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Bolševikai užginčija, kad čekai
V • • - • vy 1 •

kariauja prieš vokiečius.
SAKO, JIE EINA SU D VA 
RININKAIS IR BURŽU
AZIJA PRIEŠ SOVIETŲ 

VALDŽIĄ.

glija, Franci ja ir Suvienytos 
Valstijos esančios Rusijos 
priešininkės.

Sąjungininkų atsakymas 
■ skamba taip:

„Leninas ir Trockis sako, 
kad anglai, franeuzai ir a- 
merikonai, kurie išlipo Ar- 

i changelske, esą razbainin* 
kai, ir jiedu ragina Rusijos 

i proletariatą kovoti prieš 
juos, kaipo Rusijos priešus, 

i kurie užpuolėją be karės pa
skelbimo.

„Alės pranešam visiems 
Rusijos piliečiams, kuriems 
brangi yra Rusijos t gerovė, 
jog tai yra netiesa. Angiai, 
franeuzai ir amerikonai Ar
changelske yra Rusijos są
jungininkai. Jie išlipo įsta- 

ant tymiškos valdžios kviečiami

JaponyAmerikos įsikišimas 
esąs nepateisinamas aplin

kybėmis.
Amsterdam. — Japonai 

su amerikonais buvo išleidę 
i Rusijos žmones atsišauki
mą, paaiškindami, kokiais 
tikslais sąjungininkai daro 
Sibire intervenciją. Bolše
vikų valdžia dabar išleido 
atsakymą Į tą atsišaukimą. 
Šitą atsakymą išspausdino 
Berlino „Tageblatt” ir, kaip 
jį čionai perduoda telegrafu 
iš Kopenhagos 22 rugpiučio, 
jis skamba taip:

"Kartu su iškėlimu ......
Rusijos žemės ginkluotų sa-.ir su pilnu ir vienbalsiu gy
vo spėkų, Amerikos ir Japo-į ventojų sutikimu.
nijos valdžios išleido Į Rusi-j "šiaurės krašto valdžia su
jos žmones atsišaukimą. A-Į sideda is Steigiamojo Seimo 
bidvi todvi valdžios sako, i narių, kurie buvo viso šiau- 
kad jos darančios ginkluotą ’ rėš krašto gyventojų išrink- 
intervenciją vaduodamosios j" 
noru ateiti su pagaiba čeko-\ 
slovakams, kuriems buk tai! 
gręsiąs pavojus iš vokiečių 
ir austrų pusės.

„Rusijos Federalė Res-j 
publika yra priversta pa-j 
skelbti štai ką:

"Amerikos ir --Japonijos, 
valdžių pranešimas nesi re- i 
mia tikromis informacijo
mis. Čeko-slovakų pulkams' 
negręsia joks vokiečių ar į 
austrų pavojus. Kova ant 
Sovietų respublikos žemės | 
eina tarp Raudonųjų Sovie-i 
tų armijos, susidedančios iš: 
darbininkų ir ūkininkų, iš: 
vienos pusės, ir čeko-slova
kų, kurie eina išvien su dva
rininkais, buržuazija ir 
kontr-revoliurionieriais, iŠ 
kitos pusės.

"Šitoj kovoj darbininkai i 
su ūkininkais gina revoliu
ciją, prieš kurią eina kontr 
revoliucionieriai su čeko- 
slovakais.

„Sovietų valdžia yra Įsiti
kinus, kad jos priešai nori 
tiktai apdumti darbininkiš
kiems gyventojų sluogs- 
niams akis ir stengiasi pri
gauti juos įkalbinėdami, buk 
riuo vokiečių ir austrų grę
siąs čeko-slovakams pavo
jus.

"Bet jeigu jau pamatas 
užpuolimui ant Sovietų Res
publikos butų ištiesų toks, 
kaip pasakyta japonų-ame- 
rikonų pranešime, tai Sovie
tų valdžia pataria, kad tos 
valdžios aiškiai suformu
luotų savo reikalavimus.

(Pasirašęs) "čičerin.”
(Užsienio ministeris.)
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sąjungininkų intervencija 
Jau įvykęs faktas, tai ir A- 
merikos valdžia ėmė remti ( 
japonų melą.

”Sulyg amerikonų prane- i 
Šimo, sąjungininkų inter
vencijos tikslas yra duoti če- 
ko-slovakams pagalbą, prieš- 
kuriuos kįla vokiečių ir aus
trų karės belaisviai. Tai yra 
toks pat melas, kaip ir ja
ponų pranešimas apie vokie
čiu pavoju Sibiro geležinke
liui.” •

"Boston Herald,” Aug. 26.

. True translation filed with the post-
■ master at Boston, Mass , on August: 
28, 1918, as required by the Act of i 
October 6, 1917.

DU RUSUOS MIESTAI 
PUOLĖ

i
I

ti. Jon Įneina taipgi visuo
tinu balsavimu išrinktų že
mietijų ir miestijų atstovai.

„Šita valdžia buvo susida
rius ir neistatymiškos bol
ševikų valdžios nuversta dar 
prieš sąjungininkų atėjimą. 
Ji buvo sudaryta 'Rusijos 
Atgimimo Lygos' sumany
mu, apie kurią spiečiasi at
stovai visu politiškų parti
jų, kurios tik pripažįsta 
SteigiamajĮ Seimą kaipo tei
sėtą Rusijos valdžią. Taigi 
sąjungininkai buvo pakvies
ti Rusijon vienatinės įstaty
miškos valdžios ir reprezen- 
tatyvio autoriteto tuo tikslu, 
kad išvien militariškai vei
kiant išvijus vokiečius ir 

■ ginklo spėka užgniaužus 
Brest Litovsko sutartį, po 
kurią bolševikai išdavikiškai 
pasirašė.

"Tečiaus sąjungininkai 
i buvo pašaukti su ta sąlyga, 
į kad jie visai nesimaišytų Į 
vidurinius Rusijos

; lūs.”

BOLŠEVIKAI SLOPINA 
KONTR-REVOLIU- 

CIJĄ.
Petrograde i 

maištą 20 žmonių buvo už
mušta, tų tarpe tris užsienio 
komisijos nariai.

Maskvos laikraščiai rašo, 
kad tenai kontr-revoliuciją 
rengė gen. Aleksiejevas. Jos 
tikslas buvo sulaikyti siun
čiamą čeko-slovakų frontan 
kariumenę. Bet maištas už
gniaužta. Aštuoniasdešimts 
maištininkų areštuota ir nu
žudyta.

Vologdos, Viatkos ir kito
se gubernijose sukilimai 
nuslopinta dideliais kraujo 
praliejimais. Sakoma, kad 
300 baltagvardiečių tapo su
šaudyta. *

Maskvos laikraštis ’Tz-, 
viestija” sako, kad baltoji 
gvardija nuolatos auga ir 
sukilimas 
Bolševikų 
persergėjimą 
nas bandymas sukilti bus 
slopinamas geležine ranka.

!•

čeko-slovakai atsiėmė Ka
zanę, sąjungininkai paėmė 

Petrozavodską.
Bazelyje (Šveicarijoj) 

gauta žinių, kad čeko-slova
kai atsiėmę iš bolševikų Ka
zanės miestą, to paties var
do gubernijos sostinę.

Iš Londono gi pranešama 
kad Rusijos šiaurėje sąjun- menės narius, 
gininkai paėmė prie Onegos 
ežero Petrozavodsko miestą, 

gubernijos
i

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on August 
28, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

LENKIJA ANT KRAŠTO 
REVOLIUCIJOS.

Washingtcme gauta iš 
Šveicarijos žinių, kad Var- 
šavoj dabar labai neramu. 
Gatvėmis po lenkų sostinę 
vaikščioja vokiečių patro- 
liai ir areštuoją daug žmo
nių. Areštai ir kratos taipgi 
daromos Lomžoj, Plocke ir 
kituose Lenkijos miestuose. 
Vokiečiai areštuoja dau- I

I

I

reika-

PRA-

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on August 
28, 1918, as requireu by the Act ofOctobc-r 6, 1917.

Bolševikai apskelbė karę 
Suvienytoms Valstijoms.

Washingtone gauta iš Ru
sijos gąsdinančių žinių. Vi- 
ce-konsulis Imbrie iš Petro
grado praneša, kad bolševi
kų valdžia tenai išleidusi ? 
proklamaciją, jog tarp Rusi
jos ir Suvienytų Valstijų

DRAFTO BILUS PERĖ
JO PER ATSTOVŲ

BUTĄ.
Sutiko, kad kariumenės am

žius butų nuo 18 iki 45 
metų.

Naujas kariumenėn ėmi- 
!mo bilius perėjo per žemes- 
inijį kongreso butą 336-šiais 
balsais prieš 2. Prieš balsa- 
vo demokratas Gordon ir 

i socialistas London.
Dabar bilius paduotas se- 

' natui ir manoma, kad šią są- 
i vaitę jis pereis ir per senatą.

Per atstovų butą jis parė
jo taip, kaip jis buvo sekre- 

j toriaus Bakerio paduotas. 
Jis reikalauja, kad kariume
nėn butų imami vyrai nuo 
18 iki 45 metų. Kada ir kaip 
tie žmonės turės būt imami, 
bilius nieko nesako. Tas pa
liekama karės departamen
to valiai.

Atstovų butas pridėjo prie 
to biliaus tiktai vieną patai
symą, būtent, kad paliuo- 
suoti iki šiol vyrai butų per- 
egzaminuojami iš naujo.

’ enky ^anu" | prasidėjęs jau ^arės stovis.
Akyvaizdoje šitokio pa- 

: skelbimo, Imbrie nuleido Su- 
I vienytų Valstijų vėliavą ir 
i uždarė konsuliatą, pavežda
mas Amerikos reikalus Nor
vegijos konsuiiui.

Amerikonų dabar Petro
grade esą apie 20 žmonių. 
Jiems patarta kuogreičiau- 
sia išvažiuot. Bet konsulis 
sakosi busiąs ant savo vie
tos, pakol negausiąs instru
kcijų iš Washingtono.

SUNAIKINTA JAU 200 
SUBMARINŲ.

Kashingtonas praneša, 
dat 17x711.* 4 t vada c? i saci \ okiečiai dabar tuix BOLsEATKAI V ARO SĄ- jr submarinų ir

malšinant Petrozavodsko 
į sostinę.

JUNGININKUS.
Kazokai ir čeko-slovakai 

skaudžiai sumušti.
Iš Londono 23 rugpiučio 

pranešama šitokių žinių:
Prie Ussuri upės, Vladi

vostoko šiaurėje, sąjungi
ninkų kariumenė po atkak-

kad daugiau kaip 260 nardo
mųjų laivių sąjungininkai 
jau sunaikino. Šitos skait
linės parodo, kad Vokietijos 
naujų laivų statymas tisai 
negali nieko ’ užvaryti,” nes 
iš karės pradžioje Vokietija 
turėjo apie tiek pat subma- PA-

lauš mūšio buvo priversta l rinų, kiek ji turi dabar, 
trauktis atgal.

i Šitam mūšyje 
anglų ir francuzų kariume
nė, bet daugiausia nukentė- 
jo kazokai ir čeko-slovakai. 
Japonų pulkai^ padėjo jiems 
pasitraukti.

Bolševikų šarvuoti laivai, 
neišvengiamas, veikdami ant Hagka ežero, 

valdžia iilpidn neduoda ramybės kairiajam 
, kad kiekvie- sąjungininkų sparnui ir su- 

laike čekų rezervus. Ussun 
upė, kur buvo šitas mušis, 
sudaro rytini Mandžiurijos 
rubežių.SĄJUGININKAMS VADO

VAUS SIBIRE JAPONŲ 
GENEROLAS.

Iš Vladivostoko praneša
ma, kad sąjungininkų spėkų 
Sibire vyriausiuoju vadu li
kos paskirtas japonų gene
rolas Kikuzo O tani. Tas bu
vo paskelbta sąjungininkų 
tarybos susirinkime, kur bu
vo išreikštas pilniausis suti
kimas. Sąjungininkų oficie- 
riai užreiškė, kad jie skaitą 
sau už garbę tarnauti po ge
nerolo Otani vadovyste.

I
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dalyvavo SĄJUNGININKAI PA- 
ĖMĘ JAU 100,000 BE

LAISVIŲ.
Paryžiaus laikraščio 

”Echo de Paris” korespon
dentas Hutin apskaito, kad 
nuo 18 liepos sąjungininkų 
armijos paėmė jau daugiau 
kaip 100,000 vokiečių nelai
svėn.

BU-

"RUSIJA VISIŠKAI 
IRUSI.”

Apskelbimas karės nedaug 
tereiškia, sako gen. Crozier.

Rusijos apskelbimui Su*; 
vienytoms Valstijoms karėsi 
mes didelės svarbos nepri-Į 
duodam, pasakė anądien; 
Suvienytų Valstijų genero- 
las-majoras Crozier. „Tas 
apskelbimas.” sako gen. 
Crozier, "yra niekas dau
giau. kaip tik kelių žmonių 
žodžiai, kurie šiuom tarpui 
užima šiokios-tokios vai-: 
džios vietą Rusijoj. Tie žmo-i 
nės nieko daugiau neturi,) 
kai]) tik kanceliariją. Rusi
ja yra taip pairusi, kad iš ši
to bolševikų valdžios žings
nio negal nieko išeiti.

"Kas dėl Rusijos žmonių, 
tai jeigu jus paklaustumėt j 
jų, ką jie apie Ameriką žino, 
tai 9 iš 10 atsakytų, jog jie 
tik girdėjo, kad tokia šalis i 
ant svieto yra; ir jeigu jie) 
turi apie ją kokią nors nuo
monę. tai tik tokią, ką jie 
nuo kitų girdėjo. Jeigu jiems 
kas pasakė, kad Amerikos 
žmonės yra laukiniai ir nusi
dažę karinėm spalvom, *tai 
jie bus Amerikos priešai: o 
jeigu jiems kas pasakė, kad 
už visus Rusijos vargus kai-, 
ta yra Vokietija ir kad Ame-j 
rika nori Rusijai pagelbėt, 
tai jie bus Amerikos drau-j 
gai. Bet svarbos yra tiek 
vienoj, nuomonėj, kaip ir ki-• n toj.

MA1NE AREŠTUOTA 400 
SLEKERIŲ.

Pereitos seredos naktį, 21 
rugpiučio, Maine valstijos 
miestuose areštuota apie 400 
besislapstančių nuo kariu
menės vyrų. Medžioklė pra
sidėjo vakare ant syk visuo
se miestuose ir tęsėsi iki vi
durnakčiui. Iškrėsta šie 
miestai: Portland, Bidd-
ford, Saco, Levviston, Au- 
burn, Augusta, VVaterville ir 
Bangor. Portlande areštuo
ta 75 vyrai.

REVOLIUCIJA PERU 
RESPUBLIKOJ.

Revoliucionieriai reikalauja 
karės Vokietijai.

Ancono mieste sukilo 200 
peruviečių kareivių. Jų va* 
das majoras Retino išleido 
manifestą, kuriame pasmer
kia dabartinę valdžią, rei
kalauja paskelbimo Vokieti
jai karės, atidavimo Suvie
nytoms Valstijoms inter
nuotų vokiečių laivų, pasiun
timo Francuzijon divizijos 
Peru respublikos kariume
nės ir pataria peruviečiams 
klausyti VVilsono ir eiti iš- 
vieno su sąjungininkais. 
Valdžia pasiuntė lojalę ka- 
riumenę maištininkus su
imti.
VOKIEČIAI ATIMA ŠVE

DAMS BIZNJ.
Švedų pirklybai pasirodė 

didelis pavojus iš vokiečių 
pusės. Iki šiol visas tavorų 
ir pasažierių judėjimas tar
pe Finliandijos ir vakarti 
Europos ėjo per Švediją. Da- 
bargi vokiečiai visą šitą ju
dėjimą nukreipė per Estoni- 
ją, Latviją ir Vokietiją, 
švedai labai susirūpinę.

PARYŽIUS GIRDI KA- 
NUOLIŲ BAUBIMĄ.
Rugpiučio 22 rytą Pary

žiuje aiškiai girdėjosi ka- 
nuoiiu baubimas.

PAL1UOSAVO 23,000 
VUSIŲ RUSIJOS 

OFICIERIŲ.
Amsterdam. — Vokiečių 

laikraštis "Rheinische West- 
faelische Zeitung” praneša, 
kad Maskvos gyventojams 
reikalaujant, Sovietų val
džia buvo priversta paliuo- 
suoti 23,000 buvusių Rusi
jos oficierių, kurie internuo
ti kaipo kontrrevoliucionie
riai.

i

BOLŠEVIKAI PAKORĖ 
• 300 ČEKO-SLOVAKŲ.

Hamburgo vokiečių laik
raštis "Nachrichten” gavo iš 
Maskvos žinių, kad atsiė- 
mus Simbirską (prie Vol
gos) Raudonoji Gvardija 
viešai tenai pakorusi ant 
rinkos 300 čeko-slovakų, ku
rie buvo paimti nelaisvėn, 
sakoma, kad šituo pakorimu 
atsimokėta už čeko-slovakų 
žvėriškumus, kuriais jie at
sižymėję turėdami tą miestą 
savo rankose.

Maištas vokiečiu 
kariumeneje.MILIUKOVAS Už MO

NARCHIJĄ.
Berlino „Vossische Zei

tung” iš Sovietų organo ’Tz- 
viestija” perspausdino ži
nią, kad Miliukovas iš
stojęs iš kadetų parti
jos ir ketinąs tverti naują 
partiją, kuri vadinsis "Kon
stitucine Monarchistu Par
tija.”

PETROGRADO RIAUŠĖ
SE UŽMUŠTA DAUG 

ŽMONIŲ.
Londone gauta iš Berlyno 

žinių, kad pereitoj sąvaitėj 
Petrograde tarp latvių 
gvardijos ir riaušininkų bu
vo didelis mušis ir keli šim
tai žmonių likos užmušta. 
Riaušių priežastis buvęs ba
das. Išbuvę ištisas dvi die
nas be jokio maisto, darbi
ninkai Įtaisę demonstraciją 
ir vaikščiodami šaukė: "ša
lin vokiečiai!” „Šalin Krem- 
lis!”

Mušis tarp latvių gvardi
jos ir demonstrantų Įvykęs 
prieš Smolnajį Institutą. Tą 
pati vakarą Petrograde ap
skelbta karės padėjimas.

20.000 kareivių sukilo aus
trų armijoj.

Amsterdamo laikraštis 
"Telegraf” gavo žinių, kad 
vokiečių pasienio bataiione 
kilo maištas ir kareiviai at
sisakė eiti j karės frontą. 
Kiekvienas dešimtas karei
vis buvo už tai sušaudytas.v

Tuo pačių laiku ateina ži
nių. kad Austro-Vengrijos 
armijoj taipgi labai neramu. 
Maištai, pabėgimai ir badas, 
tai esą paprasti apsireiški
mai teutonų kareivijoje. 
Viena žinia sako, kad 20,000 
austro-vengrų kareivių ]>a- 
kėlė maištą Italijos fronte.

SĄJUNGININKŲ 
NEŠIMAI YRA MELAS, 

SAKO TROCKIS.
"Krasnaja Gazeta," kaip 

sako Berlyno žinios, 23 rug
piučio išspausdino Trockio 
proklamaciją, kuri sako, kad 
sąjungininkų pranešimas, 
buk jie išsodinę Sibire savo 
kari limenę Sibiro geležinke
liui saugot, esąs melas. Savo 
proklamacijoj Trockis sako: 

''Kuomet balandžio mėne
syje Japonija pradėjo reng
tis prie iškėlimo Vladivosto
ke savo kariumenės, japonų 
generalis štabas painforma
vo sąjungininkų kabinetus, 
buk Sibiro geležinkeliui grę- 
sia pavojus iš vokiečių ir 
austrų belaisvių. Tuomet aš 
nusiunčiau iš Maskvos ant 
Sibiro geležinkelio anglų ir 
amerikonu oficierių komisi
ją. kuri oficialiai patvrtino, 

' kad visos kalbos apie pavo- 
i jų geležinkeliui yra tik tuš- 
čios pasakos. Amerikos am
basadorius Francis šitą fak-

SĄJUNGININKŲ ATSA
KYMAS BOLŠEVI

KAMS.
Jie sakosi atvykę Rusijon 

įstatymiškos valdžios 
kviečiami.

Assoeiated Press praneša 
iš Archangelsko, kad šiaurės 
Rusijos krašte sąjungininkų 
valdžios oficialiai užginčijo 
išleistą anądien Lenino iril.... 
Trockio pranešimą, buk An-'ta žino. Bet dabar, kuomet

1 •
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HELFFERICH NEBE
GRĮŠ RUSIJON.

Berlino ”Vorwearts” sa
ko, kad vokiečių ambasado
rius Helfferich, kuris pabė
go iš Maskvos į Pskovą, o 
paskui Vokietijon, daugiau 
Rusijon jau nebegrįžšiąs. 
nes jis nesutinkąs su ta poli
tika, kurią remia vokiečių 
užsienio ministeris Hintze.

AMERIKOS SUTARTIS 
SU JAPONIJA PRA

ILGINTA.
Washingtonas praneša, 

kad sutartis tarp Suvienytų 
Valstijų ir Japonijos prail
ginta dar penkiems metams. 
Po sutarčia pasirašė valsty
bės sekretorius Lansing ir 
Jai>onų ambasadorius Tši.

SUĖMĖ RAUDONOS 
GVARDIJOS GENEROLĄ.

‘ Iš Amsterdamo praneša
ma, kad generolas PetajM)- 
vas, Raudonos Gvardijos va
das Murmansko apygardoj, 
randasi jau sąjungininkų ne
laisvėj. JĮ suėmę ūkininkai 
bėgant jam Į pietus ir Įdavė 

i anglams.

BAVARIJOS KARIUME
NĖ ATSISAKO MUŠ

TIS.
Paimti nelaisvėn vokiečiai 

pasakoja, kad Bavarijos ka
riumenė 13 rugpiučio pasi
traukusi iš mūšio ties Lasig- 
ny, užreikšdama savo oficie- 
riams, kad jai nusibodo jau 
muštis už kitus; tegul, girdi, 
patįs prusai mušasi.

60 VOKIEČIŲ MIELAI PA
SIDAVĖ AMERIKONAMS.

Fismes šiaurėje, netoli 
Fismette, amerikonai paėmė 
nelaisvėn 60 vokiečių neiš
šovę nei vieno šūvio. Prusai 
visi buvo kulkasvaidininkai 
ir tik tiek jų buvo likę iš čie-' 
los kompanijos, kuri da ne
buvo išbuvus apkasuose nei 
vieno mėnesio. Jie pasisa
kė amerikonų oficieriui, kad 
visi jie buvo nutarę pasiduo-, 
ti amerikonams prie pirmos 
progos.

MOONEY NAUJOS BY
LOS NEGAUNA.

V.vriausis Califomijos tei
sinas vėl atmetė reikalavi
mą pripažinti Mooney nau
ją bylą.



2 KELEIVIS."

D APŽVALGA O
KOKIOS LIETUVOS NO

RI KLERIKALAI.
Mūsiškiai klerikalai nuo

latos deklamuoja apie lais
vą Lietuvą. Bet kaip jie tą 
laisvą Lietuvą supranta, tai 
parodo kad ir šita ištrauka: 

”Su musų bolševikais reikia 
apsieiti taip, kaip jie apsieina 
su musų žmonėmis. Jei Lietu
voje veikia koks vienas, kitas 
lx)lševikas, reikia juos iš ten 
ginti lauk. Iš kitur parvykusių 
bolševiku nei neįsileisti šalin. 
Nes jiems šalies ir tautos rei
kalai nerupi. Jiems norisi tik 
prisilakti žmonių kraujo, u- 
zurpuoti šalies valdymą ir ša
lį panardinti ašarose ir krau
juose.

šiandien musų priederme 
dirstelti i musų draugijų sto
vi ir susekti, kur yra socialistų 
bolševikų arba jų prieteiių. Su
sekus juos varyti lauk iš musų 
tarpo, žodžiu tariant, prieš 
bolševikus reikia pakelti kuo- 
aštriausią kovą, taip kad juos 
ligi karės pabaigos padaryti 
bejiegius.”
Taip rašo „Darbininkas.” 

Ir tokią nuomonę šitas kle
rikalų organas išreiškia jau 

innu kartu. Kiek se-
* Laisvoj Lie- 

eifcįenis kalbėtojams, 
s, Bagočius ir 

bus vietos.” Kitą 
š sakė: ’Tokie 

ai, kaip 'Keleivis,’ 
'Naujienos,’ Laisvė,’ 'Kova,' 
laisvoj Lietuvoj negalės būt 
toleruojami."

Iš šitų žodžių jau aišku, 
kad klerikalai nori tokios 
Uetuvos, kur prakalbas sa
kyti ir laikraščius leisti ga-- 
lėtų tiktai kunigai ir jų pa-i 
kaiikai. Socalistams gi ir! 
laisvamaniams, kurie gina 
darbininkų reikalus arba 
kovoja su viduramžių prie
tarais, sulyg klerikalų nuo
monės. burna turi būt užda
ryta "laisvoj”’ Lietuvoj.

Vadinasi, jei klerikalams, 
pasisektų pagriebti Lietu
vos valdžios kontrolę į savo 
rankas, tai tenai užviešpa-j 
tautų tokia juoda reakcija/ 
kokios nebuvo rasit nei prie 
caro valdžios.

KAS YRA TA LIETUVIŲ 
ARMIJA?

