada užpuldavo 
rusai, tai francuzai, italai ir 
anglai nieko neveikė, kada 
vėl užpuldavo šie, tad rusai 
nieko nedarė, ir tas leido vo
kiečiams pervežt savo ka- 
riumenę ir artileriją iš vie-

VES TIK KAREIVIUS.
Šiaurinėj Francuzijoj, 

Brittanijoj, mergaitės su
tvėrė uniją, kurios narės 
prisižada nevesti jokio vy
ro, kuris nedalvvvo karėj. 
Tos patrijotiškos mergaitės______, __ ______
priėmė sau už obalsį: ”Ge-;no fronto i kitą ir nemalo- 
riau kolieka, negu bailys.” iniai sukult priešą.

neleidžia, ir užmokėti gyvastimis savo 
kareivių. Tiesa, kareivių 
jiems netrūksta, ir todėl ru
sų generolai jų ir neskun- 

1 džia. Pavasaris vienok ga
li matyt vokiečius išvytus iš 
visos Lietuvos ir dalies Len
kijos — bent taip pranašau
ja rusų generalis štabas.

VOKIEČIAI UŽMUŠA 
SUŽEISTUOSIUS.

Dr. Hammond, kuris su
grįžo į Ameriką buvęs su 
vokiečių raudonuoju kry
žium, pasakoja, kad vokie
čių daktarai pribaigia sun
kei sužeistuosius kareivius. 
”Mes darėm tai iš pasigailė
jimo”—sako Dr. Mammond. 
”Chloroformos ir ethero tu- 
rėjom labai mažai. Kas liko du laivai buvo norvegų, du 
mums daryt? Atkreipda- anglų ir vienas francuzų. 
vom suželtojo atydą į ką Tš žmonių žuvo tiktai vienas 
nors, o tuom tarpu kulka su anglų garlaiviu ”Kelvin- 
peršaudavom galvą.” • bank.”

I VIENĄ DIENĄ PAS
KANDINO 5 LAIVUS.
Kovo 23 d. vokiečiai pa

skandino penkis prekybos 
laivus. Tarp paskandintų

NEUTRALIŲ NUOSTO
LIAI.

Norvegija neteko jau 96 
garlaivių, išviso apie 125,- 
000 tonų įtalpos, vertės 28,- 
000,000 kronerų. Su Jais 
žuvo 77 norvegai.

Švedija neteko 40 laivų, 
turinčių 52,000 tonų įtalpos, 
vertės 13,000,000 kronerų. 
Su jais žuvo 128 švedų.

Hollandija neteko 18 lai
vų, beveik 33,000 tonų įtal
pos, vertės 18,000,000 gul
denų, žuvo taipgi 48 hollan- 
dai.

Visi laivai torpeduoti 
kiečių arba vandeninių 
nu sudraskyti.

vo- 
mi-

VOKIEČIAI PAĖMĖ 4
SKRYNIAS AUKSO.

Vokiečių Užjūrio Žinių 
Agentūra pranša, kad vo
kiečių skraiduolis ”Moewe,” 
kuris andai suėmė anglų 
garlaivį ”Appam,” radęs 
ant pastarojo keturias skry
nias aukso. Patį ”Appa- 
mą,” kaip skaitytojams jau 
žinoma, vokiečiai tuomet at
vedė į Amerikos uostą kaipo 
savo karės grobį, o auksą 
vokiečių skraiduolis parsi
vežė Vokietijon. Plaukda
mas namo tasai vokiečių 
skraiduolis paskandinęs da 
vieną francuzų laivą su 
šampanu.

REIKALAUJA PRAšALI- 
NIMO YUON-šI-KAJO.
San Franciscan iš Kini

jos pranešama, kad revo- 
liucijonieriai, kurie antru 
kartu pergalėjo monarchis- 
tus, nežiūrint, kad Yuan-Ši- 
Kajus ir pasiskelbė liekąs 
vėl tik prezidentu, tuomi ne
pasitenkina. Jie pastatė se
kančius savo reikalavimus:

Yuan-Ši-Kai turi pasi
traukt šalin ir nusiskirti 
sau dieną, kada visai apleis 
Kiniją.

Išdavikai, kurių yra 12, 
turi būt nuteisti ir atradus 
juos kaltais suokalbvj prieš 
respubliką, turi būt mirčia 
nubausti.

Yuan-Ši-Kajo nuosavybė, 
kaip ir tų 12 išdavikų, turi 
būt konfiskuota.

Yuan-Ši-Kajo giminė per
Yuan-Ši-Kajo giminei 3 

genercijoms pilietyst teises.



"ŽIBURĖLIO" RĖMIMO 
KLAUSIMAS.

su pusėtinai pagadintais nėr- tinimu. Jos net aiškina drg. 
Puriškevi- nuomonę tuo, kad: Skaitytojų Pastabos.

Tūlas Jaunas Sąjungietis 
prirašė visą puslapį "Atei
tyje” polemizuodamas su 
Jaunu Socialistu, ir sako 
kad socialistai kenkia orga- 
nizavimuisi "Jaunimo Są
jungos. Ten jis pasako, kad 
pirm, negu jaunimas prisi
šlies prie kokios-nors parti- 
tijos, turi prisirašyti prie 
"Jaunimo Sąjungos" ir tap
ti... žmonėmis. Mat, sulyg 
J. sąjungiečio, dabar jauni
mas (pirmoj vietoj jis pats) 
da nėra žmonėmis, ot, tik 
taip sau sutvėrimai pana
šus į žmones. Nestebėtina, 
kad, nors tas J. Sujungietis 
didžiausias pastangas deda, 
ypač apie Wilkes-Barrius, 
kad tapti garsiu organizato- 
torium, jaunimas nesiorga- 
nizuoja. Mat, kaip tik prisi
rašys prie "Jaunimo Sąjun
gos” ir pasiims "Vien. Liet." 
ar kitą tokį laikraštį už or
ganą, na ir taps "žmonė
mis." Stantono Brėkeris.

♦ ♦ ♦

Susivaidijuis p. Rimkai su 
kun. Kemešiu už "Gabiją,” 
paaiškėjo, ką kunigai laiko 
išpašžinties "paslapčia." Pa
sirodo, kad jeigu kunigai 
per išpažintį savo parapijo- 
nams liepia įmesti pastipusį 
katiną į "bedievio" stubą li
tas bus "vožna" išpažinties 
"paslaptis." Jeigu-gi agita- 
vimas prieš "Gabiją" ištik- 
rujų, sulyg kun. Kemėšio, y- 
ra išpažinties paslaptimi, tai 
kodėl kunigas viešai neiško- 
lioja tų, kurie neužlaikė tos 
"paslapties," savyje, bet pa
siskundė p. Rimkai ar kam 
kitam? Juk p. Rimka išpa
žintoj nebuvo. Bet jau pra
ėjo tie laikai, kuomet kuni
gai prisidengdami išpažin
ties "paslaptimis" varė ne
švariausias agitacijas ir ve
dė iš doros kelio jaunas mo
teris. 20-tame šimtmetyje 
jau ir pažangesni katalikai 
pradeda pažinti tas "paslap
tis." Samsonas.

priežasties pradžioje kelia- 
tas numirė; ypač kad dides
nė bėglių dalis buvo vaikai 
bei seniai. (Trįs vyrai esą 
100—110 metų amžiaus.) 
Visus perskiepijo nuo raup
lių, šiltinės ir koleros. Kas
diena gydytojai lankė ligo
nius.

Dabar jau bėgliai apsipra
tę su naujomis aplinkybė
mis. ' Kai-kuriuos pasilai- 
kantesnės šeimynos pasi
samdė butą arti kareiviabu- 
čių. Daugelis surado darbo 
ir gero uždarbio komandan- 
turos priežiūroje esančiose 
dirbtuvėse, kiti darbuojasi 
miesto valdyboje. Vežimų 
savininkai perveža malkų, o 
moters ir merginos atlieka 
barakuose naminius darbus.

"Dabartis.”

Amerikos Socialistų
Partija stiprėja.

Artinanties šalies prezi
dento rinkimams socialistiš- 
kas judėjimas gyvai apsi
reiškia. Iš partijos atskai
tų ir referendumų matosi, 
kad nariai stropiai darbuo
jasi.

į partijos Išpildantį ko
mitetą paskutinis referen
dumas išrinko netik pilnai 
kompetentiškus, bet taktin
gus ir nenuoalsius žmones. 
Partijos centro sekretorium 
išrinkta drg. Carl D. Thom- 
pson, 11,700 balsais, vieton 
Lanfarsiecko. Į Išpildantijį 
komitetą išrinkta: Viktoras 
Bergeris — 17,070 balsais; 
Morris Hillųuit — 17,336 
balsais: Anna A. Maley — 
10,508 balsais; John Spargo 
— 10,175 balsais; Arthur Le 
Sueur — 8,276 balsais; John 
M. Work — 7,825 balsais.

Socialistų Partijos kandi
datais į Suv. Valstijų prezi
dentus — Allen L. Benson, 
iš Yonkers, N. Y. — 16,639 
balsais; į vice-prezidentus— 
George R. Kirpatrick, iš 
Newark, N. J.— 12,265 bal
sais.

Svarbiausiu tečiaus žing
sniu, kokį Partijos referen
dumas padarė, tai per refe
rendumą išreikštas pageida
vimas 20,650 balsais prieš 
4,495 balsus, kad Amerikos 
Socialistų Partija pakviestų 
konfencijon. "Soc. Lab. Par
tijos’ atstovus dėlei apkal
bėjimo reikalo suvienyti abi 
frakcijas vienon partijon. 
Iš Amerikos Socialistų Par
tijos atstovais ton konfe- 
rencijon išrinkta: L.E. Kat- 
lerfield, G. H. Goebel, S. E. 
Breadsley, Thos. W.William 
ir Walter Lanfersieck.

Reikia pažymėti, kad iš 
S. L. Partijos pusės noras 
susivienyti apsireiškė tuoj 
kaip tik mirė tos partijos 
organo redaktorius ir uo
liausias kovotojas prieš 
"oportunistiškąją" Socialist 
Party. Jeigu tą norą taip
gi išreiškė ir Socialist Par- 
ty’jos taip didelė didžiuma, 
tai visgi yra viltis, kad tos 
socialistų suskaldytos spė
kos bus suvienytos, jei ne 
šiais tai vėlesniais metais. 
Geistina, kad tatai įvyktų 
kuogreičiausiai ir visų drau
gų pastangos turėtų būt ton 
linkmėn taipgi atkreiptos. 
Susivienijimas padarytų 
milžinišką žingsnį pirmyn.

Amerikos Socialistu Partijos Proklamacija.vais, kovose su ] 
čium, p. Bulota stojo į kovą 
su kunigais laike rinkimų į 
ketvirtąją Durną....

’T “ ' ' ‘ ’
Jis rinkimus pralošė. O jį su
mušė... kunigas. Kunigas‘li
ko išrinktas žmonių Atstovu 
į valstijos Durną, o p. Bulota 
— advokatas, didvyris, rinki
mus prakišo. (Tas pats kun. 
Laukaitis, kuris su Yču ca
rui nuo lietuvių tautos už ne
atlyginamas jai skriaudas do
vanas nunešė. ”Kel.” Red.)

”P. Bulotos štabe yra dvi 
karžygingi moteri. Viena ru- 
sė-Sibiriokė, kita gi žemaitė, 
ši pastaroji jau pirm kelių 
mėnesių pranešė savo laiš
kuose. kad atvažiuosianti į 
Ameriką su laisvais žmonė
mis plepėti.”
Šitaip klerikalai kalba a- 

pie žmones, kuriuos lietuvių 
tauta gerbia kaipo kovoto
jus už Lietuvos laisvę.

Kodėl tie begėdžiai puriš- 
kevičiškais spjaudalais 
spjaudo į tuos nesuteptos 
garbės žmonės?... Todėl 
kad jie ir i čia atvažiavę ne
atsisako nuo kovos prieš 
klerikalus, kuriems ne Lie
tuvos likimas, ne nukentėju
sieji nuo karės žmonės, bet 
klerikališkoji politika rupi,

. i
Bet p. Bulotai nepasisekė, i

"Rankpelnis" pranešda
mas apie važiavimą Ameri
kon aukų rinkti A. Bulotos 
ir Žemaitės, sykiu su jais ir 
A. Bulotienės aukų "Žibu
rėliui" rinkti, sako, kad 
"vietoj tojo 'Žiburėlio,’ mu
sų draugai turėtų tik tikrus 
darbininkų draugus šelpti. 
L. S. D. P. Užsienių Biuras 
tuo klausimu nutarė ofici- 
jaliai kreipties į Ameriką." 
"Rankpelnis" net reikalau
ja, kad ir L.Š.F. šelptų tik 
darbininkus, dėlto liepia iš 
aukų rinkėjų išreikalauti, 
kad jie aukas per LŠF. sių
stų tik darbininkų šelpimo 
draugijoms. Nors "Rank
pelnis” gerai žino, kad A.L. 
Š.F. nešelpė kun. Olšausko 
įstaigų, bet darant tokius 
savo patarimus jis lyg ir 
įtaria Am.L.Š. Fondą šel
piant to šelpimo nereikalau
jančius bei nevertus. Am. 
L.Š.F. yra fondu Amerikos 
lietuvių progresyvės srovės, i
1 

kų partijos fondu ir Ameri
kos darbininkai nemano tą 
fondą daryt partyvinių, jau draugijai, b 
kad ir dėlto, kad Amerikoje ”Naujoji Lietuva 
sūnūs yra proletaru, palikti sako:

. ,. . ’ klerikališkoji politika rupi,
nėra jis išskirtinai daromin- Į-a(j p^^kius Lietuva nelai- > —- __ .. - Tod_^ Rad „e

žiavo aukų rinkti ne kleri-
. apie kurią 

" štai ką
jo namiškiai gali būt vals
tiečiai, dagi ne-mažažemiai. 
bet nuo karės nukentėję. 
Ar jis (sūnūs) atsisakys 
juos šelpti vien dėlto, kad 
jie ne proletarai?

Bet ne apie tai čia norime 
kalbėti. Amerikos musų 
draugai irgi tiek išmano 
kaip "Rankpelnis,” f 
leido įkurti bepartyvį fon- pats Lietuvos laikraštis ei-

■’Del Lietuviu Draugijos 
nukentėjusiems dėl karo šelp
ti galime tiek pasakyti, jog. 
jei toji draugija varo kokią- 
nors politiką, tai vien aiškiai 
dešiniąją to žodžio prasme, 
būtent: klerikališką ir Rusi
jos valdžiai prielankia politi
ką.”
Tos draugijos pirmininku

jeigu yra M. Yčas, apie kuri tas‘ — - - — - *

dą, tai ir šelpime nesinaudo- nantis Rusijos rybose, reži- 
i reikalavimais, mo slegiamas, pasako:ja partijų j 

bet šelpia tuos, kurie pašal
pos reikalauja. Kitas klau
simas su "Žiburėliu," kun 
”Rankpelnis" net visai at-! 
meta. Šiuo klausimu "Lais- j 
vė" bene geriausiai "Rank
pelnio" draugams atsako:

"Lietuvos darbininkų spau
da, pradėjus 'Nauja' Gad..' 
visuomet rėme 'žiburėlį.' tz j i x x -• , 
taip elgėsi 'Skardas' ir ’ža- Kad Bulota turėjo drąsos ir 
rija,’ kuriuose mes niekuo- Rusijos Durnoje ginti Lie- 
met nebuvom, patėmiję užsi- tuvos reikalus, klerikalams 
puolimų ant 'žiburėlio. Už- jjs pasįro(Jė pavojingu ir jie 
pereitais metais Rygoje ėjusi D £ j t J < A kJ d 
'Vilnis,’ kuri įmanytinai ge- Įstate saviškius, Kaci

rai sekė darbininkų gyveni- ten palaikytų kunigijos po- 
mą Lietuvoj ir žymėjo kiek- litiką ir carizmo viešpatavi- 
viėną stambesnį musų demo- ma ant Lietuvos. Kad Bu- 
kratijai faktą, nei puse lupų jota jr žemaitė nutraukia 
neprasitarė, kad žiburėlyje klerikalu iezuitiška^butų įvykusios kokios nors , KierlKaiU jeZUltlSKas 
permainos. Lietuvos drau- j kaukes, Jie spjaudo Į JUOS, 
gai, su kuriais prieš karę tu- sykiu spjaudindami į šven- 

—ryšių, vi-čiausius lietuvio jausmus, 
i atsiliepdavo«butent troškimą laisvės ir 

Į šviesos.
-i - j c- • i i Tik paskutiniai išsigimė- 

netikrų darbininkų , jjaį gaij nepasipiktinti ku- 
’ nigijos niekšvste ir neuž-

protestuoti prieš jų juoda- 
šimčiavimą.

"Gerai žinome, jog savo 
normalėje politikos veikimo 
dirvoje, t. y. iš Valstybės Du
rnos tribūnos, p. Yčas apie 
Lietuvos politikos reikalus 
pats nekalbėjo ir kitiems lie
tuviu atstovams stengėsi ne
duoti kalbėti.”
Tai klerikalų žmonės. To

kių jiem tik ir teireikia.

neprasitarė, kad 'žiburėlyje 
butų įvykusios kokios 
permainos. L1_L.
L
rėjome geriausių 
suomet gražiai 
apie 'žiburėlį’.’
Kad "Žiburėlyje" gali bū

ti ir "i ...............................
draugų,” 1 
nės, bet kad iš tų netikrų 
gali būti tikri draugau 
tai, rodos, griežta^ abejoti 
irgi negalima, "f 
nio" siūlomos taktikos lai- 
kanties iš tikrų draugų gali
ma butų padaryt netikrus. 
Amerikos progresvvė visuo- išreiškus nuomonę, kad so- 
menės dalis ir jos priešą- c-ialistai padarė kladą, neda- 
kyje stovintieji socialistai į j lyvaudami "koalicijos" kon- 
šelpimo klausimą nemaišė ferencijoj Brooklyne, kai- 
ikišiol ir nemaišys tolesniai rieji tutininkai paėmė ją a- 
partijinių reikalų.

DELEI DRG. IKSO NUO
MONĖS.

Drgui Iksui "Keleivyje"

"Vienintėlis tikslas socialis-1 ---------
tų ėjimui į koaliciją galėjoj Amerikos Socialistų Par-
būti tiktai gelbėjime kairiųjų 
tautininkų. Bet nuo kurio 
laiko socialistų pareiga yra 
tarnauti už ramstį silpniems 
priešingų partijų gaivalams? 
Ir už kokį iš kairiųjų tauti
ninkų pusės gerą socialistai 
turėtų dabar jiems tokį pa
tarnavimą atlikti?" 
"Naujienos" nesako, kad 

Iksas viršiausiu socialistų 
dalyvavimo tikslu stato Lie
tuvos šelpimo klausimą, a- 
pie ką pačios "Naujienos" 
pirmos pradėjo kalbą. Jei
gu "Naujienos” kalbėjo tik 
ot taip sau, gal ir manyda
mos, jog jų tą kalbą išgirdęs

tijos Išpildančioji valdyba 
išleido savo oficiali atsišau
kimą į Amtrikos darbinin
kus, šaukdama juos protes
tuoti prieš karę su Meksi
ka. Proklamacija skamba:

"Darbininkai Protestuokite.
"Nusamdyti Meksikos 

parsidavėliai nužudė Ame
rikos piliečių. Tas nebuvo 
imama domon, nes Suv. Val
stijų valdžia užimta buvo 
"prisirengimu," kas reiškia 
militarizmą ponų reikalams.

"Antra panaši skriauda
L. š. F. komitetas, be jokio' Amerikos piliečiams likos 
pasitarimo, be jokios disku-1 ™'**»•'"* C111vor
sijos ims fondus ir suvienys. 
Musų nuomone Iksas tuo 
žvilgsniu buvo tikresnis ir 
neveidmainiavo, kalbėda
mas. jog pageidavimus su
vienyti fondus išpildyt butų 
galima tik tuomet, jeigu so
cialistai butų dalyvavę kon
ferencijoje ir joje butų iš
reiškę tą savo pageidavimą, 
ir sykiu nebūtų leidę susti
prėti dešiniemsiems. Ge
riau jau bepartyviškais rei
kalais dėties su kairiaisiais, 
negu leisti dešiniemsiems 
save išmušt iš pozicijos.

>I

REIKALAUJAMA 2 MILI
JONU DOLERIŲ LEN
KIJOS SUŠELPIMUI.
Suvienytų Valstijų sena

torius G. M. Hitchcock kovo' 
3 d. padavė įnešimą, kad j 
iš Suvienytų Valstijų iždo 
butų paskirta 2 milijonai 
dolerių Lenkijos sušelpimui.

"American Leader" ma- 
gazino redakcija šiuo reika
lu sako:

’Tštikrujų, toks įnešimas 
privalo rasti nuoširdų prita
rimą visų žmoniškumo šali
ninkų, nes tai butų tik tąsa 
senai priimtos praktikos rem
ti visus nelaimės paliestus 
žmones. Mes panašiai gelbė- 
jome Kiniją, Indiją ir Rusiją 
praeityj, gelbstim Belgiją 
šiandien. Kodėl negelbėt taip
gi ir Lenkijos, kuri daug la
biau nukentėjusi, negu mažu
tė Belgija. Juk Lenkija gel
bėjo mums šį kraštą subuda- 
voti, atsiųsdama savo jaunus 
darbščius žmones. Pagalios, 
mes neprivalome užmiršti, 
kad Kosciuška ir Pulaskis [ 
greta \Vashingtono kariavo 
už tą laisvę, kuria mes šian
dien naudojamės.” 
Nuomonė teisinga ir min

tis graži. Bet ją išreiškia 
ne Amerikos yankių spau
da, tik ateivius atstovaujan-į 
tis L. Hammerlingas savo 
žurnale "American Leader." 
Kapitalistų spauda su neno
ru apie Hitchcocko sumany
mą kalba.

