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Kaizeris prašo peitraukt karę 
ir pradėti taikos derybas.

I ĮGALIOS TAIKA,”Austrija taipgi nori šaukia berlyno
I ŽMONĖS.i

Pereitos nedėlios vakarą 
i Berlynu gyventojai plėšė iš 

j pardavinėtojų 
rankų laikraščius su žinio- 

* mis apie taiką ir šaukė: 
.. I "Taika atėjo!” "Pagalios su- 

Spahų 7 d švęicanjos pa-lsilaukėm taikos!” 
siuntinys Oederlin asning-1 ar.ia ši t a c
tone asmeniškai įteikė pre
zidentui Wilsonui Vokieti
jos taikos notą. Sakoma, 
kad ji atėjusi* tiesiog nuo pa
ties kaizerio.

Švedijos ministeris Eken- 
gren įteikė valstybės sekre
toriui Lansingui notą nuo 
Austro-Vengrijos užsienio 
ministerio Buriano.

Austrijos pasiūlymas yra 
toks pat kaip ir Vokietijos. 
Ir viena ir kita prašo, kad 
prezidentas suruoštų karės 
pertrauką ir pasirūpintų už
vesti taikos derybas tokio
mis sąlygomis, kokias pre
zidentas andai buvo nusta
tęs.

Ką Suvienytų Valstijų 
valdžia į tuos pasiūlymus at
sakys, kol kas da oficialiai 
nepaskelbta, bet manoma, 
kad jeigu Vokietija norėtų 
"tarybų" vedančių prie ap
skrito stalo konferencijų ir 
diplomatiškų žodžiažaidų, 
tai pasiūlymai butų atmesti.

Tečiaus jeigu Vokietija 
be jokių išėmimų sutiksianti 
priimti taikos principus, ku
riuos prezidentas Wilsonas 
nesykį išdėstė ir kuriuos 
visi sąjungininkai yra užgy- 
rę, tai kelias prie taikos bu
siąs atviras ir visų pirma 
busią pareikalauta, kad Vo
kietijos armijos tuojaus pa
sitrauktų iš užimtų žemių.

taikos.
Of icialis Teutonų Pasiūlymas laikraščių 
įteiktas prezidentui Wilsoui

Rašydamas apie šitas de
monstracijas nedėliniame 
"Tageblatt’e” Teodoras 
Wolf sako:

"Norėtum žmogus šita vil
timi dalintis, a o bet gi kol 
kas reikia da’abejoti ir žiū
rėti į taikos klausimą skep
tiškai."

VOKIETIJOS TAIKOS NO
TA PREZIDENTUI.

Prašo tuojaus padaryti ka
rės pertrauką ant sausže- 

mio, vandens ir ore.
Iš Amsterdamo praneša

ma, kad Vokietijos taikos 
nota, kurią naujasai vokie
čių valstybės kancleris kuni
gaikštis Maksimilianas pri
siuntė prezidentui VVilsonui, 
skamba taip:

"Vokiečių valdžia prašo 
Suvienytų Valstijų prezi
dento paimti taikos įvykini- 
mą į savo rankas, pranešti 
apie šitą prašymą kitoms 
kariaujančioms sąjunginin
kų valstybėms ir pakviesti 
jas, kad prisiųstų savo atsto
vus taikos deryboms atida
lyti.

"Vokiečių valdžia priima 
Suvienytų Valstijų prezi
dento programą, išdėstytą 
jo kalboj Kongrese 8 sausio 
ir paskui pakartotą 27 rug
sėjo, kaipo pagrindą tai
kos deryboms.

"Kad pabaigus kraujo 
praliejimą, vokiečių valdžia 
prašo tuojaus padaryti ka
rės pertrauka ant sausže- 
mio, vandens ir ore."

Sakoma, kad tokį pat žin
gsnį padarysianti ir Tur
kija.

v •

True translation filed wim the post- 
master at Boston, Mass., on October 
9, 1918. as required by the Act of
October 6, 1917.

“BOMBARDUOJA
. . f

True translation filed witn the post-master at Boston, Mass., on October 
9, 191H, as required by the Act of October 6, 1917.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on October 
9, 1918, as rcquired by the Act of 
October 6, 1917.

VAKARAI APVAIKŠČIO
JO TAIKĄ.

Illinojaus, Indianos ir Wis- 
consino valstijų miestai per
eitos subatos vakarą ir ne
dėlios rytą iškilmingai ap
vaikščiojo taiką, manydami, 
kad karė ištikrujų jau pasi- 

I baigė.
Prie tų demonstracijų pri

vedė telegramos, kurias iš
siuntinėjo vienas laikraštis, 
sakydamas: "Vokietija pra
šo taikos. Nori, kad Wilso- 
nas pertrauktų karę savo 
paties sąlygomis." Tokių 
telegramų gavo visi dides
nių Illinojaus miestų majb- 
rai ir žinios pasklydo po vi
durinius vakarus kaip žai
bas.