šinga net ir musų Amerikos Į 
lietuviu politiškam idealui. 
Tad ir reikalaudami atskaitų, 
mes turėjome omenyje taip-gi 
ir tai, kad paaiškėtų, kiek to
kios žinios teisingos apie var
tojimą minėtos dienos su
mų; o jei jos yra teisingos, tai 
katalikų spauda ir ją organiza
cijos turėtų pasakyti, ar ji už
gina, ar pasmerkia skriaudą, 
kokią daro anie lietuviai nu
kentėjusioms musų broliams.” 
Kas nežino vyskupo Kare

vičiaus, kun. Aišausko ir 
kompanijos politikos? klau
sia Susivienijimo organas.

Taip, ją žino iri. Juk tai 
ta pati kompanija, kuri važi
nėjosi Berlynan pas gen. Lu- 
dendorfą prašyti Lietuvai 
vokiško karaliaus. Ir, jei tie
sa ką sako „Tėvynė,” šitų 
Lietuvos išdavikų politikai 
likos atiduoti šelpimo pini
gai.

Jeigu tas netiesa, tai Ame
rikos kunigai turi paskelbti, 
kaip ištikrųjų su tais pini
gais yra? Kiek jų buvo išvi
so surinkta, keno žinioje jie 
dabar randasi ir kokiems 
tikslams vartojami.

Klerikalai, atsiliepkite!

tikos jisai daro sau pragyveni
mą ir karijerą. Paprastai jis 
yra kunigas, nors ne kiekvie
nas kunigas yra klerikalas. Bet 
tokių yra labai maža.

"Klerikalizmas, tyčia ar ne 
tyčia, visados stato savo arba 
savo tikėjimu reikalus augš- 
čiau visos krikščionybės rei
kalų. Jis daro iš tikėjimo biz
nį. Jis visados yra palinkęs 
tverti instituciją. Klastą, tai 
priprastas jo rankai Įnagis. Jis 
pilnas žaltiško gudrumo. Jisai 
auklėja turtinguosius ir ga
linguosius, nes jis pats visados 
siekia prie turtų ir galybės.

"Jisai linksminasi už užda- 
”Jisai linksminasi už uždary

tų durų ir slaptuose susirinki
muose; ir jis yra taip 'praktiš
kas,’ kad jis velija svarstyti 
reikalus geriau privačiuose 
pasikalbėjimuose, negu viešose 
diskusijose. Brangios jam y- 
ra doktrinos, formos ir institu
cijos; ir jeigu jis Įmanytų, jis 
visą tikėjimą paverstų klerika
lizmu.'

"Slidus, slaptas, suktas kle
rikalizmas yra be galo pelnin
gas investmentas: tai yra pa
saulis bažnyčioje. Tarp 1918 
metų klerikalizmo, kuris andai 
nubaudė progresyvį jauną mo
kytoją. ir tarp to klerikalizmo 
kuris 30 metų po Kristaus gi
mimo "“pasmerkė jauną Naza
rietį, skirtumas visai nedidelis. 
Abudu parodo, kad jų amžius 
jau atgyventas.

"Jeigu aš suprantu naujas 
laiko bangas, kurios plaka pa
saulį iš visų pusių, ir tą šaltą 
drąsų žiūrėjimą į gyvenimą 
kas charakterizuoja dabartim 
kareivį, tai man labai aišku 
kad klerikalizmas ir visa, kas 
tik apie jį sukasi, po karės 
turės susilaukti baisaus smū
gio. Nes klerikalizmas atsto
vauja dabar viešpataujančią 
klesą, privilegijuotą grupę 
profesionalę kastą, kuri
miasi ant autokratijos. Jis at 
siduoda autokratizmu, o ne 
demokratizmu.”

kindamos, kad jos jokių rei
kalų su kunigu ir parapija 
neturinčios. Taigi dabar 
kun. Žilinskas toms draugi
joms per savo pamokslą už 
tai padėkavęs ir, atsiprašy
damas prieš pirmeivišką vi
suomenę, pasakęs:

”Aš pirmiau maniau, kad ne- 
prigulminguosius palaikė socia
listai. laisvamaniai ir sandarie- 
čiai, bet dabar matau, kad tas 
manymas buvo nepamatuotas, 
nes apsišvietę žmonės tokių 
tamsybių nerems.”
Vadinas, kun. Žilinskas

I

Vilniaus žinių dienraštyje, bū
damas antrininku reakcinio re
daktoriaus Kriaučiupo. Kuomet 
visi pirmeiviai su Višinsku pa
sitraukė iš "Vilniaus žinių,” tai 
Klimaitis liko skebauti.

”še jum ir generolas!
”1906 m. jisai mėgino orga

nizuot nacionalistišką Moky-j 
tojų Sąjungą, bet iš to nieko ' 
neišėjo. Tai ve ir visa jo kar
jera. Jjau pripažįsta, kad sodaiis-

”Ir ve, šitas mat žmogus tu- • tai ir laisvamaniai yra apsi- 
rės gelbėti pasaulį!”

O jeigu taip, jeigu šitoj 
"lietuvių armijoj” visai nėra 
socialistų, Ui Vadovas ma
no, kad ji yra niekas dau
giau, kaip tik lietuviškos 
buržuazijos ir klerikalų bal
toji gvardija. Ir jis sako, 
kad—

’Tai bus tos pačios rūšies 
gvardija, kuri Ukrainoj ir Fin- 
liandijoj ėjo išvien su kaizerio 
valdžia prieš bolševikų valdžią.

"Jeigu ištikrųjų ta liet, ka
riumenė paėmė Vitebską, 
galimas daiktas, jog ji tai pa
darė su pilniausia vokiečių im
perialistų žinia. Vokiečių val
džia gal ir nenori Įsileisti jos 
Lietuvon, nes su ginkluotais 
žmonėm ji gal turėtų baderio, 
bet pakurstyt juos ant bolševi
ku ji mielu noru pakurstys.

’’Faktas yra kuoaiškiausias, 
kad Lietuvos buržuazija (netik 
klerikalai), jau susimerkė su 
kaizeriu. Jie gal pešasi 'dėl 
mažmožių, bet visi jie — ir kai
zerio ir Lietuvos buržuazija — 
baisiai neapkenčia bolševikų. 
Štai kodėl pilnai galimas daik- _ _
tas, kad baltoji lietuvių gvar- lia netik davatkos, o ir da- 

griauti vatkinai. Ir reikia pasakyti, 
kad kunigas niekad savo 

ir jo kariumenė: parapijonų davatkomis ne-

tai

t

I

švietę žmonės.
Toliaus:

"Aš šitoje parapijoj išgyve
nau 10 metų ir nors su savo 
maža sveikata negalėjau nu- 
veikt daug gero, bet dirbau kiek 
galėjau. Ir jei visi parapijonai 
reikalaus, kad aš pasitraukčiau, 
tai aš, aprūpinęs parapijos rei
kalus, kai žmogus, atsisveikin
siu parapijomis, vienok davat
kos manę nevaldė ir nevaldys.” 

”Kiauiėnas neša revolveri, o 
revolverį ir as galiu turėti, o 
šimtas davatkų su gyvatiškais 
liežuviais lodair.os, šlovę plės
damos neria žmogui kilpą ant 
kaklo dieną ir naktį.”
Pagalios, kunigas išvadi

nęs davatkas „velniatkoms." 
Girdi:

".... Davatkos dengiasi gra
žiais šventais vardais, bet kas 
iš to. Kitusyk ir buvę šventi 
aniuolai danguje nešioję gra
žius vardus, bet išvirto velniais, 
taip ir tos davatkos gal palikti 
velniatkomis.”
Bet mes girdėjome, kad 

prieš kunigą revoliuciją ke-

dija tyčia siunčiama
Įtekmę sovietu valdžios.

"Klimaitis L
yra sužinus ar nesužinus vokie-Į pravardžiuodavo, pakol jie 
čių imperialistų Įrankis ir Įran
kis Lietuvos buržuazijos.”

nuolankiai jo įsakymų klau
sydavo. Pakol jie ėjo kelti 
! triukšmų į Labdarystės

PRIEŠTARAUJANČIOS Draugijos mitingus, pakol 
ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Škotijos lietuvių klerikalų 

laikraštukas „Išeivių Drau
gas” padavė andai pluoštą 
žinių iš Lietuvos laikraščių, 
kurias skaitant išrodo, kad 
Lietuvoje, dabar ir mokyklų 
piina, ir pinigų žmonės turi 
Į valias, ir draugijos veikia, 
vienu žodžiu — aukso laikai.

Bet atėjusi dabar iš Ru
sijos „Naujoji Lietuva” vi-

juos galima buvo pasiųsti iš
ardyti protesto mitingą 

! prieš Lietuvos pavergimą, 
■ patol jie buvo geri katalikai 
ir pavyzdingi parapijonai: 
bet kaip tik jie pradėjo or
ganizuotis, kad kunigą Ži
linską iš savo parapijos pra
šalinus, o jo vieton parsi- 

’ traukus kun. Kemešį, gi tuo 
tarpu vaikščiot neprigub 
imiiguji jie t uo
laus pasidarė davatkomis ir

r Į KAS GIRDĖT LIETUVOJ. Į

Kelios dienos atgal tėte '
i

grafu atėjo iš Europos Žinia, 
buk lietuvių armija, suside
danti iš 35,000 vyrų, genero
lui Klimaičiui vadovaujant, 
paėmusi Vitebską ir Dvins- 
ką, traukianti ant Petrogra
do.

„Tėvynė” ta žinia labai 
nusidžiaugė. Ji įsivaizdino, 
kad Klimaičio armija galin
ti net visoj Rusijoj įvykinti 
„tvarką,” nuversti Sovietų 
valdžią. Susivienijimo orga
nas patarė jau ir Amerikos 
lietuviams susižinoti su Kli- 
maičio vaisku.

„Laisvės” bendradarbis 
Vadovas rūsčiai „Tėvynės” 
straipsnį kritikuoja. Jis sa
ko:

"Mes žinome, kad visi lietu
viai socialistai Rusijoj buvo 
priešingi liet, pulkų tvėrimui 
Tam priešinosi Ticsa’.tam prie
šinosi Maskvos 'Socialdemokra
tas' (menševikų leidžiamas), 
tam priešinosi net socialistai 
liaudininkai iš 'Naujosios Lie
tuvos’.

"Vadinasi,tame lietuvių vais- 
ke (jeigu dar jisai nesubyrėjo) 
nėra socialistų, o yra tik tau
tininkų ir klerikalų ir šiaip jao 
visokių jonvaikių.

"Dėl manęs tai yra taip aiš
ku. kaip diena. Tai liudija ir 
tas faktas, jog anuo vaisku 
komanduoja Pr. Klimaitis.

"Kas jis?
. ” Tėvynė’ gieda jam aReliu- 
ja. o rr.es pasakysime Tėvy
nei.’

I” mingon bažnyčion

sai kitaip apie Lietuvą rašo. javatkinais ir net velniatki- 
Pasirodo, kad vokiečių už
imtoj žemėj žmonės gyvena 
didžiausioj priespaudoj. Net j 
susirinkimų laikyti nevalia 
Vietomis esąs badas, 
nei pinigų, nei darbo, 
duonos.

Žingeidumo delei mes šia
me „Keleivio” numeryje tas 
žinias perspausdiname. Pa
tariant jas perskaityt.

KUNIGAS KOVOJA 
DAVATKOMIS.

So. Bostone tarp kunigo 
Žilinsko ir davatkų prasidė
jo kova. Anot „Sandaros,” 
kun. Žilinskas pasakęs per 
pamokslą, kad davatkos 
pradėjusios jam rašinėti jau 
net tokius laiškus, kokių 
gaudavo kun. Žebrys prieš 
jo nužudymą. Vieną tokių 
laiškų kunigas įdavęs jau ir 
policijai. „Sandara” rašo:

”šiuo kartu kun. Žilinskas vi
sai nemetė jokios dėmės nei ant 
socialistų nei ant laisvamanių, 
bet sakė: 'Pasakysiu jums la
bai biaurų dalyką, kurį aš iki 
šiolei tylėjau, — sako jis. — 
jau pas mus atsiranda ir Kiau- 
lėnų. Netik Kiaulėnų, bet ir 
Kaulėnienių! Kun. žebrys gau
davo juodašimtiškus laiškus ir 
tapo nužudytas, dabar aš gau
nu tokius laiškus ir vieną iš jų 
įteikiau policijai.”

Nepatenkinti kun. žilins-, 
ku parapijonįs buvo kreipęsi! 
andai į pirmeiviškas draugi- •II

paaiš-.

nešąlu 
nei

nais.
Kaip gi teisinga ta socia

listų filosofija, kad visi žmo
nių gyvenimo nuotikiai kįia 

ekonominių prežasčių!

i SU

i

kad Klimaitis yra vėjo jas, kviesdami jas į kovą su 
neitas ir pamestas žmogus. Ji- kunigu, bet draugijos to pa
sai 1905-6 metais pagarsėjo kvietimo nepriėmė,

ŠELPIMO PINIGAI MO
NARCHIJAI VYKINTI.
Mes jau rašėm, kad kleri

kalai atsisako duoti atskai
tų už surinktas „katalikų 
dienoje” aukas nukentė.iu- 
siems nuo karės lietuviams 
šelpti. Kuomet pareikalau
ta paaiškinimo, kiek išviso 
tą dieną pinigų buvo surink
ta ir kur kunigai juos padė
jo, tai „Garsas” atsakė, kad 
kunigai „mokėjo tuos pini
gus surinkti, mokės ir su
naudoti.”

Dabar pradeda aiškėti, 
kad tuos pinigus, kuriuos 
visuomenė aukavo alka
niems Lietuvos vaikams šel
pti, kunigai vartoja steigi
mui- vokiškos monarchijos 
Lietuvoje. Apie tai rašo 
„Tėvynė” 33-čiam numery
je:

"...turime rimtų žinių, jog tą 
dieną surinktos sumos, pateku
sios išskirtmon kontrolėn ku
nigų Olševskio, Purickio, vysk. 
Karevičiaus ir kitų ją šalinin
kų, esančios buk pavartoja
mos ne nukentėjusiems šelpti, 
bet tų žmonių politikai remti, 
—'o kas nežino, kad tų kunigų 
'politika’ yra griežtai priešinga 
Amerikos lietuvių troškimams 
ne kartą jau užniktiems mu
sų seimų rezoliucijomis ir! 
spaudoje. Ji yra griežtai prie->

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on August 
2S, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

KLERIKALIZMO PUOLI
MAS PO KARĖS.

„The Evening Transcript,” 
vienas rimčiausių Bosto
no buržuazijos dienraščių, 
išspausdino įdomų straips
nį apie klerikalizmą. Straip
snio autorius, teisių dakta
ras William T. Ellis, tvirti
na, kad po karės klerikaliz
mas turės pulti. Kartu su 
klerikalizmu . turės pulti ir 
bažnyčia. Kaipo pavyzdį 
Ellis nurodo Rusiją. Sako:

"Klerikališka politika Rusi
joj suparaližiavo bažnyčią. 
Rusijos žmonės iš prigimimo 
yra labai dievobaimingi. Jokia 
kita šalis, jei bent viena Indi
ja, nesusilygins su Rusija die
votumu. Prieš karę iš Rusijos 
atvykdavo Į Palestiną daugiau 
piigrimų, negu iš visu kitų 
krikščioniškų šalių paėmus 
krūvoj. Maskoliai jau pa- 
pagarsėję savo misticizmu, lš- 
skirus nedidelę revoliucionie
rių ir inteligentų grupę, milio- 
nai caro valdinių nežinojo, kas 
tai yra netikėjimas. Kuomet 
kilo revoliucija, prievartos 
ranka bažnyčios visai nepaly
tėjo.

"Bet kunigija laikėsi nuo 
žmonių judėjimo iš tolo. Ji bu
vo autokratijos išsišakojimo 
dalis. Augštesnėji dvasiški j a 
politika tik ir kvėpavo. Baž
nyčia buvo valstybės Įrankis, 
ir Įrankis naudojamas tankiai 
labai nešvariems tikslams. 
Liaudis turėjo begalo daug 
skriaudų prieš dvasiškiją, ku
ri atlikdavo policijos darbą, 
platindavo prietarus, palaiky
davo tamsumą ir tuos tamsius 
žmones paskui be pasigailėji
mo plėšdavo.”
Ir šiandien Rusijos bažny

čia stori žmonių apleista ir 
diskredituota. Minios te
bėra da dievobaimingos, bet 
bažnyčios jos jau neapken
čia. Rusijos bažnyčia puolė 
dėlto, kad jos buvo vadai 
daugiau klerikalai,negu mei* 
lės artimo skelbėjai. Jie sėjo 
tarp žmonių neapykantą, jie 
kurstė tamsius savo parapi- 
ionus prieš socialistus,jie už
ardavo žydų skerdynes, jie 
.ėjo kartu su juodašimčiais, 
jie draudė darbininkams 
skaityti pirmeivišką litera
tūrą, jie gąsdino juos vel
niais už prigulėjimą prie re- 

.voliucinių organizacijų, vie- 
‘nu žodžiu — jie buvo profe
sionaliai klerikalai.

Tokį pat klerikalizmo ti
pą p. Ellis mato ir Amerikoj. 
Jis sako:

"Klerikalas yra profesiona
lia bažnyčios, sektos ar tikėji
mo proponuotojas. Jisai .vi
sur kiša tikėjimą ir nori, kad 
visur vadovautų kunigai arba! 
jų įtekmė. Iš bažnytinės poli-'

Kada visi tremtiniai galės 
grįžti?

Šiomis dienomis buvo at
vykęs Riežicon iš Vilniaus 
Centro Komiteto Įgaliotinis 
Bagdonas (studentas) 
tremtinių reikalais. Mano 
užklaustas, kuomet bus grą
žinami tremtiniai iš Rusijos 
—atsakė: tik po visuotinos 
taikos.

Vokiečių valdžia -bijosi, 
kolei „SUTVARKYS” Lie
tuva, Įsileisti „socialistų” 
(kabėse), o apie internacio
nalistus nėra nė kalbos.Nors 
tiesą tariant, jisai sako, ir 
mes bijomės bolševizmo-in- 
iei nacionalizmo, nes dabar, 
girdi, mes da nesusitvarkę 
ir užtenka šiokios-tokios a- 
gitacijos,a kaip žmonės be 
atodairos puls į internacio
nalistų glėbį. Todėl „męs” 
„jų” neįsilejsime.

Paskui aš užklausiau:
Kaip tai, jus sakote, kad 

baisi inteligentijos stoka ir 
jų nenorite...

— Mes, 
duosime vokiečių valdžiai 
surašą žmonių, kurie tuo
jaus turi būti sugrąžinti 
Lietuvon.

Jeigu kas norite, galite at
važiuoti, paskui iš Riežicos 
galima prasprukti Lietuvon. 
Iš Riežicos reikia paduoti 
prašymą komendantui, kad 
išleistų išvažiuoti Lietuvon 
— tai prasitęs 2-3 savaitės: 
kol padaro „užklausimą,” ar 
„toks” ir „toks” yra gyve
nęs toje vietoje, kur prašosi.

— atšovė 
vokiečių

pa-

re-

Susižinojimas su Vilniumi 
(Lietuva.)

Iš Minsko rašoma:
Ryto metu vėla žmonių 

būrelis traukia Rusijon —
>era proga ten kelis žodžius 
tarti. Vokiečiai jau palen
gva viską ima į savo rankas. 
Lietuvon uždraudė važiuoti.
Norinčius sprukti per „oko-

Ii___ n r___ i__x _ •__
k» ■ — m^m .-m m■ ■ ■■ m m,

I PASTABELES į Į pus” šaudo,‘bet vistiek viso- • —• t irime hunais žmonai slanka; i kiais budais žmonių slenka 
■' tenais. Skaitau . vokiečių 

dienraščius. Vis daugiau ir
žmonės apkalba^ d. Balsi, daugiau randu žinių apie 

kad jam būnant VI rajono lietuvius. Porą straipsnių 
sekretorium neišpuolė pa- dedu čia tau, vieną vokiečių, 
čiam pasistatyti save pir-į antrą lenkų kalba. Rašo buk 
mutiniu kandidatu į sąjun-: lietuviai patįs supranta, kad 
afos delegatus, kada konfe-: -įar nesubrendo... prie sovie- 
rencija pirmutiniu namina-j :o gyvenimo ir lygiai to ne- 
vo d. J. P. Rauiinaitį. ; nori ir netrokšta. Apskritai

Turbut d. B. truko kelete; matyt, kad tenais gyveni- 
ar keliolikos balsų lygi iš- į mas nevisai apmiręs. Da- 
rinkimo Į delegatus, nes jis: rau daug pastangų užmegsti 
7 d. liepos atvažiavo į C am- ryšių su Lietuva, bet ligšiol 
bridge ant 71 kuopos susi- v-js nepavyksta. Bandysiu 
rinkimą su agitacija už savo vokiečių kareivius, rasi r *• • . • • v .rinkimą su agitacija už savo _ _____ __________,___
kandidatūrą. .Panaši politi-- ^įg-tas ir išeis.

į Aš dabar darbuojuosi vie- 
; tos rėdvbos savivaldoj. Kol 

. 'kas vokiečiai dar neišvaikė. 
Šaukiame gudų krašto visų 
savivaldų Įgaliotinių suva
žiavimą, kuris spręs gudų 
Steigiamojo Susirinkimo 
šaukimą. Kas išeis—neži
nia. Vokiečiai dar atsako 
nedavė. Gudai jau su Vil
nium, regis, ryšių turės, tik 
per Ukrainą.

Tolima kelionė.

ka išrodo tikrai republiko-į 
niška. Bolševikas.

Musų visuomenei yra tris 
sriovės: klerikalai, tautini?, 
kai ir socialistai. Visos tos 
sriovės savyje da dalinasi i 
dešiniuosius ir kairiuosius. 
Pas socialistus kairysis 
sparnas pradeda skilti da į 
kairesnę ir dešinesnę frak
ciją, kurių vienos priešaky
je stovi d. Paukštys, kitos gi 
Šukys. Šukio frakcija tur
but netrukus da sušukęs.

J. P. R.

KELEIVIO” SKAITYTO
JŲ žiniai.

Sulyg nauju pačtus taisyklių mes 
turime mokėti pačiai už visokius pa
skelbimus daug brangiau negu už- 
s kai tymu ir žinias, todėl ners ir 
"Keiėirio" skaitytojams apgarsiid- 
mus talpyt dykai negalime. Už viso
kius pagarsinimus mes skaitome po 
2e. už žodį pirm* sykį. Jeigu tą pati 
apgarsinimu nori patalpint kelis sy
kius. tad už sekančius sykius skaito
me žodį po ljįe.

Todėl, kurie siunčiate kokį nors ap
garsinimu, j laikraštj jeigu norite, 
kad apgaruinimas greitai tilptų laik
raštyje. kartu su apgarsinimu pri- 
siuskite ir mokestį, tad apgarsinimas 
tilpa arty minusiame numeryje.

Taipgi ir visokios kuopos ir Dr-stčs 
kurios siunčia kokius nors balių ar 
pikniku apgarsinimus arba šiaip ko
kius nors pranešimus, malonėkite 
prisiųsti kartu ir mokestį, kitaip ap- 
gamiaimai gali ausivėlint.

Su augžta pagarba.
•KELEžVitr ADMIN.

25S Rroadnay. So. Boston, Mass.

Bendras stovis.
Vėl iš Minsko pranešama: 
Rasi nusistebėsi, kad ir 

dabar mano laišką gausi dar 
ne iš Lietuvos, ypač kuomet 
žinai, kad tiek daug turiu 
noro pasiekti Lietuvą. Ma
tai, vokiečiai ir nūdien da 
neleidžia. Daug žmonių 
pėsčiomis net savo guštas 
pasiekė, bet dėlto iš namų 
juos vėla čia sugrąžino. Ly
giai ir jokių ryšių su Lietu
va negalima užmegsti, net 
laikraščių gauti. Čia sėdėti 
begalo ilgu, nuobodu. Jau 
Minskan vokiečiai atsiuntė 
savo ”policmanų”, laikai ly
giai toki, koki prie Nikola
jaus II buvo. Tik dar reikia 
pridurt, kad ką tik galima iš 
žmonių atimti, viską atima 
.ir veža Vokietijon. Net žmo
nes ir‘tuos rekvizuoja ir ga-

bena darbuosna. Kareiviai 
vokiečiai plėšia, vagia ir tuč 
tuoj čia parduoda, net ark- 

, liūs. Valsčiuose dvarinin
kai paskirti viršaičiais, tei
sėjais ir kitais „cinais.” Įsi- 

, vaizdink, kas dabar kaime 
, dedasi, ypač žemę padalinus, 

ką dvarininkai daro su ūki
ninkais?! .Och, nelinksmos 
naujienos! Nejauku!

Kas rusų žemėj girdėti, 
čia nieko nežinome, nes jo
kių žinių negauname. Vien 
tik vokiečių žiniomis minta
me.

Pinigų Minske nėra, algų 
niekas niekur nemoka, sun
ku ir gyventi. Mėsos sva
ras jau 6 rubliai., duonos — 
2 rubliai, cukraus — 6 rub., 
kerosino suvisu nėra, mui
las ir išnyko. Sunku įsivaiz
dinti, kas bus už mėnesio, 
antro? Čia daugybė yra be
darbių, o darbo jokio. Trem
tinių esimas dar baisesnis- 
nis, pinigą nėra, produktų 
irgi nėra. Jau ligos siaučia.