KLERIKALAI IR LIE
TUVA.

Bulotams ir Žemaitei at
važiavus Amerikon aukų 
rinkti dėl karės nukentėju
siems šelpti, jėzuitiškas or
ganas ”Darbininkas” tuos 
lietuvių tautos užsitarnavu
sius žmones šiaip sveikina;

"Turime prisižiūrėti tam 
pirmeivių Hindenburgui ar
čiau...

"P. Bulota atsižymėjo Du
rnoje savo žygiais prieš juoda
šimtį Puriškevičių, su kuriuo 
jis smarkiai kovojo. Jų gin
klais buvo liežuviai, šoviniai 
tai smarkus žodeliai... (ma
tyt. "D.” gailisi, kad Puriške- 
vičius nepaėmė kirvio savo 
kovai, tik spjaudė Bulotai 
veidan. Pasidžiaugia nors 
tuo, kad Puriškevičius toliaus 
nuspjovęs. ”Kel.” R.) ...P.
Bulota bataliją pralošė. Jau

tydon ir vienaip ar kitaip ją 
apkalbėjo, nes suprato, kad 
ir toj Ikso nuomonėje yra 
ta mintis, jog socialistai da 
lyvaudami koalicijos konfe
rencijoje pirmutiniu savo 
tikslu butų statę Brooklyno 
visuotino seimo nutarimų iš
pildymą. Tas dešiniemsie- 
ms tautininkams nemalonu 
ir jie socialitų dalyvavimo 
dėlto labai nepageidavo. L. 
S. S. Pildantysis Komitetas, 
kaip "Naujienos” sako, ku
ris yra socialistų organiza
cijos vadovas praktikoje o 
ne teorijoje, savo vadovavi
mu kaip tik patarnavo deši- 
niemsiems tautininkams ir 
klerikalams. Šito suprasti 
nemoka ir "Naujienos,” jes 
tik pasmerkia Ikso nuomo
nę, kuri yra nieku kitu kaip 
pačių "Naujienų” pirm'au 
išreikštos nuomonės patvir-

MILVVAUKĖ GRĮŽTA SO
CIALISTAMS.

’The Milwaukee Leader 
tiki, kad rinkimai miesto 
administracijos 4 d. balan
džio sugrąžins socialistams 
miestą, kuri buvo iš jų 1914 
metais atėmę bepartyviai. 
Nominuojant kandidatus į 
miesto viršininkus socialis
tai dvigubai tiek balsų gavo, 
kiek bepartyviai. Beparty- 
vis dabartinis majoras Ba- 
ding nominacijoje gavo 16,- 
871, gi socialistas D. W. 
Hoan — 22,336 balsus, arba 
1,121 balsą daugiau negu 
Seidelis prieš du metu.

J*

"NAUJIENŲ" YPATYBĖ.
"Naujienos” užsispyrė 

mokyt "Keleivį" fanatizmo. 
Atsiprašom. Nesimokysim. 
Nesą senai žinome, kad jei
gu fanatikui jausmas leistų 
protauti, tai "nekalti prasi
dėjimai” jam dogmomis ne
būtų. Jeigu "Naujienos” sa
vo pasakymų nedogmatizuo- 
tų, tai ir dėl Gugio vestuvių 
"Keleivį" nemelagintų. Kad 
faktai už save kalba, tai ne
matome reikalo "Naujienas" 
drausti prieš tuos faktus šo
kinėti — tas tai "Naujienų” 
ingimta ypatybė.

irėn. Protestus siųskite sa
vo kongresmanams ir prezi
dentui Wilsonui. Nepirkite 

[Wilsonui prezidento vietos 
Meksikos darbininkų krau- 

jju ir gyvastimis.
"Pavartokite visas savo 

jiegas prašalinimui karės 
su bent katra tauta. Paduo
kite savo atsakymus viešpa
čiams, kad jus matote tik 
juose savo priešus. Protes
tuokite prieš karę ir prieš 
prisirengimą. Tegu viešpa
čiai žino, kad jus pažįstate 
savo spėkas. Kad jus neno
rite nuolankiai priimti ant 
savo sprando neapkenčia
mos militarizmo naštos. At
sakykite jiems, kad jeigu 
jus priversti kariaut, jus ka
riausite tik prieš savo tik
rus priešus,bet ne prieš dar
bininkus šios ar kitos šalies. 
Protestuokite pavieniai, pro
testuokite organizacijos. At- 
likkite tatai tuojaus!"

Iš savo pusės turime da 
pridėti, kad tą Vilios "už
puolimą" ant Amerikos mie
sto Columbus netik surengė 
Amerikos imperialistų in
trigos, kad tik kaip-nors pa
gaminus aiškų pretekstą ka
rei su Meksika dėlei jos už
griebimo, bet ir pačiame 
amerikonų su villistais susi
rėmime ant kiekvieno žuvu
sio amerikono pripuola pen
ki kritusių meksikiečių. Jei
gu Amerika savo ginklinį 
užpuolimą ant Meksikos iš
teisina reikalu atkeršyti už 
amerikonų gyvastį, tai tą 
kerštą išpildė patįs ameri
konai, išžudvdami penkis 
meksikiečius už vieną ame
rikoną.

Kad socialistų atstovas 
M. Londonas kongrese no
rėjo kalbėti, jog Amerikos 
kerštas nėra tiesotu, kapita
listų intereso atstovai sukė
lė tiek triukšmo, kad visai 
neleido Londonui- išreikšt 
savo nuomones. Šitaip da
lykams stovint argi Ameri
kos darbininkai pasiliks ne
byliais?

I

I

atkartotinai padaryta sulyg 
tų pačių kapitalistų intere
so, dėlei kurio jiems buvo 
liuosai leista samdyti galva
žudžius streikieriams žudv- 
ti.

"Geltonoji spauda sten
giasi supusti karės ūpą, 
remdama militarizmo orga
nizacijos ir įtaisų planą. 
Tie patįs kapitalistų reika
lai, kurių dėlei buvo samdo
mi galvauždžiai skerdynė
mis nuveikti streikus, ren
gia tautų kariumenių sker- 
dynę ir sudaro priežastį 
karei.

"Prezidentas Wilsonas at
sidavė tiems kapitalistų rei
kalams delei nuosavų poli
tiškų siekių. Suvienytų Val
stijų kongresas savo didžiu
moje remia prezidento Wil- 
sono poziciją.

„Karė su Meksika reiškia 
Wilsonui antrą išrinkimą ir 
sunaikinimą Meksikos dar
bininkų programos pasiliuo- 
suoti nuo Amerikos ir kitų 
šalių kapitalistų vagystės.

"Darbininkai! Jus tik te
turite galę prašalinti visas 
kares. Jus neturite kitų 
sau priešų, kaip tik tuos, ku
rių viešpatavimą nori nu
mesti nuo savo sprando Me
ksikos darbininkai. Pavar
tokite visą spėką netik pra- 
šalinimui karės su Meksika, 
bet ir prašalinimui to "pri
sirengimo," kuris veda ka-'

Pabėgėlių Stovykla Kaune.
• •"Elbinger Zeitung" rašo: 

šaltą lietingą lapkričio po
pietį sutikau ant plento, ku
ris eina iš Kauno Vilkmer- 
gėn, begalo ilgą eilę vežimų. 
Tai kraustėsi bėgliai, rasi 
kokis 1,000 asmenų, dau
giausiai seniai ir moters su 
vaikais, i 
guvio per Janavą į Kauną, 
prašalintieji iš armotų sie
kiamos srities.

Pusiaugriuviai jų veži-.LUieju lv«u. 
mėliai, kuriuos tempė taipo- gerai apvalė 
jau pribaigti kuninai. Vv- rius, išvėdino 
rai nuplyšusiais kailiniais ir Iš kitų rusų 
apsiaustais. į 
batais, žengė šalia savo ve- • jų lentynų, 
žimų. F 
dais pasirišę lenteles, o kiti 
buvo kojas apsivynioję 
skarmalais. Vežimuose tik
tai keli rakandai, kelios ap- 
klodės, mažumas patalinės, 
keli suskretę indai ir trupu
tėlis maisto. Peršlapusio
mis skepetomis apsisiautu
sios kiūtojo susisielojusios 
moters su verkšlenančiais 
vaikučiais. Šalta žmogui ir 
gyvuliui. Šitie vargšai jau 
kelios sąvaitės, kaip buvo iš
keliavę.

Kaune šituos vargšus, ko- 
mandantui įsakius, patalpi
no "Prano kareiviabučiuo- 
se." Tai yra keturi erdvus, 
kuriami mediniai barakai, 
ties tvirtove N r. 7. Tuojau 
paskyrė prievaizdą, oficie- 
rio pavaduotoją iš Kauno 
įgulos, ir pastatė ten karei
vių sargybą. Du vokiečių 
kareivijos gydytoju ir vie
nas rusų privatinis gydyto
jas su savo tarnais ėmė tuo
jau rupinties vargšų sveika
tos reikalais.

Pirmomis dienomis reikė
jo bent kaip sutvarkyti šitą

daugybę bėglių. Kada aš, 
jiems atvykus ant rytojaus 
ėjau per tuos barakus, tai 
ten dar daug ko truko. Vis
kas gulėjo suversta ant že
mės ir visuose namuose bu
vo nepakenčiamas dvokas. 
Kieme stovėjo vešimai kaip 

pasiųsti iš Padau-: rinkoje, o arkliai valkiojosi 
. T---------- - tz-------- so^us

Bet veikiai
i Kas tik buvo 
turėjo tverti.

virto kitaip, 
su rankomis, 

Pirmiausiai 
visus kamba- 
ir prikūreno, 
kareiviabučiu

prakiurusiais bėgliai parsigabeno giilimu- 
alia savo ve- ju lentvnų. Antrosios at-

Daugelis ėjo po pa- sargos kareivių kompanija 
' ' pasirūpino atgabenti maisto 

[ir įtaisė virtuvę, kame mo- 
'ters su merginomis gamino 
Į valgyti. Vežimus sustatė 
j gražiai eilėmis, arklius su-
■ vedė arklindėsna ir pašėrė, 
į Kiekviename barake senes
niųjų vyrų vieną uždėjo vy

kesniu. Tuojau buvo gali
ma patėmyti, kaip stropiai 

' anie pildė šitą seniūnų prie-
■ dermę. Dvasiškais reika
lais rūpinosi du Rymo kata
likų kunigai, kuriuodu jau 
buvo buvusiu su bėgliais ke
lionėje. Išdavė aštrius įsa- 

I kymus sulyg švaros, ir poli
cija dabojo, kad įsakymus 

i pildytų. Sveikatos žvilgs- 
niu bėgliams uždraudė į 
miestą eiti, leido tiktai išim
tinai su tam tikru rašytu 
ženklu.

Gydytojai gavo daug dar
bo. Buvo čia apsčiai ser
gančių šiltinėmis; jie reikė
jo nuo sveikųjų atskirti ir 
nugabenti miesto ligoninėn. 
Ilga kelionė šaltu, drėgnu 
oru dar šituos žmonelius bu
vo labai įveikusi. Dėl tos

I I

i
i

I

Bedievybe plečiasi.
Jeigu lietuvių immigraci- 

ja Amerikon da kelis metus 
pabūtų sulaikyta taip, kaip 
dabar, karės metu, tai mu
sų bažnyčias prisieitų pa
keisti svetainėmis bei mo
kyklomis, nes parapijonų 
skaičių dapildydavo tik tie 
"grinoriai,” kurie Lietuvoj 
neturėjo progos pažinti sa
vo Dievą. "Amerikonai” pa- 
rapijonai nyksta kaip pava- 
saryj sniegas; pasilieka tik 
visiškai akli.

Kares pabėgėlio 
laiškas.

Jonas Plenaitis iš East St. 
Louis, III., prisiuntė mums 
laišką, kuri jis gavo nuo pa
bėgusių iš Lietuvos giminių. 
Išleidę pasveikinimus ir ki
tus ypatiškus dalykus, šitą 
laišką čionai perspausdinsi
me, nes jis parodo, kaip pla
čiai šita karė išblaškė musų 
Lietuvos žmonelius. Laiške 
skaitom:

”0 dabar mes apskelbsim 
jums, kad mes visi vienoj 
vietoj. Mes esame pabėgę 
iš Lietuvos nuo karės ir da
bar gyvenam Rusijoj. La
bai sunku Rusijoj gyventi. 
Namie viskas liko, tik ką 
ant savęs pasiėmėm... Mes 
išvažiavom 10 rugpiučio. 
Dešimts sąvaičių važiavom 
arkliais, o dvi sąvaiti trau
kiniu. Iš viso pervažiavom 
šešias gubernijas, o septin
toj apsistojom. Dabar mes 
esam Tambovo gubernijoj, 
Kazlovo paviete... Jei mums 
rašvsit, tai rašykit rusiškai. 
Gyventi čia labai sunku. 
Darbų čia jokių nėra, nes 
privažiavo labai daug pabė
gėlių, o vietos gyventojai la
bai bėdini žmonės. Iš val
džios gi pagalbos gaunam 
labai maižai, nes duoda tik 
po 10 kapeikų ant dienos. 
Rusų kalbos nemokam, su
sikalbėti su niekuo negali
me, o lietuvių čia suvis ma
žai. Butų ir daugiau kas 
parašyti, bet negalima, nes 
reikia bijoti valdžios...”

Toliaus rašoma, kad ark
lius, kurie kaštavo 300 rub
lių, turėjom parduoti už 10 
rublių.

Anglų poetas Shakes- 
peare vartojo apie 15,000 
žodžių, kuomet paprastas 
anglas apsieina su 3—4 tūk
stančiais žodžių.
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"KELEIVIO” SKAITYTO
JŲ ŽINIAI.

"Keleivio” Kalendorius 
1916 m. jau pasibaigė, todėl 
malonėkit daugiau nereika- 
laut, nes neturime nė vieno. 

"Keleivio" Administr.

sion” svetainėj, 554 Bedford 
Avė. Nuo 1 balandžio svečiai 
apleis Brooklyno apielinkę 
ir keliaus toliaus su prakal
bomis.

Bedalis V aclovas.

Už pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
iš negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

KORESPONDENCIJOS

3

Skaitykite daugiau laikraš
čius, patyrkite savo reika
lus, o pamatysit, ko socia- 

| listai reikalauja ir kada jus 
pradėsite protaut, joks so
cialistas nesišalins nuo jūsų, 
bet stengsis pagelbėti jums 
išaiškinti tuos dalykus, ku
rių patįs da negalite sau iš
aiškinti. Taigi draugai, dar
bininkai, meskime tai, kas 
mums yra pragaištinga, vie
ny kimės ir bendrai švieski- 
mės ir veikime, o tik bendro
mis spėkomis nuversime sau 
nuo sprando kapitalizmo 
jungą. J. R. G.

ma, kad neprigulinčios prie 
šio knygyno ypatos ir pasi
savinę knygyno knygas, su
žymėtas antspauda: "Lietu
vių Knygynas — Bridgevva- 

. . . .. .... -r • luaoo.' sugrąžintų, ar-jos vienintelis tikslas buvo ba kurie kad k
darbuotis dailės srityje ir gos randasi pas ką.nors į 
savo užduotis atlikdavo ga- mjnata antspauda, praneštu 
» KsST.m,gai- . sutelkda' šiuo adresu: Petraž Budru-

nas, 234 Piymouth st., Brid- 
gevvater, Mass.

J. Toli vaisa.

WAUKEGAN, ILL. 
Kivirčiai be naudos.

Vietos Liet. Teatr. Drau
gystė tūlas laikas atgal buvo1 vi 
viena tos rūšies draugijėlė; TJass”

Isis; prastas darbininkas už
dirba nuo 20 ligi 25c. į va
landą.

Kiek laiko atgal nekuriu 
dirbtuvių darbininkai buvo! 
išėję ant streiko, bet kaip' 
darbai prastai eina ir dar
bininkų didžiausios armi
jos apstoję dirbtuvės vartus, 
tai streikas liko pralaimėtas 
ir darbininkai turėjo sugrįž
ti patįs prie darbo už tą pa
čią mokestį

Su kokiu tikslu rašoma 
klerikalų laikraščiuose ko
respondencijos apie geroves 
darbininkams? Gal dėlto, 
kad padidinti ties dirbtuvės 
vartais stovinčiųjų minią?

S. šilkasparnis.

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

5-kių metų "Diego” gyvavi
mo nuoveikalis.

Draugija "Diegas,” tai se
niausia Argentinos lietuvių 
draugija. Šiemet sukanka 
5 metai nuo jos susitvėrimo. 
"Diegas” sutverta beparty- 
viškais pirmeiviškais pama
tais. Viršiausiu draugijos 
siekiu yra šviesti ir budinti 
lietuvius. Kaip visur, taip 
ir čia tečiaus laikui bėgant 
atsirado pažiūrų skirtumas 
link užbriežto siekio. Atsi
rado narių, kurie reikalavo, 
kad "Diegas” virstų party- 
višku, o kad tas jiems įvy
kinti nepavyko, jie pasi
traukę šalin ir 1914 metais 
10 liepos mėn. susitvėrė re- 
ligijiniai partyvišką. Kita 
gi srovė pačiame "Diege” 
tuo pačiu laiku irgi griežtai 
priešingų principų sutvėrė 
socialistų kuopą. Partyvi- 
nė kova tokiu budu likosi 
perkelta kitan laukan, gi 
"Diegas” ir tolesniai pasili
ko bepartyvė švietimo ir pa
šalpos draugija, įkūrusi tuo 
tikslu savo knygyną ir reng
dama vakarus kad sušelpus 
savo ligonių kasą.

"Diegas” laike savo gyva- 
vavimo parengė jau 6 vaka
rus su lošimais ir vieną pik
niką.

Sergantiem savo nariams 
pašalpos išmokėjo 438 p. 50.

Knygoms ir laikraščiams 
— 560 j). 55.

Draugijos reikalams — 
478 p. 12.

Sušelpimui nelaimingųjų 
draugija taipgi nemažai iš
mokėjo. P. Stalioraičiui, li- 

l kušiam be kojos, surinko au
kų 200 p., kad išsiuntus ne
laimingą Lietuvon. Bet ta
sai vargšas Lietuvon sugrį
žęs gražiai už tai atidėkojo 
Argentinos lietuviams, "Šal
tinyje juos išniekinęs. P. 
Andriuliui, sergančiam reu- 
matizmo liga surinko aukų 
150 p. ir išsiuntė Lietuvon. 
Nuo karės nukentėjusiems 

, suimko aukų 300 p. 201 pe
są persiuntė Lietuvių Drau
gijai dėl karės nukentėju 

įsiems šelpti.
Draugija "Diegas” ir to

lesniai veikia, neatkreipiant 
atydos į nepamatuotus už- 
metinėjimus.

K. Undraitis.

darbuotis dailės srityje ir
MONTELLO, MASS. 

Margumynai
Kosmopolitai biznieriai 

surengė tarptautišką biznio 
apvaikščiojimą (išgarsini
mą), užkvietė ir lietuvius da
lyvauti, pažadėdami 500 sė
dynių svetainėj. Tas tarpe 
lietuvių iššaukė nepaprastą 
subruzdimą; draugijų virši
ninkai paskelbė mobilizaci
ją, kad seni ir jauni stotų ar 
mijon. Smuklininkai kata
likai šaukė: Gėda maršuoti 
po tautiška raudona vėliava !

Na ir pasidarė kitokią, 4 
spalvų. Anglų laikraštis 
"Brockton Enterprise” ra
šo: ”Šv. Roko bažnyčios pa- 
rapijonkos padarė lietu
viams vėliavą... Jos paš
ventinimas įvyko 27 vasario, 
žmonių netilpo svetainėn. 
Kun. Urbanavičius pasako
damas apie Lietuvos istori
ją pašventino ir vėliavą. Jis 
sakė: ’Priežastis Lietuvos 
puolimo , tai priėmimas len
kų kultūros, dailės ir papro
čių...” ’ Iš tokio pasakymo 
nėra aišku. Todėl pasakysiu 
aiškiau. Juk tuo laiku Len
kijoj katalikiška bažnyčia 
lošė kultūros bei dailės plė- 
tojos rolę, mokino įpročių, 
melstis ir aukauti paskuti
nius skatikus dėl palaikymo 
kunigų ir jų bažnyčios. Len
kai krikštindami lietuvius 
pavergė juos; Lenkija ir 
Lietuva per kunigų mulkini
mą žlugo.

Cionikščiai lietuviai, tai 
keisti tautiečiai: 5 metų bė
gyje trečią vėliavą įsitaiso 
vis kitokių spalvų.

Kovo 3 d. buvo minėtas 
maršavimas. Oras taip blo
gas: smarkus vėjas, snigo 
sunku iš stubos išeiti, kita
taučiai nėjo. O lietuviai 
stojo armijon svetainėje, tik 
ant gatvės stovėjo raitelis 
apsirėdęs blekiniais rūbais, 
jų vadas. Tautiečiai jį va
dino: "Liet. Kunig. Vytau
tas.” Atėjo benas, tad kelia 
tas lenkų ir lietuvių sustojo 
eilėn ir suriko: "Allright!” 
Na ir po"Vvtauto” vadovys
te numaršavo . Už kelių mi- 
nutų iš salės išėjo virš 3 šim
tų žmonių šaukdami: "Vy
tauto” armiją kaip po Žalgi
riu...” Maršalka prabilo: 
”Kur didvyris su benu?” 
Pašaliniai juokdamies sako: 
"Jau numaršavo!” Maršal
ka: "Vykit bepročius!"
Taip ir numaršavo per pus
nį, it rusai Kaukaze. Kelia
tą mylių ėję apsnigti nuvar
gę nori sėsti, salėj nėra sė
dynių! Tai kur tos priža
dėtos 500 sėdynių? Mat 
buržuazai laiko lietuvius 
savo vergais; tad nėsigėdi- 
na ir meluoti. Jei maršuotų 
lietuviški krautuvininkai, 
tai pusė bėdos, o dabar at
bulai, — žingsniuoja nu
skriaustieji vargšai... Gal 
jie manė, kad ir slaptų sa- 
liunų biznis reikia apvaikš
čioti...

Kovo 11 Y. M. C. A. lietu
vių skyriaus buvo koncer
tas su prakalbomis. Y. M. 
C. A. liet, skyriaus choras 
gražiai sudainavo vadovau
jant p. M. Petrauskui. Kal
bėjo du kapitalistų šalinin
kai anglai. Potam kalbėjo 
K. šeštokas apie naudingu
mą mokslo; jo kalba publi
kai patiko. Iškiriant kelia
tą tos draugijos narių.

Kariškas žvalgas.

BROOKLYN, N. Y. 
Daėjo ožys galą liepto.
Iš nieko tiek Brooklyno vi

suomenė neturėjo juoko, 
kiek iš L. Grikšto. Tas ne
laimingas žmogelis manė, 
kad ištikrujų jis kokią svar
bią rolę lošia, kaipo "orga
nizatorius”, "vadovas” ir 
"protingas” vyras. Jis čia 
per tūlą laiką plūdo, kaip 
mokėjo ir kiek tik norėjo. 
Daugiausia bjaurojo socia
listus. Bet visi jo tie pliauš
kalai nuėjo niekais, tik žmo
nės dar geriau suprato, kad 
jis vertas pasigailėjimo, nes 
nežino ką daro. Jis sakė, 
kad socialistus ir "laisvie- 
čius,” kaip rakaručius iš
naikins.

Štai matome, kad ožvs da- 
ėjo galą liepto. Dabar, nei 
eiti toliau, nei grįžti atgal. 
Jo. (Grikšto) niekur neįsilei
džia. Žmogelis buvo išva
žiavęs, rodos, Bostonan, bet 
išgirdęs, kad sustreikavo 
Williamsburgo cukemės 
darbininkai — pardrožė at
gal. Mat, vyrukas, manė 
liks streiko "vadovu.” Bet 
deja, cukerninkai, vargšą, 
išsiprašė laukan iš svetainės. 
Pasakė, kad tokių "vadovų” 
jiems nereikia. Ir labai pro
tingai padarė, tai nors strei
ką laimėjo. Jeigu tik butų 
įsileidę, tai taip butų košės 
priviręs, kaip ir Centrai 
Brooklyne cukernės darbi
ninkams privirė.

Sustreikuoja marškinių 
siuvėjos. Jis ir vėl niekino 
neprašytas piršias už "va
dovą.” Bet lietuvės mergi
nos, žinodamos, jo sorkes, 
tą patį padaro, kaip ir cu- 
keminkai.

Darbininkai ir darbinin
kės suprato, kad tokius žmo
nes, kurie patįs nieko dau
giau nežino, kaip tik plūsti 
ir suirutę daryti, turėt už 
vadovus negali būt naudin
gu, todėl ir neprisileido.

Tą turėtų ir kitų miestų 
darbininkai įsitemyti.

♦ * #

12 d. kovo atsibuvo pir
mos prkalbos Bulotų ir Že
maitės New Plaza Hali, ku
rias parengė L.Š.F. Jau nuo 
pirmos valandos publiką, lyg 
su virve traukė. Antrą vai. 
svetainė buvo prisikimšus, 
kad nei durų nebuvo galima 
uždaryti O didelė daugybė 
turėjo grįžti atgal, nes jau 
nebuvo galima įeiti.

Gerbiami svečiai, daug į- 
domių dalykų pasakė. Pra
kalbos pavyko iš visų pusių 
gerai. Tik apgailėtina, kad 
jokios įžangos nepadarė. Jei 
butų padarę nors po 10c. 
Įžangos ir tai mažiausia, • 
butų $80,00 kentan tiems
Lietuvoje žmonėms.

Pertraukoj kalbų rinko , 
aukas nukentėjusiems nuo 
karės. Aukų surinko $375, 
69 ir "Žiburėlio” draugijai 
šelpti moksleivius surinkta 
$60.00. Taigi buvo dainų 
ir deklamacijų.

Antros prakalbos įvyko 
15 d. kovo, Tautiškam name, 
kurias parengė L. M. P. S. 
vietinė kuopa.

Ant pirmos dienos balan
džio, L. š. F. rengia vaka- _ 
rienę svečiams, "Knapp Ma- netaip greiti, kaip arkliai.

Madagaskare kariumenės 
kavalerijoj vartojami jau
čiai. Tenai klimatas ark
liams taip nesveikas, kad 
noroms-nenoroms reikėjo 
pakeisti juos buliais. Jau
čiai duodasi išlavinti labai 
gerai, tik visa bėda, kad jie

ma kibirkštėlę šviesos pub
likai iš dailės srvties.

Joje per keturis metus 
darbavosi, kaipo režiserius, 
geras patyręs scenos meną 
p. J. E. Brazevičia (aptieki- 
ninkas) aukaudamas savo 
morales ir materiales spė-: 
kas lavinimui jaunimo ir 
naudai darbinikiškos publi
kos. Laikydamiesi visi san
taikoj: draugiškoj lygoj ir 
bešališkoj, daug ką galėjo 
nuveikti, pastatydavo net ir 
didelius veikalus, pav. 
"Švarkas ir Milinė’,’ "Blin
da” "Pirmi Žingsniai” ir t. 
p. Vėliaus prasidėjo pešty
nės už garbę, autoritetą, J. 
E. B. matydamas, kad jo mo
kiniai jaučiasi drūtais sup
ratime scenos, jis atsisako 
nuo veikimo.

Laikas bėga, garbės j ieš
kotojai neįstengia nieko ge
ro nuveikti ir dr-tė apmirš
ta. Garbės jieškotojai pra
deda lošti po kitas pašelpi- 

! nes draugystes, na, ir kas iš
eina? Pavertus sceną pelno 

lįiankiu ir lošėjai tik dergia 
scenos meną ir išeina kaip 
žirniai su kopūstais. J. E. 
B. pasakė: kada matysiu, 
kad Teat. dr-tė arti mirties, 
tada imsiu vėl veikti joje ir 
atgaivinsiu. Ir prisėjo tai 
jam daryt; vėl ėmė darbuo
tis ir pasekmės gana puikios, t 
Išmokino veikalą "Milijonai 
Vandenyje” sušelpimui grb. 
lietuvių dramaturgo ligoje; 
vakaro pelną paskyrė jam t. 
y. Br. Vargšui. Visi Teat
rališkos dr-tės nariai ir na
rės stropiai darbavosi: kas 
prie scenos, kas prie patar
navimo, vėl vienybė. Vaka
ras įvyko 5 d. kovo. Nusi
sekė pusėtinai; publikos at
silankė nemažai, pasilinks
minimo vakaro dalis taipgi, 
išėjo smagi, pelno liks apie! 
$20.00. Nors kitoje svetai-Į 
nėję buvo atlaidai Šv. Kazį-i 
miero, bet dauguma čia bu-j 
vo sušelpt savo rašėją, o ne ■!]

i

LAVVRENCE, MASS. 
Lietuviai atsižada parapi

jos.
Senai žinoma skaitančiai 

visuomenei, kad Lawrence’o 
lietuviai katalikai nesutin
ka su savo klebonu. Perei
tais metais visos bažnytinės 
draugystės apskelbė net 
streiką prieš kunigą. Strei
kas tęsėsi 8 mėnesius, ":

Kas mums rašoma.
MACHANOY CITY. 

Pirmos laisvos laidotuvės.
Kovo 9 d. pasimirė čionai 

strei- draugė P. Kiralaitė-Baniu-
Kiemai reikalavo permai- Jienė, palikdama nubudime 
nymo Jiems kunigo. Strei- vyrą, senus tėvelius, Lietu
kas tečiaus niekais nuėjo, voje, ir draugus, su kuriais
Kunigas kreipėsi prie vys
kupo, šis gi prie visų Law- 
rence’o tautų "kunigų gal
vos” "Father O’Raily.” šis 
pastarasis ir pranešė strei
kuojantiems parapijonams 
lietuviams, kad vvskupas ki- 
to kunigo negalįs duoti nesimos agent0 patarnavim0.: 
visi kunigai tokie patįs kaip Delt0 paIaidota be jokių 
ir lieanių parapijos, todėl; bažnytinių ceremonijų 12 d. 
jokių mainymų nėra reikalo kovo; lvdbta j amyną pa. 
daryti. Seni parapijonai, >silsį minios draugų/ Kūne nuo dvylikos metų, suvįžiavusi ir aplinkiniu 
krovė savo skatikus baz-miesteli £s.s. 4(fkp.

i nycios reikalams gavę toki v0 buvusiai bendradarbei 
nupirko gražų gyvų gėlių

kartu kovojo ir darbavosi 
dėl gražesnės žmonijos atei
ties.

Kadangi velionė buvo at
sikračius nuo visokių tiky
binių prietarų, tai ir prieš 
mirsiant nereikalavo Ro-

Atsimetė visai nuo pavapi-bu^ieta fr atidavį pa/u/ 
įjos ir pradėjo tverti sau ki- nj A£t kapo

<irg. J. Ramanauskas iš Mi- 
nersvilės pasakė prakalbą.

i Velionė buvo 28 metų am
žiaus. Amerikon tvyko 1913 
m. Da būdamas Lietuvoje 
nuo 16-tų metų savo am- 

' » veikti visuo
menės labui. Amerikoje ji 
nesiliovė veikus iki paskuti-

Worcester, Mass.— Kovo 
11 d. LSS. 40 kuopa turėjo 
savo "juokų vakarą.” Pro
gramas buvo gana margas. 
Publika sveikai prisijuokė.

Kovo 12 d. buvo draugiš
ki pietus, surengti tos pa
čios kuopos. Svečių pietuo
se dalyvavo apie 180 asme
nų. Pelnas nuo pokilio ski
riamas "Naujos Gadynės’* 
išleidimui. Pasidarė pelno 
50 dol. Naujų prenumeratų 
”Nau. Gad.” gauta 10.

T' s pačios dienos vakare 
Progreso Draugijos sureng
tose prakalbose kalbėjo F. 
J. Bagočius. Žmonių buvo 
apie 500. Aukų surinkta lė
šoms padengt 10 dol. su cen
tais. Prisirašė 
riai.

Pastaruoju 
vvorcesteriečių 
judėjimas.

6 nauji na-

laiku tarp 
gana gyvas 

A.

pasakišką Šv. Kazimierą, iš 
kurio tik kunigams nauda.

Dabar vėl nutarė po Vely
kų statyti didelį veikalą ”Iš 
Meilės” ir jei neatsiras daug 
priešų, bus atvaidintas. Vei
kalas ”Iš Meilės” buvo norė
ta pastatyti scenoj metai 
laiko atgal, bet įvyko dideli 
kivirčiai ir nesusipratimai 
dėl nepasidalinimo rolių, 
jieškojimas tuščios grbės, y- 
patiškumai privedė net prie 
reikalavimo nepatinkamus 
asmenis išmest iš draugys
tės. J; E. B. matydamas 
tuos tuščius kivirčius šaltai 
žiurėjo į smarkuolių nesub
rendimą ir leido daryti kas 
jiems patinka, dėlto tik at
sisakė veikti.

Dailės Mylėtojas.

mingais nuo Romos trusto 
pamatais. Antros prakal
bos nepriklausmingos para
pijos organizavimui įvyko 
12 d. kovo š. m. ir tame su
sirinkime išrinkta naujos .. 
parapijos komitetas iš 12 y- ™*UM)radejo 
patų. Komitetan įnėjo taip
gi 6 moteriškės. Naujos pa
rapijos reikalai ; 
tvarkomi ir, rodos, kad se-j 
noj parapijoj dūšių ganyto-’ 

i jui pasiliks tik gal kelios nu
sususios avelės.

Visa tai rodo, kad ir pa
rapijose žmonės visgi bun
da ir pradeda protauti. Tik 
revoliucija ir veda prie išsi- 
liuosavimų iš po vergijos 
jungo.

Mažoji Varguolė.

Juoniai savo di^nų. Prigulėda- biiupidi . T Q j.^-

CLEVELAND, OHIO. 
Kaip tikrai dalykai stovi. 
Pastaruoju laiku, kaip 

klerikalų laikraščiuose teko 
pastebėti pranešimus, jogei 
čia darbai taip "gerai" eina, 

j kad net viskas poška. To
kiose korespondencijose tiek 
yra teisybės, kaip rėtyj van
denio.

Kad teisingiau sužinojus 
ir aiškiau supratus musų 
miesto darbų gerumą ir dar
bininkų padėjimą, turiu duo
ti paaiškinimą.

Šis miestas yra Suv. Vai. 
didžiųjų miestų iš eilės sep
tintas. Jame dirbtuvių ran
dasi taipgi įvairiausių. Y- 
patingai dirbtuvės automo
bilių, vielų, vinių, liejiklos 
ir tarp kit-ko yra nemaža ir 
medžio išdirbvščių, kurių 
čia visų nė nesuskaitysi.

Nors dirbtuvių randasi 
gana skaitlingai, bet šiuomi 
laiku darbai eina prastai ir 
darbininkų randasi be darbo 
gana daug. Kiti, vaikščio
ja jau net po kelis mėnesius, 
ir niekur -negauna darbo 
— pagaliaus daugelis išva
žiavo girių kirsti.

Sulyginus su kitais metais 
tai šiemet darbai lyg geriau 
kiek eina, bet vienok negali
ma vadinti geru ėjimu.

Daugiau duoda darbo au- 
tomibilių ir tam panašios 
dirbtuvės, kurios gauna už
sakymų iš Europos. Prie 
namų statymo ir gatvių tai
symo darbas irgi nesunku 
gauti, bet kas gali išlaikytie 
tokį darbą, kada nuo šalčio 

darbininkas visas pastiręs.

ma prie L. S. Sąjungos kai
po pavienė narė, ji tečiaus 
savo spėkas dėjo pagelbėji
mui LSS 46 kp. darbuose. 
Žinoma čia ji buvo kaipo 
viena geriausių scenos ar
tisčių. Skaitė visus pirmei
viškus laikraščius. Jai mi
rus 46 kp. nustoja vienos 
veikliausių draugių.

Jos kūno laidotuvės ant 
mahanojiečių padarė nema
žą įspūdį, nes tai buvo pir
mos čionai laidutcrv? z be re- 
ligijinių burtų. Katalikėms, 
berods, tas pridarė daug rū
pesčio, kur dingo mirusios 
dūšelė.

Velionė paėjo iš Remeikių 
kaimo, Vabalnikų parapijos' 
Kauno gub.

Lai būna jai lengva sveti
ma žemelė.

Miss Esque.

Cleveland, Ohio. — Kovo 
12 d. piliečių kliubas suren
gė prakalbas. Kalbėjo P.J. 
Purvis. Bet pastatytų klau
simų neapsiėmė atsakinėti. 
Kaipo nuo klerikalo darbi
ninkams veltui reikalauti 
aiškaus atsakymo. Girdi 
vpatiškai galėtų atsakyti, 
bet ne viešai.

Balandžio 9 d. Mirtiečiai 
rengiasi statyt scenoje 
"Kontrabandninkai.” Po 
vaidinimo bus balius. Mir
tiečiai išreiškia ačiū "Kelei
viui” už gavimą gero mo- 
kytojaus chorui vesti.

Tadas.

Kovo 15

BRIDGEWATER, MASS.
Lietuvių Knygynas.

Keletas metų praėjo kaip 
čia keletas pažangesnių lie
tuvių sutvėrė mažą knyginė- 
lį, ir prisidėdami nauji na
riai su mokesčiais jo stovį 
pagerindavo.Dabar jie turė
jo susirinkimą ir iš valdybos 
raportų pasirodė, kad prie 
knygyno priguli 43 vyrai (iš 
tų du yra mirę), ir 11 mote
rų bei merginų. Mokestis 
$2,00 vyrams ir $1,00 mote
rims. Kitų mokesčių po to 
nėra. Knygų randasi 103 
egz., iš tų 8 yra žuvę, vertė 
$114,00, žuvusių vertė $14, 
50.

Nariai dalyvavę paskuti
niam susirinkime pageidavo, 
kad tie, kurie randasi kituo
se miestuose, nebelaikytų 
per keletą metų vienos kny
gos pas save, bet sugrąžin
tų knygiui, arba atsimainy
tų. Labai butų pageidauja- Uždarbis taipgi nedidžiau- $7.80.

SHENANDOAH, PA.
Kovo 5 ir 12d. čia kalbėjo 

kun. Mockus L.D.L. Drau
gijos 17 kuopos surengtose 
prakalbose. Kadangi savo 
4-se prakalbose kalbėtojas 
kalbėjo suvirs 12 valandų, 
tai jo visos kalbos nei nega
lima trumpoj žinioj aprašy
ti. Tik vargiai katras mu
sų kalbėtojų tiek daug, taip 
aiškiai ir nuosekliai j tą pa
tį laiką butų išaiškinęs 
šventraščio nesuomones. 
Per visas 4 jo prakalbas 
žmonių buvo virš po 500 ir 
stebėtinai prakalba intere
savosi. Kalbėtojas šaukė 
ką-nors iš religijos apgynė
jų j debatus ir siūlė už su- 
kritikavimą jo 100 dolerių, 
bet niekas neatsirado, kas 
pasiryžtų mėginti paimt 
siūlomą prvzą.

Mockaus prakalbos She- 
nandoryj padarė didelį su
judimą. Buvusieji karštais 
katalikais juokus sau daro 
iš savo tikybos, kurią pir
ma šventa skaitė, nepažino
dami jos.

Laike kun. Mockaus mi
sijos aukų surinkta $38.49. 
Literatūros parduota už 

Korespondentas.

Springfield, III.
dieną šiaurinėj miesto da- 
lyj užvesti ant ”spikyzės” 
detektivai areštavo apit 15 
lietuvių. Girtuokliavimas 
ir kaziravimas tai daugelio 
musų tamsių brolių kasdie
ninis užsiėmimas. Areštuo
ti kuone visi vedę ir turi šei
mynas. Pabaudos atima iš 
jų paskutinius skatikus, tai 
paskui vėl eina į gemblerys- 
tės urvus, kad pasivogus, t. 
y. iškaziravus iš kito varg
šo pinigus. Bet pakalbink 
tokius žmones šviesties, 
skaityt laikraščius ar prie 
organizacijos prigulėti, tai 
išgirsi jei ne dejavimus dė
lei bėdinumo, tai pajuokimą 
ir keiksmus. Žmogus.

QUILMES, ARGENTINA. 
Darbininkų padėjimas.
Lietuvių šiame mieste 

randasi išviso 50 asmenų. 
Apšvietoje jų du trečdaliai 
gana žemai stovi. Berods 
daugelis turi ir laikraščių 
užsiprenumeravę, bet retas 
kuris perskaito; kiti parsi
nešę net netsiplėšę padeda 
tam laikui, kuomet turės 
liuosą valandą. Mat kasdien 
dirba po 10 valandų, tai pa
vargusiam nei į mintį nea
teina pasiskaitymas. Bet 
šventadienio sulaukus visu- 
pirma atmindami alkoholį, 
apie laikraščius paskui visi
škai jau užsimiršta. Taip 
ir eina dienos. Kitiems vėl 
tik kortos terūpi.

Čia yra 2 alaus dirbtuvės. 
Vasaros laiku jose dirba j 
1,000 darbininkų; vyrams' 
mokama po .40 į valandą, 
vaikams po .30. Bet prie 
darbo labai spaudžia. Už 
mažmožį tuojaus iš darbo' 
pavaro. Lietuviai daugiau
siai čia dirba. Sunkus ir ii-j 
gas darbas naikina jų svei
katą, kurią da ir jie patįs' 
paskui kaziruodami, begir
tuokliaudami galutinai bai
gia. I

Daugelis tų musų broliu 
dėl savo nesusipratimo i. 
tamsumo niekina socialis 
tus, buk tie perdaug "pana 
bemi” ir su jais nenori už-Į 
sidėti. Suprantama, kad so-1 
cialistai girtuokliauti nemė- sius rašydamas apie J. Kas- 
gsta ir su girtuokliais rei- paravičiaus vestuves, pasa- 
kalų nenori turėti. Tok^ kė. kad vestuvėse nebuvo 
manymas anie socialistus, svaiginančių gėrimų. Ar 
kad jie didžiuojasi ir neuž- ir degtinė nėra svaiginan- 
sideda su vargšais darbinin- čiais? Negražu meluoti, 
kais yra labai neteisingas. Z.