Kai matome, neperko- 
kiausios ateina žinios. Vis
kas netaip yra, kaip tikėjo
mės, taikai įvykus, bus. Gai 
ir dabar butų buvę kitaip, 
bet toji „taika’’ tremtinių 
grįžimo reikalą nutylėjo. O 
nutylėjo sąmoningai. Vo
kiečiai nenori, kad visi grįž
tume Lietuvon, Į Vilhelmo 
panosę. Ir gal teisingas yra 
tojo- iš Vilniaus atvažiavu
sio Riežicon atstovo saky
mas: grįšime „tik po visuo
tinos taikos.” Dabar jie Įsi
leidžia tik tuos, kuriems 
duoda „čystatos” pasą jau 
dabar vokiečių tarnai: ku
nigai, tautininkai ir apskri
tai buržujai, štai iš Pskovo 
gavome fon štanger’o Įsa
kymą (paskelbtą 29 kovo 
1918 m.), kurį visą dėl vie
tos stokos negalime Spaus
dinti. Iš jo išimame tik šias 
vietas:

”1. Visi tremtiniai iš ry
tų kraštų nuo užimtųjų vo
kiečių kariumenės vietų 
(vadinasi iš Rusijos—Red.), 
turi lig 5 balandžio sugrįž
ti Į gimtinę, jei jų nesulaiko 
svarbios priežastįs;...

„2. Tremtiniai iš vietų, 
užimtų vokiečių kariumenės 
po 18 vasario 1918 m. (tai 
yra, iš Kuršo, dalies Latvi
jos ir kita 
suomet grįžti Į gimtinę. Tuo 
tikslu jie privalo kreiptis Į 
tam tikrus tremtinių komi- 
-tetus jų tiems kraštams pri
gulėjimo patikrinimui;...

''3.- Tremtiniams iš vietų, 
esančių vakaruose nuo kraš
tų užimtų vokiečių kariu
menės po 18 vasario 1918 m. 
(tokia yra Lietuva — Red.), 
leidžiama paduoti į tam tik
rus komitetus pranešimus! 
(zaja vieni ja), kad jie nori 
grįžti į gimtinę. Tremtinių 
komitetai štuos pranešmus 
Įduoda kas sąvatė šeštadie
nio vakarais Pskovo paspor- 
tų skyriui. Pasportų sky
rius išgaus iš vyriausiojo 
armijos vado leidimus. Pas
portų skyrius duos komite
tams paduotų pranešimų 
gautus rezultatus.”

Taigi, leidžiama paduoti, 
ir ką norės vyriausias va
das, tą įsileis. O jis vienas 
visų nepažįsta. Jam dėlto 
padeda košti musų buržua
zija.

Matome, laisvo grįžimo 
nėra. Visi grįžti negalime. 
Grįžta tik kai-kurie, kuriuos 
sužino, kad jie „ištikimi’’ ir 
nepavojingi. Dėlto, kas ne
galime dėl pinigų stokos 
laukti tų „teiravimųsi,” kas 
nesijaučiame, kad per koš
tuvą išlįsime — dar pakęski 
me. Gi kas turi ir skatiko ir 
dedasi "neįtartu” gali grįž
ti, nors nežinia, kas bus Lie
tuvoje. Gal ten reikės stoti 
į vokiečių kariumenę, gnl 
reiks eiti darbų?

„Naujoji Lietuva.”

?•••

Red.), gali vi-



KELEIVIS..

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMASKas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

PHiLADELPHIA, PA. 
Klerikaiiška tieskalbyste.

Rugpiučio 18 d. vietos 
Lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos dūšių ganytojas, 
nuo altoriaus atsisukęs pa
skelbė: 'Tštikimi parapijos 
sūnus ir dukterįs, po sumos 
neišsiskirstykite, tik eikite 
bažnyčios svetainėn, kur bus 
prakalbos.” Matomai tų 
ištikimų "parapijos sūnų” 
tėvelis visgi neperdaugiau- 
siai turi, nes po sumos tuo
jau prisikimšo kliubai, kur 
skamba parapijonams malo
niausia muzika — karčemi-! 
nis klegėsis ir stiklai, gi baž-J 
nytinėn svetainėn susirinko į 
visai nedaug.

Ant pagrindų 
kunigo išgarsintas ir "geo
logijos daktaru” ištituluotas 
A. RaČkus, kuris visų pirma 
pasiklausė, ar daug čia yra 
susirinkusių "socialikų?” 
Negavęs jokio atsakymo, 
pradėjo savo prakalbą, ku- į 
rią čia noriu paminėti, kad 1.. 
parodžius klerikalų begė
diškumą.

Račkus pradėjo išparodi- 
nėti lietuvių-katalikų prie
šus. Pirmutiniu tų priešų 
p. Račkaus buvo nurodytas 
Rusijos carizmas, kuris ne- H , Tas-tiesa. Socialistai damas 
uknetuv-ams laisvę buvo vi-:yra di(t?iausiais ir ne-pusiau. 
da uždmideT’kad oalafcti'atlaidžiais P™šais visų me-. Anais metais perkūnas 
clą užu audęs,, ai paJi J t. žmonių išnauuotojų ir čia trenkė i lenku kataliku
žmones mdziausioje tamsoje .muįkint()Jlb % pne toa gl.a. bažnyčią ir‘suard^ joje var: 
11 nezn.ej. . jžiosios kompanijos kaip tik genus. Vadinasi, senas Lie-
~ Kasgi tą faktą gali užgin- save priskaito ir mūsiškiai tuvių Dievas matomai galin- 

’ti? Nieks! Račkus tai klerikalai. Taip, socialistai gesnis už žydišką katalikų 
pripažįsta. Jei taip, tai ko-. klerikalams yra didžiau- Dievą, nes to Dievo namus 
dėl jis nepasakė, kad kuni- ‘siais priešais. savo galybe naikina, o.ka-
gai-klerikalai šitą lietuvių; Qa] dabar Račkui bus aiš- talikiŠkas Dievas, jeigu tik 
didžiausi neprietelių cariz- įU) kiek jo prakalboje žmogus nepritaiso prie bok- 
mą taip uoliai rėmė ir gynė, yra tiesos, liogikos ir pado- što perkūnsargio, neturi jie- 

rumo. Netikiu, kad tasai gos savo namus nuo Perku- 
begėdis iš to sulyginimo nio- no apsaugoti.
i.ju... r; • Anglekasic Sūnūs.

puolėsi Į glėbi, pažadėdami PHILADELPH1A, PA. dolerių, tai ir dabar 
ir visą Lietuvą ;

Taip, kaizeris yra žmonių 
laisvės priešu, o musų kleri
kalai yra netik jo garbinto
jais, bet ir bendradarbiais, 
gelbėdami jam jo plėšrius 
tikslus atsiekti.

Tolimesniais lietuvių prie
šais, anot Račkaus, yra žy
dai. Tas tai jau nč naujiena, 
kad klerikalai, o su jais sy
kiu ir Račkus jei tik turėtų 
galią, tuojaus pradėtų orga
nizuoti juodašimčių gaujas, 
| kad padarius žydu skerdy- 
! nes, kaip kadaise Puriškevi- 
jčiai, nes juk ii mūsiškis kun. 
1 Petraitis paskelbė, kad žy
dai žmonių kraują savo ma- 
coms vartoją, tuomi juoda-

Joną, seserį Oną ir kitus. vainiką. O kadangi laidotu- 
Nors velionis buvo laisvų vės atsibuvo panedėiį, 19 d. 

minčių, bet pagal giminių rugp., tai visa dr-stė savo 
bet išrinko 

6 narius prie karsto.
čia reikia pastebėti, kad 

apsiėmė 
žino-

ST. LOLTS, MO.
Iliuslrimtos protekcijos.
Rugpiučio 14 d. čia buvo 

šv. Kazimiero Draugystės 
parengtos iliustruotos pre- 
lekcijos, kurias atliko moks
leivis Tadas Kučinskas.

Pirmu vakaru paveikslais 
ir tų paveikslų nuosakiais 
aiškinimais prelegentas su
sirinkusiems klausytojams 
išaiškino šventos Inkvizici
jos baisenybes, antru vaka
ru paveikslėliais ir jų reikš
mės išguldinėjimais Išaiški
no daug astronomijos moks
lo patyrimų.

Turbut delei kai-što oro 
publikos buvo nedaug, bet 
tie, kurie atsilankė, iš pre- 
iekcijų išsinešė nen.aža dva
sinės naudos. Geistina dau
giau tokių prelekcijų.

Prelegentui paraginus ra
šytis Į Lietuvių Laisvamanių 
sąjungą, kad bendromis spė
komis griovus senų prieta
rų ir tamsos mūras, prisira
šė 10 narių, sutverdami kuo
pą. Tuojaus likosi išrirkta 
tos naujus kuo{X>s valei;. La ir 
padėtas pirmas relkaikcgc^ 
K sopos gy venimui pamaus.

LSS. 44 kuopa, nors na
riais neskaitlinga ir d 
įvairių kliūčių jai stoja 
kelio, bet visgi žingsnis 
ŽAgsmv žengia pl’iiijii.

Rugpiučio 10 u. likosi 
šauktas kariumenėn darbš
tus vietos veikėjas Baltrus 
Šidiškis. Draugai linki jam 
sveikam garbingai grįžti iš 
tos sunkios pasaulio kovos.

J. K. D.

; Katinas butų pasmaugęs ; kunigo grąsinimų nelabai 
nuogąstauja. Kuo visa 

• ta kova užsibaigs — kol-kas 
1 nežinia, tik tiek galima pa- 
i sakyti, kad tėvelis patval
džiu viešpačiu musų parapi
joj visgi nebus. Jis netik pas 
parapijonus, bet ir net pas 
savo gaspaainę užuojautos 
neturi.
LMPS. 15 kuopos piknikas.

Rugpiučio 11 ei. buvo pas 
Klimą po medžiu LMPS 15 
kuopos parengtas piknikas. 
Susivaziavęs jaunimas gra
žiai pasilinksmino. Progre- 
systes išplatino daug "Mo
terų Balso”. Musų pre-gre- 
sisčų triūsas šiuo kartu ge
rai apsimokėjo, nes piknikas 
joms davė kelis desėtkus do
lerių pelno.

Pakėlė darbininkams 
mokestį.

Nuo 12 d. rugpiučio Ame- 
rican Brass and Copper Co. 
bendrovė pakėlė darbinin
kams mokestį — !■_- centų 
valandai, tokiu budu dabar 
mažiausia mokestis naujam 
darbininkui bus $3.85 Į die
ną.

Darbininkai čionai neor
ganizuoti, kad nesiorgani- 
zuorų, tai ir pakelta jiems 
mokestis. Mat jau prieš mo- 
kesties pakėlimą visi pra
gyvenimui reikalingi daik
tai keliais centais pabrango. 
Pakėlimu algos kapitalistai 
stengiasi darbininkams ap
dumti akis ir intikinli, kad 
kova nėra reikalinga. Fak
tas gi palieka faktu, Kad jie 
viena ranka duoda darbi
ninkui skatiką, kita gi ran
ka atima iš jo dolerį, 
pitalistai turi šimtus 
riaušių būdų darbininkams 
išnaudoti, o darbininkai per- 
tamsųs, kad savo išnaudo
tojų gudrybes supratus.

4 S. Z.

vaiką.
Uzpercitą sąvaitę kertėj 

Front ir Brown gatvių sep
tynių metų vaikas norėjo 
pagązdinti praeinantį didelį 
katiną, smarkiai šoko prie 
katino, bet šis vieloje nusi
gandus ir šokus bėgti, staiga 
atsisuko ir vienu šuoliu už
šoko vaikui ant krutinės, su
leisdamas nagus ir dantis 
vaiko gerklėn. Be abejo, 
vaiką butų paplovęs, tik arti 
tos scenos esantis policma- 
nas greit šoko vaikui pagal
bon ir piktą kaliną šuviu iš 
revolverio patiesė ant že
mės.

Apdraskytas vaikas reikė- 
. , ,. . jo nugabenti i ligonbuti.zeniinaamas lietuvius viso guv0 Ld katinai

civilizuoto pasaulio akyse. buv0 Msiinęs -
Ketvirtą ..... . . ........

tarpe vietą, Račkaus nuro
dymu, užima lenkai, ir tas 
nėra stebėtinu, nes žinome J 
kad klerikalai yra neapv- Perkūnas sugriovė lietuvių 
kautos auklėtojai, kad delei 
tos tautų neapykantos gale-į 
tų kilti tautų savitarpinės 
skerdynės, kas klerikalams

I.

i

r.orą palaidotas su bažnyti- narį nelydėjo, 
nėmis ceremonijomis.

Musų kuniguziai ir jų su
klaidintos davatkos laisvai prie grabo nešimo 
manančius vadina gyvuliais, 
bet kuomet gerai užmek 
tai ir tokius palaidoja kaipo ti, bet nepaisė, 
"geriausius katalikus.” 
na, kad pinigas pas kun 
galingas, kad ir "gyvuliais 
vadinamus žmones pervęr 
čia gerais žmonėmis.

A. a. V. f.................
klausė prie vietinės 
K. Keistučio Dr 
kuri paaukavo gyvų gėiių

visi laisvamaniai, nor 
ėta, jo, jog reikės Į bažnyčią neš- 

bile tik pa
lšei- tarnauti savo mirusiam dr- 
taip gui. O kuomet laidojamas "M - -

• ;
- i

’i
Didzbalis pri-;

j) L. į 
angy stes, ■

narys be bažnytinių apeigų, 
tai randasi ir tokių narių, 
kurie ištolo purtosi. Taipgi 
pagalvokite, pas kuriuos 
daugiaus artimo meilės bei 
žmoniškumo ?

Liūdnas.

pasiroue šimtišku savo žingsniu pa- ; Iv.. .. . . . 1

.. . . . ----- r--------Vaikui gy-
netuvni _ pnesų Vasti tikimasi išgelbėti.

A. A. Garliauskas.
FOREST LITY, PA.

I

bažnyčią.
Rugpiučio 14 dieną ti

kinčiųjų Į prietarus žmonių 
man.snnu dievulis supykęs

Tečiaus, anot Račkaus, di- užleido ant jų šv. Juozo baž- 
■ džiausiais priešais yra sočia- nyčios perkūną, kuris trenk- 

perplėšė bažnyčią

j matomai yra labai geistina. ant petuvįu kataliku.
aug 
ant 
po

pa

Ar galima yra Nepriklausoma 
Lietuvių Valstybe?

Vokiečiams laikinai suda- kilometrų žemės. Daugiau- 
rius savo kolonialiais tiks-! šiai susispiečiusių lenkų 
lais taip vadinamą "Milita-į randame Vilniaus paviete,

kad kun. Dambrausko lupo
mis užreiškė, jog persekioja
mi lietuviai neturi teisės ca
rui priešintis, nes jis yra 
Lietuvoje tikru šeimininku, 
gi patįs lietuviai tik jo kam
pininkai, kuriems tinka tik 
caro susimylėjimų maldauti,’ 
o ne šiaušties prieš šviesiau-! 
si, išmintingiausi viešpatį 1 
carą! Kodėl Račkus nieko; 
nesako apie tą faktą, kad! 
1905-6 metais kartu su ki
tom caro pavergtomis tau
tomis lietuviams prieš cariz 
mą sukilus, lietuvių katali 
kiškoji kunigija visas ____
juodas spėkas dėjo, kad to gėdiškus.jų šmeižtus sąžinė 
budelio caro valdžią ant iie- neleidžia pasilikti netarius 
tuvių palaikius ir apgynus? j žodis, kad šitų šmeižtų biau- 
Kodel nieko nesako, kad vi-.rūmą nurodžius. ranku neb-viunia
sos Lietuvos Vilniaus Sei-, Darbininko 91 numery,; r>. 51 „ ;vivn rv
mas 190o metais nutarė.tūlas jo korespondentas ra-,A,ltan0 D1.jos nepapraslas 
pnes caro valdžią kovoti, o so: Pereitą metą Michel-;su3irlllk;inaSi Kad sutaikius 
kunigija tą visos Lietuvos sonas važinėjo po miestus, nai^us kurie pa -
nutarimą pirmutinė sulaužė, i pardavinėdamas knygutes, ’ staruoju laiku dėl menknie- 
———,””>ijos-ir sakinėjo, jei pirks šias ,7^ praėjo

An-į knygutes, tei bus paliuosuoti ^ep+i Apai

ketų išvesti teisybę, bet ti-! 
kiu, kad kiekvienas protau-Į 
jantis žmogus galės aiškiai! 
matyt klerikalų • *_ 
tieskalbyste ir apvertins 
pačius klerikalus.

Prakalbose buvęs.

ANSOMA, CONN.
pakaliko Parapijoms save tėveliui ne-

H

MONTELLO, MASS. 
Atsakymas škapleminkui.
Nors ir skaitau sau perže- į 

ma polemizuoti su škapler-- 
' ninku organo koresponden- 

savo tais, bet skaitant tokius be

duoda daug valios.
čianykščios lietuvių pa

rapijos klebonu šiuo tarpu 
yra tasai pats dvasiškas tė
velis, kuris kadaise norėjęs 
"Keleiviui” amžiną atsilsi 
padaryti, bet tik nepasi- 

įsekė jam tas sumanymas. 
1 Šiandien jis norėtų viešpa
taut musų parap., bet ir pa- 
rapijonįs ačiū tokiems laik
raščiams, kaip "Keleivis." 
save žmonėmis jau skaito ir 

jsavo samdomam tarnui nuo-

Ka- 
gud-

pripažinus Seinų vyskupijos ■ ir sakinėjo, jei pirks 
administratoriaus kun.
tanaviciaus manifestą, ap- nuo kariumenės. 
skelbiantį mirtiną karę Lie-į __  '
tuvos revoliucionieriams, ir (lerninkas. Kada pereitais 
gelbėjo carui iškarti, išžudy- metais Michelsonas čia kal
ti ir ištremti tūkstančius ge-.bėjo, pats išklausiau jo pra- 
į'iausių Lietuvos sūnų, o pas- kalbos nuo pradžios iki galo 
kui lupomis kun. Laukaičio,jr nieko panašaus negirdė- 
užreiškė carui, kad Lietuvos i įau. Kada po prakalbai vie-

uoliausia kramolos klausė ar reikia registruotis, 
Michelsonas atsakė: "Ge- 

užsiregistruoti ir 
ramiai sau miegoti.”

vieni kilus pa- 
rt to taipgi buvo 

susirinkiman pakviestas ir
Tikras begėdis tas škap- klebonas, kad išduotu pilna

kunigija revoliucijos metais lias iš publikos atsistojęs pa- 

malšintoja”?
Taip, caras buvo Lietuvos riausia 

budeliu ir didžiausiu lietuvių 
naikintojumi, o musų kata- Taigi ar ne išmislas to škap- 
likiškoji kunigija buvo išti- leminko apie atkalbinėjimą 
kimiausiais jam tarnais ir 
bendradarbiais jo kruvinuo
se darbuose.

Eikime toliaus. Antim; 
Lietuvos priešu RaČkus at-; 
vaizdino Vokietiją. Pilnai i _ _ . _
sutinkame su Račkaus nuo- ir pasiliko slekeriais. 
mone, kad kaizeris yra ar
šiausiu priešu netik lietu- pasakė, kad socialistai, kal
viam, Liet. laisvei,bet ir viso po sąžiningi karės priešai, 
pasaulio neapkenčiamiau-! nebus karėn imami, tai rė- 
sias piktadaris, paskandinęs mesi pačios valdžios pasker 
milionus žmonių ašarose ir ' 
kraujuose. Visa tai tiesa. 
Tat kodėl RaČkus nieko ne
sako, kad šitam pasaulio bu- 
deliui kaizeriui musų katali
kiški klerikalai su vyskupu 
Karevičium priešakyje, ca
rui nuo sosto nugriuvus,

nuo kariumenės?
Žinau apie penkis uoles

nius katalikus, kurie niekad 
socialistų prakalbų klausyt 
neina, nei raudonų knygučių 
nepirko, o bet nesiregistravo

Jeigu kas iš socialistų ir

jbimu. Tas vienok likosi at- 
įmainvta, socialistai gi nie- 
ikur neragino žmonių nesire- 
gistruoti. Tai faktas! Ir 
akyvaizdoje to kaipgi nie
kingais denunciatoriais yra 
tie katalikiški škapiernin- 
kai. Kuršėnų studentas.

atskaitą, kiek yra si elos ir 
kiek jau už bažnvčią išmo- 
ketu. Vargšas tėvelis atsi
dūrė nelabai maloniame pa
dėjime, kada pamatė, kad 
visi ant jo biednos galvos ir 
tik keli už nelaimingąjį už
sistoja. Suprantama, kad 
kunigui negalint išduoti aiš
kios atskaitos ir drąsuo
liams nenusigastant jc gra
sinimų, susirinkime kilo 
"revoliucija”. Kunigas ban
dė pavartoti savo fizišką 
spėką ir išmesti iš susi rinki
mo vieną žmogų, bet naba
gas pamatė, kad per^’lpnas 
stoti prieš visus su kebais 
tavo pasekėjais, tai nors 
apreiškė, kad šv. Antano 
draugystei bažnyčios skiepe 
daugiau negali būt vietos, ir 
susirinkimas likosi uždary
tas.

Šv. Antano Dr-ja kunigui 
likosi "bedieviškiausia” nuo 
to laiko, kaip didelė balsų 
dižiumą nutarė iš savo kon
stitucijos išmesti inkvizici
jos liekaną — ausinės išpa
žinties priversLinumą. 
Draugija yra bažnyčios 
pastatymui aukavusi 1,000

savo

LAWRENCE, MASS. 
Progresysčių piknikas.
Rugpiučio 17 d. socialistų 

kempėj buvo LMPS. 2-ro 
rajono surengtas piknikas. 
Žmonių susi važiavo gana 
daug, automobilių iš apielin- 
kės miestų privažiavo, tarsi 
per Šventą Oną Alvite veži
mų. Susivažiavo daug gra
žaus jaunimo ir gražiai lai
kas praleista. Progresys- 
ičs iš pikniko turės pelno.

Tautininkų piknikas ant 
kapinių.

Rugpiučio 18 d. vietinė T. 
M. D. kuopa turėjo savo pik
niką. Keisčiausia bene bus 
t ai,kad tą savo pasilinksmi
nimą musų tautininkai pa
rengė ant "TautOb-kalaii- 
kiškų” kapinių, tarsi instin
ktyviai traukiami prie tos 
rietos gyveninio bėgio ski
riamos jų idėjoms.

Mat pasirinko tą vietą 
ueito, kad ten galima raugs
iąs traukti. Pi isigabeno bač
kučių, prisiėmė muzikantą 
su armonika, ir prisigėrę, 
ant kapinių prisišoko pri* 
armoniko muzikos. Tikrai 
tautiškai.
Vaikų draugijėlės reikalas.

LSS. 64 kuopa yra nuta
rusi organizuoti vaikų drau
gijėlę, kad įsteigus vaiku
čiams lietuvių kalbos, rašy
bos, dainų ir žaismių mokyk
lą. Tuo tikslu kuopa saukė 
visuotiną tėvų susirinkimą 
25 dienai rugpiučio, bet dei 
tūlų pridfeasčių tąjį susirin
kimą perkėlė 1 rugsėjo die
nai. Geistina, kad tėvai ir 
molinos, su savo vaikučiais, 
kuriuos nori pamokyti mi
nėtų reikalingų musų priau
gančiai kartai dalykų, susi
rinktų 1 rugsėjo, socialistų 
kempėj kuoskailiingiausiai 
ir šitą bendrą reikalą ap
svarstytų.

SCRANTON, PA.
Tautiškos bažnyčios stovis.

Liepos 13 d. vietos Lietu
vių tautiškos bažnyčios pa
rapija turėjo savo išvažiavi
mą į Music Lake paežerę. 
Tą dieną oras buvo puikus, 
ekskursijoj dalvavo daug 
žmonių ir parapija pelnė 
$350.00.

Liepos 27 ir 28 ta pati pa
rapija turėjo prie bažnyčios 
šventoriuje po medžiais va
karinius piknikus, kur par
davinėjo šaltsmetonę ir žai
dė gražius žaislus. Pikni
kai davė pelno 116 dolerių.

Lietuviai parapijoms la
bai džiaugiasi nusikratę Ro
mos trusto jungą. Parapi
joj viešpatauja gražus su
tikimas, savo parapijinius 
reikalus žmonės palįs veda 
ir žino, kad jų turtas nėra 
atiduodamas svetimtau
čiams. Parapija žino kiek
viena centą, kur ir kokiemsC fe f

reikalams yra išleistas.
Parapijos komitetas susi

deda iš užsitikėtinų darbš
čių žmonių. Parapijos tur
tas apskaitomas ant 25,006 
dolerių, o skolos parapija 
turi jau tik 6.500 dolerių. 
Parapija įsteigta tik keturi 
metai tam atgal. Už gražų 
parapijos stovį priguli cįė- 
ka musų gerbiamam klebo
nui kun. Žvalieniui, taipgi ir 
vyskupui Mickevičiui, kuris 
nemažai vra triūso padėjęs, 
steigiant šitą parapiją ir 
numetant nuo musų sprando 
Romos jungą. Bačių Juozas.

NORWOOD, MASS. 
Vis liūdnos naujienės.

Da nespėjome apgailėti 
mirusius draugus, D. Povi- 
lionį ir S. Vaikasą, o štai ir 
vėl traginga mirtis patiko 
Vincą DidžbalĮ.

Eugpiučio 17 dieną beva
žiuojant jam iš darbo, paga
vo automobilius ir taip sn a- 
rkiai užgavo, kad po 20 mi- 
nutų kankinimosi nelaimin- 
gasai pasimirė.