Farmington, III.— Lietu
vių čionai yra 16 šeimynų ir 
23 pavieniai. Apšvieta že
mam laipsnyje stovi, už tai 
girtuoklybė ir fanatizmas 
klėsti. Jokių pašalpinių 
draugijų nėra, išskyrus S.L. 
A. 84 kuopą. Kad nesenai 
tūlas tos kuopos narys sir
go ir lankytojai atėjo aplan
kyti, pirmiausiai reikalavo 
alaus ar nurodymo, kur ga
li gauti. Kad alaus negavo, 
sako, dėlto ir pašalpos ligo
niui nedavė.

Darbai šiuo tarpu anglių 
kasyklose eina gerai, tik ne- 
žinia kaip ilgai.

a-1

Gegutė.

i
Klaidos pataisymas.

"Kel.” No.ll, W. M. Zavi-

/
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ŽMONIŲ KŪNO DIKTUMAS.
žiau ar dagiau sudribęs, ne- 

(rangus, nupuolęs dvasiškai 
ir neveiklus protiškai. Aš 

j čia visai nekalbu apie žmo
nių madas, kad but diktu 

i yra negražu; ypač moters 
prieš tai kovoja.

Vanduo kūno mėsose.
Kalbant apie diktumą, 

čia turiu atkreipti atydą 
kitą stovį, kuriame žmogus 

i irgi išrodo storas ir riebus, 
;bet jis yra tisiog išpurpęs 
nuo užsilikimo perdaug van
dens jo mėsose. Tokis žmo
gus gali ir gana badaut, vie
nok jis vis eina storyn ir 
storyn. Tai yra liga, paei- mas, negu k^as,_kuns 
nanti tankiausiai nuo krau- tai iš j \
jo tekų (gįslų) sukietėjimo 
ir širdies ligų, kada ji ne
tenka spėkos atsakančiai 
varyt kraują per kūną. Gali 
tai paeiti ir nuo naujų mė
sų (tumom) augimo kūne, 
kurie slegia gyvybes, tūlų 
užsinuodijimų ir t. t. Inks
tų nekošimas kraujo irgi 
yra labai svarbia priežasti- 

po odos ir jie sulaiko išdalies mi. Mat jis sunkiasi į mė- 
kuno šilumą, vienok ir čia sas arba į tuščias kūno yie- 
odos sluogsniai iš kitokių ce
lių atlieka svarbiausią už
duotį. Pasirodo, kad diktie- 
ji žmonės šalčio bijo nema
žiau už liesuosius, nes taukų 
sluogsniai trukdo kraujo 
cirkuliaciją ir leidžia skys
timui sunktis į mėsas. Taigi 
neretai atrasite, kad to skys
timo gana turintieji žmonės 
savo odoj kur-kas labiau bi
jo šalčio, negu menkieji. Dėl 
to paties skystimo ir taukų 
daugumo vasaros laike dik- 
tieji perdaug prakaituoja. 
Negalima sakyt, kad taukai 
visai nereikalingi. Jei gam
ta sutvarkė žmogų taip, kad 
taukų audiniai jame atsi
randa,—reiškia, kad taip tu
ri but. Jų užduotis yra, kaip 
sakiau, sulaikyt šilumą, bū
ti sandėliu dėl maisto, kada 
žmogus jo pritruks, padaro 
minkštesnį kūno paviršių ir 
netaip greit galima susis- 
kaudint ir 1.1. Aš čia kalbu 
apie taukų audinius, jeigu gi 
kalbėt apie pačius tukus,jie 
daro plaukus valkesniais ir 
neleidžia nulūžti, oda nuo jų 
darosi minkštesnė ir 1.1. — 
žodžiu, taukai reikalingi kū
ne, bet liesiausis žmogus tu
ri jų gana, kad jie atliktų vi
sas užduotis kunui. Jie truk
do kitus kūno organus atsa
kančiai veikti ir yra silp
niausia dirva apsiginimui 
nuo bakterijų. Kada ant rie
bių žmonių daroma ope
racijos, visada yra pavojus, 
kad jie mažiau ar daugiu bus 
užkrėsti ir nesugyja taip 
greitai. Kiti visi kūno audi-i 
niai yra veiklus ir tas veik-j 
lumas tankiai apgali užpuo
liką. Taigi turėti daug taukų 
reiškia turėt daug dirvos li
goms. Kalbant apie trukdy-: 
mą kitų organų veikimo, pir
moje vietoje, rodos, bus 
kraujo tekėjimas. Taukų au- • 
girnas slepia mažus kraujo 
takus ir jis negali gana spar
čiai bėgt. Iš jų vanduo sun
kiasi į mėsas, kada kraujas 
lėtai bėga, o čia da ir slegia
mas. Kada vienos ar kitos 
mėsos negauna gana išvė
dinto (su oksigenu) kraujo, 
jos yra neveiklios ir leng
viau prieinamos užkrėtimui, 
f jas gali pradėt rinktis tū
los druskos ir rugštįs, ku
rios daro ligas. Riebioms y- 
patoms yra labai paprasta 
turėt reumatizmą ir padag- 
rą. Širdžiai prisieina krau
ją stumt sunkiau, todėl ji 
išsiplečia ir kitos atmainos 
darosi joje. Kraujo spaudi
mas gįslose darosi gana žy
mus ir tas veda prie arteri
jų sukietėjimo, kuris da la
biau pablogina dalykų sto
vį. Kada žmogus negauna 
gana oksidacijos, kuri atei-

Esama didesnių ir mažes
nių žmonių, bet į didžiausį ir 
stambiausi žmogų pažvelgę 
mes galime pamanyti, ar jo 
storumas priklauso tik nuo 
subudavojimu, ar nutukimo. 
Diktumas, paeinantis nuo 
nutukimo, yra ženklas, kad 
žmogus nėra sveikas, arba 
kad jis yra prirengtas dau
geliui ligų. Sveikas žmogus, 
kuris turi tiesą pasakyt, jog 
jo kūnas yra gatavas atsi- 
lakyt prieš ligas, nėra rie
bus. Taukų audiniai musų 
kūne yra mažiausios vertės 
apsigynimui nuo bakterijų 
ir jie tarnauja tik kaipo me- 
dega maistui, o jokio svar
baus veikimo neatlieka.Kaip 
greitai kuris nors musų or
ganas (širdis, kepenis, inks
tai) pradeda virsti į taukus, 
tuoj prasideda liga mumyse 
ir turime mirti, jei taukų ce
lės užima kitų celių vietą. 
Nėra kūne ne vieno organo, 
kuris turėtų naudą iš atsira
dimo jame taukų celių. Tie
sa, taukų sluogsniai randasi

aš
*

1

sakančiai. Pradėjus duot

Kas Girdėti Lietuvoje.keliatos sąvaičių daug sva
rų taukų išnyks. Žinoma, 
ne kiekvienam žmogui yra 
reikalingos tos pačios meto- 

i dos, bet didžiumai. Kad ne
padarius straipsnį perdaug 
ilgu, užbaigiu. Jei kas no
rėtų ką paklaust, ar nesu
pranta, lai rašo man ypatiš- 
kai, o tuomet aš arba laiš
kais atsakinėsiu arba vėl 
per laikraštį paaiškinsiu tą, 
ko skaitytojai labiausiai no
rės.

KAUNO MIESTAS RŪPI
NASI APLINKINIŲ 
DARŽŲ IŠNAUDO

JIMU.
Musų miesto valdyba jau 

visu kuo yra prisiruošusi 
padėti gerai įdėti daržus 
miesto ir jo apielinkėje. 
Kaunas nori išlaikyti savo 
garsą, kaipo geras "daržų 
miestas," ir karo metu ir pa
sirūpins, kad ir karo metu 
tinkamai išgyvenus laukus, 
kurie labai tinka daržo
vėms. Kauno ir apielinkės 
daržovės buvo plačiai žino
mos, gi miestas ilgam laikui 
aprūpindavo caro stalą Mas
kvoje ir Petrapilėje žemuo
gėmis. Miestas dabar paė
mė savo žinion tuos miesto 
laukus, kurių savininkai yra 
iš miesto pasitraukę ir keti
na juos parsamdyti kitiems 
pigiomis kainomis. Miestas 
pats užpirko ir reikiamųjų 
sėklų, kurių duos samdyto
jam — neturintiems pinigų, 
ir dovanai. Čion tebegyve
nant ie j ii daržų savininkai 
jau dabar yra kviečiami pa
sirūpinti sav’o daržų dirbi
niu.
miesto valdyboje, kame yra 
tam tyčia pristatytas dar
žininkystės žinovas.

Laikraštis "Vilnaer Zei
tung’’ rašo, kad mokymo įs
taigos rengiasi ir dabar tai-1 
so mokymo planus. Visi su- • 
tinka, kad kiekviena tauta 
šautų pamokslą savo kalba. 
Demokratai reikalauja, kad 
verčiamąsias mokyklas mie
stas laikytų savo pinigais.

Anot to paties laikraščio 
Vilniaus labdaringosios 

į draugijos, Lenkų pašalpinė 
j draugija, žydų pašalpinė 
i draugija, "Žedoko Gedolo," 
I Lenkų vartotojų draugija 
jMrowka ir daugelis katali
kų dvasininkų yra susitelkę 
steigti įvairiose miesto daly
se virtuves beturčiams gy
ventojams, kur už 6 fenigius 
galės gauti pavalgyti put
ros. bulvių ir mėsos.

Čionykštė darbininkų vir
tuvė gauna mėnesiui 2,000 
markių iš Berlyno paramos 
draugijos, kuri yra atsiun
tusi 50,000 markių. Įstaiga 
beturčiams šelpti yra jai pa
vedusi padalinti pavargė
liams 2,000 duonženklių.

Gyventojai gali su pilnu pa
sitikėjimu kreiptiesi tais 
žnklais į vokiečių vyriausy
bę. Kiekvienas gaus užmo- 
kesnį, kas jam pridera.

Pirkliauti rekvizicijos 
ženklais yra uždrausta. Vo
kiečių valdžia tiktai tam te
mokės atlyginimą, iš kurio 
paties yra kas paimta (rek
vizuota), ir kuris tatai gali 
prirodyti rekvizicijos ženk
lu. Vadinasi, kas parduoda
mas jo vardu ženklą, ma
žiau teaguna kaip jį atiduo
damas vokiečių vyresnybei, 
tai pats tam kaltas. Gi tas, 
kuris tokį ženklą perka, ne
gali tikėties gauti užmokės
iu.

visai užganėdinti iš šio, 
straipsnio, nes kiti jų gerai tokiom moterim užmezgos 
žino iog iie valgo tiek pat extraktą, jos taisosi ir dik- arba ir mažiau už kitą ypa-p — *‘* ““ ‘*;“
tų. kuri yra plona ir menka. 
Gali but,* tik reikia žinot, ar 
anoji ypata neturi ligos, ve- j 
dančios prie menkėjimo, ir 
ar ji nedirba daugiau pro
tiškai ir fiziškai. Reikia ži
not, kad darbas, besimankš- 
tinimas reikalauja^ energi
jos, kuri paeina iš maisto. 
Jei vienas yra ramus ir ma
žai vaikščioja ir juda, jei jo 
darbas nereikalauja daug 

i judėjimo ir jiegos, jis gali 
nutukt ir mažiau valgyda-

* i ar
> noro, papratimo ar 

priverstas daro daug judėji
mų, daug mąsto ir savo mai
stą suvartoja energijos da
rymui. Taigi maistas visa
da turi but proporcijoj su 
darbu. Kas vienam matosi 
perviršiu ir vedimu prie 
nutukimo, tas kitam gali 
but net permažai. Yra ži
noma, kad moters nutunka 
tankiau, negu vyrai. Ko
dėl? Tos, ką dirba dirbtu
vėse, tarnauja kur arba ir 
namie užsiima protišku ir 
fizišku darbu, nenutunka, 
jeigu tik nevalgo daugiau, 
negu reikia. Turtingosios 
moters ir net tos, kurios 
kemša į pilvą kiek telpa, o 

\ ‘ _ 1 turi 
gana, netoli visada yra net

tas (krutinę, vidurius). Kol 
jis sunkiasi į tuščias vietas, 
iš viršaus nesimato, kad 
žmogus storėtų; bet kada 
jis pradeda sunktis į odą, į
muskulus, tuomet ligonis
gali išrodyti labai riebus. _ _
Mėsos jo minkštos. Dakta- pasilsėti valandų irgi
rams visada nesunku su- L ’ .
rast priežastį tos ligos. Pa- perdaug diktos. Vyrai dau- 
prasti žmonės stebisi, kaip giau užimti darbu, kur rei- 
jų kaimynas pradėjo tukt 
ir da labiau stebisi, kada to- 
kis nutukęs ir "sveikas” 
žmogus turėjo mirti. Aš ne
sakau. kad visi miršta, — 
didžioji dalis išsigydo, jei 
pradeda gydytis laiku ir jei 
liga, nuo kurios vanduo pa
eina, yra išgydoma. Žino
ma. tokis ligonis dirba ir 
nesivadina ligoniu, kol tik 
prie galo prieina. Jo liga 
gali trauktis kelis metus.

Čia aš nekalbėsiu plačiau 
apie kūno išpurpimą ir kaip 
gydytis, nes kalbu apie dik- 
tumą, tik norėjau nurodyt, 
jog yra ir kitas atsitikimas, 
kurį reikia atskirti nuo dik- . 
tumo, paeinančio nuo taukų, senatvę), darosi vis diktes- i

Diktumo priežastįs.
I Tankiausiai diktais lieka 
tie žmonės, kurie perdaug 
valgo. Jie gal gintis, jog val
go tiek, kaip ir kiti, bet jei 
tikrai jie apskaitliuotų, pa
sirodytų, jog suvalgo dau
giau, negu menkieji Kada 
mes priimame daugiau mai- 

Į sto, negu reikia, likusioji jo 
dalis užsilieka taukų pavy- mas išsivysto nuo valgio 
dale, "i pač taip vadinami perviršio ir išsimankštini-

i

kia daug judėjimų, todėl nu- 
tukėlių jų tarpe mažiau. Da 
kitas patėmijimas: žmonės 
paprastai tukt pradeda nuo 
30 metų amžiaus arba ir vė
liau. Mat tame amžiuje jie 
pradeda būt ramesni protiš
kai ir fiziškai: svarsto ir 
mokinasi jie lėtai, mažiau 
vaikščioja. mažiau juda, 
daugiau tingi — visi tie da
lykai ir veda juos prie dik- 
tumo. Paprastai matome, 
kad juo senyn žmogus eina, 
tuo mažiau jis valgo. Mat 
vis lėčiau jis veikia ir nerei
kia tiek maisto. Tie, kas 
valgo vis tiek pat ir eidami 
senyn (nekalbu apie gilią

ni. Kaip matote, juo senyn 
žmogus eina, tuo mažiau jis 
turėtų valgyt, jei veiklu
mas jo mažinasi, jei jis lei
džia sau daugiau pasilsėti. 
Valgant tiek pat, reikia 
daug vaikščiot, mąstyt, mo
kintis, judėt.

Kita priežastis.
Nors netoli visada diktu-

rūmas nyksta, jei nuo to jis 
paeina.

Bet po visko to, reikia ne
užmiršt, kad tik mažoji da
lis storųjų turi ligas pra
džioj. Prima perdaug mai
sto ir permažai išsimankšti- 
nimo padaro juos riebiais, o 
paskui jau taukų perviršis 
ligas dirba.

Kaip likt plonu.
Vienas žmogus klausia 

manęs, kaip jis galėtų nu
sukt. Laimingas jis, kad 
• nenutuko ir aš jam nepatar
čiau prie ligos artintis. Iš 
viršaiu apreikštų mano pa
aiškinimų galima suprasti, 
kaip žmogus gali nutukt, 
bet tokio dalyko reikia ven
gti. Daugelis moterų nori 
žinoti, kaip suplonėt, kaip 
netekt keliatos svarų taukų. 
Joms tai tikrai reikalingas 
patarimas. Ne vienas nutu
kęs žmogus nesijaučia pil- 
sveiku ir yra neveiklus. Jo 
ateitis keblesnė.

Iš mano paaiškinimų 
lengva suprast, kaip išvengt 
diktumo: reikia nevalgyt 
perdaug ir veikti nemažai. 
Tuomet kūnas yra veiklus, 
drūtas ir atsilaiko prieš li
gas. Ypatos, kurios yra nu
tukusios dėl neišsimankšti- 
mų ir perdaug valgo, turi 
eit ir pasivaikščiot po porą 
—trejetą valandą kas die
na. Greitas vaikščiojimas, 
blaškant rankas šen ir ten 
yra da geresnis. Bėgioji
mas ant oro ir žaidimai yra 
da geresni daiktai taukų 
numetimui. Sakyčiau, rei
kia badaut ir taukai išnyks, 
bet sunku yra tai padaryti, 
nes kada pilvas ištuštėja, 
žmogus jaučiasi blogai ir 
meta viską bile tik pripil
džius pilvą. Bet aš čia pa
duosiu metodą, kaip badaut. 
Reiškia kuomi-nors užsiimt mas po ilgų nagrinėjimų iš- 
ir užmiršt tankų valgį. Tū
los moters geria kavos puo
duką ar kitą su duona ar 
kuo kitu veik kas dvi valan- 
di. Jų darbas nereikalauja 
daug jiegos, 
priima perdaug.

A. Montvidas,
Medicinos studentas.

Gaidys paliuosuotas.
Šiomis dienomis galuti

nai likosi paliuosuotas iš 
kalėjimo gaidys Beatriče, už 
kuri nuo 1914 metų bylinėjo
si Andovėr miestelio gyven
tojai O. P. Chase ir H. L. 
White, net galų-gale augš- 
tesnysis valstijos teismas už
baigė tą juokingą, o sykiu ir 
kvailą bylą. 1914 m. H L. 
VVhite ir O. P. Chase nusiga
beno į vištų parodą Dover 
N. H. mieste savo gaidžius. 
Parodoje pasirodė du pana
šus gaidžiai: Chaseo. Bet 
rice ir Whites’o Netle. Cha
se'o gaidys gavo mėlyną 
raištį kaipo pirmą pryzą. Po 
parodai kada gaidžius savi
ninkams sugrąžino Chase 
pakėlė triukšmą, kad ne jo, 
bet White’o gaidį jam pri
siuntė. Išėmė warantą ir 
nuėjo pas White'ą gaidžio 
atsiimti, šis nedavė. Polici
ja priversta buvo abudu gai
džiu areštuoti ir uždaryti 
kalėjiman, kol teismas klau
simą išris. Teismas bylą iš
nagrinėjęs pripažino gaidį 
Ches’ui. White’as apelia
vo į augštesnį teismą, bet ir 
čia bylą pralaimėjo. Te- 
čiaus jis už Betrice gaidį už-; 
statė 100 dol. parankos ir pa
ėmė gaidį iš nelaisvės. Tuo- 
pačiu tarpu apeliuodamas 
da į augštesnį teismą. Kalė
jime paliktas Nettie gaidys 
nudvėso. Kadangi pripa
žinta. jog mirtis buvo natu- 
rališka, tai paskutinis teis-

PIRMAS VILNIAUS MIE
STO VALDYBOS 

POSĖDIS.
29 sausio dieną, pirminin

kaujant vyriausiam vokie
čių burmistrui, buvo pirmas 
Vilniaus miesto valdybos 
posėdis, kuriame dalyvavo 
buvusiojo magistrato nariai 
ir naujai pašaukti šeši mies
to patarėjai. Vyriausiasis 
burmistras įvedė naujuosius 
miesto patarėjus jų vietosna 
priimdamas iš jų pasižadėji
mą pasitikimai ir sąžiningai 
pildyti priedermes, rankos 
padavimu užuot priesaikos. 
Posėdyje užsiėmė, tarp kita 
ko. apsvarstymu vartojimo 
Lietuvių ir Lenkų kalbos 
klausimu valdybos susineši- 
muose. Labai užinteresavo 
įdomus klausimai maisto pa- 
rupinimo, kovos prieš be
darbę ir žydų teatro reika
lingumo.

kituose posėdžiuose tarė
si dėlei reikalingų pinigų su
naudoti auginti dykiems 
laukams Vilniuje ir jo apy
linkėje daržovių bei vaisinių 
medžių. Taipojau svarstė 
žmonių sąskaitos reikalus; 
Įvedimą pramoninio miesto 
mokesnio; krutamujų vaiz
dų teatrų apmokėjimą; pri- 

‘ žiūrėjimą prekiavimo ir el
getavimo gatvėse. Taipojau 
atkreipė atydą į naująjį mo
kyklų sutvarkymą ir į pri
vatinių miesto globos įstai
gų priežiūrą.

i
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Patarimų jie gali gauti

nešė nuosprendi, kad Beat
riče gaidys liekasi liuosas ir 
tur prigulėti White’ui. Mat 
šis pristatė Net išMaine val
stijos liudininkus, kad gaidį 

o maisto jos nusipirko nuo kunigo H. 
Jos turi Tavlor. Gi Chase'o tikrini- 

išeit vaikščiot, turi skaityt mai, kad jis padėjo iš kiau- 
ar ką kitą daryt, kad už- šinio išsirist ir savo augin- 
miršt taip tankiai kavą tą gaidį gerai pažystąs nie- 
gert. Kavą reikia gert be ko jam negelbėjo, bet girdi, 
cukraus ir be pieno. Abel- vis viena užganėdintas, kad 
nai cukraus geriau nevar- jo gaidys likosi liuosas, o 
tot nė su kava, nė su arba- White’o nudvėso.
ta. Alaus, vyno, degtinės ir 
kitų gėrimų reikia negert, 
pieno irgi geriau daug ne- 
vartot. Sviestų, grietinį 
(smetoną), mėsos, žuvį, a- 
liejus, vaisius (obuolius, a- 
pelsinus, uogas) galima pil
nai valgyt, žinoma, ir jų 
nereikia perdaug valgyt, bet 
nėra reikalo ir badaut. Duo
nos irgi nereikia daug vai- manijakų—bepročių! 
gyt ir geriausiai ją atpiaut

i

i

VILNIUJE VĖL KETINA 
ATVERTI KNYGY

NUS.
”Wilnaer Zeitung" prane

ša: Vokiečių valdžia Vilniu
je ketinanti vėl atverti vi
suomenei kelis knygynus, 
ypatingai valdžios archivą, 
vadinamąjį viešą knygyną 
ir Muravjevo knygyną. Tuo 
tarpu knygomis tegalėsią 
naudoties mokytojai ir mo
kyklos, nėsa reikia dar su
tvarkyti piniginis ir valdy
mo reikalas. Iš ”Dabart.”

PATARIAMOJI KOMISI
JA PRIE VILNIAUS 

MIESTO VALDY
BOS.

Vilniaus miesto vokiečių 
burmistras pasikvietė svars
tyti miesto valdybos reikalų 
ir arčiau susinešinėti su gy
ventojais, šešetą Vilniaus 
gyventojų atstovų: du lie
tuviu, du lenku ir du žydu.

Vilniaus pašalpinis komi
tetas praneša, kad iš buvu
sių Vilniuje 30,000 pabėgė
lių dabar tenai telikę tiktai 
7,000, daugiausia akademi
kai ir pirkliai. Šitų 7,000 
tesą vos 560, kurie privalo 
pašalpinio komiteto pašal
pos arba senatvės įstaigų 
pagelbos, kiti patįs išsimai
tina. Ūkininkai ir amatnin- 
kai visi jau išsiskirstė savo 
namuosna.

Šitoki atsitikimai rodosi 
be vertės. Bet ką reiškia 
visas tas procesas? Apraši
nėjama gaidžio skelturė, 
plunksnos, kojos ir tt, aik- 
vojama šalies pinigai, žmo
nių laikas, samdomi advo
katai, užimami brangiai ap
mokami teisėjai—ir dėl ko? 
Dėl kvailos ambicijos dviejų

dale. Ypač . taip vadinami perviršio ir išsimankštini- 
karbohydriniai maistai tu- mo stokos, bet yra atsitiki- 
ri ypatybę tvert taukus. ma^ Razta žmagus diktėja, 
Čia reikėtų privesti chemijos dei kokios nors betvarkės jo 
dalį, jei norėti išaiškinti, kūne. Mes turime tokias 
kas vra tie karbohydriniai giles kūne, kurios išdirba 

. maistai. Negalint to pada- reikalingus syvus maisto 
ryti laikraštiniame straips- pervirinimui ir suvartoji- 
pyje> pasakysiu paprastai, muį. Vienų syvų stoka, ki- 

augmenų paeinanti daiktai daug taukų. Tuomet jei 
(ryžiai, bulvės, visokie ja- žmogus ir mažiau maisto 
vai ir t.t.). 'Y pač tokie kar- jma arba daug veikia, vis- 
bohydriniai maistai, _ kurie ;Ųek kitos mėsos nukenčia, o 
turi daug krakmolo (ir cu-, taukų audiniai tveriasi. Ši- 
kraus) tveria daug taukų. į tokiame atsitikime reikia 
Nuo mėsos, žuvies, sviesto, prašalinti priežastį vaistais 
pieno, taukų ir visokių rie-: ar kuo kitu, žiūrint kokios 
bumų valgymo žmogus nie-^gieg jj yra. Reikalingas 
kad taip greit nenutuks,‘ tuomet gero daktaro ištyri- 
kaip nuo anų maistų. Tie- :mas jr gydymas pagal išty- 
sa, piene yra geroka dalis rimą. Vienam ligoniui gali 
karbohydrinio maisto, ir but reikalingas thyrodinis 
jis veda prie tukimo, bet lė-' ■ ' ■ ’ — ... .
čiau, negu cukrus, alus, ry
žiai, žirniai ir panašus. 
Kaip matote, kad nenutu
kus, reikia nevalgyt per
daug karbohydrinių (krak
molinių) maistų. Tiršti vi
ralai, kuriuose visada tokių 
maistų daug, veda prie nu
tukimo. Jų gana yra aluj, 
vynuose.

Tie, kas yra diktd ir girdit-----  ------ -----— KUKU. neiKia versti save Xin> CA»awiiuiu yviuu- nuo paims mmv. uci
mane kaltinant už valgymą veda betvarkėn kūną, nes, vis daugiau ir daugiau man- riu) žemė turi apie save gi rūpinasi, kad galėtų, kaip 

‘ ......................................................—>«.--------------------galėdami veikiau apmokėti.
1 i ■■ - M—Ml - .. _ A %

kad yra tai daugiausiai iš tų perviršis gali tvert per *111 m-nzmii no n o n + i A niVf n i j _ _ _ __ i__ 1_ m___ i • _

!

Tai vis kapitalistiškos 
plonai ir ant ugnies apgruz- šventos nuosavybės įstaty- 
dint. Paskui su sviestu ar- mo delei tas daroma, 
ba su mėsa galima valgyt, mas tikrai jieškantiems tei- 
Svarbiausiai, reikia vengti sybės žmonėms neprieina- 
visų tų maistų, kurie turi mas, nes reikia gaidžių bv- 
krakmolo. Nereikia visai Jas nagrinėti, 
nuo jų atsisakyt, bet suma- — . „ - _ ___ i—- _
žinti jų vartojimą. Viralai! - .
turi but skysti ir daug ne- Ar Žinot kad— 
valgyt. Abelnai nereikia, 
imt į save daug skystimų, 
kol suplonėsite. Viduriai 
turi eit gerai ir kad nereikė- 
jtų imti vaistų, reikia valgyt 
; daug vaisių. Slyvos yra ge-, 
ras daiktas, bet nedėkite 
cukraus prie jų.

Užsispirimas sumenkti ri
mu laiku gali nusilpninti kū
ną ir pats žmogus turi daug 

: kentėt. Reikia lėtai save 
atpratint nuo tokių maistų, 

I vaip minėjau, daugiau var- 
■ tot kiaušinių, sviesto, vai- 
'siu. vietoj maisto iš miltų, - 

žirnių ir

Teis-

Gorilos darosi sau lizdus 
medžiuose tarp šakų. Pa
taitė su vaikais miega lizde, 
o patinas po medžiu saugo
ja šeimyną.

♦ ♦ *

Plačiausia upė pasaulyj 
yra Platė, pietų Amerikoj. 
Prie intakos į jūres ji turi 
140 angliškų mylių pločio.

» » •

Sacharos tyrai Afrikoj 
apima apie 3,500,000 ketur- 

£ kampių angliškų mylių plo-

i

extraktas, kitam ovarijinis 
ektraktas ar kas kitas. Mo
ters, netekusios mėnesinių 
dėl kokios nors priežasties, 
pradeda diktėti. Ir tai ne 
dėl to, kad kraujas neišneša 
medegų, o todėl, kad užmez
ga (kiaušinyčia) ar tai liko 
išimta ar ligos sunaikinta. 
Užmezga duoda reikalingus __
syvus, netik daro kiaušinė- cukraus, J alaus, 
liūs. Tų syvų nebuvimas Litko. Reikia versti save Ties ekvatorium (vidu-

♦ t ♦

na per kraują, jis yra ma- arba gėrimą perdaug, nebus maistas nesutvarkomas at- kštintis, eit vaikščiot ir už 24,899 angliškų mylių.

I

VOKIEČIŲ VALDŽIA 
LIETUVOJE.

Kaune išeinantis lietuvių 
laikraštis rašo:

Dabar vėl naujai paliudija 
vokiečių kariumenės val
džios pasiryžimas, jau da
bar apmokėti rekvizicijos 
ženklus. Tai ne priedermė 
vokiečių vyriausybės, nėsa 
karės teisės tereikalauja ap
mokėti rekvizicijos ženklus 
karei pasibaigus. Teisybė, 
vokiečių intendantūra nega
li tuojau apmokėti kiekvieno 
jai paduoto rekvizicijos žen
klo. nėsa reikia pirma ištirti 
jų tikrumus, o didis jų skait
lius paims daug laiko. Bet

Iš VILKAVIŠKIO PAVIE
TO.

Kaip kartais gaunama ži
nių iš Lietuvos. Jei kai-ku- 
rie ramiųjų Lietuvos gyven
tojų pasirodo vokiečių val
džiai esą neištikimi, tai jie 
sykiu su kareiviais belais
viais apgyvendinami Vokie
tijoje be jokių kliūčių susi
rašinėja su pasilikusiais 
Lietuvoje giminėmis ir pa
žįstamais. Susirašinėti Ru
sijoje gyvenant su belais
viais Vokietijoje, kaip žino
ma, galima. Taigi, paim
tiems Vokietijon belais
viams tarpininkaujant, kaip 
kas gauna žinių iš įvairių 
Lietuvos kraštų. Tokiu bu- 
du gauta žinių iš Pažeriu 
valsčiaus, Vilkaviškio pav. 
Rašo, buk ten žmonės gyve
ną po senovei. Didelio var
go nematą. Derlius praei
tais metais buvęs labai ge
ras. Ypač gerai užderėję 
rugiai ir bulvės. Laiškus 
tokie belaisviai iš Rusijos 
gauną per 13—15 dienų, gi 
pinigus ir šiaip siuntinius 
šiek-tiek vėliau.

("Naujoji Lietuva.")
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1$ AMERIKOS.
HAY’O ĮNEŠIMAS PRI

IMTAS.
Washington, D. C.— Su

vienytų Valstijų kongreso 
atstovų rūmas svarstė kon- 
gresmano Hay’o įnešimą ar
mijos reorganizacijos reika
lais. Tas reiškia, kad priė
mus įnešimą duodama ad
ministracijai teisė padidin
ti šalies armiją. Hay’o įne
šimą priimta 402 balsais 
prieš 2. Prieš įnešimą bal
savo tik socialistų atstovas 
M. London ir republikonas 
Britten iš Chicagos. Prie 
to įnešimo kongresmanas 
Kohn pridėjo pataisymą, 
kad taikos metu padidinti 
kariumenę 20,000 kareivių, 
nes Hay reikalavo, kad padi
dinti tik 140 tūkstančiais. 
Pataisymas tečiaus atmesta 
213 balsais prieš 191 balsą. 
Senatorių rūmas Hay’o įne
šimą atmetė ir priėmė 
Chamberlain’o , kuris reika
lauja, kad taikos metu ka- 
rumenę padauginti 175 tūk
stančiais vyrų, o karės metu 
250 tūkstančiais. Komisijos 
iš abiejų kongreso rūmų šį 
klausimą galutinai išris.

Taip tai Amerika virsta 
imperialistiškai -militariška 
valstybė.

ROOSEVELTAS PREZI- 
DENTU.

Viens iš įžymiausių ir ga
biausių politikierių, senato
rius Logz iš Massachusetts, 
riešai pasakė, jog republiko- 
nų partijoj yra tiktai du 
žmonės, kurie gali sumušti 
prezidentą Wilsoną rinki
muose, o tais yra buvęs pre
zidentas Rooseveltas ir aug- 
ščiausio teismo narys, Hug- 
nes, ir kad viens iš šių dviejų 
bus repablikonų kandidatu. 
Hughes jau atkartotinai 
nuo tos „garbės” atsisakė.

3,000 ŽMONIŲ LIKO BE 
PASTOGĖS.

Augusta, Ga.— Pereitą 
sąvaitę ištikus šiame mieste 
gaisrui išdegė šeši „blokai” 
pačiame pramonės centre. 
Sudegė 600 didelių triobų, 
daugiausiai sankrovų, bet 
nemažai ir puikių gyvena
mųjų namų. Abeiną mate- 
rijalį nuostolį apskaito ant 
penkių milijonų dolerių. Gel
bėjimo komitetas paskelbė, 
kad 3 tūkstančiai žmonių li
kos be pastogės. Fondan 
gelbėjimui padegėlių surin
kta jau rirš 15 tūkstančių 
bet komitetas nori murink' 
nemažiau 50 tūkstančių, kad 
gelbėjus nukentėjusius.

NELAIMĖ KASYKLOSE
North City, III.— Christo- 

pher Coal Mining Co. kasy
klose 9 d. kovo rytmetyj lei
džiant darbininkus kasyk- 
lon nežinia ar inžinieriaus 
nepaisėjimo ar mašinerijos 
sugedimo dėlei gurbas su 
žmonėmis taip smarkiai pa
sileido šaftu žemyn, kad nu
kritęs dugnan sudužo ir 16 
žmonių, tų tarpe ir kasyklų 
„bosas” likosi sunkiai sužei
stais. Tarpe sužeistųjų yra 
vienas lietuvis. Darbinin
kai dėlto atsisakė eiti dirbti 
kol nebus viskas pataisyta 
taip, kad butų saugu. A.P.

MUZIKA PER TELEFO
NĄ IŠGYDĖ LIGONI.

Chicago, III.— G. F. Bolt- 
wood, fabrikantas, kuris iš 
priežasties gatvinių tram
vajų sudužimo likosi nerviš
kai taip sukrėstas, kad ne
buvo vilties jo išgydymui. 
Ligonbutyje gydytojai su
manė jį gydyt su pagalba' 
muzkos. Dėlto sujungė ka
baretą su ligonio lova tele-: 
fonu taip, kad jis viską gir
dėtų kas kabarete dainuoja
ma bei grajinama. Ir tasai 
gydymo būdas pasirodė pa
sekmingu. Ligonis pilnai 
pasveiko.

NAUJOJI ANGLIJA NE
REMIA MILITIRIZ- 

MO.
Naujosios Anglijos, ypač 

Bostono geltonoji spauda ai
manuoja, kad žmonės visai 
nesiinteresuoja Meksikos 
kare, nežiūrint, kad toji 
spauda dėjo paskutines sa
vo spėkas, kad tik sukėlus 
karišką ūpą; talpino „did
vyrių” paveikslus, skelbė a- 
pie didžias amerikonų per
gales ir triumfus, bet visa 
tai tiek intakos padarė į 
žmones, kad tik vos, kaip 
„Boston Post” sako, keli pa
davė aplikacijas delei įstoij- 
mo kariumenėn. Gi entuzi- 
jazmo delei karės visai ne
simato. „B. Post” sako, kad 
Naujoji Anglija tai prasta 
vieta rekrutams rinkti. Pe
reitais metais, girdi, trauky
je 365 dienu įsirašė armijon 
401 žmogus, šiemet tik 8, 
nors agituojama, šaukiama 
ir daroma viskas, kas tik 
galima, kad uždegus žmones 
karišku upu.

Matoma, kad Naujosios 
Anglijos žmones jau iš lau
kinių išsivystė į civilizuotus 
žmones ir supranta, jog už 
svetimus, dagi savo priešų, 
reikalus eiti skerdvklon ga
li tik beprotis.

Gi kaslink pereitų metų, 
tai reikia pasakyt, jog tuo
met karės nelaukta, be dar
bo esantieji žmonės nuėjo 
kariumenėn, kad gavus duo
nos.

Naujosios Anglijos darbi
ninkus turėtų pasekti ir vi
sos šalies darbininkai, tegu 
pamatytų kapitalistai, ką 
reiškia jų „galybė” be dar
bininkų spėkos.

SUDEGĖ ŽMOGUS.
Sioux City, Iowa.— Mi

kas Bulkeričius parėjo na
mo girtas. Apie 1 valandą 
nakčia nuėjo gult, o pie 2 
valandą užsidegė namai. 
Visiems bemiegant ugnis 
taip įsidegė, kad kada subu
do, jau visas namas buvo 
liepsnose. Bulkeričienė su 
kūdikiu, jos sesuo Dabkevi- 
čienė ir J. Bulkeričius išsi
gelbėjo, bet M. Bulkeričius 
sudegė, palikdamas moterį 
su 18 mėnesių dukruke dide
liame varge.

Gaisro priežastis nežino
ma. Spėjama, kad nuo pa-j 
liktos ar parverstos lempos. 
Bulkeričius buvo katalikas 
ir katalikiškai likosi 20 ko
vo palaidotas. K

F. R—nas.

VAGIS PAVOGĖ NAMĄ.
Deer Park, Wis.— H. Lar- 

son nesenai nusipirko že-• 
mės sklypą Polk paviete,' 
Fredric apygardoje ir pasi
statydino sau namą, kad ap
sigyvenus ant farmos. Vie
ną pastarųjų dienų jis pasi
ėmęs savo šeimyną nuvažia
vo apžiūrėt namą, kad pri
sirengti persikraustymui. 
Bet kaip turėjo nusistebėti, 
kad savo namo nerado. Pa- : 
likti tik pamatai, o visas na-; 
mas nuneštas. Vagįs pavo
gė riša namą, o aplinkiniai 
gyventojai nei nematė, kaip 
jie tą namą nusinešė.

NUĖJO KALĖJIMAN SU 
KŪDIKIU, IŠSINEŠĖ 

Iš JO DU.
Erie, Pa.— Nuteista ka- 

lėjiman Marija Visantio at
sisakė skirties su savo 7 mė
nesių kūdikiu. Teismas tad 
savo nuosprendį pataisė, 
kad kalėjiman turi eiti ir ne- 
prasikaltęs kūdikis. Šiomis 
dienomis Marija Visantio 
kalėjime pagimdė antrą kū
dikį ir teismas dviejų kūdi
kių motiną paliuosavo iš ka
lėjimo, negalėdamas bausti 
ir antro kūdikio už motinos 
prasikaltimą. Moteries vy
ras Jonas Visantio pribuvo 
Pittsburgan ir jasdamasis 
labai patenkintu, paėmė sa
vo žmoną su dviems svei
kais kūdikiai namon.

AMERIKOS KARĖ SU 
VOKIEČIAIS.

Washington, D. C.— Vo
kiečių submarinams vėl nu
skandinus keliatą prekybi
nių laivų ir užpuolus Ameri
kos laivą ”Sussex,” Wilsono 
politikos besilaikanti val
džia pareikalavo galutino 
pasiaiškinimo ir nubaudimo 
submarino komandieriaus. 
Spėjama, kad tai yra Ame
rikos ultimatum, nesą jau 
nuo poros sąvaičių žinoma, 
jog prez. Wilsonas turįs iš 
užsitikėtinų šaltinių žinių, 
jog kaip tik Amerika per
trauks su Vokietija savo di
plomatiškus susinešimus, 
kaizeris apskelbsiąs Ameri
kai karę.

Iš kitos vėl pusės įkalba
ma, jog Wilsono rekalari- 
■mas yra pilnai tiesotu ir 
pertraukimas su Vokietija 
diplomatiškų ryšių yra bu- 

• tinu ir neatidėtinu, taip, 
kad geltonoji spauda jau 
tikrina, jog karė su Vokieti
ja tai dienos klausimas.

UŽNUODIJO DAUG MER
GINŲ.

Dayton (Ohio valstijoj) 
amunicijos dirbtuvėse vario 

; pelėsiais ir kitomis amuni
cijos dirbimui vartojamomis 
medegomis užsinuodijo dau
gelis merginų, kurios ten 
dirbo. Keliatas tų darbinin
kių jau mirė. Visa tai ga
na rūpestingai slepiama.

Pastaruoju laiku čia Ro
mos agentai surengė misijas 

'kovai prieš pirmeivius. Ku
nigai iš kailio neriasi be- 

i keikdami pirmeivių raštus 
ir juos pačius. Sukursto fa
natikus taip, kad galima 
laukt juodašimtiškų „pogro
mų.” J. K.
Nuteistas 2 metams kalėji

man.
Augštesnvsis valstijinis 

kriminalis teismas kovo 20 
i dieną nuteisė 2 metams ka
lėjimo Feliksą R. Vilensk} 
už pasisavinimą suktybės 
keliu 48.50 nuo R. H. White 
Co. ir $33.50 nuo Jordan 
Marsh Co. Jeigu Vilenskis 
butų stambus piniguočius, 
kaip tos dvi kompanijos, ku
rios jį skundė, už suktybes 
nebūtį turėjęs eiti dviems 
metams kalėjiman. Korpo
racijoms vogti leistina, bet 
apsaugok dieve nuo bandy
mo apsukt kompanijas.

69 metams į kalėjimą.
Henry C. Chamberlain 21 

metų, ir Varton Barberian, 
22 m., likosi nuteisti kalėji
mu net ant 69 metų, už už
puolimą ant inspektoriaus 
Alexander Bailie, Concord 
pataisos name, su tikslu už
mušt jį ir pabėgt Baillie li
kos baisiai supjaustytas.

KATALIKAI KELIA 
RIAUŠES.

Chicagoj turėjo kalbėt bu
vęs katalikų kunigas, Stat- 
tery, iš Bostono, Kadangi 
jis papasakoja katalikams 
daug nemalonių teisybių, 
tad katalikai užsiuntė mi
nias saviškių draugijos iš
matų. ir suardė susirinkimą. 
Vietoj to vieno, tada ”Guar- 
dians of Liberty” draugystė 
surengė kun. Stattery net 
tris susirinkimus, į kuriuos 
atėjo tūkstančiai klausyto
jų. Vienok reikėjo turėti 
šimtus policistų tvarkos pa
laikymui ir įsiutusių katali
kų suvaldymui.

IŠVIRĖ VERDANČIAM 
VANDENYJ.