Velionis gimė Suvalkų 
gub., Naumiesčio pav., Griš
kabūdžio miestelyje. Mirė 
sulaukęs 37 metų amžiaus, 
palikdamas didžiausiame 
nuliūdime savo moterį Mari- 

A. Mavim. joną, senelę motiną, brolį

ervervvaltung Litauen,” mu-įkur jie sudaro 63.6 nuošinr 
siškiams imperialistams pa-; 
simatė, kad Įsteigė Lietuvos! 
valstybę ir jie kreipėsi prie! 
kaizerio, kad tasai tik duo
tų savo princą Lietuvai už 
karalių ir jau musų impe
rialistų svajonės taps tikre
nybe.

Imperialistų svajonės gal lenkams, 
per tai ir išsipildytų, tik ne ! f 
tų tautininkų, 
yra ”tautos” 
mas ir laisvė. 
Lietuvos valstybę kaipo Vo-j 
kietijos vasalą, tai ir tokiai 
valstybė da nebūtų "lietu-: 
vių valstybė.”

Jokia šių dienų valstybe’ 
nėra tautinė valstybė. Ga
na pažvelgti į kariaujančių 
valstvbiu kariumenės, kad 
įsitikinus, kad kiekvienos 
jų eilėse susispiečia netikį 
įvairių tautų, bet net ir įvai
rių rasių žmonės. Kiekvie
na valstybė — tai atskira 
tarptautinė. Musų imperia
listai nei mažiausiai neatsi
žvelgia į tatai, kad Lietuvos 
valstybėje valdančiąja tauta 
butų ne lietuviai. Jiems tas 
visai ir nerupi. Jiems nori
si tik valstybės. Dėlto . jie 
sykiu su jiems pritariančiais 
tautininkais reikalauja Lie
tuva nepriklausomybės. So
cialistai gi reikalauja tik ap
sisprendimo teisės. To rei
kalauti socialistams leidžia, 
jų principas, reikalaujantis 
pripažinti kiekvienai tautai 
lygių teisių.

Reikalaudami lygių teisių 
lietuvių tautai, mes neuž
mirštame, kad Lietuvoje ki-į 
tų tautų žmonių gyvena ne
mažas nuošimtis. Dagi ži
nome, kad Lietuvos valsty-!. 
beje lenkiškasis elementas! įteigus 
netik liktų, bet net ir dabar 
yra vieninteliu valstybiniai- 
konstruktyvių elementų.

Dalyką nušviečia statisti
ka Stolipino projekte, pa
duotame 1910 m. Rusijos 
Durnai delei Įsteigimo Lietu
voje žemietijų. Taja sta
tistika remdamos prof. E. 
Romer savo atlase išparodo 
sekančias skaitlines: Lenkų 
ir baltgudžių katalikų prieš 
karę Lietuvoje gyveno 
1,682,873. Toji skaitlinė su
daro 312 nuošimčiu visų 
krašto gyventojų. Rusų bu
vo 307,586, t. y. 5.7fy ; Rusi- 
nų-stačiatikių — 440,710 ar
ba 8.2% ; Lietuvių gi buvo 
1,799,101 arba 33.3% visų 
krašto gyventojų. Latvių — 
41,291; visų kitų tne pri
skaitant žydų), — 101,198. 
Lenkai-baltgudžiai apgyve
na 5 Vilniaus gubernijos va
karinius pavietus, Minskos 
gubernijos Novogrudko 
pavietą ir pietinius pavietus 
Suvalkų gubernijos apie ku
rios nacionalistinį charakte
rį matysime iš žemiau tilps- 
tančių skaitlinių. Minėti 
lenkai ir baltgudziai apgy
vena 79.398 keturkampiu

J IV O UI <4 O X

1 čius visų,to pavieto krikščio
niškų gyventojų.

Iš 113,899 keturkampių 
kilometrų ploto (neįskaitant 
Suvalkijos) lenkų nuosavy- 

. bėj yra 64,335 keturkampiai 
1 žemės kilometrai, kas reiš
kia, kad 56.5' < žemės priguli

l_'_v . „ '.** į Sulyg skaitlinių paduotų 
kurių idealu p. \V. Kaharo memoriale iš 

savaranku-i Suvalkijos 1917 m. persiųs- 
Net Įsteigus štame Varšavos Tarybai, 

lenkams priguli Augustavo 
pav., Suvalkų pav. dalis, 
Seinų ir Kalvarijos pavietų 
dikti šmotai. Priskaitant 
Vilkaviškio paviete Vysty
čio valsčių, kur sulyg to au
toriaus gyvena 1207 lenkų, 
išviso Suvalkijoj priskaityta 

j 174,096 lenkų, sudarančių 
61.5% visų tos gubernijos 

•j 1 gyventojų. Gi sulyg Varša- 
įvos Statistiško Komiteto 
j cenzo, padaryto 1912 me
tais, Suvalkijoj gyventa 650- 
010 gyventojų, iš tų lietuvių 
butą 343,580; lenkų — 148,- 
926; žydų — 76,571; vokie
čių — 36,302; rusų — 14,314. 

.Taigi lietuviai čia sudaro 
! 52.86 nuošimčius, lenkai 27.- 
; 52 nuošimčius. Lenkai visoj 
! Lietuvoj savo nuosavybėje 
i turi 140,000 keturkampių 
i žemės kilometrų, t. y. dau- 
igiau kaip 60 nuošimčių visos 
Lietuvos žemės.

Nenorime tikrinti, kad 
tos paduotos skaitlinės yra 

i pilnai teisingos, tečiaus 
negalima sakyti, kad jos la
bai tolimos nuo teisingų, 
nes jas maž-daug patvirtina 

i ir vokiečių padarytas su- 
I skaitymas.

Kokios butų pasekmės,
; ''nepriklausomą 

i Lietuvos valstybę” ir pano- 
! rėjos lenkams primesti lie- 
! tuviškajį nacionalizmą, tai 
! rodos nesunku permatyti. 
Kadangi, kaip minėjom. Lie
tuvoje lenkai yra valstybi- „ 
niai-konstruktyviu pribren
dusiu elementu, tai toj vals

tybėj jie visgi liktų”ponais,” 
gi lietuviai pavaldiniais.

šitoks gali būti išvedimas 
dalykan žiūrint nacionalis
to akimis. Tečiaus mes ne
tikime į nacionalistų svajo
nės išsipiluymą. Mes rei
kalaujame kiekvienai tau
tai kultūrinės nepriklauso
mybės tose etnografinėse 
rybose, kur kokios tautos 
žmonės gyvena. Reikalau
jame ne valstybės, kad joje 
viena tauta galėtų spręsti 
kitos tautos likimą, bet rei
kalaujame kiekvienai tautai- 
teisės pačiai savo likimui 
apsręsti.

J. B. S.

T.

Share & Share Alike
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KELEIVIS.
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da aš užsiminiau apie tavo, mas, taip kaip ir saulė, 
į tai tu pyksti.
i —Gali būt, vaike, kad aš man šneki, o mes darysim
į čia ne pagal kanstituciją iš- viską, kad socialistų laisvoj 
sitariau. Uskiuzmi užtai. Lietuvoj nebūtų. Ir aš, Mai- 
Misteiką kartais ir, kunigas ke, galiu duot iau savo gai- 
padaro, o ką jau čia kalbėt vą nukirsti, kad iš Amerikos 
apie paprastą griešninką. nei vienas bedievis į Lietuvą 

—Aš tau pasakysiu, tėve,' negalės j>arvažiuoti. Jeigu 
kad visas jūsų darbas, visi kitaip mes negalėsime klek* 
jusų pienai neįsileisti Lietu-'vieną šliuptarnį pažint, tai 
von socialistų, yra niekas darysim daktariškus tyrinė- 
daugiau, kaip tik vienas iš-jimus. Al ūsų biure yra du 
tisas "misteikas." Socialis- daktarai — Bielskis ir Šliu- 
tų jus išnaikinti negalėsit,' pas. Kaip tik ateis kas pa
neš pats gyvenimas juos sparto prašyt —tuojaus jam 
gimdo. Gyvenimas kas die- ir darysim operaciją. Biels- 
na eina arčiau prie socializ- (kis padarys masažą, o Šliu- 
mo,ir kasdiena atsiranda vis' pas ištirs kraują. Jis pa- 
daugiau socialistų. Visa žins kožną nedaverką, ba jis 
ateitis priguli socialistams. • pats buvo laisvamanis. Kaip 
Jūsų dienos, tėve, jau bai-'tik atrasim katrą užsikrėtu- 

i __2I • j

—Ai don ker, vaike, ką tu*

—Pasakyk, Maike, kaip tu 
mistini daryt po vainos: va- 
žuosi į seną krajų, ar ne?

—Kodėl tu, tėve, man to
kį klausimą statai?

—Aš, vaike, renku tas žir 
mias, kad musų informacijos 
biuras Vašinktone žinotų, 
ką į Lietuvą įsileist. o ką neJ 

—-O kas gi tam biurui gal
voj?

—Taip nekalbėk, vaike, ba 
tas apibrozija musų iforma- 
eijos biuro unara. Atsimink, 
kad aš prie to biuro irgi 
priguliu. O.juk ir kiti te
nai neprasti žmonės. Veik 
kožnas turi ciną — visi du- 
plimatai.

—Man tas visviena, tėve, 
ar jus vadinatės diploma
tais, ar jus vadintumetės šė
rikais.

—Jei tu taip kalbėsi, Mai
ke, tai mes ir tavęs į Lietu
vą neįsileisime.

—Aš jūsų leidimo ir nesi
klausiu, tėve.

—Be musų pazvalenės, 
vaike, niekas negalės kra- 
jun sugrįžti. žinau, kad 
jus, socialistai, darot iš mu
sų iuokus. aie jus pamatysit, 
kad čia juokų visai nebus. 
Mes.vyčiai, arba lietuviškas 
vaiskas, susivienijom su tau
tininkų nartija. iv taip pada
rysime, kad nei vienas soci
alistas negalėtų į Lietuvą 
parvažiuoti. Kaip tik vys
kupas Karevičius bus aprin
ktas Lietuvos karalium, o 
kunigas Alšauskas su Yču 
glauniausiais Lietuvos mi- 
nisteriais, jie tuojaus nri- 
pažins musų informacijos] 
biurą Vašinktone kaipo za- 
jrranična Lietuvos ambasa*

ti. Vadinas, socialistai ga
dina prabaščiams biznį. To
dėl suprantamas dalykas, 
kad kunigai socialistų labai 
nekenčia ir nenorėtų jų Lie
tuvon įsileisti. Bet klausi
mas, ar turės kunigai tiek 
galybės, kad jie galėtų žmo
nių Lietuvon grįžimą kont
roliuoti? Gal būt, kad pa
tįs kunigai turės iš Lietuvos 
kraustytis.

—To, vaike, nereikės, ba 
su mumis eina ir tautininkų 
partija. Šliupas už kunigus 
užsistos. Juk jis dabar sėdi 
su kunigų atstovais prie vie
no stalo ir išvieno daro su 
jais pienus. Tai ką tu, vai
ke, padarysi prieš tokią vie
nybę ! Mus nei pragaro var
tai nepergaiės!

—Na, gerai, tėve, tegul 
jau ir taip butų, kad grįž
tant Lietuvon reikėtų jūsų 
paliudymo; bet kaipgi jus 
atskirtumėt, katras žmogus 
socialistas, katras ne?

—Aš tau sakiau, vaike, 
kad kožnas turės parodyt 
ženklą, kad jis yra atlikęs 
velykinę spaviednę. Žinoma, 
gal musų nacalstva ir kito
kių dalykų pareikalautų, 
kain antai, persižegnot, su
kalbėt Sveika Marija, ir tt. 
Jeigu žmogus mokės visus 
katekizmus, tai pasą i Lie
tuvą jis gaus.

—Bet tas juk neužkirs ke
lio socialistams. Juk tu tu
rėtum žinot, tėve, kad soci
alistai tikėjimą geriau pa
žįsta. negu paprasti parapi
jonįs. O kortelę nuo velyki
nės išpažinties irgi nesunku 
pristatyti.

—Jes, vaike, socialistai

/

j Senovės Lietuvių Dievai
■tf

(Tąsa.)

žemaitė daro stebuklus.
Apsibuvus žemaičiams paskirtoj jiems 

vietoj, jų kilmės motina žemaitė pradėjo 
prašyti Dievo, kad leistų ją ant žemės pas 
savo žmones. Jos sūnūs Duongis, kurio tė
vais buvo tris aniuolai, taipgi norėjo ^nt 
žemės keliauti ir savo brolius žemaičius 
sio-to pamokinti. Leidimą jiedu gavo, bet 
tik paskirtam laikui, po kurio vėl turėjo 
grįžti į dangų. Akyvaizdoje tokių išlygų, 
jiedu nutarė keliauti ne kartu, bet vienas 

__ _______ ___ ________ ________ ____ ____________ f paskui kitą, idant tuo budu savo globą ant 
giasi. Kunigų viešpatavimo1 sį bedievybe, tuojaus tokiam žemaičių ilgiau pratęsus.
laikai jau negali sugrįžti,1 išmalevosime ant kaktos n. ... ... .. r> taip kaip išaugęs jątlŽuŠ! velnio ragus ii toks jau per Firmutme įskebavo Žemaite,
negali sugrįžti į kiaušinį, i lietuvišką kaslegarnę nepe- Vieną gražią dieną žemaičių žemę išti-
Jųs tik laiką veltui gaišina- • reis, kad ir pastiptų. Kata- ko didelė audra. Oras taip dūko, kad rodė
te, kuomet jus kalbate . likams dėsim pečėti su aj inc jOg visa žemė pragaiš. Bet staiga vėl
mo. ArgaKma gi sulaikyti nišką dvasią, o tautininkus ats darė dangus lr žemaičiai pa-
saulės užtekėjimas po nak- štampuosime vyžos ženklu, taiP debesų jojant ant aukso žirgo ne
lies? Negalima! Noro viso ba tokia yra lietuviškos tau- išpasakytai gražią moteriškę. .Jos prieša- 
pasaulio šiknosparniai ir pe- tos žymė? It taip, vaike, iš- kvje ir paskui jos jojo būrys aniuolų, irgi 
ledos eitų prieš ją, ji teka ir tolo bus matyt, prie kokios ■ ant aukso žirgų. Visą šitą parodą lvdėjo 
gana. Taip yra, tėve, ir su partijos kas priklauso.
socializmu. Nors viso pašau- Taip, tėve, avino gaiva tau 
lio atžagareiviai susiburtų geriausia pritiks, 
prieš jį, jis ateina nesulaiko-

laikai jau negali sugrįžti,! išmalevosime ant kaktos

Cinikai ir Cinizmas

aukso gyvuliai ir paukščiai, ir visi jįe žėrė 
io dangiška, šviesa. Prie to viso girdėjosi 

i stebėtinai graži muzika. Kada muzikos 
.. mdiodija buvo liūdna, tai viskas ant žemės 

verkė, o kada ji buvo linksma, tai viskas
I džiaugėsi ir šokinėjo.

P<» šito prajovo vėla dangus aptemo, aud-
_____ ■ ra pakilo da baisesnė už pirmąją ir rustus 
kuotei-i ^e‘)es*5 nusileido iki pat žemės.

Tą pačią dieną vakare pas vieną kaimietę 
t užėjo apdriskusi ubagė ir pasiprašė valgyt.

i vargingai,
: sirgo jos vaikai ir vyras buvo miręs, bet vis
gi ubagę priėmė ir pasidalyjo su ją paskuti
niu kąsniu duonos. Gavus duonos, ubagė- 
paprašė da ir vandens. Našle jai davė, ko 
tik ji norėjo.

jos psychologijoj ir ku---- i
, singiausiai tatai atvaizdina 
žmonių visuotina baimė de-' 

Jei rytojaus dienos. A!Tlo~j Ners šeimininkė gyveno labai 
'gaus siela siancuen yra tvr- 
! laukiu, tečiaus jausdamas 
joje virpėjimus jis laukia ko j 

i tai nežinomo ir baisaus jam, 
įkas rytoj apsireikš, kas jo* 
sieloj kai Sfinksas išaugs, 
užvaldys ją ir katagoriškai 
įsakys pribrendusi visuome
ninį klausimą išrišti, galvo
sūkį nuspręsti.

Prijausdamas neišvengti- 
ną būtinumo atėjimą, jaus
damasis bejiegiu tai atei- 

■ nančiai galybei ’ atsispirti 
buržujus geidžia kur-nors 
pasislėpti, kuo-nors savo vi
dujini tuštumą užpildyti. O 

... .. • atsižadėti savo šiito kampe-
! Pamažu, bet be paliovos ir ]j0 jr įprasto ramumo nega- 
neapsistojančiai plėtojasi pj. nes supranta, kad ir tas 

’ i tariamas ramumas yra vei. 
kiau autosugestija, negu 
kuo-nors realiu. O numylė-

ŠiU»s Maksimo Gorkio straipsnis 
rašytas keliais getais prieš ka
rę, turi nemaža reikšmės ir šiuo 
]>asaulinio perversmo metu, kuo
met daugelis pasaulio ateities bu- 
davotojŲ ažuot palaikius žmonių 
dvasią, nuodija save ir kitus savo 
juodu pesimizmu ir begėdišku ci- 
įizniu.

Gyvenimo bėgis vis smar
kesniu darosi, paslaptingos 
jo skradžios pavasarinio at
budimo galingus virpėjimus 
kaskart giliau paliečia; vi
sur jauste jaučiama požemi
niai vulkanai — visagalinti 
energija pradeda savo tve
riamąją jiegą suprasti ir 
rengiasi darban.

neapsistojančiai ] 
minių apvertinimas savęs, 
užteka visuomeninio teisin
gumo saulė ir pavasario šil-

kuomet aš stovėjau prieš tave aukso rūbuo
se ir su aukso vainiku ant galvos, visa dan
gaus šviesa apsiausta, šitas pyragas, kuris 
iš duonos ant torielkoš yra pasidaręs, ne- 
kuomet nesumažės, ir taurė visuomet bus 
pilna skanaus gėrimo, nežiūrint kiek jus 
valgytumėt ir gertumėt. Kaip pyragas, taip 
ir gėrimas visuomet turės tokį skonį, kokio 
tu panorėsi, arba koks tavo vaikams geriau 
patiks.

"Šiąnakt aš noriu viena su tavo sergan
čiais vaikais pernakvoti, o rytoj tu juos pa
matysi da sveikesnius ir gražesnius, negu 
pirma buvo. Kad pertikrinus žmones apie 
-avo galybę, aš padarysiu ir daugiau ste
buklų. Rytoj tu papasakosi žmonėms, ką 
dabar matei ir ką aš tau liepsiu. Tu busi 
mano žinių skelbėja ir per tavo tarpininkys- 
tę aš noriu užmegsti su žmopėmis artimes
nius santikius.”

Ir ištiesų Žemaitė padarė stebuklą. Vai
kas, kuris sirgo raupais, ir mergaitė, kuri 
turėjo nulaužtą koją ir jau matė prie savo 
lovos giltinę, tuojaus pasveiko. Kambarys 
buvo visai šiltas, nors pečius nesikurino, ir 
gličios sienos taip persimainė, kaip kad bu
tų naujai pastatytos. Našlė visa tai matė 
ir persitikrino, kad ištiesų šita moteriškė y- 
ra niekas kitas, kaip pati Žemaitė.

Našlė pranešė žmonėms, kad pas ją esanti 
moteris, atėjusi iš tos karalystės, kur gyve
lianti Žemaitė, ir galinti išgydyti kiekvieną 
ligoni. Tuojaus žmonės sunešė daugybę 
•įgonių ir Žemaitė visus juos išgydė.

Ant rytojaus Žemaitė liepė našlei, kad ši 
praneštų žmonėms, jog ta pati moteris mo
kysianti žmones visokių mokslų ir amatų. 
Ir vėl susirinko daugybė žmonių ir Žemaitė 
išmokino juos daug naudingų dalykų.

žemaitė baudžia savo priešus.
Trečią rytą Žemaitė liepė našlei nueiti

Naktis buvo labai tamsi, bet kaip tik ubą-.' pas žmones ir pasakyti, kad toji moteriškė, 
gė priėmė duoną ir vandenį, visa grįčia taip ką gydė ligas ir mokino amatų, esanti pati 
nušvito, kad našlė manė, jog jos bakūžė už- žemaitė, jų kilmės motina, kad dabar ji n.r 
sidegė. Bet namas nedegė; spinduliai rinti pradėt ant žmonių viešpatauti ip jie 
švietė iš ubagės, kuri dabar stovėjo aukso turį pripažinti ją savo valdone, 
cubuose ir visa žėrėjo. | _ Našlė padarė kaip jai buvo įsakyta. Ir

Šitas prajovas tvėrė vo$ tik vieną akies daugelis žemaičiu, kurie buvo matę Žemai 
mirksnį; potam šviesa vėl išnyko ir vietoj tės stebuklus, tuojau jai įtikėjo ir pripažino 
i’ūkso moteriškės, vėl stovėjo ta pati ubagė, Žmaitę savo karaliene; bet buvo ir tokių, ką 
:ik jau savo rankoj laikė nebe medinę to- (apie ją ir klausyt nenorėjo, 
rieiką, kokią jai našlė buvo su duona pada-į Tarp Žemaitės šalininkų ir priešininkų ki 
vus, o aukso indą, ant kurio gulėjo šviežias j0 ginčai ir priėjo net prie karės. Kuomet 

vieni prieš kitUs sustojo lauke gatavi į mūšį, 
Žemaitė išėjo iš savo šalininkų eilių ir atsi
stojus priešaky paklausė savo priešininkų, 
ar jie norį geruoju pasiduot. Kada apie pa
sidavimą tie nenorėjo nei kalbėti, žemaitė 
sušvilpė ir tuojaus pribuvo oro aniuoias Al
gis. Žemaitė jam pasakė: "Tuojaus bėgk 
pas mano vyrą Perkūną ir pasakyk jam ma
no vardu, kad jis tuojaus savo žaibais iš- 
trankvtų priešininkus." Algis tuoj išnyko 
ir tematant į Žemaitės priešininkus ėmė 
mušti žaibai ir perkūnija. Daug priešinin
kų buvo išmušta, o kiti persigandę pasidavė.

Kuomet žemaitė išmokino savo žmones vi
sokių amatų, tarp kita ko ir laivus statyti, 
žemaičiai pradėjo važinėtis jūrėmis. Taiu 
sykį būrys žemaičių persikėlė per jūres ir 
papasakojo tenai gyvenantiems žmonėms 
apie laimę savo šalyje, kur viešpatavo Že
maitė. Svetimtaučiai buvo pavydus žmones 
ir pradėjo kurstyt žemaičius prieš jų kara
lienę. Žemaičiai tiems kurstymams pasida
vė ir sugrįžę namo jiadarė prieš Žemaitę 
suokalbi. Žemaitė pasiuntė Algį pas šveis- 
tiką, kad tasai suokalbininkus. nubaustu. 
Sveistikas liepė Giltinei su savo dukterim, 
Cholera ir Pavietre, nuvykti į suokalbinin
kų kraštą, o Pykuoiis turėjo cik negyvėlius 
į pragarą gabenti, žemaitės priešininkai 
baisiai ėmė sirgti ir mirti. Likusieji gyvi 
pradėjo prašytis susmylčjjmo.

žemaitė grįžta į dangų.
Po tam Žemaitė vėl ramiai sau viešpata

vo. Ji liepė Ugniaduokui ir Ugniagavui 
pastatyti pviį ant salos ir tenai gyveno. Bet 
žmonės anapus jūrių tain buvo persiėmę že
maičių pasakojimais, kad galų gale jie nu
tarė užpulti Žemaitės šalį.

(Toliau bus).

lyragas. kuris savo kvapsniu pripildė visą 
gričią. Gi vietoj puoduko vandens, nepa
žįstamoji laikė kitoj rankoj taurę putojan- 
’io gėrimo. Kambaryje buvo šviesu, nors 
žiburys nedegė.

Šeimininkė labai tuo stebėjosi, o nepažįs
tamoji jai tarė:

"Aš esu Žemaitė, tavo ir tavo žmonių ki't- 
nės motina. Visi jus esate gimę iš manęs 
r vieno vyro, kurį aniuolai buvo davę man 
įž draugą, kuomet aš buvau ištremta is 
iangaus ir gyvenau po žeme uždarytam ru- 
ne. Šalis, kurioje jus dabar gyvenate, bu
vo mano jums nurodyta; jus atvykote čio
nai man paliepus. Tris mano įprašyti 
miuolai, Mikolas, Gabrielius ir Rapolas, 
iydėjo jus šitoj kelionėj ir saugojo nuo ne
laimių. Atvykus jums į šį kraštą, aš pasi
rodžiau jums ant dangaus su vėliava ran
koje, ant kurios buvo parašyta, kad čia jau 
ūsų žemė. Aš esu ta pati moteriškė, kurią 
ųs esate matę ant dangaus aniuolų lydimą, 

juodas debesis, kuris kelios valandos 
atgal buvo nusileidęs su audra, nunešė mane 
ant žemės ir dabar aš pas jus viešėsiu. Aš 
asu gimusi iš mirtinų žmonių, bet danguje 
'■š ištekėjau uz Perkūno; iš jo ir dviejų kitų 
aniuolų, Augščio ir šveistiko, aš pagimdžiau 
sūnų, kuris vadinasi Duongiu. Dabar aš 
atėjau pamokinti jus, ko jus da nežinot, ir 
padarysiu jus laimingiausiais žmonėmis iš 
visu tautų; potam aš vėl pasikelsiu į dangų, 
o mano vieton ateis mano sūnūs Duongis, 
apie kurį aš tau pasakojau. Bet ir jis nega- 

| lės su jumis visuomtt būti, nes mums, dan
gaus esybėms, nevalia ant visados čia ap
sigyventi. Jeigu jus gyvensite sulyg musų 
pamokinimų, tai busite laimingi, o jei mus 
neklausysite, tai turėsite daug nepasiseki- 

"Tu matei mane tikroj mano išvaizdoj.

tu dvelkimu tirpdma ir nai- atvanga, kur nuo gvve- 
kina žiemos ledini apkloaa-! njmo buržuazija pripratusi 
lą, sunkų meio ir prietarų s)ėptis — tai Dievas, meta- 
šyoą; visoj- savo begėdiškoj fizįka jr cinizmas. Bet die- 
nuogybėj pasirodo siu dienų vas vra tiems, kurie gal: 
draugijinio surėdymo rams
tis — žmonijos dvasios tam
sumas.