Woburn, Mass.— Levins- 
kų dukriukė 4 metų amžiaus 
mergaitė Flora kovo 27 die
ną įpuolus į verdančio van-' 
dens maudynę taip skau
džiai nusišutino, kad tuo
jaus mirė. Motina rengda
masi kūdikį maudyt, nurė
dė ir pripylė verdančio van
dens, nueidama prileist šal
to vandens, mergaitė par
sviro ir įkrito į karštą van
denį. Nelaiminga motina 
irgi nuplikino sau rankas.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

WEST FRANKFORT, 1LL.
Kovo 5 d. buvo krikštynos pas J. 

Rimkų, kur L. Š. Fondan surinkta 
aukų $2.75.

Aukavo: J. Rimkus, A. Abromai
tis po 50c.; J. M. Gelgaudas, P. Ve- 
lyvis, J. Adamonis, F. Pališauskas, 
K. Plečkaitis, K. Paleikis, D. Vaičiu
lis — po 25c. Viso $2.75.

J. M. Gelgaudas.
Aukas priėmiau.— T. L. Dundulis.

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtmę markę, o tu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKR1PKV. HR1LBU, ir daugybę kitokių MUZ1KAL1ŠKU INSTRU
MENTU. ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6*4 su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresą:

W, S. Waidelis|li2 CBiaįgąYN.
ATITAISYMAS KLAIDOS.

”Kel.” No. 10 aukose iš Detroit, 
Mich. pasakyta, kad aukos surinktos 
L. Š. Fondan, tuo tarpu turi būti: 
pašalpai Petronės Barcaičiutės ir ne 
iš Detroit, Mich., bet Denver, Colo.

Peter Vincaitis.

Paj ieškojimai
KARĖS BELAISVIAI VOKIETI

JOJE.
Domininkas Stripeika, jieško bro

lio Antano Stripeikos ir pusbrolio 
Kazimiero Pluščevskio. Jis yra dide
liai suvargęs ir prašo pinigu. Adre
sas toks:

Dominik Stripeika,
16 Gef. Com., 9 Corp.,

Neuhammer a Quies.
Germany.

Juozapas Stelemekas, jieško brolio 
Jono Stelmoko, gyveno Bostone. Jo 
adresas toks pat:

Joseph Stelmokas.
16 Gef. Comp., 7 Corp

Neuhammer a Quies.
Germany.

Pajieškau brolių Adomo ir Kazio 
Mikalkevičių, Vilniaus gub., Trakų 
Trakų pav., Oniško vaisė. Dusmenų 
parap., Dusmenų kaimo, gyveno bo
stone. Meldžiu atsišaukti.

St. Mikalkevičius,
223 Wilbur st., Scranton, Pa.

Pajieškau savo kūdikio Juozapo 
Lepos, 3 metų 6 mėnesių. Jį išsive
žė motina Ona, kuri išvažiavo nuo 
manęs 21 kovo su Jurgiu Ramanaus
ku. Kas pirmas praneš man tikrai 
kur randasi tokie žmonės, tam skiriu

$5.00 atlyginimo. Aš noriu susirast 
tik savo vaiką, o ji tegul sau svei
ka gyvena kur jai patinka.

Mano adresas:
Jonas Lepas,

52 Lincoln st., Brighton, Mass.

Pajieškau Jono Kemzūros, Kauno 
gub., Butkiškės parap., Vozbutu kai
mo, gyveno Philadelphijoje. Kas jį 
žino malonės pranešti ar jis pats 
malonės atsišaukti.

Franas Krikštonas,
459 N. Darien st.. Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Pranciškaus Pe- 
traičiaus; paeina iš Rudos kaimo. Gi
žų gmino, Vilkaviškio pav., Suvalkų 
gub. Pirma gyveno Škotijoj, atvažia
vo į Montreal, o iš ten į Clevelandą. 
Norėčiau susirašyti. (14)

Pius Petravičius,
411 First st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Antano Juškevi
čiaus, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Krosnos valse., Simno parap., Aties- 
nikėlių kaimo, gyveno Edvardsville, 
Pa. Meldžiu atsišaukti, ar kas jį ži
no pranešti. (15)

Jonas .Juškevičius,
45 Elm st., Plymouth, Pa.

Pajieškau brolio Frano Balsiero, 
Kauno guo., Telšių pav., Vaitkaičių 
sodos, Laukuvos parap., gyveno Sack 
Harbor, N. Y. Turiu svarbų reikalą 
ir meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Juozapas Edintas,
BOX 787, Westville, III.

Pajieškau pusbrolio Antano Mar- 
gevičiaus, draugų: Juozo švigo, Alek
so Martinavičiaus ir Ant. Šidlausko, 
visi Laukuvos par., Telšių pav.. Kau
no gub. Meldžiu atsišaukti. (13) 

Franas Paplauskas, 
BOX 14, Clifford, III.

Pajieškau dėdės Valerijono Šim
kaus, Kelmės miestelio, Raseinių pav., 
Kauno gub. Jo paties meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti. (15) 

Jonas Eizonas,
BOX 61. Kempton, W. Va.

Pajieškau brolio Juozapo Andruš- 
kevičiaus; gyveno Paterson, N. J., jis 
pats ar kas ji žino atsišaukite. (14) 

Julijonas Andriuškevičius,
149 Athens st. So. Boston, Mass.

Pajieškau savo vyro, Julio Barta- 
šiuno, vidutinio ūgio, šviesiai tamsių 
plaukų, rusvų akių, inkštiruoto veido, 
ilga nosia, viršutinė lupa perkirsta, 
ant tiesės rankos didelis skaras; pa
eina iš miestelio Dusmenų, Trakų pa
vieto, Vilniaus gub. Pirmiaus gyve
no Minersville, Pa., bet 2 d. Liepos, 
1915, persikėlė į Lawrence, Mass.. 
kur ir paliko mane su 9 mėn. kūdi
kiu 4 d. kovo. š. m. Kalbama, jog 
pabėgo su moteriške.

Prašau dapadėti man varguose — 
sugauti jį, o tas kas sugaus, gaus 
dovanų 5 dolerius. (U)

Karolina Bartašinnienė,
65 Brook st., Latrrence, Mass.

Pajieškau pusbrolio Petro Ban
džiaus, Mikitų kaimo, Dobrovoles 
gmino; dėdės Juozo Rugio, Akėčių 
kaimo, Šakių gmino, abu Naumiesčio 
pavieto, Suvalkų gub. Dėdė gyveno 
Chicagoj, kas juos žino malonės pra-1 
nešti arba jie patįs lai atsišaukia.

Tony Cekowsky, (13)
186 Grand st., Brookyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Juozo 
Zekonių, Umenų sodžiaus, Traškunų 
parap., Antano ir Uršulės, Kuniskių į 
sodžiaus, Anykščių parap. Visi Vilk- j 
mergės pav., Kauno gub. Jų pačių j 
ar žinanėiujų meldžiu atsišaukti.

Matas Žekonis,
15 Curtis st., Kingston, Pa.

Pajieškau giminaičių Jeronimo, Ig
no ir Juozo Gelažinių, Igno Šimkaus, 
visi Šaukėnų parap., Šiaulių pav. 
Taipgi Jono Kumpikevičiaus, Krakių 
parap. Raseinių pav., iš Šiaudinės. 
Visi Kauno gub. Sleldžiu atsišaukti. 

Jonas Jarašauskis, 
BOX 35, Lewiston, Me.

Pajieškau Jono Kasuievčiaus (an
gliškai John Kasper), Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Krosnos vaisė., Ma
rintos kaimo. Kas jį žino ar jis pats 
malonės atsišaukti. * . _ (13)

Ona Tuniliutė-Urbonienė,
R. 1, BOX 235, Pares str., 

Wilkes-Barre, Pa.

Pajieškau pusbrolio Vinco Gavelio, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Me
telių parapijos, Barčų kaimo. Kas ji 
žino malonės praneiti arba jis pats 
lai atsišaukia. (13)

St. Služelis,
BOX 469 Daisy Town, Pa.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Miką- 
ločiaus, Kauno gub., Telšių pavieto, 
Kretingos parap. Daktarų kaimo, 
kas apie jį žino, teiksis pranešti ar
ba jo paties meldžiam atsišoukti.

Juozapas Vasiliauskas, (13) 
BOX 469, Daisy Town, Pa.

Pajieškau Petro ir Frano Domkų, 
Baconių kaimo, Šiaulių parap., pirma 
gyveno Allentown, Pa. Taipgi Apo
linaro Petraičio iš Šilėnų. Jų pačių 
ar kas juos žino meldžiu atsišaukti. 

Wm. Noraitis,
220 Gold st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Antano Adomaičio, Jur
barko parapijos, Raseinių pav., Kau
no gub. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti, ar kas apie jį žino 
pranešti.

St. Domikauskas,
1258 Oregon avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau dėdės Juozo Tamašuno 
Bicunų kaimo, Nemajūnų parapijos, 
turiu svarbų reikalą ir busiu dėkin
gas, kas praneš, arba jo paties mel
džiu atsišaukti. (13)

Zigmas Tamašunas, 
154 Penn avė., Exeter Boro,

Pittston. Pa.

Pajieškau savo pažįstamos Pauli
nos Valskiutės, Suvalkų gub., Seinų 
pav., Šventažerio valsčiaus, Marcin- 
kaviznos kaimo, meldžiu atsišaukti, 
arba kas žino pranešti. (13)

Pranas Pujanauskas, 
2812 Forbes st., Pittsburgh, Pa.

Pajiešaku draugų Antano ir Anup
ro Bikelių, taipgi Juozo Kvncėno, vi
si Untiegės kaimo, Tauragės vaisė., 
Zarasu pav., Kauno gub. Meldžiu jų 
atsišaukti ar kas žino pranešti, už 
ką busiu dėkingas. (13)

Jonas Gurkšnis,
5813 Culoden st, So. Vancouver, B.C.

Pajieškau pusbrolių Jono Tarviuo 
ir Antano Vinciuno, abu Kauno gub., 
Panevėžio pav., Vabalninku parap., 
Džiugiškių kaimo, pirma gyveno 
Montello. Mass. Taipgi Jono Kavulio, 
gyveno Cambridge, Mass. Kas juos 
žino ar jie patįs malonės atsišaukti.

Steve Chauponas,
55 Crapo st., Bridgewater, Mass.

Pajieškau giminaičių: Kajetono, 
Agnieškos ir Karolinos Tauku, Už
venčio miestelio; Juozo ir Juzefos 
Venckų iš Skaudvilės miestelio; visi 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.

Tony F. Varrego,
BOX 1, Glendale, W. Va.

Pajieškau brolio Augustino Savic
kio ir Barboros Šeulaitės, abu Kauno 
gub., Šiaulių pav., Vekšnų parapijos, 
Krakių sodos. Savickis gyveno Ca- 
nadoj. Seulaitė — Bostone. Mel
džiu atsišaukti.

Juozas Navickas,
141 Cardoni st, Detroit Mich.

Pajieškau dėdės Frano židžiuno, 
Suvalkų gub., Seinų pav., Seiliunų 
kaimo, gyveno Newark. N. J. Kas 
jį įino malonės pranešti ar jis pats 
teiksis atsišaukti.
474 W. 7th str., Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugų ir pažįstamų. Aš 
esu iš Kliučkų sodžiaus, Stumbriškių 
valsčiaus, Panevėžio pav., Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti.
Meldžiu atsišaukti. (15)

Povilas Gaizunas,
315 N. 8th st, Clinton, Ind.

Pajieškau brolio Antano Žemaičio, 
seserų Jievos ir Agotos ir švogerio 
Simano Bakanausko. Visi Vilniaus 
gub., Trakų pav., Valkininkų parap., 
•Jų pačių meldžiu atsišaukti ar kas 
juos žino pranešti.

Marijona Mociulienė, 
809 Winewood avė., Detroit, Mich.

Paiieškau duktės Julijonos Misicės, 
Skaskų sodžiaus, Krakių parapijos, 
rodos, gyvena Chicagoje, taipgi -Juo
zo Garadausko iš Drosutaičiu kaimo; 
Juozo Šukio iš Joniškės ir Marijonos 
Salkauskčės iš Trapaičių sodžiaus. 
Meldžiu at«;sa’.’kti.

Kazimieras Misius, 
1226 Hamilton avė., Grand Rapids, 

Mich.

Pajieškau savo pažįstamo Antano 
Tamulio. Paryžiaus pialivarko. Ario
galos parap. Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti.

K. Daugnora,
701 Rtverside st, Watėrbury, Conn.

Pajieškau draugės Paulinos Pukni- 
škaitės, girdėjau ištekėjusi, gyveno 
Ansonia. Conn.. taipgi Barboros Kau- 
neckaitės, abi Kauno gub., Papilės 
miestelio. Turiu labai svarbų reika
lą ir meldžiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Misa Ona Yeskuniutė, 
2228 Forbes st„ Pittsburgh. Pa

BRONIS KONTRIMAS
Keliaujantis "Keleivio” Agentas.
Jeigu jis atsilankys kur-nors, gali

te užsirašyt pas jį "Keleivį” ir duot 
visokius užsakymus. (?)

"Keleivio” Adm.

Pajieškau pusseserės Onos Nari- 
jauckiutės, Suvalkų gub., Marijampo
lės pav., Antanavo valsčiaus. Cistos 
Budos kaimo. Taipgi ir kitų gimi
nių meldžiu atsišaukti.

Geo. Strupinski, 
West Frankfort IH.

Pajieškau brolio Antano Navicko, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Vaiguvos 
miestelio. Jo paties atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti.

Valter Navickis, 
1209 So. 3rd st, Cedar Rapids, Iowa.

Pajieškau draugų: Domirūko Ber- 
niaus ir Barboros Berniutės, iš Je- 
dziotų sodžiaus, Illokių valsčiaus, Tel
šių pav., Kauno rėdybos. Bus apie 
8 metai kaip atvažiavo į New Yorką. 
Norėčiau susižinoti, svarbus reika
las.

Kazimir Mikalauskas,
2 Charles st, Roxbury, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Jasiuno, 
Ruponių sodos, Linkuvos parap., Kau
no gub., gyveno Worcester, Mass., 
taipgi Tado Jackaus, Joniškės mies
telio. Šiaulių pav., gyveno Brooklyn, 
N. Y. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės atsišaukti.

L. Jackus.
1421 Quarry av., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau švogerio Petro Piorano 
arba Pasvroko, kuris prieš 3 mėnesius 
kaž-kur išvažiavo. Jis nedidelio u- 
gio, tamsaus veido, nusiskutęs. Kas 
praneš apie jį gaus atlyginimą, ar 
jis pats malonės atsišaukti.

Kristupas Gurskas,
27 School st, Nashua, N. h.

Pajieškau Stanislovo Bakano, Juo
zo Kilmonies ir Onos Pioraičiukės, 
taipgi kitų savo pažįstamų. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: (15)

Jonas Mašiulis,
804 N. Eastern avė., Joliet, III.

Pajieškau Antosės Stočkiutės, Kau
no gub., Ežerunų pav., Panemunėlio 
vagzalo, gyveno Chicagoje. Girdėjau 
yra vedusi. Meldžiu atsišaukti, ar 
kas žino pranešti.

Adelė Marcijonaitė,
809 Winewood avė., Detroit, Mich.

Pajieškau draugo Petro Juro no, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., Su- 
delių vaisė., Skriaudžių parap. Sena- 
budžio kaimo. Meldžiu atsišaukti, ar 
kas žino pranešti.

S. Guravičius,
1247 Hamilton avė., 

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau brolio Aleksandro Gedvi
lo, Kauno gub., Raseinių pav., Šilelio 
miestelio. Meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žino pranešti. (15)

Agnieška Pavlisak,
BOX 252, Sutersville, Pa.

Pajieškau draugų: Benedikto Vls- 
gaadžio ir Antano Barkauskio, Kau
no gub., Telšių pav., Žydikų parap., 
Pakviso sodos. Meldžiu atsišaukti 

Juozapas Miknis,
1301 lOth avė. So. Judkins st, 

Seattle, Wash.

Pajieškau savo vyro Petro Marazo, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Jbutonių 
sodžiaus, 7 d. vasario abudu su bro
liu Boleslovu išvažiavo iš Sheboygan 
palikdamas mane didžiame varge su 
dviem mažomis mergaitėmis. Kas 
žinote kur jis randasi praneškite, ar 
jis pats tegu atsišaukia dėl meilės 
savo kūdikių.

Mrs. Ona Marazienė,
1620 Hunron avė., Sheboygan, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, geistina butų, kad mokėtų 
skaityt ir rašyt. Aš esu 25 metų, 
turiu gerą darbą, reipkitės žemiau 
nurodytu adresu prisiunčiant ir pa- 
veikslą.

Petras Slegeris,
708 E. Wishkah st, Aberdeen, Wash.

Pajieškau apsivedimu’ merginos, 
ne jaunesnės 16 ir ne senesnės 23 me
tų. Aš esu 23 metų, laisvų pažiūrų, 
mylintis dorą ir dailę. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųsti ir paveiksią.

J. Greblick, (13)
e09 Roosevelt avė., Detroit, Mi.*h

Pajieškau apsivedimui merginos 
laisvų pažiūrų, gyvenančios □••!<•' 
nuo Bostono. Linkėčiau pirma ypa- 
tiškai pasipaž:nti. (13»

W. Abos’s,
BOX 8, Nashua, N. H.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tt našlės ne senesnės 45 metų, aš esu 
32 metų, blaivas, norėčiau ir draugę 
gaut blaiva. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųst ir paveikslą.

A. Galickis,
1411 Wentworth avė.,

Chicago Heights,, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
24 metų vaikinas, turiu turtą. Kreip
kitės šiuo adresu:

Juozas Rincevičius,
736 Hawks avė., Vancouver, B. C., 

Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 23 metų amžiaus, mokan
čios anglų kalbą ir raštą. Aš esu 24 mas. 
metų ir turiu savo farmą ir namą, duoda _ ___
esu mašinistas. Teiksitės atsišaukti, reikia 800 dolerių, likusius išmokėt 
su pirmu laišku pnsiųsdamos ir ra- i morgičiu. Kreipkitės platesnių žinių 
vo nuveiksią. (15) pas:vo paveikslą.

S. D. Polypas,
64 Manchester st, Hanbro Hotel, 

Detroit, Mich.

GRĮŽKIT ANT ŪKIŲ.
Apsigyvenkit palei Rock Is- 

land geležinkelį. Daugybė ge
rų progų įgyt ūkę Arkansas, 
Louisiana, Oklahoma, Texas, 
New Mexico, Colorado ir Misso- 
uri valstijose. Nepaprastai ge
ra žemė, kaina pigi. Musų im- 
migracijos biuras suteiks juma 
bešališkas ir pasitikėjimo vertas 
informacijas apie ukes kraštuo
se, per kurius mus geležinkelis 
bėga. Rašykit lietuviškai pas 
L. M. Allen, Passenger Traffic 
Manager, Rock Island Lines, 
Room 718, La Šalie station, 
Chicago, 11). (2)

i---------------------------------------------------
CHICAGO, ILL.

Trečias iškilmingas vakaras, su
rengtas naudai Lietuvių Viešo Kny
gyno P. W. D. 10 Chicagos draugijų, 
įvyks nedėlioj, 2 d. balandžio, M. Mel- 
dažio svet., 2242—44 W. 23rd place. 
Prasideės 4 vai. po piet.

Šis vakaras rengiamas dėl patur- 
tinimo knygino, t. y. dėl- padaugini 
mo knygų. Dram. Ratelio artistai 
sulos komediją „Be Šulo.” Dainuos 
gerb. N. Pricevičiutė-Gugienė, taipgi 
L. S. Vyrų Choras ir L. Kvartetats. 
Prie to bus da įvairių pamarginimų 
taip kad vakaras išeitų kuosmagiau- 
sias. įžanga tik 25c.

Rengėjai užkviečia visus, kas tik 
remia apšvietą ir trokšta pats švies- 
ties. Nieks nepraleiskite progos.

KOMITETAS.

PARSIDUODA FARMA.
12 akrų dirvos tabakui auginti, 

kluonas ant 3 akrų, stuba gera, pui
kus arkliai ir visi padarai, kokių tik 
farmai reikalinga. Visa tai parsi
duoda už 2,500 dol., įmokant 1,500 
dolerių, kitas tūkstantis išmokėt len
gvu morgičium. Kreippkitės pas

Jurgis Petrauskas, (16)
R.F.D. BOK 41 B.

E. Granby, Conn.

PARSIDUODA FORNICIAI.
Puikus nauji penkiems kambariams 

forničiai parsiduoda pigiai. Matyt 
galima visada. (15)

R. Stašis.
7 Harrison st.. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA
Mažas Fraktų, Cigarų Kendžių ir 

Popierų Storas, labai parankioj vie
toj, lietuviais apgyventoj. Biznis ge
rai eina. Kaina prieinama. Atsišau- 
kit pas: (13).

John P. Vareika,
116 Ames st., Montello, Mass.

BRIDGEPORT, CONN.
Parsiduoda Groserštoris ir Frutštoria 

Vietoj tirštai apgyventoj lietuviais, 
rusais ir lenkais. Priežastis pardavi
mo — išvažiavimas iš šio miesto.

Norinti pirkti kreipkitės pas (13) 
S. S.

355 Main st., Bridgeport, Conn.

DYKAI! DYKAI!
Aš duodu dykai didelę Monų Kny

ga, iš kurios galima išmokti padar ti 
didižausius monus ir uždirbti dide us 
pinigus. Šitą monų knygą aš ano
du kaipo priedą tiems, kurie pirks 
nuo manęs puikią ir gvarantuotą 
BRITVĄ. Prekiuoja tik 2 doleriai. 
Siųskite reikalavimą ir pinigus, o ai 
tuojaus prisiųsiu puikią britvą ir di
delę monų knygą. (ig)

L. PAULAUSKAS,
152 MILLBURY ST„ 

WORCESTER. MASS.