Milionai akių džiaugsmin
gais žiburiais dega, teisybės 
rūstybė žybčioja 
draskančiais amžinų prieta-. 
rų, melo, veidmainybės, 
klaidų ir paikumo juodus 
debesius. Liaudies masių 
gimimo stebuklingos, visa- 
svietinės šventės išvakares 
praleidžiam.

Geležine koja prie žemės 
prislėgta, retežiais surakin
ta ir vargi jos imančiais prie 
darbo pririšta Tiaudis įke
lia savo nuvargusią galvą ir 
tekančios saulės šviesoj ma
to amžinai jauno jos veido 
bruožus.

O tie žmonės, kurie su
pranta, jog liaudis yra neiš
semiamu spėkos šaltiniu, ir 
jog tik liaudis turi savo ran
koje galią galimybę būtiny
be pakeisti, visas svajones 
tikrenybe paversti — tie 
žmonės yra laimingi, nes 

‘juose gyvena steigiamasai 
jausmas, rišantis juos su 
baudžia ir pripildantis jų 

tu jpYJ i sielą galingais troškimais 
naujos kultūros formai stei
gti.

Bet die-

jį tikėjimo jiega savo sieloj

I

I

j susitverti ir ugnia jį apgai- 
vinti, bet mažytėj šių dienų 
žmogaus sieloj visokia švie- 
sa išgesinta ir tamsoje stin

zaioais, ga vietos netik dievui, bet ii 
nneta- _____

dą. Tada, vaike, jus pama-i bandys mus apgaudinėti. Jie 
oniu čia nėra. jr kunigo gaspadinę ne vie- 

Kas norės grizli į Lietuvą, ną papirks, kad gavus rei- 
uti iš mus palių- kalingų daiktų. Aie mes ga

lvas važiuos be pa- Jėsime ir kitaip socialistą pa- 
^ugrą-iįinti. Jeigu tik katro nosis 

mes .raudona, tai jau toks negaus 
pazvalenės į Lietuvą 
žinot.

—Tokiu Hudu, tėve, nei 
vienas tautiškas saliuninin- 
kas negalėtų Lietuvon par
važiuoti. Kunigų irgi re
tas galėtų sugrįžti, nes re
tas prabaščius neturi raudo
nos nosies. Tavo paties no
sis, tėve, raudona kaip vė- , 
žys. Taigi tuo budu jus dau
giau pakenktumėt patįs sau, 
negu socialistams, pas ku
riuos raudona nosis 
retenybė.

—Tu, vaike, apie mano no- 
si nekalbėk, ba tai netavo! 
biznis.

—Matai, tėve, koks tu vie- menė atjaučia _____ ,
npusiškas; kitų nosis tai tu po savo kojomis papėdę; ta- 
mėgsti kamantinėti, bet ka* tai aiškiai atsispindi visoj

tvsite. kad foniu čia

tas turės ga 
dvmą. K 
liudymo. tą tuojaus 
žins. t) paliudymus i— 

- 'duosim tiktai tokiems, kat
rie tiki i Dievą ir turės nuo 
velykinės spaviednės korte
lę. Socialistams neduosime, 
ba jie narvažiavę gali subun- 
tavot žmones ir nuverst ka
ralių. Jie visi yra maištinin
kai ir Dievo nateptos 
džius nepripažįsta.

—Gerai, leve, gerai, 
juk žinau, ko jus norit, 
žinau, kad laisvės ir šviesos 
jus bijotės kaip pelėda sau
lės. Jus norit, kad kunigai 
apdengtų juodais savo 
skvernais visą Lietuvą ir vėl 
gąsdintų žmones velniais, 
kaip jie gąsdino iki šiol. So
cialistai gi žino, kad velnio 
visai nėra ir žmonėms pata
ria i tokį mulkinimą netikė-

val-

Aš 
Aš

va-

$ *r

Gyvenimas auga ir visuo- 
nykstančia

I paprasčiausiam stabui. 
Metafizika yra gera 

pergalei, o prieš kovą 
būtina pridedamoji žinia; 
metafizika neistengia nura
minti virpančias širdis, a- 
pinitas išgąsties delei nu
jaučiamos žūties. Kada 
žmogus nori ko-nors patirti, 
ką-nors pažinti — tyrinėja 
o kada geidžia nuo gyveni
mo pavojaus pasislėpti —

Jt uienos 
neduoda laiko ir neleidžia 
fantazijuoti, tai ir buržuazi
jos stengimasis apsisiausti 
metafizikos miglomis nie
kais nueina. Pagalios meta
fizika yra tvėrimu. Kaip 
kiekvienas veikalas, ir me
tafizika reikaiauja Įkvėpimo 
ir spėkos, meilės ir n^kantos, 
o buržuazija nieko nemyli, 
neapkęsti gi jiegos neturi. 
Užginčyt tatai — reiškia 
meluoti, kadangi buržuazija 
savo poetų ir rašytojų lupo
mis prisipažindavo ir kas
kart dažniau prisipažįsta, 
kad pergyvena dvasinį kri- 
zį, dvasini bankrotą. Tin
ka pasakyti dvasinį merdė
jimą. (Toliaus bus.) (

fantazijuoja.
Baisios dabarties

1*
vra

1
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True translation filed with the post- master at Boston, Mus.-., on August 
28, 1918, as rvųuired by the Act olOctober 6, 1917.

20 Rugpiučio Maskvoj turėjo 
įvykti didelis sukilimas.

VISOKIOS ŽINIOS_____ VV JOJ YRA 1,200.000

SUOKALBIS BUVO PA
DARYTAS OFICIERIŲ 

IR BURŽUAZIJOS.
Pienavo nuversti Sovieto 

valdžią urminiais žu
dymais.

Begalo Įdomių žinių pra
neša iš Rusijos New Norkų 
”Times” korespondentas p. 
Rausome.

Pastaromis dienomis pilna 
Maskva buvusi paskalų, kad 
apie 20 dieną šio mėnesio 
Maskvoj busiąs didelis 
kontr-revoliucioniei ių suki
limas. Tečiaus Sovietas be-

lės turėt Įtekmę Į karės bai-, 
girną, negu apie maištininkų J 
likimą, kurie, norėdami pro
vokuoti karę, parodė, kad c 
tarp jų, tų intelektualių ro
mantikų, ir tikrųjų kaimie
čių, kuriuos jie tariasi atsto
vaują, riogso nepereinama 
bedugnė.

Jei social-revoiiucionierių 
partija kur atsigaus, tai 
ji atsigaus ne kaipo žmonių 
atstovė, bet kaipo revoliuci
nė organizacija, kur Sovie
tai bus sugriauti. Jos pa
stangomis likos nužudyti 
Eichhornas, Mirbachas ir

• galo uoliai moka tokius šuo- keli Ukrainos buržuazinės 
kalbius naikinti. Jisai labai valdžios nariai. I” 
}»asėkmingai , apsidirbo pe- kios abejonės, kad tokių pat 
reitą žiemą su suokai- priemonių ji vartos prieš 
biu surengti pogromą buržuazijos ir sąjungininkų 
Smolenske, kuomet Sovieto atstovus šiaurėje, 
priešai tikėjosi sukurstyti 
nugirdytus tenai kareivius; 
paskui jis nusuko galvą ka
detų suokalbiui Maskvoje; 
vėliaus jis užgniaužė kairių
jų sociai-revoiiucionierių 
maištą, o nelabai senai jis 
vėl nuslopino konlrrevoliu- 
ciją Jaroslave.

Dabar buvo rengiamas 
naujas sukilimas. Prie jo 
ruoštasi jau nuo senai. Jis 
vadinama ”oficierių suokal
biu.” Prie jo priguli daug 
monarchistų. Kuomet so- 
ciaFrevoliucionierių maiš
tas nenusisekė, jis buvo ati
dėtas ant vėliau. Jam palin
kta laikas, kuomet bus di- 
džiausis badas, nes kitaip 
susipratusios politiškai mi
nios tokio suokalbio nerems.
Norima žaisti ant alkanų 

minių.

Nėra jo-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on August 
25, 1318, as reųuired by the Act of 

i < letobcr 6. 1917.

NUO 21 RUGPIUČIO AN
GLAI PAĖMĖ 20,000 

BELAISVIŲ.
Praėjusį panedėlį anglai 

Scarpe paupiu vėl pradė
jo naują užpuolimą ir i ke
lias valandas keturių mylių 
pločiu nuėjo dvi myli pir
myn. Iki vakaro jie paėmė 
šešis miestus ir daugybę be
laisvių.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad nuo 21 iki 25 rugpiučio 
anglai paėmė 2b,U00 vokie
čių nelaisvėn.

i Nežiūrint didelių lietų, 
anglai sustiprino savo pozi
cijas Mory pietryčiuose ir 
Croiselles vakaruose. Ba* 
paume šiauryčiuose jie pa
ėmė Favreuil.

JANKIAI IŠSPROGDINO 
VOKIEČIŲ AMUNI

CIJĄ.
Vesle upės šiaurėje arne-

Tiki Į užmušėjistes.
Šita partija vis dar laikosi j ____ ______

senųjų social-revoliucionie- rikonu kanuolės išsprogdino 
rių tradicijų, kurie tikėdavo, vokiečių amunicijos sankro- 

■ vas. Sunaikinti tas sankro- 
pagelbėjo amerikonų

ševikų, kurie užmušėjistė
mis visuomet buvo priešingi, 
sakydami, kad vedant masi
nę revoliuciją toks kovos bū
das stiprina tiktai priešinin
ko pusę.

Tečiaus už Mirbacho už
mušimą bolševikai Įniršo 
ant social-revoiiucionierių 
daugiausia dėlto, kad tuo 
budu sočia 1-revoliucionie- 
riai norėjo atimti iš bolše
viku rankų iniciativą ir Į-» 
brukti didžiumai tokią poli-’ 

. Liką, kuri tiktai menkai ma
ldinai yra priimtina.

Socialrevoiiucionieriai no- 
Vienatinė tokiems suokai- rėjo karės su Vokietija ne 

Liniukams viltis, tai žaidi- dėlto, kad Vokietija užimtu 
mas ant nesusipratusių rni- daugiau Rusijos, bet dėlto, 
nių, kurios badui užėjus len- kad tuo budu neštis VoKieti- 

jon revoliuciją. Jiems rodo
si, kad užimtos revoliucinės 
teritorijos plotą didindami, 
jie daugiau galėsią patar
nauti revoliucijai, negu bol
ševikai, kurie remia netiek

kad revoliuciją galima pa
daryti užmušėjistėmis. Tai- vas r _______________
gi jie daug skiriasi nuo bol- orlaiviai. Jie Įžiūrėjo jas ne-

toli Reviliono ir amerikonų 
toli šaujanios kanuolės tuo- 
iaus pradėjo šaudyt i nuro
dytą vietą smarkiai sprogs
tančiais šoviniais. Iš tos 
vietos tuojaus pakilo dideli 
debesiai durnų.

MASK VOJ AR EšTUOTA 
15.000 OFICIERIŲ. 

šimtai kontr-revoiiucionie- 
rių sušaudyta.

Amsterdam. — Vokiečių 
laikraštis ’Trankfurter Zei- 
tung” išspausdino Dr. Al-

: fonso Pacųueto laišką iš 
Maskvos, kur sakoma, kad 
Maskvoje buvo areštuota 
15.000 oficierių ir daug jų 
sušaudyta. Kurie oficieriai 
išsižadėjo Rusijos pilietybės 
ir priėmė Vokiečių bei lenkų 
nasportus, tai tuos, vokie
čių konsuliui reikalaujant, 
paleista. Kitus išsiųsta kon
centracijos kempėn ir apsta
tyta artilerija. Tarp areš
tuotų esą keliatas senosios 

.valdžios generolų ir puiki-

gvai gali pakelti riaušes, o 
per tokias riaušes rasit ga
lima butų Įvykinti pervers

mą ir. suterorizavus visuo
menę urminiais žudymais, 
kaip tai būva Finliandijoj, 
pakeisti Sovietą kokia nors sentimentali, netiek vaizdin- 
ant greitųjų sudaryta vai- gą ir dailų,kiek rimtą ir svar 
džia, kurios užsilaikymas bu ekonominio ir militari- ninku, 
prigulėtii nuo to, kiek ji ga- nio susitvarkymo programą.1 Dr. Pocųuet sako, kad be- 

social-reyoliucio- to da Maskvoj areštuotu 
nierių obalsis vra: ’ Ne ka- šimtai francuzų ir anglų biz- 
rė. bet revoliucija! Netu- nierių ir tikimasi daugiau 

i areš-

lėtų pagerint maisto padėji- Kairiųjų 
iną.

Bet jeigu toks perversmas
ir nusisektų, i

B-'V J V A v* VVAKV I '" X a e w - į C.

ir nusisektu nors ta< visai rėuami konstruktyvių ple-.buržuazijos atstovu 
neišrado galimu, tai visgi to- nų,.tik laikydamiesi revoiįu- tlJ.
kia nauja valdžia greitu lai-c.m®s traaieiJ°.s’ Jie Jiesko, .Jeigu tvarkos palaikymui 
ku atsidurtu-sunkiam padė-,D^.sa^?^ patinkamam savo , neužtektų da ir šito, tęsia 
.. - - \ . t ■.-.^7 « v v v TvA i-nl/in ____ 1________________ 1 a  e
jime i_ 
svetimos 
palaikius 
mą.

Vienok

ir būtinai reikalautų veikimui. Jie rado tokių są- toliau korespondentas, ”tai 
kariumenės, kad k'&'d t Ukrainoj, ir aš labai neišvengiamas bus Įvedimas 
savo viešpatavi- stebėčiausi, jeigu jie pada- teroro ir viešu žudymų.”

jrvtu koki skirtumą tarpe —
as esu įsitikinęs- > Ukrainos ir šiaurės Rusijos,! JAPONAI

sako korespondentas, Kurią _dabar uama sąjung.- 
net ir laikiną paramą gauti; 
tarp minių bus daug sun
kiau, i 
kai Įsivaizdina, 
social-revoiiucionierių maiš
tas šešios sąvaitės atgal pa
rodė. kaip didžioji visuome
nės dalis nuošaliai nuo to
kių atsitikimų laikosi iij 
kaip sunku gauti kokiai nors

pa-

įlinkai.
Kas dėl valdžios formos,

ATAKUOJA 
BOLŠEVIKUS.

Londone gauta iš Vladi
vostoko žinių, kad UssuritlIUŲ UUb UctUg »UH- ... , • \OblOKO Z1IUU, hdU C&bUIl

negu tie suokaibinin-'tai. y. ip fronte japonai pradėjo kon-
•i vaizdiną. Kairiųjų kaip ir oo s . i centruoti savo spėkas. Ev-

----- ----------------------------- genevkoj japonu jurininkai 
DARBININKŲ DIENOS ’su šarvuotu automobilių pa- 

APVAIKščIOJIMAS.. ?aiba atakavo bolševikas 
x .<, - r>- i prieš sunkiąją artilerija ir VVestemport. Md: n- ^ed-jJv;,ikė juos."’*

t AMERIKONŲ.
Washingtonas sako, kad 

vokiečių laikraščiai jau pri
pažįsta, jog Francuzijoj yra 
1,200,000 amerikonų, bet 
pastebi, kad karininkų esą 
tik 800,000, likusieji gi tai 
darbininkai tarpe linijų.

KRUVINAS STREIKAS 
URAGVAJUJE.

Uragvajaus sostinėj Mun- 
tevidoj, pietų Amerikoj, 
darbininkai apskelbė gene- 
rali streiką. Visas judėji
mas likos sustabdytas. Val
džia pradėjo slopinti streiką 
ginklu. Kariumenė užpuolė 
streikierių susirinkimą ir 
pradėjo beginklius darbinin
kus skersti. Streikierių ko
mitetas sako, kad du darbi- 
bininkai buvo užmušti ir a- 
pie 50 sužeista. Kariumenė 
šaudė tiesiog Į minią. Net 
žinybos ministeris likos su
žeistas, kuriam pasitaikė 
būti tarp minios. Valdžia te
čiaus slepia užmuštų ir su
žeistų skaičių. Streikieriai 
išleido 13 rugpiučio savo 
lakraštį, kur tarp kitko pra
neša :

"Mes neturim ko valgyt, 
bet mes negrižšim Į darbą 
patol, pakol negausime to
kių algų, kad galėtume prie 
dabartinės brangenybes 
pragyventi. Mes esam pasi
ryžę kovą laimėti, kad ir 
kažin-kiek tai mums kainuo
tų.’’

Laikraštis atsišauka į vi
suomenę, prašydamas strei
kieriams paramos ir sakyda
mas, kad valdžia yra prie
šinga darbininkų reikalams.

PAĖMĘ SKRANSKĄ, IŠ
ŽUDĖ SOVIETO 

NARIUS.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad Uralu rytuose čeko-slo- 
vakai paėmę Skranską ant 
Sibiro geležinkelio. Sovie
to valdininkai tuojaus buvo 
išskersti.

VERŠISFsŪ DVIEM 
GALVOM.

Indianoj, netoli Solsberry, 
pas iarmeiį Ford rili karvė 
atsivedė verši su dviem gal
vom. Farmeris išstatė kar
vę su veršiu ant parodos ir 
ima po 10 centų už pažiūrė
jimą. Sako, kad biznis eina 
gana gerai.

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ.

Onset, Mas
iuodveidis susipykęs čia su 
savo pačia išsitraukė revol
verį ir suvarė jon 3 šūvius, 
paskui atsuko ginklą i save 
ii pats nusišovė.

Vienas

19 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
AUDRĄ LOUIS1ANOJ.
Surinktos žinios parodo, 

kad per uraganą, kuris Įierė- 
jo andai per pietvakarių 
Louisianą, 19 žmonių buvo 
išmušta, 20 sukeista ir dau
gybė turtų sunaikinta.

KYNA1 PERTRAUKIA 
KYŠIUS SU POPIE

ŽIUM.
Kynų valdžia atšaukė sa

vo pasiuntinį, kuri buvo pa
skirus prie popiežiaus dva
ro. Jis buvo jau kelionėj ir 
buvo pasiekęs Madridą (Is
panijos sostinę), bet gavo 
Įsakymą grįžti r.amo.

Kelios dienos atgal buvo 
paskelbia, kad Kynų valdžia 
atmetė ir popiežiaus pasiun
tinį Pettrelli. Mat paaiškė
jo, kad tas klerikalas yra 
artimas Vokietijos junkerio 
von Hintzes prietelius.

Pajieškau ‘brolio Juozo Butvilu, 
turiu svarbų reikalų ir meldžiu jo 
paties atsišaukti ar kas jį žino pra- 

; nešti už ką busiu didžiai dėkingas. 
Antanas Butvilas

217 E. 2d-th str., Tacorna, Was'n.

Pajieškojhnai
Pajieškau giminių ir paz-Įslamų, as 

esu iš Veldžių sodžiaus, Panevėžio pa
vieto, Kauno gub. Visų mane pažįs 
U:učių meidžiu atsišaukti.

Vincas Strapakas, (36)
238 Baker str., Gardner, Viass

Pajieškcme musų tėvo Siniano Ja
navičiaus, pirmiau jis gyveno Erook- 
lyn, N. Y., ir antras metas nežinia, 
Kur prapuolė, o musų motina mirė 12 
liepos šių metų ir paiiko mus du naš
laičiu: mane Vincų 10 metų ir seselę 
Marijoną 7 metų. Tas paveikslas, tai

musų tėvo, jis paeina iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Pavembrių kaimo. 
Augšto ūgio, šviesus ir turi vieną ko
ja skaudamą, bet neslubuoja. Kas 
apie ji mums praneštų, tariam širdin
ga musu ačių. (38)

VINCAS JANAVICIA,
129 Hope str, Brooklyn. N. Y.

Pajieškau Kazimiero Raukšto, iš 
Marinavos kaimo, Vilkmergės pav, 
Kauno gub. Jo paties atsišaukti ar 
kas j; žino meidžiu pianešti, už ką 
busiu labai desiiiga.

Emilija Markunaitė-Šaitienė,
BOK 296, Riverside, N. J.

Pajieškau pusbrolio Motiejaus Ka
ruže ir pažįstamų. As paeinu is Sa- 
mininkų sodos, Vilniaus gub, ir da
bar esu paimtas Į kariumenę.

Peter Carusas
35-tn Co. 9-t'i Bat. 151 Dept Brig, 

Camp Devciis, Mass.

Rugpiučio 21 u. prasisalino iš namų 
mano žtnena, Ona Kireilienč. Ji yra 
26 metų amžiaus, geltonų plaukų, 
mėlynų akių ir išrodo- taip kaip ant 
šito paveikslo; kalba tik lietuviškai ir 
latviškai. Kartu su ja prapuolė ir 
rusas; Stevas Mazurenko, kuris kal
ba tik rusiškai ir lenkiškai. Todei jie
du nelabai susišneka. Tuo pačiu lai
ku oi'aDUuie ir $7 00 mano pinigų. 
Puškelis yra 28 metų amžiaus, nedi
delio ūgio ir taip pat geltonų, augštyn

Pajieškau Kazimiero Ramoškos, 
Vilniaus gub., Gegužėnų parapijos, 
38 metų amžiaus, išrodo taip kaip ant 
šito paveikslo, t>i» ant kaktos ir no-

sies turi po randą. Apie 3 mėnesiai 
atgal jisai paliko mane su trim ma
žais kūdikiais didžiausiam varge ir 
pabėgo. Jis mėgsta išsigert. Kas ji 
palėmvs, malonės greitai duot man 
žinių.

Marijone liamoškienč,
182 Bolton str., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolių Julijonu ir 
Franciškaus Bagdanavicių. iš Videi
kių sodos. Teisią pav. Kauno gub. 
Taipgi ir kitų savo giminių ir pažįsta* 
,nų meldžiu atsišaukti.

Liudvikas Bagdonas,
Napeming Sani'tetiunų Minia

"Pajieškau savo sesers Onos Savic
kienės paeina Suvalkų gub, Mariam
polės pavieto, g mino Kvietiškio. kai
mo Zenčeiaukio, 7 metai kaip Kana
doj Montereal, jei kas apie ją žino, 
malonės duoti žinią ant šio adreso:

Mrs. Marė šuiinskienė, (36)
68 Grand str, Brooklyn, N. Y.3

Pajieškau savo vyro Antano Petri- 
kėno, Kauno gub, Panevėžio pav, 
Vabaiininkų parap, Eakšėnų sod
žiaus. 13 metų kaip Amerikoj, 37 
metą amžiaus. Apleido mane jau 6 
metai. Jeigu kas žinote apie jį, mel
džiu man pranešti, o aš atsilyginsiu 
iškaščius ir dideliai pudėkavosiu.

BARBORA PETRIKIENE (3 j
897 Wood str, Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Ambrazo Rakau
sko. is \ ežanu miestelio, Vilkmergės 
pav, Kaur.o gub, prieš penkis metus 
gyveno Bostone. Jo paties atsišau
kti ar kas jį žino meidžiu pranešti, uz 
ką ousiu labai dėkingas.

J. Ruzgas, (:»5)
1.30 Norui 1-st str, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugą; D. Jatauto ir B. 
Daugino, Kauno gub, šaulių pavieto, 
Šidiavos parapijos; 5 metai kaip A- 
merikoj, D. Jatautas girdėjau, kad 
gyvena Netvark. N. J. Labai norėčiau 
su jais susižinoti. Jie patįs ar kas 
apie juos žino, meldžiu man pranešti 
už ką busiu labai dėkingas. (36> 

Ig. Janusevicius,
734 Island avė, Rockford, III.

Pajieškau Kazimiero Verpeėinsko, 
paeina iš Kauno gub, Raseinių pavie
to, Patolės kaimo. 4 metai atgal gy
veno Cnalton, Conn. Meldžiu kuo- 
greičiausiai atsišaukti. Yra svarbus 
reikalas.

Uranas Kasputis,
R r D No. 2, BOX 104,

Sutton.Mass.%

Pajieškau brolio Povilo Bisino ir 
švogerio Kazimiero Diros, jiedu pir
miau gyveno Pittsburge, Pa. Jų pa
čių meldžiu atsišaukti ar kas apie 
juos žino malonės pranešti.

Vladas Bikinas, (35;
315 \Vainut str, Newa;k, N. J

Pajieškau Juozo Pociaus, is Žarėnų 
parapijos, Telšių pav, Kauno gub, 
pirmiau gyveno Bostone, nuo penktų 
metų neturiu apie jį josios žinios. Jo 
paties meldžiu atsišaukti ar kas apie 
jį žino malonūs pranešti.

Antanas Pocius, (35)
373 Kengsington avė,

Kengsinton, Chicago, lllinois.

Pajieškau brolių: Juozo, Jurgio ir 
i Antano Uelunių, iš Gudonių kaimu, 
• Serijų parapijos.Suvalkų gub. ’i'u- 
; riu lauai svarbą reikalą ir meidži jų 
pačių atsišaukti ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

Vincas Belonis (35,
614 Market str, Kenosha, Wis.

i Pajieškau Albino Arlausko, čia tel
pa ir jo paveikslas, apie 5 pėdų ir 5 
colių augščio, ant kaktos raudonas 
randas, 20 metų amžiaus. Jis atva

žiavo iš Wyon:ing, Pa. apsigyvenęs 
čia paėmė mano drabužius ir prasi
salino. Kalba lietuviškai ir angliš
kai ir myli vaikščiot po šokius. Kas

APSIVED1MA1.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo lą iki 25 metų amžiaus. As esu 
30 metų, dirbu anglių kasyklose ir 
uždirbu po 7 dolerius į dieną, liuosas 
nuo kariumenės. Su pirmu laišku 
mebižiu prisiųsti savo paveikslą, at
sakymą ir platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. (36)

John Tnomas
BOX 15, < Wyco, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 20 metų amžiaus, mokan
čios skaityti ir rašyti angių kaina, 
mylinti gražų šeimynišką gyvenimą. 
As esu jaunas vaikinas, tuiiu gerų 
darbą. Meldžiu atsišauktu, atsaky
mą duosiu -kiekvienai. \ aikinų mel
džiu nerašinėti.

r. Dixon, (35J
ROK 329, Peabody, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki .‘-O metų amžiaus, aš esu 
_7 metų. Su pi. rnu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą, platesnes ži
nias suteiksiu per laišką. Vyrų mel
džiu nerašinėti.

A. K, (35 j
1S3 Niagara str,

V/. Toronto, Ont, Canada.-

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus, sutin
kančios gyventi ant farmos. Aš esu 
40 metų. Meldžiu atsišaukti. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laiškiu

Adam Yurdan, (35>
Rout 2, BOX 37,

No. J udson, Ind.

PRANEŠIMAI.
AR ŽINOTE KAD—
Aš padarau 100 dailiausių fotogra- 

fi;.Kų štampu su jūsų paveikslu tik 
už S1.20‘' Reikalauk prabos (pavyz
džio). įdėk už 3c. štampą ir gausi 
pamatyt, kaip tokios fotografiskos 
stampos išrodo. (36)
THE GEORGE PHOl (M.RAPHER, 

609 North Riverside str,
'Vaierbury, CoPn.

REIKALAVIMAI.

kontr-revoliucijai rimtą 
rainą.
žmonių nesujudina nei 

nuolių šūviai.
Laike social-revoliucionie- 

rių sukilimo, kuomet dalis 
miesto buvo jau maištininkų 
rankose, kuomet be paliovos 
tarškėjo kulkasvaidžiai, 
kuomet sukilėlių buveinę 
bombardavo artilerija, o šie 
vėl iš savo pusės šaudė šrap- 
nėlėmis Į Kremlių, tai žmo
nės aplinkui sėdėjo sau prieš 
saulę ir šildėsi. Nei iš žmo
nių užsilaikymo, nei iš gat
vių išžiuros jokiu budu ne
būtum žmogus pasakęs, kau 
Maskvoje darosi kas nors 
nepaprasta. Ži įonės buvo 
daugiau užsiėmę diskusijo
mis apie Mirbacho užmuši
mą ir rpie.tai, kokią tas ga

ka-

BADU PASILIUOSAVO Iš 
KALĖJIMO.

Washingtone buvo nuteis
ta kalėjiman 23 sufragistes 
už demonstraciją prieš pre 
zidentą. Kalėjime moteris

Įmont, W. Va. darbininkų U.
M. W. of America i 
1097 lokalas rengia 2-rai die-' 
nai rugsėjo (Labor Day) di
delį darbo dienos apvaikš- 
čiojimą. Po demonstracijai 
bus tarptautinės prakalbos. 
Tarpe kitu įvairiu tautu kal-

^Us 11 ietux nuėję pas caruką ir pasakę: 
kalbėtojai. Į ”rpavo ^va jau užmušėm

Demonstracija prasidės _šuniui šuns mirtis!- 
nuo 1 valandos po pietų. Po 
parodai darbininkai susi
rinks Base bąli parke, kui jr U2mušęS ji mirtinai, 
nuo 2 valančios po pietų pra- r 
sidės prakalbos.

Kadangi tą dieną darbi-( 
ninkai nedirbs, lai visi kvie
čiami dalyvauti darbininkų! 
demonstracijoje ir kuoskait- shingtone paskelbė, kad nuo 
giausiai susirinkti pasiklau- prisidėjimo Amerikos prie 
ii kalbėtojų. Visus kviečia karės iki 10 rugpiučio šioj 
U. M. W. of A. unijos 1097 šalyje padaryta jau 108,983 Į anglų kariumenę.

I įvairaus tipo kuikasvaidžių važiavo Sibiran jie 
jkariumenei. gidhą.‘

uny.osi PATVIRTINA CARUKO
UŽMUŠIMĄ.

Atvažiavęs . Londonan 
koks tai rusų kunigaikštis 
patvirtinęs žinią, kad caru- apskelbė bado streiką ir jx) 

Su- šešių dienų badavimo likos 
paliuosuotos.

kas buvęs užmuštas, 
šaudė carą, keli kareiviai

Carukas pradėjęs verkti.

TRAUKINIS UŽMUŠĖ 
LIETUVĮ.

.Anglų laikraščiai praneša.
Tuomet vienas kareivių šo- kad \Vorcesteryje pereitoj

AMERIKONAI PADARĖ 
JAU 108,983 KULKA- 

SVAIDžIUS.
Karės departamentas Wa-

sąvaitėj traukinys užmušė 
Joną Luskį, kuris traukiniui 
ateinant norėjo perbėgti 
per geležinkelį. Luskis gy
venęs po No. 517 Millbury 
street.

lokalo komitetas.
M. I. Bai< nonas.

Londonas praneša, kad če- 
ko-slovakai karštai sveikina 

kuri nu- 
ms i pa-

sušukuotų plaukų. Pastaruoju laiku 
jis buvo pradėjęs ir ūselius auginti. 
Jei kas lokius palčmytų, meldžiu tuo- 
jaus duot man žinią. 'Kas pirmas 
apie tai praneš, tas gaus dovanų.

Povilas Kiredis, (36)
87 W. Seventh str, S. Boston, Mass.

I'ajiešsau giminancių I'ranciškaus 
ir Juozapo Marcinkevičių, is Sudvar- 
škių sodžiaus. Stakliškių parapijos, 
Trakų pav., Vilniaus gub. Jų pačių 
atsišaukti ar kas juos žino meldžiu 
pranešti.

Adolfas Ragauskas,
8752 Iiuustcm avė, Chicago, III.

Pajieškau dviejų brolių Vincento ir 
Domininko Rubavičių. Kauno gub, 
Telšių pav, 7 vėrių parapijos. Turiu 
labai svarbų reikalą, kas apie juos 
žino malonėkite pranešti aiba lai pats 
atsišaukia. (37)

Levusė Bekeiienė,
132 Greemvich str,

Philadelphia. Pa.

Pajieškau pu.'scscrės Marcelės Gal- 
minaitės, iš l>o,»icii ių sodos, Užven
čio parapijos Telšių |>av, Kauno 
gub. Jos pačios atsišaukti ar kas ją 
žino mc'd,.iu pranešti.

Petras Uumantus, (35)
St.i. 12, Ihi.K T.:<wrcnce, Mass.

pirmas praneš skiriu §45.00 atlygi
nime. (37)

J U OZĄ PAS Y AN A VICIU S,
61 Suminei si, Bridgeport. Conn.

Pajieškau savo pažįstamųjų Kazi
miero Griciaus ir Amiičs Grigaitės, is 
Tlektinės sodos, Ginteliškės parap, 
Telšių pavieto. Taipgi Aleksandro 
Enuroskio ii Anelės Gelženaitės, jų 
visų meldžiu atsišaukti ar kas juos 
žino teksis pranešti.

Konstantinas Pronckus. (35) 
92 Main str, Cambridge, Mass.

Pajieškau savo sesers Onos I.eue- 
dienes, is Maigų sodos, Viekšnių pa
rap, Šiaulių pav, Kauno gub, gy
veno Chicagoje. Jos pačios atsišauk
ti ar kas ją žino meldžiu pranešti, nes 
turiu svarbų reikalą.

Jonas Knabykas, (;<5)
P. O. 1>OX 13, Coketon, W. Va.

Pajieškau Juozo Milkaus, abu su 
juo dirbova anglių kasyklose, girdė
jau gyvena Sncnandoali’i j. Turiu
svarbu reikalą ir meldžiu jo paties 
atsišaukti ar kas ji žino teiksis pra
nešti. (35)

Petras Abramaviėius,
R F D 1. B9X 16, Keypoit, N. J.

Pajieškau giminaičių Motiejaus 
Budzcviėio ir Mečislovo Voveries, a- 
bu iš Varlių kaimo. Dusincnų parapi
jos. Trakų pav, Vilniaus gub. Jų 
nacių meldžiu atsišaukti ar kas juos 
žino malonės pranešti.

Vincas llarasauskas. (35) 
ROX 238, Millinocket, Me.

Pajieškau savo pažįstamųjų Kazi
miero Griciaus ir Amilčs Gricaitės, iš 
Siektini s sodos, Ginteliškės parap. 
Teisių pavieto. Taipgi Aleksandro 
Endroškio ir Aulės Gelženaitės, jų 
visų meldžiu atsišaukti ar kas juos ži
no teiksis pranešti. (36;

konstantas Pronckus,
719 Main str, Cambridge, Mass.

Pajieškau tetos Onos Dulckiutės- 
Vackelionės, is Starkų kaimo, Vilka
viškio parau, Suvalkų gub, gyvenu, 
bene Neu Yorke. Jos pačios meldžiu 
atsišaukti ar kas žino malonės pra
nešti. < As esu Jievos Duickiutės ir 
Mykolo Ramanauskų duktė).

Oi>a Mjciufienė, (S5)
1112 1 niiw»t .ite. Ui niki s-k. Pa.

REIKALINGI DU KRIAUČIAI.
Darbas visados, mokestis gera. At- 

sišaukit tuojaus. (35)
A LĖK KALVAITIS.

267 Stale str, Bridge|»o:t. Conn.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA I ARMA 112 akrų 

žemės. 30 akrų išdirbius, pora arklių 
4 karvės, 2 veikiai, 4 kiaulės. 10 viš
tą. visos reikalingos triobos, mašinos, 
vežimai, gražus miškas su daug me
džių lentoms ir tt. \ isas tas turtas 
parsiduoda už 1,400 dolerių. Ypatiš- 
kai ar laišku kreipkitės pas:

J. Budelis, (36)
Superior, P. O-, Canada.

GERA PROGA LIETUVIAM 
PIRKTI Bl < EKNĖS.BIZNJ.

Parsiduoda uz pigią kainą per daug 
metų išdirbtas biznis geroj vietoj ir 
apgyventa lietuviais, lenkais ir sla
vais. Biznis tokis — Bucernė, gro- 
sernė Delecatesen store, gyvenimas 
prie victo.v. Dėl platesnių žinių krei
pkitės pas:

PETER JACUBKA, (35) 
216 Sccond slr, EĮizabcth, N. J.

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

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

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

F. MILAŠAUSK1S,
13 Atlantic st, So. Boston, Mass.

Nusipirk mosties
TAI RUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus. o padarys veidą tyru ir skaisčia 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampon.s

J. RIMKUS
P. O. RON .36 ILdl.rook. Mastu,



KELEIVIS.

NESUSIPRATO.
Į Priekulės parapiją, 

Prūsuose, atėjo naujas ku
nigužis. Jis buvo jaunas, 
gražus, geras ir draugiškas 
žmogelis, bet kadangi nese
nai atvyko i nepažįstamą a- 
pielinkę, tai, žinoma, nebu\ o 
pilnai susipažinęs su savo 
parapijonais.

Kartą jis atsilankė pas 
ponią Puntaitienę, kuri ne- 
persenai buvo palaidojusi 
savo vyrą. Ji, be abejonės, 
manė, kad tasai kunigėlio 
atsilankymas buvo dėlei tos 
priežasties. Todėl ji visai 
nenustebo, kuomet po trum
pos pakalbus svečias užklau
sei

'Tai poniutė nemalonu 
smugj susilaukėte?”

"Taip," atsidusdama pa
tvirtino našle.

’Tr visai netikėtai?"
"Taip, tėveli, visai to ne

laukiau.”
'‘Kaip girdėjau, tai jis 

tvarte užbaigė savo dienas. 
Ar ne?”

"Kaip tai! — Trioboj, ku
nigėli.”

"A, taip! Jus, matyt, jo 
labai gailėjotės.”

”Ak, kaip aš jį mylėjau ir 
gailėjausi!” liūdnai atsakė 
našlė.

Kunigužis dirstelėjo i ją 
nemažai nustebintas.
; "Jis pelėmis sirgo, ar ne?”

"Pelėmis!” nusistebėjo 
našlė. "Ne. Jį apopleksija 
užmušė.’’

"Ištikro? Tai, matomai, jį 
perdaug šerėte.”

"Ne, jis visada pats maiti
nosi.”

"Hm, tai, matyt, buvo la
bai protingas. Sunku jis tu
rėjo galą; ar ne?"

"Kaip tai — sunkų galą?” 
"Girdėjau, kad reikėjo 

mušti kirvapenčia į kaktą, 
kad sutrumpinus kanky
nes.”

"Jei jums kas taip pasa
kojo, tai nedorai melavo. Jis 
baigė gyvenimą savo mir- V • >9čia.

"Galbūt," atsiliepė kuni
gužis susimaišęs; "bet man 
pasakojo kad jis nuspyrę vi
są galą tvarto besimuistyda- 
mas; ar ištikro?”

"Visai neteisybė.”
"Matyt, aš neteisingai gir

dėjau. — O kiek amžiaus jis 
turėjo?”

"Trisdešimts penkių me
tu.”

"E, tai jau rfebuvo tikęs į 
darbą. Aš manau, kad tam
stai nej)erdidžiausias nuos
tolis, nes pasirūpinus jau
nesnį, galėsite daug geriaus 
atlikti savo reikalus.”

To našlei jau buvo per
daug, bet ji visgi susilaikė.

"Ne, niekad! Aš niekad 
lygaus nesu mačiusi.”

"Kur gi! Juk jis buvo du
sulingas.”

"Tai visai neteisybė — jis 
neturėjo jokio dusulio.”

”Kaip gi neturėjo? Juk 
aš aną dieną jį mačiau ant 
kelio ir gerai atsimenu, kad 
buvo dusulingas. Jo eisena 
išrodė, tartum butų negalė
jęs pekelti kojų. Man rodosi, 
kad jis buvo šlubas.”

"Jis niekad nešlubuodavo, 
nes turėjo gerą korkinę ko- • M 
J?

"Korkinę koją! Labai ste
bėtina... Betgi, iš tiesų, sa-

jkykite, — juk-jis turėjo to- 
■ kį naravą, kad kartais, sako, 
| apsistodavo ir imdavo abiem 
. kojom spardyti vežimą.”

"Kaip mane gyvą matote, 
aš niekad to neesu girdėju
si. Jis nebuvo koks bepro
tis.”

"Galbūt kad ne. Betgi, 
sulyg jo budo, jis turėjo bū
ti didelis pikčiurna ir nara- 
vistas.”

"Tikri juokai.”
"Argi jis nebūdavo visada 

suglaudės ausis?”
"Suglaudęs ausis? Visai 

nesuprantu. Jis buvo gera
širdis, kiltas ir visada malo
nus."

"Geraširdis, kilftis... Ne
galiu suprasti... Bet, matyt, 
kad jis buvo ne betkoks su
tvėrimas ir turėjo geras y- 
patybes. O kiek taip viduti
niškai, jam imdavę laiko nu
eiti verstą kelio?”

"O, kokią penkioiiką mi- 
nutų.”

"Hm, visai prastas ėjikas, 
visgi. Man rodosi, kiek aš 
atmenu,jis buvo kūdas ir pa
sišiaušęs ir be botago neno
rėdavo nei iš vietos pasiju
dinti.”

"Ne, tamista, tas yra pra
simanymas ir išmisias: jį 
niekas botagu nevarinėjo ir 
iam jo nereikė, o pasišiau
šęs irgi negalėjo būti, nes 
buvo plikas.’’

"Stebėtina,” kraipė kuni
gėlis galva.

’Tr nei kiek nebuvo stebė- 
tinesnis už tamistą!”

"Na, meldžiu neįsižeisti," 
teisinosi kunigužis; ”aš vien 
tik apie tai kalbėjau, ką apie 
ji buvau girdėjęs. Bet, kiek 
dabar patyriau iš tamistos 
kalbos, tai jis buvo, mato
mai, labai geros veislės, tik
rai geras ir protingas gyvu
lys, kurio verta gailėtis.”

"Kaip tamsta drįsti, čia a- 
tėjęs, taip mane užgaulio
ti?!" sušuko našlė. "Tamis
tos visa kalba, nuo pradžios 
iki galui, buvo tikrai begėdi
šku išniekinimu mano varg
šo vyrelio... Jei jis butų gy
vas, tamsta nebūtum išdrį
sęs jį taip nužeminti! Mel
džiu tamistos išeiti. Aš dau
giau negaliu to kęsti. Išeik, 
tamista!”

Kunigužis paraudo, tarsi 
nušutintas vėžys.

”Ar tai ne tamista esi po
nia šerelienė; ir ar ne jus 
vakar nusibaigė senas, žilas 
arklys?”

"Aš niekad nesu turėjusi 
arklio, bet tik vyrą, kuris 
numirė neaėlia atgal."

Į trumpą laiką kunigužis 
išėjo iš našlės namų su taip 
raudonais veidais, jog rau
donesnių. turbut, niekada 
šioje pasaulėje nebuvo.

"Na. ir tu šnekėk!” jis 
spjaudė eidamas keliu na
mo. "Aš visą laiką šnekė
jau apie arklį, o ta kvaila a- 
vis apie savo vyrą! Tfiu!”

Akla višta ir grūdas.
Jisai buvo labai lėtas, tai

gi ji bandė jam palengvinti. 
Jie-du važiavo duvienu per 
gojų ir ji tylėjo, sakytumei 
žemes pardavusi.

—Kas tamistai yra? — 
jis pakiausė.

—On! man labai nesmagu. 
—ji atsakė; niekas manęs 
nemyli; mano rankos atšalo.

—-O, tamistele, neturite 
taip kalbėti, ramino jauni
kaitis, nes jus Viešpats myli, 
ir mama jus myli, o rankas 
galit po sėdynė pasikišti.

Redakcija Atsakymai.
Ten buvusiam. — Kadan

gi Dr. šliupo prakalbas jau 
daugybė musų skaitytojų y- 
ra girdėję iš paties kalbėto- 
jaus lupų ir iš laikraščių, jū
sų aprašymo laikraštin ne
dėsime, nes ir kaipo žinia 
biskį perdaug pasendinta. 
Už rašymą ir už eilutes ta
riame ačiū. Meldžiame daž
niau šviežesnių žinučių pra
nešti.

I PERKŪNIJA PRIDARĖi DAUG BLeDIES. 
žaibas kilto dvi lenką 

bažnyčias.
Per Naująją Angliją užpe- 

reitą sąvaite perėjo baisi au
dra su perkūnija, kuri pri
darė dideliu nuostoliu. Chi- 
copee miestelyje, netoli Bos
tono, perkūnas trenkė į šv. 
Stanislovo lenku bažnyčios 
bokštą ir suardė jį. Kuni
gai rengėsi tuo tarpu prie 
mišių ir baisiai išsigando. 
Vaikai, kurie buvo jau susi
rinkę prie altoriaus kuni
gams tarnauti, pametę visus 
įrankius išbėgiojo. Kitą len
kų bažnyčią kirto Dorches* 
tery.

Uždge daržinę.
Netoli Pitsfieldo, N 

perkūnas uždegė didelę far- 
merio Denisono daržinę, 
ir nutraukė keturis kojos 
pirštus.

Perkūnas taipgi trenkė į 
barzdaskutyklą East Wey- 
mouthe. Abejose vietose ki
lo gaisras. į
Obuoliai ant medžių iškepė.

Prieš audrą Virginijoj. 
karštis buvo pasiekęs 120 
laipsnių ir išdegino veik vi
sus augmenis. Obuoliai aut 
medžių iškepė taip kaip pe
čiuje. Šiaurinėj Virginijoj, 
kur yra dideli sodai ir žmo
nės iš tų tiktai verčiasi, toks

kuose prašyte išprosyjo. 
Nutraukė žmogui pirštus.
Wey:nouth miestelyje, ne- 

įtoli Bostono, perkūnas spy
rė į F. Tupperio namus, nu-|
vertė kaminą, suardė pečių 
ir trenkė patį Tupperį, ku
ris vienas pats namuose sė
dėjo. Viskas, ką Tupper 

; atsimena, tai tik trenksmą.
Kada jisai atsipeikėjo, jisai 
pamatė, kad jo koja kruvi
na. Pasirodė, kad perkūnas 
perėjęs per jį ir išeidamas 
per koją sudraskė čevervką

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

So. Bostone.

H..

Bostiniškis "Laisvės” ko
respondentas skelbia, kad L. 
S. S. 60 kuopo? susirinkime 
už LSS. šių metų suvažiavi
mą stovėjęs tik vienas Smel- 
storius. Ar praneš tas "Lai
svės” korespondentas, kad 
be Smelstoriaus už suvažia
vimą balsavo 2 i baisai ir su
važiavimo priešininkai sy
kiu su "Laisvės” korespon
dentu likosi skaudžiai su
mušti?

Mano veidas po .Mano veidas prieš 
vartojimo. vartojimo.

TIKTAI MOTERIS GALI PAGEL- , 
BET MOTERIAI.

Jums moterįs ir merginos, kurios' 
turite išbertą ir papučkuotą veidų, ir, 
abelr.ai visa odą, turiu jums Krimą, • 
kuris yra sutaisytas pairai europinių 
flaktarų receptus, ir jei jus vortosite 1 
jį tik kelis karius, nemalonus papuč- 
kai tuoj išnyks, jūsų oda paliks skais
ti, tyra ir švelni kai šilkas, o daili kai 
marmoras, ką męs užtikriname; jei 
butų kitaip pinigus gruzinam. Kaina 
indelio su instrukcijomis kaip vartoti 
— į>2. Įdekite 25c. štampų > jūsų už
sisakymo laišką ir prisiųskite mums, 
o gavę užmokėsite ręstų. Jus šilą 
KRIM \ galite gaut tik pas mus.
MRS. N’ELLIE M. \VOINAR, (34) 

311 E. 75-th str York. N. Y.
dama Salutaras Bitteria. Kaina$1.00

Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk 
kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio 
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
kad męs parduodame viską daug pigiau ir už viską gvarant uojatne.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naujų arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainų. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženkieiį at
sakymui.

P. VALUKOMS,
255 Broaduay, So. Boston, Mass,

AIŠKI PRIEŽASTIS
I ■

Jeigu gj duolė yra visuo
menėje žinoma per trisde
šimtį metų, tai turi būti aiš
ki priežastis, kodėl sergan-į 
tieji pasitiki ja, neleisdami 
jai išnykti. Trinerio Arneri- 

nės iš tų tiktai verčiasi, toks konškas Kartaus Vyno Eli- 
karštis pridarė labai didelių xeris yra populiariškiausiu 
nuostolių. • nuo trijų desėtkų metų. Ko-
Daržinė, 4G tonų šieno ir dėl? Todėl, kadetas vaistas 
farmos įrankiai sudegė. Lie- niekad neapgauna, 
tus lijo kaip iš kubilo ir au- malonus vartojimui ir 
dra buvo tokia baisi, kad 
kornus ir kitus javus lau-

Draugijų Reikalai,
LIET. DARB. BR. PAŠ. DR-STĖ 

Courtney, Pa.
Valdybos adresai:

Mikas Nakutis. —pirm.
BOX 410, Courtney,

D. Itakavičius.—pirm, pagelb., 
B0X 138, Courtney, 

Ant. Bresenskis—Fin. rašt,
P. O. BOX 64, Courtney, 

VI. Gamulis Prot. rašt.,
BOX 460, Courtney, 

St Bernotovičia—kasier,
P. O. BOX 28, Courtney. 
nariai,kurie gyvena 

visas

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.
Pa. 

Visi nariaijkurie gyvena toliau, 
malonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šalpos.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA.

Pittsburgh, Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colwali Street, 
Pirm, pagelb. PovPas Kavaliauskas 

2131 Forbes st., 
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street, 
Fin. Sekr. Pranas Uriakis,

1525 Penn. ave., 
Kasierius Karalius Varašius.

Ali Nation Dep. Bank S. 3. 
Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai
tis. Direktoriai: .Jonas Blažaitis, Ado
mas Kardonas Tonas Pociūnas ir 
Stanišauskąs.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

Pov

GRANO RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Šonų Draugijos Valdybos 

adresai:'
Pirmininkas P. Kaušius

1227 Front ave. 
Pirm pagelbininkas, J. J. iiielskas.

1338 Quarry 
Protokolų .'štininkas J. Štaras, 

1114 Hamilton 
Turtų rašt. D. Greičaitis,

1534 Quarry 
Iždininkas V K I.iumas,

1036 Muskegan 
Trečiųjų Ttism rast. J. Žigunas,

131o Elizalieth
Organo prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas, 

505 Crosby street.
Su Draugijos reikalais malonėkite 

kreiptis virš nurodytu adresu. 
Pirmininkas I’. Kaušius, 

Susinėsimų rašt. J? Štaras.

ave.

ave.

ave.

ave.