DĖS MOINES IOWA.
Atminkit Lietuvaitės ir Lietuviai, 

kad dabar yra geriausias laikas pri- 
sirašyt prie Lietuvos S. ir D. Drau
gystės, 12 d. Kovo ir 9 d. Balandžio, 
1916 m., pigus įstojimas. Pirmo sky
riaus $2.00; antro skyriaus $1.00. 
Pirmo skyriaus moka $1.00 mėnesi
nės, laike lios gauna pašalpos $10.00 
į sąvaitę; posmertinės gauna $125.00. 
Antro skyriaus moka mėnesinės 50c, 
laike ligos pašalpos gauna $5.00 į są- 
vaite, posmertinės $75.00. (13)

Nepamirškit ateit ir prisirašyt.
Sekr. J. P. Shepetia.

FARMOS! FARMOS! FARMOS!
I. 87 akrų farma parsiduoda labai 

pigiai.
^U.*K’ akmenų ir kalnų su moliu 

apačioje, nuo 200 metų gerai indirb- 
ta žemė, ariamos dirvos 70 akrų, ga
nyklų 13 akrų ir 4 akrai miško, 4 šu
liniai. šaltinis, akmeninė gyvenimui 
trioba septyniais ruimais, su vasari
ne virtuve, klojimas javams, šienui ir 
šiaudams, kūtės dėl 20 karvių, 4 ar
klių ir kiaulėms; vežimams dvi darži
nės, visos triobos geriausiame stovy
je. Parsiduoda už $4.500. įmokant 
$1.000 tuojaus. o likusius $3,500 iž- 
mokant 5 procento morgičiu.

Už prirodymą pirkėjo duodama at
lyginimo 5 procentus. Gi kas pats 
atvažiuos apžiūrėt ir pirks, taipgi 
bus atrokuota 5-tas procentas nuo 
minėtos sumos.

II. 42 akrų farma.
15 akrų ariamos žemės, kita užim

ta ganyklomis, pievomis ir mišku. 
Medinė stuba ketunai ruimais, ldoji- 

tvartai ir vištinyčia. Parm
uš 1.500 dolerių. Jmokėti

D. L. JOHNSON,
R. F. D. 1. Boa 94.

13)



■®SP*Wrr****'

K KIBI VIS 7

Chaldų Dievai
Paraše Iksas.

(Medega iš Ridpath’o ”History of the World.”)

(Tąsa.)
Pirmutiniai chaldai Mėnulį dievą vadin

davo Hurki. Tas žodis paeina nuo tos pat 
šaknies, kaip ir žodis Ur, vyriausia tam 
dievui garbinti vieta. Tas žodis reiškia 
saugoti ir paeina turbut nuo to, kad chal- 
dams rodėsi, jog mėnulis saugojo žemę. 
Jis buvo tituluojamas kaipo "Galingas," 
"Viešpats dvasių,” "Dievų karalius" ir tt. 
Ant paminklų jis perstatomas paprastai 
kaipo rimtas, pagarbos vertas barzdotas 
senis, o aplink jo galvą piešiamos įvairios 
mėnulio fazės. Ant karaliaus Urucho ant- 
spaudos taipgi buvo piešiamas Mėnulis-die- 
vas. Jisai sėdi tenai ištiesęs vieną ranką, 
lyg ir norėdamas pasisveikinti, o prieš jį 
stovi trįs jo garbintojai.

Ir abelnai visų Chaldėjos karalių šitas 
dievaitis buvo daugiausia mylimas. Kara
lius Ur ir pagarsėjęs jo sūnūs Ulgi pasta
tė jam didžiausią šventinyčią Ur. Vienos 
Chaldėjos karalių dinastijos karaliai turė
jo garbę vadinties stačiai dievo Sino kara
liais.

romėnų dievas Marsas, taip ir chaldų Adar 
visuomet veda karaliaus kariumenę į per
galę.

Jisai yra perstatomas pavidale pusės 
žmogaus, pusės žuvies. Kartais jis yra 
maišomas su jūrių dievu Oanu, kuris iš 
pradžios mokino chaldus dailės ir mokslo, 
ir vadinamas ”Jurių dievukartais gi jis 
vėla perkeliamas į dangų ir garbinamas 
kaipo "Dvasių viršininkas.”

Sirijos mitologijoj dievas Adar, kaipo 
spėkos suasmenavimas (impersonacija), 
turi Žmogaus-bulio pavidalą ir šitokioj for
moj skulptūroje jisai saugoja karališkus 
rumus.

Šitas dievas buvo garbinamas žiliausioj 
Chaldėjos senovėj. Jo emblema paprastai 
yr žuvis.

Literatūra.

5. Sams.
Sekantis po Sino tarp dangaus šviesalų 

buvo Sams, saulės dievas. *) Jo ženklu bu
vo ratas. Jis buvo perstatomas kaipo sau
lės ir žemės apšviestojas, ir buvo garbina
mas kaipo šviesos valdonas. Tečiaus dau
giausia jisai buvo žinomas kaipo "Visų dai
ktų valdytojas," "Dangaus sutvertojas," 
"Karaliaus priešų naikintojas" ir t.t.

Laike karių Sams eidavo su chaldų ka- 
riumene. Jisai visuomet priversdavo prie
šą bėgti. Jisai visuomet triumfuodavo ant 
opozicijos, nuveikdavo kiekvieną pasiprie
šinimą. Jisai išplėtodavo karalių viešpa
tavimą ir kovose su priešais visuomet pa
laikydavo savo karalių ranką.

Kaip saulė šildo ir džiugina gamtą, taip 
Sams džiugina ir pripildo linksmybėmis 
žmogaus širdį, sakydavo chaldai.

Vyriausia Saulės dievo garbinimo vieta 
buvo Sipros ir Larsos miestuose. Didžiau
sia šventenyčia jam buvo pastatyta Sipa- 
roje . Kas ir kada ją statė, tikrų žinių nė
ra, bet manoma, jog tai buvo karaliaus 
Urucho darbas. Paskui ją atnaujindavo ir 
palaikydavo kiekvienas karalius iki Nebu- 
chadnezero laikų. Samso garbinimas Sipa- 
roje nesiliovė net ir tuomet, kada chaldų 
tikėjime įvyko daug permainų.

7. Bin.
Bin užimdavo tarp Chaldėjos dievų gana 

augštą vietą. Jis buvo audros ir perkūnų 
dievas.*) Jisai valdė oro spėkomis ir to
dėl buvo panašus į kliasiškąjį graikų Ze- 
usą. Tečiau chaldų sistemoj jisai stovi 
arčiau prie graikų mitologijos Urano. Ji
sai valdo perkūnais, audromis ir vėtromis. 
Ir jisai buvo tuo, kuris chaldų aprašomojo 
tvano metu, sakoma, trankėsi ir beldėsi po 
dangų. Jis buvo skaitomas ir javų naikin- 
tojum. Jo emblema, kaip randama ant už
silikusių plytelių, panėši į šviesos spindu
lį. Nėra abejonės, kad tuomi norėta išrei
kšti žaibas.

Kaipo lietaus dievas jis taipgi buvo skai
tomas derlos davėju ir žemės našumo vieš
pačiu. Jo globoje buvo visos upės, ežerai 
ir kalnai.

8. Adar.
Adar buvo Saturno planetos atstovas. 

Savo ypatybėmis jisai yra panašus į grai
kų Herkulį. Chaldai jį garbindavo kaipo 
spėkos ir narsos dievą. Karėse jisai visuo
met ėjo prieš priešininką. Eidami į mūšį 
chaldai visuomet šaukdavosi jo vardo, kas 
visuomet sustiprindavo kareivių širdį. Ji
sai buvo "Nepaklusnumo naikintoju" ir 
"Maištininkų žudytoju.”

Kaip dievas Bel-Nimrod, taip ir Adar 
mindžioja ir persekioja priešginvbę. Kaip

9. Merodach.
Merodach buvo tiesos, išminties ir tei

sybės dievas. Jis buvo vadinamas "Dievų 
senis.” Visur, kur tik teismus vedė ]5ats 
karalius sėdėdamas ant sosto, tenai dievas 
Merodach pirmininkavo ir žiurėjo teisybės. 
Todėl karalių nuosprendžiai visuomet yra 
teisingi, manydavo chaldai.

Kokiam pavidale chaldai šitą dievą per- 
sistatydavo, tikrai nėra sužinota. Skulp
tūroje jo nėra. Matyt, chaldai aiškiai jo 
pavidalo įsivaizdinti ir negalėjo, nes pris- 
skaitomos jam augštos ypatybės, kaip iš
mintis, dora, teisybė ir t.t., yra neapčiuo
piami, nemedžiagiški dalykai.

10. Nergal.
Dievas Nergal pas chaldus atstovavo 

Marso planetą. Jisai buvo karės dievas. 
Jis buvo tituluojamas kaipo "Mušiu dievas" 
ir "Dievų šampijonas." Vyriausios jo gar
binimo vietos buvo senovės Kutos ir Tarbi- 
sos miestuose. Jisai yra perstatomas kaipo 
žmogus-liutas, kuris stovi išskėtęs savo 
sparnus prie bažnyčių vartų Suso j ir Nine- 
voje. Taigi šitas dievas panašus į dievą 
Adarą, kuris taip pat dalyvauja karėse ir 
sparnuoto bulio pavidale saugoja Chaldė
jos karaliaus rumus, o kartais ir bažnyčias.

U. Bilita.
Bilita buvo meilės dieve ir atstovavo Ve

neros planetą. Istorikas Herodotus vadi
na ją Mylitta. Tai butų lyg ir nuo lietuvių 
žodžio "myli" arba "mylėt." Bet vargiai 
čia tarp tų žodžių bus kas nors bendra. Tas 
vardas reiškia moterį.

Švenčiausis tos dievės titulas yra: "Ka
ralienė-motina dievų." Kartais ji yra va
dinama ir "Vaikų motina.’’ Babilionijoj ji 
buvo skaitoma kaipo derlos ir gimimų die
ve. Babiliono mieste jai garbinti buvo pa
statyta didelė šventinyčią. Viduryje tos 
'-ventinyčios buvo elka (gojalis), kurios pa
vėsyje vandens fontanas simbolizavo tą 
dievaitę. Jai buvo pašvęstas burkuojantis 
karvelis ir žuvis, kurios vaisingumas pri
pildo vandenis žuvimis. Netoli fontano 
miškelyje buvo tos dievės aukuras ir čionai 
susirinkdavo būriai maldininkų.

Tų laikų paprotys būtinai reikalavo, kad 
kiekviena mergina nors vieną sykį savo gy
venime aplankytų Mvlitos aukurą. Paskir
tu metuose laiku jos susirinkdavo tenai bū
riais ir susėdusios eilėmis prasėdėdavo iš
tisas dienas laukdamos, pakol vyrai jas iš
sirinks. Tarp kitų atvykdavo uždengtuose 
vežimuose ir su dideliais tarnų būriais net 
kunigaikščių dukteris. Kiekviena mergi
na turėjo sėdėti patol, pakol kas-nors iš vy
riškių maldininkų neįmesdavo jai į skver
ną pinigo. Tuomet ji turėdavo atsikelti ir 
paskui tą vyrą sekti. Potam ji tą pinigą 
paaukaudavo dievui ir ant toliaus nuo to
kių pareigų būdavo jau paliusuota.*)

12 Ištara.
Ištara buvo kaip tik priešinga dievei My- 

litai arba Bilitai. Kaip Mylita viską tver
davo ir gimdydavo, taip Ištara viską griau
davo ir naikindavo. Buvo tai keršto, ka
rės ir naikinimo dieve, šitoj priešginybėj 
mes aiškiai matom įtekmę Rytų gyventojų 
vaidentuvės, kuri tverdama dievus parodė 
žymų palinkimą tverti juos poromis: gerą 
prieš blogą, šviesą prieš tamsą, o gyvastį 
ir vaisių prieš mirtį ir sunaikinimą.

Anais metais aplankęs A- 
meriką garsusis danų bele
tristas, George Brandes, iš
važiuodamas pasakė Ameri
kos rašytojams nelabai ma
lonų komplimentą. Pripa
žino gerais beletristais tik 
Jack London’ą, Norris’ą ir 
Upton Sinclair’ą. Apie ki
tus pasakė, kad rašo "sen
mergės senmergėms." Pas 
amerikonus rašytojus Bran
des ypač pastebi trukumą 
drąsos ir didelį minties ver
giškumą; kuomet Amerikos 
inžinieriai ir architektai sa
vo drąsa ir pasiryžimais ste
buklus daro, tai rašytojai 
nedrįsta žengt žingsnio į 
prieki, nepasiklausę rodos 
Europos "senų bobų." Ame
rikos beletristikoj netik vie
špatauja provincionalizmas, 
bet ir reakcija prieš kiekvie
ną drąsesnį minties žingsnį, 
išvedantį iš esančiojo pa
laiminto draugijinio surėdy
mo rvbų. Senoji Europa 
tuo žvilgsniu paliko užpaka
lyje jaunąją Ameriką. Pa
vyzdžiui, koks Amerikos

kaskart didesniu žingeida- 
vimu. Kiekviens puslapis 
skaitytojo vaidentuvei at
skleidžia vis naują teisybės 
paveikslą, atvaizdinantį ją 
tokia, kokia jinai tikrai yra 
be jokių priedangų, tečiaus 
galutinai dailioj formoj.

Knygą "Kalnakasiai" pri
valėtų turėti kiekvienas dar
bininkų knygynas, nes tos 
knygos skaitymas netik už- 
interesuoja nemėgstančius 
skaityti, bet atneša skaity
tojui didelę naudą lengvu ir 
sykiu maloniu budu pagi- 
lint teisybės supratimą ir 
sąmonę.

Maksim Gorkio ”Drebėji- 
jimas žemės Kalabrijoj ir 
Sicilijoj.” Patsai didis plun
ksnos artistas gyvendamas 
Italijoje giliai atjautė baisu
mą tos katastrofos, kuri pa
tiko gražų kraštą; atjautė 
žmogaus skausmą, susilie
jusi i vieną didį vaitojimą. 
Sunku yra aprašyti turinį 
šios Gorkio knygos, negut 
tik cituojant keliatą rašyto
jo žodžių bus galima nu
šviesti tą baisų tragedijos 
paveikslą.

''Išsigelbėjusių žmonių žo-
rašvtojų pasirvžtu skelbti džiai be sąryšio pinasi į vie- 
tokią hereziją, ‘ kaip antai ną apsakymą apie vieną tik- 
Anatole France savo veika-' 
le "Revolte les anges” (an
gelų sukilimas). Knygos 
turinys pasakiškoj formoj 
taip vaizdžiai ir gražiai at
vaizdina dvasinį musų gy
venimą, kad veikalas intere
suoja skaitantį kūdikį ir gi
liausi filosofą. Štai dan
gaus angelai, i

rą dalyką. Tasai gi dalykas 
lyg kad iškilo virš žemės, o 
išgąstimi nusmailintas jo 
žvilgsnis aprėpia visą žmo
gaus. su gamta kovos pa
veikslą............. ’ ............
vaitoja, stena ir raukosi po 
kojomis darydama gilias 
plaišas, kaip kad jos gelmė-

1 • u . i • 1 • 1 •

"Žemė murkliai

do savo mintimis po beryb- 
bius visatos; kaip menkai 
da jis pažįsta save ir gamtą, 
su kuria turi vesti neatlai- 
džią kovą.

Ši Gorkio knyga su mok
slišku prof. Meyer’o paaiš
kinimu apie žemės drebėji
mus ir su daugeliu iliustra
cijų sudaro taip puikų vei
kalą, kad gali būti dideliu 
musų pageidavimu matyt jį 
ir musų lietuviško knygyno 
lentynose.

Kuomet perskaitai ir pa
sižiūri į T.M.D. išleistą kny
gą "Širdis," kurios išleidi
mas tiek daug draugijai lė- 
šavo, ir pasižiūri bent į čia 
paminėtas knygas taip pui
kiai atplėšančias žmogaus 
dvasinės kovos, kovos už bū
vį ir kovos su gamta pavei
kslus, tai taip ir veržiasi 
klausimas, kokiems knipe- 
liams versta ir leista toks 
stambus, bet "subobėjusios" 
minties veikalas "Širdis"? 
Kitaip negalima sau išaiš
kinti, kaip tik tariant J. 
Brandeso žodžiais, kad ir 
mūsiškiai tautininkai, norė
dami palaikyti esantį drau
gijinį surėdymą taip-pat, 
kaip Amerikos rašytojai, ne
drįsta žengti žingsnio neat- 
sižiurėję į senas Europos 
bobas; nedrįsta patiekti vi
suomenei tokių knygų, ku
rios skaitytoją uždegtų kil- 
tesne minčia, troškimais lai
svės ir siekimais kitokio gy
venimo. Sibilius. i

Kada peraiSaldRi
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-r* Ricteter'lo

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

20c. ir JOe. buteliuku viuou aptiekiu urb* 
ttaiiai nuo

P. AD. RICHTCR a CO.
4-SO Washingt<x> Stract. Nuw Yirk. N. Y

S. Baracevičius

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Didelį palaidoju už >45, mažą už $1*.

GRABORIUS.
Palaidoju visuose aplinkiniuos* mie
stuose.

Parduodu Paminklus ir Kvietkaa. 
Užlaikau automobilius greitam suai- 
nešimui. Atsitikus reikalui meldžia 
kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei
čiau, negu vietiniai graboriai, na* 
mano automobilius stovi visados ant 
kelio.

S. BARACEVIČIA.
258 Broadway, So. Boston, Mase. 

Telephone: So. Boston 839-J.

I 
f

augCK», nuvarginti se pakiltų baisulingas kir- 
monotoniškumu ir nuobodu- minas ir aklas shauziotų. 
mu dangiškojo gyvenimo Rodos, kad išlygina žemes 
įsikūnija į žmogiškas for- žievę, numesdamas nuo jos 
mas ir nusileidžia žemėn, miestus ir žmones. Rau- 
kad čia pasilinksminus. Su- moJa asilai, loja sunes, 

kad pasirenka kniaukia kates, žvengia ir 
i_ žviegia žunantįs arkliai, bet

mu

loja šunes,

•) Šitas vardas irgi rašomas 
Semsi, Sansi, San ir kitaip.

*) Šitas vardas taipgi visaip 
jis yra Iva, kartais Vul; bet Bin, 
jo pavadinimas.

visaip: Šamas, šamas.

yra rašomas. Kartais 
rodos, bus teisingiausis

*) Herodotus apie šita merginų pasirinkimą rašyda
mas priduria: "Gražios ir šaunios merginos greitai ran
da sau pilgrimą; tečiaus negražioms netaip sekasi ir jo.- 
kartais turi išsėdėti šventinyčioj po tris ir keturis metus.

(Toliaus bus.)

prantama,
Paryžių savo pasismagavi- 
mo vieta. Jie niekuomi ne
siskiria nuo paprastų že
miečių, dėvi paryžinės ma
dos rubus, lankosi kabare
tuose, ruko paperosus, geria 
vyną, romansuoja su damo
mis (danguje mat tatai 
jiems užginta), švaistosi 
nuolat krutančiose gatvėse, 
ypač apie Moutmartu. Yra 
jų keliatas tuzinų, bet tik 
tris jų atkreipia į save visą 
Anatolio France ypatingą 
domą, t.v. angelas lstar, an
gelas Arcade ir jų draugė 
angelė Zvta. Mat jie neuž
siima tuštenybėmis šio svie
to, bet vaikštinėja Pary
žiaus gatvėmis ir filosofuo
ja Įvairiose temose, svajoja, 
pašiepia su nepaprastu ske- 
ptizmu. Skaitantis "Ange
lų sukilimą" žavėjasi netik 
minčių gilumu, bet sykiu 
daile, koloritu ir styliaus 
elegancija, pilna formų gra
žumo ir substeliškų atspin
džių ir šešėlių. Apie šį Ana
tolio France veikalą Pary
žiaus dienraščio ”Le Temp- 
so” recenzentas sako, jog 
tokios knygos negalima ana
lizuoti. Smulkiausieji atsi
tikimai imami už pretekstą 
pašnekesiams, pilniems iro
nijos, ir už temą giliausiems 
protavimams, giliausioms 
diskusijoms, pilnoms netikė
tinų citatų. Paprasta Ana
tolio France ironija jam sen
stant pasidarė da daugiau 
karti, kuone deginti. Jis 
buvo išdidus kaip Voltaire 
ir seniau, bet pastaruoju lai
ku likosi panašus Lukreci
jui, kuris epikūrizmą prive
dė prie pasibaisėtinų jo pa
sekmių. O bet kaip gražus 
ir reiškus yra tas jo veika
las!

Emilio Zola 
(kalnakasiai) apysaka tn 
juose tomuose.
kia Anatolio France knyga 
dvasiniu bei religijiniu žvil
gsniu, tiek Emillio Zolos 
knyga "Kalnakasiai" reiš
kia klesinės kovos žvilgsniu. 
Neapsakomai vaizdžiais pa
veikslais Emil Zola piešia 
gyvenimą darbininkų kalna
kasių kaip darbo, taip ir pa- 
silsio bei pasilinksminimų 
metu. Knygą skaitai su

ant viso to kįla ir viršija, 
slopindamas visus atbalsius, 
vaitojimas žmogus... žmonės 
ir akmenis susikrauna į vie
ną krūvą...."

Skaitai knygą ir savo dva
sia pergyveni tą tragedijos 
baisumą, tą kovą žmogaus 
su majestotiška, slėpininga 
ir baisulinga gamtos gaiva
lo jiega. Įsitikrini, kad 
gamta apie tą "galingą žmo
gų" tiek paiso, kiek paiso ji 
apie smulkiausi vabalėli; 
matai, kaip bažnyčia mela
gingai ir kvailai mokino ir 
vis da tebemokina, statyda
ma žmogų visatos tikslu, 
kad buk visa gamta yra tik 

Į dėlto, kad žmogus galėtų 
būti, gi tikrenybė — baisi 
tikrenybė — pasako, kaip 
menku jis yra nors ir skrai-

"Germinal”

Kiek reiš

Sveikata 
pajiegos 

ir 
energija

Usluviszkas D-ras M. Ziseinra
7 Parmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau p&sekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į virių tik 
neikit f aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš ateaiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir ė iki
8 vakar*. Teleph. Richmond 262S-R

KADA TU GIMEI?

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 
su kokia ypata apsivesti, kaip au
ginti kūdikius pagal jų mėnesio pla
netą. Planetos daikte dėl vyrų ir 
moterų. Neužmiršk pažymėti me
nesį savo gimimo. Adresuok:

A. ŽVINGILAS,
P. O. BOX 3232, BOSTON, MASS.

Į

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprosi- 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL 
Todėl, kurie norit pasisiūdini 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Boston.

PKOGrA
Visiems Lietuviams

Geriausia Lietuviška rainkotu 
dirbtuve. Šimtai kostumerių ar
ba pirkėjų liudija, kad tai yra 
verta pagirimo. Pamėginkit ir 
patėmysit, kad lietuviai padaro 
daug geriau kaip žydai. Jei ne
galit būt patįs, tai pas musų 
agentus užsakykit ar per laiškus w 
rašykit, o mes sampelius prisiu
si m ir paaiškinsim kaip primie- 
ruot reikia. Tą galit kožnas pa
daryt, nėra skirtumo kur jus gy- 
nat, mes siunčiam po visą Ame
riką, užtikrinam visiems savo 
darbo ir tavoro gerumą ir pigu
mą. Nepamirškit kreiptis pas 
lietuvį, ir patarčia kriaučiama, 
kad pareikalautų sampelių nuo 
musų, nes tai reiškia padidint sa
vo biznį; sampalai visiems uždy- 
ką. Adresuokit pas (13)

So. Boston Rmcoat Co. j
S. PUTA Savininkas, I 

344 Braadway, |
So. Boston, Mass. M

DYKAI
ŠITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

Šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje? Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas; draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nubudęs ir ar turi širdgėlą? Tie svmptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delei sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. .Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Pristnskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RU96ELL PRICE CO.. L. 501. 208 N. 5tb Avė.. Cbimto. III., U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiusti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jusn brangią medi kaltuką knygą.

Vardas ir pavardė............................................................................................................

Gatvė ir Noė.....................................................................................................................

Valstija
«
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Naujosios Anglijos 
Lietuvių Atydai.

t

ANDRIUS BULOTA
Gerbiamieji! Atvykus ger

biamiems svečiams iš Lietu
vos aukų nukentėjusiems 
rinkti, kada visa Amerikos 
progresyvė visuomenė suk
ruto rengti jiems prakalbas, 
ir kada Naujosios Anglijos 
lietuviai gauna progą lau
kiamus svečius pasveikinti 
pirma negu kitų Amerikos 
valstijų lietuviškos koloni
jos, tai subruskime visi dar
ban! Gerb. A. Bulota, ger
biama ir mylima senelė Že
maitė ir gerb. "Žiburėlio” 
Įgaliotinė Aleksandra Bulo
tienė 2 d. balandžio jau lai
kys prakalbas Bostone.

Iš sekančio listo matote 
kokiomis dienomis ir ko
kiuose miestuose svečiai 
kalbės. Astuonioms die
noms jiems prakalbos jau 
surengtos. Tolimesnės die
nos skiriamos kitiems Nau
josios Anglijos miestams. 
Tai kur ir kokiomis dieno
mis kas galite surengt pra
kalbas, nevilkindami kuo- 
greičiausiai praneškite že
miau nurodytam komitetui, 
kad galima butų tolesnis 
maršrutas sutvarkyti ir pa
skelbti.

Bostono apielinkės marš
rutas pradedant nuo 2 d. ba
landžio, baigiant 8 d. balan
džio, yra sekantis:

So. Boton, 2 d. balandžio. 
Brighton. Roddy Hali, 58 

Market st., 3 balandžio, 7:30
Cambridge, Cyprus Hali, 

40 Prospect st., 4 bal, 7:30 v. 
va k h re

Hyde Bark, Magnolia Hali 
1176 W. River st., 5 bal. 7:30 
vakare.

Nonvood. Lietuvių salėje, 
14 St. George avė., 6 balan., 
7:30 vai. vakare.

W. Lynn, Lietuvių salėje, 
25 Camden st., 7 bal 7:30 
vai. vakare.

Worcester, subatoj, 8 bal. 
7:30 vaL vakare.

Worcester, nedėlioj: 2-rą 
vai. po pietų ir 7:30 vai. va
kare.

Sekančiai savaitei žemiau 
pasirašęs komitetas skiria 
sekantiems miestams sekan
čias dienas:

Athol 10 balandžio. 
Fitchburg — 11 bal. 
Gardner — 12 bal.
Tauton — 13. 
Bridgevvater — 14 
Hudson — 15.
Montello — 16. 
Stoughton — 17. 
New Bedford — 20. 
Haverhill - 22. 
Lavvrence — 23.
Mass. valstijos Antrosios 

Draugijų Konferencijos in- 
galiotas komitetas.
N. Januška, M. Balčiūnas, 

J. G. Yaniunas.
Paminėtų miestų lietuviai, 

kurie rengsit atvykusiems 
iš Lietuvos svečiams prakal
bas, pasirinkite čia nurody
tas dienas ir kuoveikiausiai 
praneškite. Butų geistina, 
kad paminėti miestai pasi
rūpintų surengti prakalbas 
ir jiems skiriamomis dieno
mis, nes tas sutaupytų iškaš- 
čius kelionėms, kadangi sve
čiams nereikėtų važinėti Į 
vieną pusę ir atgal.

Kaip matote 18 ir 19 die
nos yra liuosos. Miestai, 
kurie jokiu budu negalėtų iš 
skiriamų jiems dienų pasi
rinkti, gali iš tų dienų kat- 
rą-nors sau pasiskirti. Tik 
reikėtų imti atvdon tai, kad 
nepadaryt svečiams berei
kalingai ilgos kelionės.

Taipgi iš Rumford, Me., ir 
Levviston, Me., praneškite 
kuogreičiausiai, nes svečiai 
iš Naujos Anglijos išvažiuos 
Į vakarines valstijas.

Jeigu katrie negalėtumėt 
paimt nurodytos dienos, tai 
kuogreičiausiai praneškite 
nenusamdę svetainės, kad 
galima butų skirt liuosas 
dienas. Rašykite: 
"Keleivis,” 28 Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

Antrosios ir trečiosios dūmos atstovas, kalbės

So. BOSTONE, ateinančioje NEDELIOJE,
2 Balandžio, nuo 7 vakare,

SO. BOSTONO TEISMO SALEJE,
BROADWAY, tarpe G ir H. gatvių, So. Bostone.

Atvažiuot iš toliau imkite City Point karus ir išlipkite 
ties Court House.

Su p. Bulota kalbės „žiburėlio” atstovė poni Bulotienė 
ir rašytoja žemaitė.

Lietuviai, pasistengkit išgirst tų svečių pranešimus, jie 
matė visas tas baisybes, kokios perėjo per Lietuvą, todėl 
jie parodys mums aiškiai ir tikrą teisybę kas atsitiko su 
musų tėviške ir palikiaib ten gentimis.

Lietuvos šelpimo Fondo Komitetas.

Ant

v Beveik užnuodijo 16 šeimy-

Vietinės Žinios ne^ness ir ste 
____ phen O'Malley, abudu matyt

.. . , . airiai ir parapijinių mokyk-
Darbinmkų Protesto visuo- įjr augintojai, nuėjo po No. 

tinas susirinkimas. Athens st., So. Bostone,
Kovo 31 d. Faneuil Hali i kur gyvena 16 lietuvių ir 

svetainėje bus visuotinas; lenkų šeimynų, ir išlupinėjo 
darbininkų susirinkimas dė-;gaso dudas^ su tikslu par- 
lei išnešimo protesto prieš 
Suvienytų Valstijų kapitali
stų rengiamą karę su Meksi
ka. ŠĮ reikalą plačiau paai
škina 2 puslapyje tilpusi 
Am. Soc. Partijos proklama
cija.

I 
i

duot jas. Nuo gaso daug 
moterų ir kūdikių apsirgo, 
ir jei policija butų kiek vė
liau atėjusi, butų gal radusi 
užtroškusius. Teisėjas sa
vo tautiečiams už toki baisų 
darbą davė — po 3 mėnesius 
i kalėjimą.

Lietuvių kooperacijos su- 
. si rinkimas Įvyks panedėlio 
; vakare 3 balandžio Lietuvių 
salėje, So. Bostone. Visi na
riai malonės susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų 
apkalbėti. Geistini ir nauji 
kooperacijai nariai.

J. Jonaitis, sekr.

Nedėlioj 26 kovo soc. sve
tainėje Bostono apielinkės 
lietuviškųjų kolonijų atsto
vai turėjo savo konferenciją 
dėl išdirbimo atvykstan
tiems Naujon Anglijon sve
čiams iš Lietuvos. Bosto
niečiai sukruskite, nes pir
mutiniai gausime svečius 
pasveikinti.

Brightons rengia vakarie
nę.

L.S.S 67 kuopa "Naujosios 
Gadynės” naudai, subatos 

l vakre 1 d. balandžio rengia 
' draugišką vakarėlį svetai
nėje po nr. 58 Market st., 
Brighton, Mass. Vakarėlis 
bus labai smagus, su Įvai
riais pamarginimais ir va
kariene svečiams. Kviečia 
visus, kam tik aplinkybės 
leidžia atsilankyti ir kas tik 
smagiai nori praleisti liuosą 
laiko valandėlę.

KAM DIRBTI PAS KITUS.
kad geriau galima nusipirkti savo 
biznį ir daugiau pinigų uždirbti ir 
lengviau pragyventi. Dabar gera 
proga nusipirkti Lietuvišką Restora- 
ciją lietuvių apgyventoj vietoj ant 
didelio stryto: biznis gerai išdirbtas, 
parsiduoda už labai žemą prekią. 
Kreipkitės po šiuo adresu: (14)

204 W. BROADWAY,
SO. BOSTON.

EXTRA! EXTRA!
Barzdų Skutinyčia parsiduoda.

Ks pinigų turite, skubinkite pirkt, 
vieta gera, biznis išdirbtas per 13 
metų, 6 skutomi krėslai; pinigų pa
darom $70—80 per nedėlią! Savinin
kas turi išvažiuoti į šiltus vandenius 
gydytis taip kaip daro kunigai ir kiti 
dideli žmonės, todėl naudokitės ta 
proga. (13)
GALINIS BARBER1S VIDURINIS, 

224 Broadway, So. Boston. Mass.

GERIAUSIAI
PATAISOM!

Armonikus laikrodėlius, laikrodžius, 
žiedus ir branzalietus Darbas pi
gus ir gvarantuojam. labai pigiai 
parduodam naujus laikrodžius, žie
dus, branzalietus, gramofonus, turim 
labai gerų armonikų ant 2 ir 3 eilių 
su plieniniais balsais. Taigi jei turi 
pagedus) laikrodi ar ką-nors kitą, at
nešk pas mus. Krautuvė atvira nuo 
10 ryte iki 10 vakare. Parduodam ant 
lengvų išmokėjimų. Pataisom akinius 
ir naujus parduodam.

P. KETVIRTIS JEVVELRY CO.
Kampas Broadway 324 E st., 

So. Boston, Mass.

R. SAHLITZ
SPECIAL JUSTICE of the PEACE 

NOTARY PUBL1C.
Latvys, kalba Rusiškai ir Lietuviškai. 
Su visokiais reikalais galima kreiptis 

vakarais. (14)vakarais.
2 ROMAR TERRACE 

{neit nuo Cedar Street, 
ROXBURY, MASS. 

Tel.: Roxbury 4373-R.

Į

LSS. 60-tos kuopos ren
giamo didelio teatro ”Du 
Broliu” iškalno parduodami 
tikietai labai smarkiai per
kami. Norintieji gaut pir
mesnes vietas pasiskubinki
te. Gaunama ”Kel.” redak
cijoj, Šidlausko aptiekoj, 
Kooperacioj ir pas kuopos 
narius.

I

į

I

REIKALINGAS 
APTIEKORIUS.

Atsišaukit tuojaus tokie, 
kurie moka anglišką kalbą.

Daly’s Aptieka,
18 Broadvvay,

So. Boston, Mass.
i 
|

Pranešimas.
S. Bostono Lietuvių Ukė- 

sų Dr-jos prakalbų, kurios 
i buvo garsinamos ant 2 ba
landžio nebus iš priežasties 
kad atvažiuoja svečiai iš 

i Lietuvos p. Bulota ir kiti. 
: Kada Įvyks praaklbos pra
nešime vėliau.

J. Janiūnas.

LSS. 71 kp. Cambridge, 
Mass. rengia teatrą ant 29 
balandžio. Perstatys tra
gediją ”D. L. K. Nariman
tas,” svetainėje Institute 
Hali, E. Cambridge st. Ap
linkines kuopas ir draugijų 

i meldžiame ant minėtos die
nos nieko nerengti.

. 71 Kp. Komitetas.

L. Labdarybės Draugijos 
Fėrai atnešė gražų 

pelną.
Šią pereitą sąvaitę Liet. 

Labdarybės Draugija savo 
svetainėje turėjo bazarą 
(fėrus). Stalus su prekiais 
turėjo keliatas draugijų, 
tarpe tų ir LSS. 60-ta kuopa 
išvien su L. Dukterų ir Su- 

1 nų draugija. Kaip girdisi 
L. Jaunimo Ratelis padarė 

^daugiausiai biznio ir gavo 
I pirmą pryzą — bačkutę. 
Abelnai Įplaukė virš 11 šim
tų dolerių, iš kurių pelno L. 
L. Dr-jai liks apie 500 dole
rių.

bačkutę.

i

Iš Bostono Verduno laukan.
Šią pereitą sąvaitę iš Bos

tono išsiųsta Francuzijon 
Verduno frontan 62,741 ri
tinėlių bandažo. Komitetas 
prirengęs yra išsiųsti dideli 
siuntini vaistų ir 371 Įvairių 
ligonbučio prietaisų.

West Roxbury stotyj polici- 
stas Higgins puolėsi prie 
Charles Božek, kad areštuo
ti ji už pavogimą iš degtinės 
sankrovos butelio degtinės. 
Božek su buteliu rankoje, o 
policistas su buože stojo at- 
kaklion kovon. Pirm negu 
Božekui pasisekė policistui 
užgauti buteliu galvon, poli
cistas savo buože sukulė Bo- 
žeko rankoj butelį ir Bože- 
ką suėmė, pavaišinęs keliais 
nemaloniais smūgiais.

Tabakas kurį
Jus mylėsit
geriausiai užvisus!

Prince Albert ga
lima gaut visur, 
skardinėse ir kre- 
pšelyj už 5c, 10c 
ir augščiau.

Copyrtght 181* 
y R. J. Reynrtd*

Tubacco Co.

PRINCE ALBERT
the national joy smoke

Turi skonį, kuris skiriasi nuo visų kitų pypkei tabakų, 
kokį kada rukėt. Užpatentuotas sutaisymo būdas pra
šalina burnos sutinimą bei persimą. Jums patiks Prince 
Albert geriau negu kiti, nes tai geras ir užganėdinantis; 
nes galite rūkyt be perstojimo ir nejaučiat liežuvio per
simo nei nesugadina burnoj skonį. Pirk Prince Albert 
tabaką tuoj aus ir patirk pats, kad tai, ką mes sakome, 
yra faktu. Visose Suvienytose Valstijose nėra geresnio 
rūkymui tabako. Ir jeigu visi pripažino jį geru, jus irgi 
neapsiriksite pirkę.
Prince Albert tabakas tinka ir cigaretams vynioti ir į 
pypkę.

*

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WiB$ton-S*lem, N. C

Socialistų svetainėje, 376 
Broadvvay, vakarinė moky
kla kas pėtnyčia atdara vi
siems dykai. Mokinama an
gliškos kalbos, rašybos, pi- 
lietystės ir 1.1. Naudokitės.

j(( Telephone: Back Bay 4200 
DAKTARAS

Fr. Matulaitis j
;{ GYDO VISOKIAS LIGAS. ! 

PRITAIKO AKINIUS. į

j

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

419 BOYLSTON STR. | 
,, Suite 419, 420 ir 421,
I! Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

Telefonas, D.ckinscn 3995 

|ūr. Ignotas Stankui 
g] 1210 S. BroadSt. Pbladelphia,! 
71] NuoS’ki’! rit

OFISO VALANDOS ., - . z („pi

NEDELZOMIS

O-

GERA JVAUJIENA

I

Visados būt linksmus negalime, tad bukime 
linksmus nors ant švenčių, o tą progą visados 
Jums padaro WILLIAM ZAKON.

JUS ŽINOT. KAD MES UŽLAIKOME DI
DŽIAUSI SKLODĄ GERIAUSIU GĖRIMU-

Kcnjaky, V) nu, Kortelių, Rugines, 
Romo, Rusiško Snapso ir lt.

Velykoms mes padarome Specijalj Nupigi- 
ginimą. t. y. 6 Bonkos gerų gėrimų, paveizdan: 

ZAKON XXXX RYE ........
ZAKON PRIVATE STOCK 
PORT VYNO ......................
NALIFKA .............................
NEW MARKET CLUB . 
IMPERIAL COGNAC ....

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

________________________________

vasaros, nes tąsyk busime 
darbu, užsisakyk vasrinius

Viskas sykiu $6.00 
Ant Velykų atiduodame už $5.00.
Dėl stokos vietos visko surašyt egalime, to

dėl kurie norite daugiau, reikalaukite Price 
Listo. Mes nusiunčiame visokius užsakymus 
i visus apielinkės miestus ir valstijas Mass, 
Maine, V ermont ir Connecticut per ekspresą j 
namus. Todėl kuriems pertoli užeiti ypatiš- 
kai, užsisakykite per laišką, o mes prisiusime.

WILLIAM ZAKON & CO
ĮĮ 21 Cross St.. E»ilici>tt. Boston, Mase

Mr. Clemens Radncha. 324 Palmer st., Detroit. Mieli., var- 
tojo Severo* Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir štai ką jisai parašė mums: “AA sirgau daugiau* 
negu pusantrų metų. Paskui aš sužinojau apie šį vaistą ir li
kau išgydyta*. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
serga nuo inkstų.”

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir todėl imkite

Severa’s Kidney and Liver 
Remedy (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe

nims) kad pasiekus kelio j sveikatą.
Ligą nurodo inkstų arba pūslės už
degimas. sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas. sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt 
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
TTVĮ _ • _ UL —___ __  _ paprastai eina preta sn inkstu liromis.
Į lYlfl ir kad pažibėjus cyJ'Tne. SEVEROS
**““«■■*** GYVYBES BALZAMAS (Spora s Balsam
Of Lafe) dažnai yra pasirodęs pagęlbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centu ir $1.00. 
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Savo aptiekoje r-ikalankitc Severos Vaistu. Jeigu Jūsų 3ptiek* jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Nelauk 
užsivertę 
drabužius dabar, kada galim greičiau 
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
sokios mieros ir kainos prieinamos.
324 E STR., kampas Broadvay.

SO. BOSTON. MASS.

I

Raudonos skardinės iš
rodo. kaip šis paveiks
lėlis parodo.

W 

f. MATEI US 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA.
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga. 
J. MATHUS

342 Broadvay. So. Boston, Mass.

UI Tel.: 278TJ$

Dr. David W Rosen |
i: 
į
<

i !■
i

[(»

Tei.: 2787-J.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 
Rusiškai ir Vokiškai.

GYDO VISOKIAS LIGAS.
Valandos:

Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.

321 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS. 

M. ANDRIUšIUTĖ, 
(Andretvs) 

■MOTERIŠKU RUBU SIUVĖJA.

APTIEKA į
- Teisingiausia ir Geriausia įr~ 
' Sutaisom Receptus su di- T 
i džiausią atyda, nežiūrint ar iš i-
> Lietuvos atvežti ar amerikoniški, j 
i Gyduolių galite gauti, kokias tik X 
į pasaulije vartoja, taipgi visados *
> randasi lietuvis aptiekorius. ~
> Galite reikalaut ir per laiškus, X 
; o mes per ekspresą gyduoles at- #-
> siusime. X
l EDVARO DALY, Savininkas į

18 Braadway, So. Boston. j 
į Galite reikalaut ir per laiškus, įr
> o mes per ekspresą gyduoles at- X
i siusi m *

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00 
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00. 
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00. 
Gyduolės nuo vištakių (coms) 15, 20 ir 25c.

. Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c. 
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c

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

paslaptingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

S

226 BROADVVAY, 
KAMPAS C STR.

■