A.

A.

K

W.

M.

labai
tuo: 

pačiu laiku pasekmipgiau- 
■sias vaistas viduriams išva-< 
lyti, apetitui sustiprinti ivr-i 

jškinimui palengvinti. Visi; 
j skilvio silpnumai, kaip tai! 
vdurių užkietėjimas, nevirs-! 
kinimas, išpūtimas, galvos j 
skaudėjimas, nerviškumas, t 
abelnas apsilpnėjimas, ir tt.1 
veik tuo vaistu prašalinami. * 
Musų moto vra: Mes visuo-i 
met drąsiai galime žiūrėti; 
jums į akis. Mes tos gvdu.o- Į 
lės sutaisymui vartojame! 

Į karčiuosius žolynus ir ge
riausi raudoną vyną. Štai 
Rodei Trinerio Amerikoniš
kas Elixeris turi tūkstan
čius šalininkų. Kaina ap
tiekose $1.10. Trinerio Li- 
nimentas taipgi yra vaistu 

j neturinčių sau lygaus. Pa
mėgink jo reumatizmo, neu
ralgijos, strėnų gėlimo, nik- 
stelėjimo, ištinimo ir tiems 
panašių skausmų prašalini- 

imui. Kaina 35 ir 65c. aptie- 
■kose. Išsirašant —15 ir 75c. 
I Joseph Triner Company.
133 — 1343 So. Ashland ave., 
Chicago. III.

' A_____________________________________ __

Kada persisaldai
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Rlchter to 

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir 65c. but.hakiu vijose .priekine arba 
$V'čixi nuo

F. AO. RICHTER & CO.
74-80 tVashinglon Street. !Mew York. N. Y

S. S. Stone, Opb.D.
Akių

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

Valdybos antrašai:
Šilkaitis — Pirmininkas, 

P. O. BOK 48, St. Charles, 
Urpolis — pagelbininkas, 

58 — 2-nd str, St Charics. 
Tamašiunas, Protokolų Rašt., 
73 W. Illinois str., St Charles, III. 
Eidrugeviče Turto Raštininkas.

P. O. BOX 16. St Charles. 1)1. 
Lukas Kasierius, —

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

DR V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VAbDYBA STEGER. ILL.

Pirmininkas plonas Dambrauskas, Ta- 
gelbininkas Ant. Salaseričius. Prot. 
Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų 
Rašt. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius, 
BOX 475. STEGER. ILL

10 m. So. Bostone.
399 Broadvay,

SO. BOSTON, MASS

TERRE HAUTE. IND.
Draugystes "Sietynas” mėnesiniai 

susirinkimai būna kožna pirmų mene 
šio seredų. 7 valandų vakare. Socia
listų svetainėje, po num. 1120 6-th st., 
Terre liauto, imi. Norintieji įstoti 
j draugystę meldžiami atsilankj-ti į 
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c. 
Pašalpos ligoje — 61 A) į diena.

F. Urbonas, fin. sekrt.

I]
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DUOKIT PASIŪT MUMS.

as

3&

Mes užtikrina*, kad Jus sučėčysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai uesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUVA.M
TAIPGI IŠVALOM I

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

KAD MERGINOS); 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

NORI,

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1G1AI IR GERAL 
IR IŠPROSINAM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrinta*. Kaina 

prieinama.
Tikra* Juaų broli* lietuvi*

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

Telefonas: So. Boston—21011

Į
I 
I

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney's Crest Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą, geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone.
K. ŠIDLAUSKAS

126 BROADWAY.
SOUTH BOSTON. MASS

!

Aš, Alena Kostovska, pasirc 
dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose 
Niekur aš negavau pagelbos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei 
kaiauti Salutaras Bitteris ir Saluta 
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega 

' liu pažint ir paiikau laiminga naudo- 
: dama Saiutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
■ Galima gauti geres-iėse aptiekose, o 
kur negalima g:.uu. kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS. Prof.
1707 S. Ilalsted St„ Tel. Canai 6417. 

Chicago, III.
iftą apgarsinimą turėtų perskaityt 

»iekv»en*s. iškimt ir pasilikt.

Debatai socialistų 
su klerikalais.

KARE IR LIGOS!
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

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

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFOKD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Žmogaus Išsivystymas
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS. NEKURIE SAKO, 
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

AUDIMO APDARAIS 50c.
KAINA 35c.

Yra tai klausimai, kuriuos aiški ii ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu bil
du toji forma išsivystymo keitėsi jki priėjo prie žmo
gaus.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

Ant U t 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubel tavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

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

EICELSIOR VATO CO.
906 Atbensea* Btdg. CHICAGO, TLL

Tokia atgalvin dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lovvellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoria-i ''kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo ”forni- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

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

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

Suvyniok 10c j popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. Nonnticnr.s daugiau 
imt duodame nuošimtį.

"KELEIVIS” 
*55 BROADM'AY. SO. BOSTON,

KNYGA. KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jo# sužinosi, kada musų protėviai vogdavo 
sau žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduo
davo savo dukteris. Kokios vestuvės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.

Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smul
kiai išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

Viršminėtos knygos gaunamos "Keleivio” knygyne.
Siunčiant pinigus adresą užrasykit taip:

"KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS »

_Jl.



KELETVIS.~

11
(Tąsa).

Žmonės, permainę savo 
gyveninio būdą, po truputį 
maino ir savo valgį. Val
gant ką kitą, tą par siūloma 
ir dievams. Dievai po tru
putį pripranta prie naujo 
valgio ir atpranta nuo seno. 
Senas valgis lieka retu ir, 
pagalios, užsimiršta. Bet 
dievas, atsiminęs senus lai
kus, iš užsipirimo pareika
lauja senoviško valgio. Je
hova, (dabartinis musų Die
vas), perstojęs naudoti žmo
giena, į nieką nepaisydamas, 
pareikalavo Abraomo su
naus. Pagalios, žmonių au- 
kavimą, persikeitusį Į pap
rastas apeigas, galima pa
mainyti vien simbolais. 
Vieton gyvo žmogaus, vien 
aukaujama dievui jo išveiz- 
da, padaryta iš tešlos arba 
iš ko kito.

Šiuo kartu arčiau susipa- 
žinsim su tuom, kaip atsi
spindi kanibalizmas žydų le
gendose.

1.
Tų laikų žydai, kada pas 

juos kanibalizmas buvo 
beveik užmirštas, su pasi
piktinimu žiurėjo i kaimy
niškų dievų žmogėdvstę, i 
maovitų auknešystes. ’Tr 
paėmė maovitų caras (per- 
dėtinis) sūnų savo vyriau
sią, kuriam priderėjo valdy
ti vieton jo, ir iškėlė jį sude
ginimui ant sienos. Tai pa
darė dideli pasipiktinimą 
tarp izraelitu.” (IV Car.III.- 
27).

nova.*) Žydai, jų kaniba
liškų dievų laikų, atlikdavo 
"arba auknešystės su vaikų 
žudymais, — arba senoviš
kas paslaptis, arba nuo sve
timų papročių pasisavintas 
puotas; jie nečėdija nei gy
vasties, nei sudarkytų jung
tuvių, bet vienas kitą... sve
timoterystę užgauna,” (Sal. 
Pv. XVI. 23,24). Ir taip, žy
dų dievai buvo kanibalais 
tuose laikuose, kada tarp 
žydų laikėsi tikęjimiškos 
puotos, užsilikusios nuo ka
nibališkų puotų laikų, ka
da dar nebuvo tikrų jung
tuvių, t. y. tikros monoga
mijos (vienpatystės). Tų lai-! 
kų žydai, sulyg ”Franašų” 
autorių paaiškinimų, buvo 
”prasiradimo” vaikais, "me
lagystės” sėkla, "įsikarščia
vusiais geiduliais prie stabų 
(dievų) po kiekvienu šako
tu meldžiu skerdžiančiais 
vaikus prie upelių, tarp ska
lų," (Is. LVI1.45).

Žydai taip elgėsi, nes jie 
buvo kanibalų ainiai. Sulyg 
Sulos legendos (Jez. XXII), 
dvi žydiškos tautos (judė
jai ir izraelitai) paeina nuo 
dviejų moterų: Ogolos ir 0- 
goiin^s, kadaise gyvenusių 
Mieraime. Tenai "jos palei
stuvavo, ir kraujas ant ran
kų jų, ir su stabais savo pa
leistuvavo, ir sūnūs savo, 
kuriuos pagimdė man (Je- patinka i 
novai), per ugnį perieizdavo mo regėjimas; 
maistui jiems (dievams)..”'

bams savo,”
39).

vaikščiojo Izraeliaus carų se reikalavo auknešystės iš Žemaites 
takais, ir net sūnų savo per- žmonių. Tai patvirtina ir! 1 V 
vedė per ugnį,... ir atlikdavo legenda apie Abraomo sūnų, 
auknešystes ir duliavimus Dievas tarė: "pasiimk sūnų 
ant kalnų,” (IV Car.XVI.l,- tavo, vienturtį tavo, kurį tu Yra tai graži knyga pa- 
3,4). Panašiai elgėsi ir Ma- myli, Izaoką, ir eik Į žemę puošta autorės fotografija 
nassija, valdantis Jeruzoli- Mono ir tenai atnešk ji su-,ir kitais įdomiais paveiks- 

»»■-«» -»= 4. vieno lais. Minėtus Raštus išleido’Tr Pervedė sūnų sa\ o deginimui ant
Z. A.

(Toliaus bus).

moj.
per ugnį, ir burė..." (IV Car. 
XXI.6). Iš augšeiau pasa
kyto aišku, jog pervesti per 
u£nb — tai atiduoti sudegi
nimui.

Kares Metu

2.
Žmonių šukavimą buvo 

pripažinę ir Jehovos garbin
tojai. ”Separ-vimiečiai de
gino sūnus savo ugnyje Ad- 
ramelechui ir Anemelechui, 
Separvimiečių dievams. Be
to garbino ir Jehovą...” (IV- 
Car. XVII. 31, 32). ‘

3.
Kaimynų pavyzdžiai tu

rėjo įtekmę ir i žydiškų tau
tų bočius, buvusius gimi
nystėj su Chanaanos kilti
mis. Ne veltui žydų tikėji- 
miškos dainos peikia žydų 
bočius už jų aukas iš žmo
nių: "Tarnavo jų stabams: 
buvo jiems tinklu ir aukavo 
sūnūs savo ir dukteris savo 
kelmams (dievams); liejo 
nekaltųjų kraują, savo sū
nų ir savo dukterų kraują, 
kuriuos aukaudavo Chana- 
ano dievams, — ir 
gė žemė krauju.” 
36-38).

Ir vertėjo taip peikti, nes 
- senovės žydai netik garbino 

Vaalą ir Molochą, bet dar 
aukaudavo jiems žmones. 
”Aš (Jehova) užleisiu nelai
mes ant šios vietos... užtai, 
jog jie apleido mane ir sve
timiems paliko šią vietą... 
pripildė vietą šią kraujo ir 
įkūrė Vaalui augstumas, 
kad ugnyj deginti sanus sa
vo Vaalui, ko aš neliepiau. 
(Ier. XIX.3-5). Kitoj vietoj 
taip kalba Jehova: "Ir aš 
paversiu savo veidą į tą 
žmogų ir išnaikinsiu jį iš jo 
tautos už tai, jog jis davė iš 
vaiku savo Molochui, kad 
aįrdergti šventinyčią 
no..." (Lev. XX.3).

apsider
(Ps. CV.

ma- 
Ir net 

atėjūnas, "jei duos savo vai
kus Molochui,” "bus nužu
dytas.” Perdaug pagundus 
buvo svetimųjų pavyzdis, 
gyvenančių tarp žydų, — ir 
reikėjo kovoti, ir kovoti net 
mirties bausmės . pagalba 
auknešystės iš žmonių pra' 
šalinimui iš žydų tarpo.

4.
Žydiškų dievų kanibaliz

mas — nuolatinis apsireiš
kimas. Auknešystės, susi
dedančios iš žmonių, reika
lauja ir įvairiuose laikuose 
reikalavo įvairus žydų die
vai, o tame skaitliuje ir Je-

♦) Pas senovės žydus, kaip ir pas 
kitas tą laiku tautas, viešpatavo 
daugpatystė. Jehova buvo vj riausis 
ją Pievas. • . _

8.
Jehova, kaipo buvusis ka

nibalas, tai reikalauja pas 
Abraomą Izaoko, tai pats 
nuolat pasirodo kaipo ugnis. 
Bet kada žmonių aukavi- 
mas liovėsi, Jehova liko jo 
priešu. Vienok jo senovės 
kanibališki instinktai rtika- 
lavo savo, ir mes matom, 
kaip Jehovai, net Mankave- 
jų laikų Jehovai, reikalinga 
žmogiena. "Ir, parodęs ne
tikusio Nikanoro gaivą ir 
piktažodžio ranką, kurią jis 
tiesdavo prieš šventus viską 
laikančiojo namus ir pikta
žodžiavo, paliepė išpjauti 
liežuvi pas netikusį Nikano- 
rą ir susmulkinus ji, išmėty
ti paukščiams, bepročio gi 
ranką pakabvti prieš baž
nyčią,” (II Makk. XV.32,33), 
kur gyveno Jehova.

9.
Dievas-kanibalas turi būti 

ir žmogžudžiu:»’Tr tarė Je
hova Moižei: turi numini 
šis žmogus; tesumuša jį ak
menimis visa bendrija už- 
stovyklos,” (Sk.XV.35). Jam 

ir kraujo praliejr 
; delei to jo 

garbintojai budeliškus dar- 
’Jie skerdė vaikus savo sta- bus atlieka prieš jo veidą. 
----------- ;’ (Jez. XX1I.32,- "Bet Samuelis tarė: kaip ta

vo kardas moteris paliko be 
Iš šių žodžių mes matom, vaikų, taip motina tarp mo- 

jog kanibalizmas siekia ma- terų telieka palikta. Ir per- 
triachato laikų. Nes tik kirto Samuelis Agagą prieš 
matriachato laikuose susi-'Jehovą Galgaloj,” (I Car.- 
dėdavo legendos, j—— 
iautų paėjimas būdavo iš-! 
vedamas iš moterų.

5. į liūs; jis pats imasi
Žydų bočiai, užmiršę apie dalyvauti tuose 

žmonių aukavimą, tarpais naikindamas 
’ėl grįždavo prie jo. Judos; prasikaltėlius, 
-unųs (judėjaj) ^Įsteigė Ja- ^Įu^s; Ąarono sūnus 
teto augstumas Ennocho su-: ėmę kiekvienas savo 
iu (ainių) klonyj, kad <k- niuM, įdėjo ugnm ir įdėjo 
>inti sūnus savo ir dukterįs J° kvepduhų, ir atnešė prieš 
'•avo ugnyje, ko aš (Jehova) | Jehovą svetimą ugnį, kurio 
neleidau ir kas man ant šir- neliepė jiems; ir išėjo 
lies neužeidavo,” (Jez. VII.-'ugnls 1S Jehovos ir sudegino 
31).

kuriose XV.33).
Jehovai nepakanka tik 

matyti budeliškus darbe- 
veikliai 

darbuose, 
savo ugnim 
"Nadabas ir 

, pa- 
duli-

ŪKININKĖMS DUODA 
MA PAGALBA.

(Prisųsta.)
Nei vieno vyro pasiseki

mas tiek nepriklauso nuo 
praktiško gabumo savo mo
teries, kaip ūkininko. Bet 
daug ūkininkų susiduria su 
sunkenybėmis dtlei stokos 
žinojimo parankesnių būdų 
savo dienos darbo atlikimui. 
Apskričio Moters Agentai, 
Nurodymui Naminių Darbų 
atlikimui (adresas Depart- 
ment of Agriculture, Wa- 
shington, D. C.) gali daduoti 
svarbių nurodymų ukinin- 
kystės apielinkėse. Tais ap
skričių agentais pasiukvati- 
ua ūkininkų moteris ir duk
teris susijieškoti tokius jau: 
patyrimo budus, kokio jau 
ūkininkams jų darbo sryty- 
je žinomi. ♦

"Negaišink savo žings
niu,” vra tai šauksmas Na- 
minių Nurodymų agentų. 
Daug moterų mylias suvaik
ščioję su kibirais vandenio, 
kur tuo tarpu už keletą do
lerių galima įvesti vandens 
dūdas. Jos bereikalingai 
lankstosi ant srutinių ir rė
čkų, kur tuo tarpu su visai 
menku triusu jas galima 
pakeiti iki smagiam augstu- 
mui.

Vienas iš parankiausių 
darbo sugėdijančių prietai
sų yra namų darbo beugni- 
nis virtuvas (pečius;. Ūki
ninkės gerai žino, kad jųjų 
spirginimo virtuvai joms 
parodė parankesni būdą tai 
padaryti. . Taipgi beleidi- 
mas šaldytuvas, kur negali
ma gauti ledo ir kur nėrži 
šaltų skiepų, yra pasekmin
gai vartojamas ant ūkių.

Daugelis ūkininkių žino 
geresnius budus savo darbo Į

6.
Jeruzolimos, žydų tikėji- 

niško kulto centro, gyvento
jai nenusileisdavo prieš ki
tus žydus: "Ir paėmė (Je- 
uzolimos duktė} tavo su
ltis ir tavo dukteris, kuriuos 
u pagimdei man (Jehovai), 
r atnešė suvalgyti jiems 
•dievams). Lyg maža buvo 
.au paleistuvauti? Bet tu 
ir sūnūs mano skerdei ir ati
duodavai jiems, pervedus 
juos (per ugnį),” (Jez. XVI. 
20,21). "Paleistuvavai, su 
Mieraimo sūnumis — tavo 
kaimynais, augšto ūgio žmo
nėmis — ir padauginai pa
leistuvystes tavo, bepikdy- 
dania mane.” "Ir paleistuva
vai tu su Assuro sūnumis...” 
(Jer. XVI.26,28).

Ir taip, Jeruzolimo tautos 
dievai,—jeruzolimiškos ša
kos žydų dievai — irgi ka
nibalai, ir tai matriachato 
iaikų kanibalai, nes Jeruzo
limo tauta pritaikyta prie 
moters. Be to, legenda sie
kia tuos laikus, kada žydų 
bočiai gyveno šiauriuose, 
skaitant nuo Palestinos, kai
mynystėj su Mieraimu, kurį 
kažin kodėl tai priimta va
dinti Egiptu, ir su Assuro 
žeme, veikiausiai buvusia 
pietuose ar rytuose nuo 
Kaspijos jūrių arba jų apie- 
linkėj.

. 7.
žydų dievai buvo kaniba

lais ne vien taip senuose lai
kuose. Ir carų, legendariš- 
kų Judėjos ir Izraeliaus ca
ru gadynės dievai mėgdavo 
žmogieną: "Achazas, Jo- 
atano, Judėjos caro, sūnūs,..

juos: ir numirė jie prieš Je
hovos veidą.” (Lev. X.l,2).

‘ 10.
Jei pats Jehova galabina 

žmones, tai galabinti galima 
ir vardan jo. ”Jėzus (Navi- 
nas) tarė jiems: nesibijoki
te ir nesibauginkite, bukit 
tvirti ir drąsus, nes taip pa
sielgs Jehova su visais jūsų 
priešais, su kuriais kariau
site. Paskui nužudė juos ir 
užmušė juos ir pakorė ant 
penkių medžių,” (J. Nav. X. 
25,26). ’Tr visus šių carų 
miestus ir visus jų carus 
(kariškus perdėtinius, kuni
gus) paėmė Jėzus ir išmušė 
kardu, iškeikęs juos, kaip 
paliepė Moižė, Jehovos ver
gas," (J. Nav. XI.l2). "Su
naikintas Moavas ir jo mies
tai, ir parinktieji jo jauni
kaičiai ėjo išskerdimui, sako 
caras, — jo vardas Jehovo 
Savacfas,” (Jez. XLVIII. 
15.)

Ir taip, tų laikų žydų bo 
čiams dar nereikalingi buvo 
belaisviai, kaipo vergai, to
dėl paskirdavo juos mirčiai, 
kaip to reikalavo vyriausias 
žydų dievas, kuris už apstų 
kraują, pralietą vardan jo, 
turėjo eiti žydams su pagal
ba jų susirėmimuose su prie
šais. Ir taip, auknešystė iš 
žmonių pas žydų bočius sie
kia tuos laikus, kada ver
gystė tarp žydų dar nebuvo 
taip išsišaknėjusi, kad visus 
belaisvius perdirbti į vergus, 
kada žydai vengė susiliejimo 
(susidėjimo) su pašalinėmis 
tautomis.

11.
Iš augšeiau pasakyto ga

lima suprasti, jog vyriausias 
žydų dievas, Jehova, kadai-

•• •
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SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 

čia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas t? knygą perskaitys ir 
gerai j? sau j gaivą jsidės. tas galės sukirsti kad ir stipriausi soci
alizmo prieš?. Yra tai didžiausia argumentą satrauka disk arijam* 
ir prakalboms Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi k pa
skaitas skaityti.. KAINA 25c.

Materįjalistiškas
Istorijos
SupratimasLietuvos Šelpimo Fondas ir 

visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Kas 
nusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš savo namus ir 
padidins knygyną, bet kar
tu ir badaujančius žmones 
sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų, 
žemaitės Raštus galima 

gaut sekančiose vietose: 
"Keleivio” Redakcijoj 255 
Broadway, S. Boston, Mass., 
J. Neviackas, 149 Milibury 
st. Worcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 
Chicago, III., Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi. New York, N. Y.

Agentams, kurie ima 
daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų LŠF. Pild. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.

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

I

I

i

TRUMPI IR AI SKŲS STRAIPSNELIAI 
PROLETARISKOSIOS FILOZOFUOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTYKIUS.

KNYGA PADALINTA Į AŠTUONIS tt YRIUS.

SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivi? karia.
SKYRIUS VII. Kryžeivi? karės su Krikščioniais ir

Stabmeldžiais.
_____ KARIŲ PRIEŽASTIS.
SKYRIUS VTIL Materijališkasis Istorijos Suprati

mas ir Darbininką Klesos Išsiliuosavimas.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pls- 

čiau ir aiškiau suprasti psžsng? draugijinį surėdymą 
KAINA KNYGOS 2®c.

Gausam* "Keleivio” Knygyną. Rašant laišką arba 
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

L įvairus Istorijos supratimai.'
II. Materijai iškasi* Istorijos supratim
III. Išvedimą patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivi? Karė.
V. Antroji Kryžeivi? Karė.

Išėjo iš spaudos dvi 
knygos.

"f*

I
CARAS SIBIRE

įįį&. .
MM

SKAUDANČIOS KOJOS.
Nuvargintom, skaudančioms kojoms 
Sloano Linimentas suteikia greitą pa
galbą, nereikia intrinti, 
skausmas pereina.

Švaresnis negu limpantis 
bei mostis, negadina odos.

Turėk po ranka bonkutę

ištepti ir 

pleište ris

- . . . ,. , .. h- —- -------v nuo reu-palengvimmui, tečiaus deiCl' matizmo, nauralgijos, strėnų gėlimo, 
-tr-L-nc ninimi ii*A noiiri-■ nikstelėjimo, išsisukimo, sąnarių,stokos pinigų jie joms nepri-' ufetofeki-
einami. Apskričio Moters mo ar skaudulių.
— Agentai duoda ukinin-į 
kėnis patarimus, kaip josi 
gali savo asmenišką ūkės 
darbą pakeisti Į didesni 
skaitlių dolerių ir centų, ar
ba uždarbį, nes jos pamoki- 
įa ūkininkes kaip geriausiai 
sau pagelbėti ypatingai ta
me, kaip tinkamai sudėti ir 
pirklybai pristatyti pardavi
nėjimui ta vorus (užderėji- 
mus). Kaip sveikatos pa
laikymui, taip ir iš kitų at-! 
žvilgių tos moteris — agen-! 
cai prigelbsti ūkininkėms.

POP1EŽILS PASIŽADA 
UŽLAIKYTI CARIENĘ.
Roma. — Popiežius labai 

•u pi naši apie buvusio caro 
šeimynos likimą. Jisai jau 
kreipėsi į Rusijos valdžią su 
prašymu, kad ši leistų carie- 
nei išvažiuoti iš Rusijos. A- 
pie tai praneša paties po
piežiaus organas "Osserva- 
tore Romano.” Jeigu Rusi
jos valdžia sutiktų carienę 
su jos dukterimis išleisti, tai 
popiežius apsiima duoti 
joms užlaikymą.

Tai matai, kur caru prie- 
teiis!

RUSŲ SOCIALISTAI AT
SIŠAUKIA Į ANGLUS.
Rusų' socialrevoliucionie- 

rių partija, kuri kovoja 
prieš bolševikų valdžią, nu
siuntė Anglijos darbo parti
jai atsišaukimą, ragindama 
kuogreičiausia sušaukti 
tarptautinį socialistų suva
žiavimą. Atsišaukimas sa
ko, kad Rusijos revoliucio
nierių partija esanti pasiry
žus eiti iš vien su Europos 
socialdemokratija, kad pa
stačius Rusiją ant kojų ir 
panaikinus begėdišką Brest 
Litovsko taikos sutarti.

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

PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

li g įi
Tai puikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nors lie

tuvi? kalboj buvę.
įtartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adresuoki! 

taip:
"KELEIVIS,’’ SO. BOSTON, MASS. 1

v
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“KELEIVIO”
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Pirmu
Karta

Lietuvių
Kalboje i

—
su Pa-

veika lai#
. I

Dabar ka lik U po apamloa

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE 
niicra BIMijoa J’zįaB coliu*. tari 3’3 
pvrlapiaa ir 37$ pavciksketma. I-atad 
įdomi ir f.aotfmta kMn ieaai ypatai. 
Žmogų* įkaitydama* ’ta BiHij* ir **- 
mydamaa į pa'oik«Uliaa. (karia par
itais ka* buvo pirm astvėrim* (virte 
ir iki azgimitnui Kriatanai. aiaairi vi
lai »avo varna* ir d£tau;*i* jogta* to
ki* kniaa iziio. Mia bu* trumpi Ur
mo* vakarai.

KAINA TIK R 1.00
Kerinti gaut »» Cibiiia. pinigu* 

■imkit Kaprese ar Patis Monrv Ordr 
rm. arba r«*iatraotamr tai kr »<:•»»«:

• "KELEIVIS"
255 Broadway. 

SO. BOSTON. MASS.
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I

I
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SPAUSTUVE
Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 

Amerikoj su naujausiomis mašinomis 
ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdinama visokius spausdini?* 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikiato.

Darbą atliekama

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

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

“KELEIVIS”
255 Broadway, S«. fcston Ibss. '

■
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Vietines Žinios
I
I

Automobilistų nelaimės.
Pereitą subatą iš Devens 

kempės važiuodami Bosto
nan keturi kareiviai ir tris 
oficieriai automobiliu, suti
ko ant kryžkelio kitą mažą 
automobilių. Pirmojo auto
mobiliaus šoferis Edward 
Guion, kad išvengus 
susitrenkimo, priverstas bu
vo staiga pasukti savo auto
mobilių į šąli taip, kad tren
kė j artimą medį ir automo
bilius su kareiviais nusirito 
nuo augšto pi limo, apvogda
mas visus jame esančius 
žmones. Visi jie likosi su
žeisti. Mažo automobiliaus 
valdytojas sustojo ir valan
dėlę pasižiopsojęs i nelaimės 
regyklą, vėla paleido savo 
automobilių ir nušvilpė sau. 
Policija dajbar jieško jo.

Subatos nakčia ant kelio 
tarp Harvard ir Cottage 
farmų automobilius su pen
kiais žmonėmis nusirito nuo 
10 pėdų augšto pilimo ir visi 
važiuojantieji likosi sužeisti.

Automobilius su septy
niom ypatom ant kelio Ke- 
vere Beach parkv.ay, va
žiuojant iš Severe Beach’ių 
susidūrė su elektrikiniu ka 
ru,bėgančiu i Spot Pond. Ka
ras taip smarkiai rėžė i au
tomobilių, kad tasai apsi
vertė su žmonėmis ir 
septyni likosi sužeisti, 
si jie buvo iš Lawrence’o.

Pereitą ketvergą Nonvoo- 
de Vincui Didžbaliui baise- 
keliu važiuojant iš darbo 
sukant į Le\vis gatvę, atbė
gęs Jono Sheniasho auto
mobilius trenkė i baisekelį 
pasimušė po savim Didžbali 
ir taip sunkiai jj sužeidė 
kad nugabentas j ligonbutj 
netrukus pasimirė. Auto
mobiliu važiavo pats She- 
mash, gyvenantis po num 
1142 Washington st., Nor- 
wood. Jis likosi areštuotas 
ir pastatytas po belą.

X” 
visi 
Vi-

d

•Areštavo braižytoją už 
Šimą salos.

Apostoles Tragoanas, 
nomas taipgi kaipo

pie-

, ži- 
Pa ui 

Trainas, likosi areštuotas 
už piešimą Peddock salos 
paveikslo. Ant salos randasi 
Andrevv Port tvirtovė. Ji 
areštavo forto ingu’ios lieu- 
tenantas Keen ir pavedė fe- 
deralės valdžios tiesos de
partamentui. Trainas aiš
kinasi. kad jam patiko salos 
vaizdas ir jis tik sau paveik
slą norėjęs nupiešti. Te
čiaus jis likosi pastatytas pc 

vienu tūkstančiu doleriu 
kaucijos, o kadangi negalė
jo gaut reikalingos kaucijos, 
likosi uždarytas East Cam- 
bridgc kalėjime iki tardymo.

Reikalauja didelio atlygi
nimo.

Elizabeth C. Ryder ap
skundė Bostono Elevatorių 
Co. ir Henry W. Berry Co. 
reikalaudama iš abiejų kom
panijų po 10 tūkstančių do
lerių atlyginimo už susižei- 
dimus ir išgąstį. Mat,, ba
landžio 12 dieną netoli Cent
rai skvero, Cambridge’uj 
gatvekaris susidūrė su Ber
ry kompanijos sunkiuoju au- 
tomobiiium ir moteriškė, ly
giai kaip ir kiti gatvekaric 
pasažieriai, buvo smarkiai 
sukrėsta.

i“ “i Bilž "“il“ rnh|k«- 
Quiney, pereitą nedėldienj Lietuvių Simano Daukan- 
vaikam besimaudant, pasi- to Mokklos Komitetas su
uodė didelė žuvis. Vaikai rengė dideles prakalbas, pa
manydami, kad tai rekinas kviesdamas garsius kalbėto- 
(sliark), pakėlė lermą. Su-jus. Bostoniečiai lietuviai 
bėgę žmonės tuojaus pamatė kviečiami kuoskaitlingiau- 
”žmogėdj” ir kas kuo galėju šiai susirinkti, nes senai jau 
pradėjo ginkluotis, kad už- ” 
musus ji. Ugnagesys Percy 
Thayer užmušė žuvį geleži
ne lazda.

Žuvis turi 5 pėdas ir 5 co
lius ilgio, sveria 175 svaru: 
Žvejai tečiaus negali Įspėt 
kokios veislės ta žuvis; 
vienas jų. sako, 
panašios žuvies.

(shark), pakėlė lemia. Su-(shark), pakėlė lemia, bu-;jus. 
bėgę žmonės tuojaus pamatė kviečiami

turėjome geras prakalbas 
ir reikia žinoti, kad netik 
vaikams reigalingas moks
las, bet ir mums patiems 
bent iš gerų prakalbų reikia 

i šviestis.
Prakalbos įvyks 25 rugpiu-■b| _ . „

neiįčio, nuo 7:30 vakare, Lietu- 
nesą matę vių salėje, So. Bostono.

BROCKTONO STREIhlE- 
RIAI APVILTI.

Gavęs iš Karės Darbų 
Komisijos sekretoriaus p. 
Lauck’o pranešimą, kad ne
sutikimo priežastis ištirs pa
ti komisija, ir kad streikuo-

Jurininkas numušė žmogui 
kepurę.

Pereitą nedėldienj Marine 
Parke benui užgrajinus A- 
merikos tautini himną 'Star 
Spangled Banner,” John . x . -
Criggs nenusiėmė kepurės, jantis darbininkai tuojgrįž’ 
lai vienas jurininkų u.^. / ‘ _
traukė iam per ausį, kad sy- nutarė baigt streiką, 
kiu su kepure parvirto am dangi darbininkų buvo 
žemės ir pats Johnas. 
patriotiškąjį Crigg’ą poli 
manas tuoj areštavo. T J 
rijus nuovadoj išsiaiškino, ■ 
kad Johnas perdaug buvo 
isikaušęs ir negalėjo supras
ti, ką muzikantai groja.

tain Pr*e darbo, darbininkai ' x - « - . . Ka_ 
> tai 

XC_ komisijai pranešta, jog su- 
je-'siorganizavusių Į naują uni- 

p0Ii_ ją darbininkų nenorima pri
pažinti. n. Lauck užtikrino 
darbininkus, kad valdžia ne
daro jokiu išskvrimu, ir In- 
dependent Cutters uniją pri
pažįsta lygiai gera, kaip ir 
Boot and Shoe Workers uni
ją. Taigi darbininkai pasi
tikėdami ši pereitą panedė- 
lį sugrįžo darban, paiikda-

Bet vartuose dirbtuvių juos ...... . .
visiems liepė eiti namo, nes 
streikieriams, girdi, darbo 
nėra. Tik vienoj Condon 
Bros dirbtuvėj leista darbi
ninkams Įeiti vidun, bet ten 
iš jų parėikaiauta Doot and 
Snoe Workers unijos kortos. 
Darbininkai pasiuntė savo 
protestą Karės Darbų Ko
misijai.

Suėmė keturis automobilių 
vagišius.

Policija andai areštavo 
KetuiTs vyrus, kurie d o. rug- mį savo reikalavimus Karė^ 
piučio norėjo pasiimti sto- L)arbu Komisijai nuspręst 
vmtj ties vienais namais pa- y '
liktą automobilių. \-ienas,pasitiko šuperitendentai
tų suimtų vagilių. Stephan - - 
J. Crowley, 20 metų amžiaus 
aunuolis, laikomas po G,vOC» 
!ol. kaucijos, nes jis intaria- 
nas profesionaliu automo
bilių vagilium. Kiti suim- 
ųjų vadinasi: John A. Mc- 
?ourcy, Josepii A. Dofan ir 
Martin Kenney. Visi, mato
mai, katalikiški airi ūkai.

•
Prigėrė miniai žmonių

. matant.
Pereitą nedėldienj pavaka

rėj, ties N gatve, City Point, 
iuros pakrašty Charies G. 
Smith, nupuolęs nuo savu 
’aivės denio Į vandenį, aky- 
vaizdoje šimtų žmonių pri
gėrė. Priežastis jo nukriti
mo aiškinama galvos kvai
tuliu, nes daugumas matė, 
kaip jis išėjęs is laivės apa
čios paėjo kelis žingsnius, 
užsisvyravo ir krito. Kele
tas žmonių norėjo pultis jj 
gelbėti. Priplaukęs polici
ja iki vėlybos nakties kab
liais jieškojo iki kol sken
duolio kūną ištraukė.

ei ja tik ragana svelimtau-boston. mass.rZ ... . ** . k j 29-TAS METINIS

BALIUS
Rengia S. L. iv. Kazimiero Draugystė 
2 d. RUGSŽJO-SEI’TEUBER. 1918 
I Labo r Day.

LIETUVIŲ SVETAlNi-uE, 
bendra Kampas E ir Silver Sts., So. Bostone.

Prasidės 2-riį vai. po p etų.

čius, kad tuo pačiu laiku jie; 
mokintųsi ir anglų kalbos? 
kuri būtinai reikalinga kas-j 
dieniniam gyvenime.

Suvienytų Valstijų valdžia 
yra tos nuomonės, kad ang
lų kalba turėtų būt 
kalba visose šalies dalįse, o! 
ypač viešų reikalų vedime J Visi ir aui-
Amerikoninimo Skyrius ma- ? erinių su s 
no, kad svetimtaučiai, kurie’L- , , hk.,.’ vianis pasiJaroavusi ir caut.»s labui

KUlOa,' Jauįj aukavus, todėl ateikit? ir į jos 
balių. Jaunimas neužmirškite, kad 

. - ... ous puikus šokiai ir geriausia muziKa
bet ne bu- I iš Bostono. Įžanga vyrams 5<>c. mer- 

pnoius 25c. (35)
Užprašo KO.MlTET.Vti.

. xit į minėtu balių, kur rasite puikių 
■ perimų su skaniais užkarai :uus.
’L. Šv. Kazimiero d-ja yra or.ut: lietu-

S.

Sustok, paklausyk ir ( 
panislyk.

Skaitydamas musų pranešimą ge
rai pamislyk, ar mes teisybę kalbam. 
Tavo $1.00 atneš tau pelno $25.00 į 
metus ir netik pelną, bet ir įgysi sau 
savastį ir ką norėsi, tą galėsi su ją 
daryti. Musų agentūra gyvuoja jau 
senai, visame patarnaujam teisingai 
ir kas pas mus ką nors pirko, tas ne
sigaili. Saugokis tokio agento, ku
ris neturi jokio patyrimo, jokios sa
vasties nė pinigų neturi; bet liktai 
šmeižia kitus, kad galėtu patįs pasi
naudot. Tokių ir atsakomybėn nepa
trauksi, nes plikas kaip tilvikas. Mes 
turim čielą eilę r^mu ir iarmų labai 
pigiai parduodame. Todėl, jeigu ma
nai kokią savastį įgyti, atsikreipk 
prie musų. Gauk pas mus aiškius nu
rodymus, o tada nuspręsk pats kaip 
tau geriau ir parankiau išeina. Da
bar gera proga naudotis, nes karės 
metu daugelis visokių praperčių par
siduoda pusdykiai. Nepraleiskite ge
ros progos neišnaudoję.

M. KORAN, P. KETVIRTIS,
366 Broaduay, So. Boston, Mass.

f
I

| Lietuviškai Lenkiška t
APTIEKA. |

205 Middle»ex str., j
LOMELE, MASS. $

^šviežius krajavo.s dieičs parsi- v 
teduoda pigiai. Taipgi visokios T 

Rūšies Vaistai. Vaistus galite 
užsisakyti ir per pačtą. (46/ ‘p 

Į į 205 .Middlese.v si.. Louell. .Mass.

i' 
I 
I 
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i J. A. Katkus 
|
Į LAIKRAŠČIŲ, KNYGŲ, GRA-
I .............. .B 
a

t
I 
s
I■
I
L

fcr. L. J. Podder|

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

kalba savo prigimta 
turėtų skaityt ją kaipo oran-į 
gų prasisiekimą, 
vienytų Valstijų kalbą.

Amerikiečiai, kurie kalbai 
keliomis kalbomis, skaitomi 
kaipo prasisiekę šiuo žvilgs-j 
niu žmonės. Kuo daugiau 
žmogus žino kalbų, tuo di
desnis jo prasisiekimas ir 
tuo arčau jis stovi prie aug
što apšvietos ii’ Amerikos 
pilietybės laipsniu, šito dė
lei svetur gimę Massachu
setts gyventojai turėtų sten- 
gties kuogrėičiausia išmok
ti naujos savo šalieo Kalbą, 
kaipo neišvengiami’ reika
lingumą, ir tuo pačiu laiku 
užlaikyti savo prigimtą kal
bą, kaipo brangiausi prasi
siekimą ir būdą pasilinks
minimams ir*apšvietai.

Dabar Massachusetts vai 
stiioj, kaip ir kitose šalies 
dalįse, yra daugybė viso
kių fabrikų ir dirbtuvių, kui 
sveti mtaučiai da > -bin i n k a i
kalba Įvairiausiomis kalbo
mis. Dėl kaibus skirtumo 
šitie žmonės negali viens 
kito aiškiai suprasti ir nega
li sueiti į krūvą, nežiūrint, 
kad labai tankiai juos riša 
bendri reikalai. Dėl kalbos 
skirtumo labai tankiai tarp 
darbininkų kilu net tautinė 
neapykanta, ar bent vienų 
kitais nepasitikėjimas, ko 
visai nebūtų, jeigu prie dar
bo ar kitur susirinkę 
kalbėtų bendra kalba 
gliškai.

Taigi vienas Amerikonini
mo Skyriaus tiksiu bus ra
ginti "visus svetimtaučius 
Massachusetts valstijoj mo
kintis anglų kalbos. Kiek
vienas supranta, kad Kalbė
dami anglų kaiba, svetim
taučiai darbininkai galėtų 
lengviau susieiti Ir daug sma 
giau jaustųsi kaip prie dar
bo, taip ir pasilinksmini
muose; bet svarbiausia, tai 
juos geriau suprastų ir 
daugiau guodotų prigimti 
amerikonai.

Tai yra tik keliūtas tų 
priežasčių .dėl kuriu Ame
rikoninimo Skyrius prie 
Massachusetts Komiteto 
Visuomenės Apsaugai yra 
pasiryžęs duoti kiekvieną 
galimą pagalbą mokintis an
glų kainos tiems, kurie jos 
da nemoka.

Pirmininkas 'vVhiteside 
jjageidauja, kad šitas paaiš
kinimas apie Amerikonini
mo Skyriaus tiksiąs butų 
paskleistas kuoplačiausia, 
taip kad padarius galą klai
dingam supr; 
ganizaciją, 
viršininku, 
timtautj Massachusetts val
stijoj jisai ragina kuogrei- 
čiausia mokintis anglų kal
bos savo paties naudai.

VISI
an-

PARSIDUODA VALGYKLA.
Vieta apgyventa Lietuviais ir len

kais, biznis išdirbtas ir eina gerai, 
i Priežastis pardavimo — saviiunka» 
i pašauktas i kariunienę. Norintieji 
įpirkti klauskite "KELEIVIO" RED.

255 Broadway. So. Boston. Mass.

I

j

SO. BOSTONO IR APIE- 
LINKIŲ LIETUVIAI.

GERIAUSIS LIETUVIS GRABO- 
RIUS.

Patarnauja kiekvienam palaidoji
me So. Bostone ir visoje apielinkėje, 
nežiūrint, kaip toli nuo Bostono. Kai
nos už palaidojimą labai prieinamos. 
•Jeigu Jus kas nors rekomenduotų pas 
kitą graborių, 
persitikrnt pas 
ypatiškai arba

Tel. Haymarket 4154 
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKIEUICZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slapių ligų.
VALANDOS: 

Nuo 1 iki 3. nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST.. BOSTON. 
Room 215 ir 216.

(43)

t

užeikite
Galite kreiptis 

telefoną.

tad pirmiau 
mane, 
klaust per

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

Juins reikės Autoniobiliaus

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

Jeigu 
l»ent kokiame reikale, tad atsiminkit, 
kad mes ant kiekvieno pareikalavimo 
galim pribūti. Automooiiių galit 
gaut kokj tik kas nori, uždarytą ar 
atvirą. Fatarnaujam kuogeriausiai 
ir skaitome pigiai. Todėl reikalui 
esant kreipkitės ypatiškai arba 
telefoną.

P. .1. AKUNEVIČIA, 
258 Broadway,

Telephone: So. Boston 381 
Gvvenimo vieta: 702 E 5-th Str,

Tel.: 152p-M.

per

<

I

LIETL'VlšKA AGENTŪRA

MOFONŲ, REKORDŲ-, STU- 
BOMS POPIERŲ.

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

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

Iš Tetrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 

.MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.ii!

'( VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
; iki 9 vai. vakare.
jj Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
;j 69 CHA.MBER ST, BOSTON
:j Telephone: Haymarket 3390.

į 
. .d! 

Lietuviškai, Lenkiškai ir’> 
Rusiškai. i ■

CHRONIŠKAS IR SLAP-J 
TAS LIGAS.
VALANDOS: 

Nuo S iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.
..........

ipTel.: Richmond 2957-M.

Ts 
i
I
I
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Dr. David W. Rosen
Kalba

GYDO

321

< >
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D RAI DENTISTAI ;
Kad supažindinti plačią visuo-<|

TV
J.
j menę su musų geru darbu ir tei- gi
V singu bei prieinamu patarvimu, jp
V kuris pasakys, kad jis skaityto- 

sekančias pri- 2i
(4D | 

. $3 ir brang. ?. 
.. 85 ir brang.

50c?
Didesni darbai ant labai priei

DAKTARAS į

1A.L. KAPOČIUS 
A L1ETUVYS DENTISTAS.
$VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS 

iki 1 v. po pietų. 
Ofisas "Keleivio” name. 
Broadvay, tarpe C ir D 

SO. BOSTON. MASS.
(« 251

jas šio laikraščio, 
einamas sąlygas: 
Auksiniai dantjs 
Plate dantjs .... 
Plombiravimas . 
Estrakcija ........
Išvalymas ........

J-

$
7T
i;-namų sąlygų po §1.00 savaitėj. 

International Dental Co.
r 29 Įį TREMONT ST., BOSTON.-į

I
True translation filed with the post- 

' niaster at Boston, Mass., on August 
:2l, 1918. as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

PAAIŠKINIMAS.
Kas yra Amerikoninimo
Skyrius prie Massachu
setts Komiteto Visuo

menės Apsaugai.
(Prisiųsta.)

Kas yra naujas Ameriko- 
ninimo Skyrius prie Massa
chusetts Komiteto Visuome
nės Apsaugai?

Kokiems tikslams jis sky- 
rianias ir ką jis ketina mums 
duoti?

Ar tik neketina šita nau
ja valdžios organizacija 
smaugti musų kalbos ir lei
džiamų musų kalba laikraš
čių Massachusetts valsti
joje ?

Tokių ir tiems panašių 
klausimų tankiai pradėjo 
girdėtis nuo to laiko,kai prie 
Massachusetts Komiteto Vi
suomenės Apsaugai likos j- 
steigtas 
Skyrius 
Division) 
kad tokius klausimus stato 
daugiausia tie, kurie kalba 
kitokia negu anglų kalba ir 

i kuriems rupi žinoti to Sky- 
I liaus poziciją šituose klau- 
į simuose.

Amerikoninimo Skyriaus 
pirmininkas Alexander 
Wiiiteside ir sekretorius 
Guy D. Gold visuose Sky
riaus mitinguose, kokie tik 
buvo iki šiol laikomi, aiški
no, kad šitas Skyrius jokiu 
budu neketina smaugti ar j 
varžyti svetimtaučių laik- ( 
raščius šitoj valstijoj.

Amerikoninimo Skyrius 
pripažįsta, kad svetimtau-| 
čių laikraščiai yra labai rei
kalingi ir aškindami savo, 
skaitytojams ką veikia* Su-i 
vienytų Valstijų valdžia at- i 
lieka labai svarbų darbą.

Pirmininkas VVhiteside ii 
sekretorius Gold praneša, j 
kad Amerikoninimo Skyrius Į 

ir sveti m-1 
tnučių kalbų: šita organiza-

I

Bostonas sumokėjo 1,201,589 
dolerių taksų.

Mokesčių komisionierius 
Trefry paskelbė, kad iš Bos
tono surinktų taksų suma 
šiemet siekia 4 milonus, 201 
ukstantį ir 689 dolerius. Ši

tie mokesčiai yra sumokėti 
ik nuo pelno. Gi abelnai vi

sų taksų suma siekia 13,250,- 
000 dolerių. Taksų suma 
šiemet pasidaugino visu mi- 
lionu dolerių.

DRAUGIJŲ ŽINIAI.
LMPS. 27 Kuopa, Cam- 

bridge, Mas&, 2i dieną rug
sėjo rengia savo balių, todėl 
nuoširdžiai prašo apielinkės 
draugijų tai dienai nerengti 
savo vakarų.

Komitetas.
Unija priešinga įstatj mui 

"Dirbk ar kai iauk.”
Pereitą nedėldienj Bosto

no Centrai La be r Unija savo 
susirinkime vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, rekaiaujan- 
čią iš Massachusetts valsti
jos kongresmanų, kad jie 
stotų prieš sumanytą Įstaty
mą, verčianti kiekvieną svei
ką žmogų dirbti nemažiau vergo vakare. 
36 vai. savaitėje.

Unija aiškina, kad šitoks 
Įstatymas reikštų darbinin
kų konskripciją.

Rugpiučio 2i d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėje Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų dr-tė 
laikys savo susirinkimą. Vi
si nariai būtinai turi daly
vauti.

M. M. Plepis, pirmininkas.

I

LSS. C>0 kuopa turės savo 
susirinkimą ateinančio ket-i

I

/ •

Amerikoninimo 
(Americanization 

Suprantama,

atimui apie or- 
kurios jis yra 
Kiekvieną sve-

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata ________________________c

Prakaituojančios 
Kojos

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą keblum ir kvapą daž
nai nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kąstis, jei čia pat po ranka yra pa- 
gelba? Nusipirk

Severa’s 
Foot Powder

. Artinas ru
dens sezonas ir visas agita
cijos darbas, todėl yra kvie
čiami visi nariai atsilankyti, nemano varžyti

| M. M. Plcpis, organiz

(Severos Proškos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnus, padus ir carp- 
pirščius. 1 barstyk po truputį į če
verykus ir kojinius (pančekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo, skaudėjimo, tynimo ir pail
simo kojtj. Jie užlaiko sausumą če- 
verykų, kojinių ir kojų. Kaina 25 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj.
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BOSTON. .M ASS. j
__________________J

Telephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyru ir moterų ligas.
VALANDOS:

nuo 9 iš rvto iki 9 vakare.
11 PARMENTER STR., 

netoli nuo Hanover st..

ss-aifc

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

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

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

Nedėldicniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

Geriausis Kriaušius Bostone
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykita 
lietuvius kriaučius:

W. F. SEVERĄ CO.
* * CEDAR RAPIOS tt>WA

•• 
l ¥

Sts.

. «,>

i**■ • r----- - —-----------------— ------------
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms' kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm str, kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusio reu-' 
rnatizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- ' 
ėių, nuo kosulio ir kitų ligų. 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- ' 
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- ; 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 1 
ateikite į APTIEK Ą po numeriu (40) !

100 SALĖM ST., BOSTON. MASS

i 

. . I 

Taipgi turime nuo visokių slaptingu Ii- ?<• 
teikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo-

IiiI

Ypatingai geros šios gyduolės:

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

Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

p»S

j

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

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

25c

20c 
2t»c 

1.00 
1.00
50c

75c

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.09 
Gvduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

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

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

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Craaa Str., 
arba 28 Chpndler St. netoli Caatle S<u 

BOSTON, MASS.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVI”

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Mlauskas
PROVIZORIUS

į

(l
226 Broadway, Kampas c st. So. Besti ų flass. j