Nakties laiku taisyta pa
rodų, deginta ugnių ir sa
kyta prakalbų. Demonstra
cijose dalyvavo motinus, tė
vai ir pačios, kurių vyrai pa

rimti karėn. žmonių džiau
gsmui nebuvo galo. Dauge
lyje vietų skambinta baž
nyčių varpais ir švilpė fab
rikai.

i

KAIZERIS PRANEŠA SA
VO KAREIVIAMS, KAD 

JIS NUTARĖ TAI
KYTIS.

Bet tik "garbingai taikai jis 
paduosiąs savo ranką.

Pereitoj nedėlioj kaizeris 
paskelbė Vokietijos armijai 
ir laivynui proklamaciją, ku
rioj jis praneša, kad Bulga
rijai iš karės pasitraukus 
Balkanų frontas jau sugriu
vo ir kad talkininkams pri
tariant jisai nutaręs iš naujo 
pasiūlyt priešininkui taiką. 
Toliaus proklamacija sako:

"Per paskutinius mėne
sius priešininkas su pašėlu
siu^ smarkumu ir veik be jo
kio atleidimo šturmavo jūsų 
linijas. Šitoj kovoj per išti
sas sąvaites, kartais visai be 
pasilsio, jus turėjot gintis ir 
laikytis prieš daug skaitlin- 
gesnį priešą. Tame yra tik
ras darbo didumas, kuris 
iums buvo paskirtas ir kurį 
jus pildote. Visų Vokieti
jos valstijų kariumenė at
lieka savo pareigą ir didvy
riškai gina tėvynę ant sveti
mos žemės. Darbas labai 
sunkus.

"Mano laivynas laikosi 
prieš jungtines priešininko 
spėkas ant jūrių ir nesvy-j 
ruodamas remia armiją sun
kioj kovoj.

"Musų namiškių akįs at
kreiptos žiuri į armijos ir 
laivyno darbus su pagarba 
ir pasididžiavimu. Aš išrei
škiu jums savo ir tėvynės 
padėką.

"Bet sunkiausios kovos 
momentu puolė Makedonijos 
frontas. Taigi, musų talki
ninkams sutinkant, aš nuta
riau dar sykį pasiūlyt prie
šininkui taiką, bet aš ištiesiu 
>avo ranką vien tik garbin
gai taikai.

"Ar bus ginklai padėti, tai 
dar klausimas. Tuo tarpu 
gi mes neprivalome atsileis
ti. Kaip ir ligi šiol, mes tu
rim įtempti visas savo jie
gas kad atlaikius savo pozi
cijas prieš priešininko už
puolimus.

"Valanda yra pavojinga, 
bet pasitikėdami jūsų spėko
mis ir maloninga Dievo pa- 
gelba, mes jaučiamės užtek
tinai stiprus, kad numylėtą 
savo tėvvnę apginus.

"Vilhelmas.”

FRANCUZŲ SOČIAI IS- 
TAI ATSIŠAUKIA J 

WILSONĄ.
Visuotinas Francuzų Soci

alistų Partijos Kongresas, 
kuris atsidarė Paryžiuje pe
reitoj nedėlioj, išnešė prezi
dento Wilsono adresu rezo
liuciją dėl pasiūlytos Cent- 
ralių Valstybių taikos. Ji 
išreiškia partijos nuomonę, 
kad iš priešininko reikia iš
gauti neabejotinų diplomati
nių ir miiitarinių gvaranti- 
jų, bet tuo pačiu laiku sąjun
gininkai neturėtų tokį pasiū
lymą be apsvarstymo a< mes
ti.

BULGARIJA SAKO TEU
TONAMS KRAUSTYTIS 

LAUKAN.
Berlyno "Tageblatt” iš

spausdino iš Sofijos žinią, 
kad Bulgarija pranešusi vi- 
mis ji buvo pirma susijun
gus, kad į mėnesį laiko jos 
iškraustytų visa ssavo spė
kas iš Bulgarijos.

Žnia priduria, kad Aust
rija jau pasitraukė iš Bul
garijos ir kad vokiečiai taip
gi traukiasi.

[»• •

IKI BERLYNO SĄJUN
GININKAMS DAR TOLI.

"The Army and Navy 
Journal" pereitos* subater; 
numeryje rašo:

"Suvienytose Valstijose 
pasklydo kvaila ir pavojinga 
nuomonė, buk iki Kalėdų 
Vokietija bus jau sumušta. 
Šitokia nuomonė matomai 
gimė iš supuolusių pasiseki
mų amerikiečių armijos ties 
St. Mihiel ir Argonuose, ge
nerolo Allenby pergalės Pa
lestinoj ir Bulgarijos pasi
davimo sąjungininkams.”

Straipsnis sako, kad prie 
Berlino sąjungininkams dar 
toli.

VOKEčIaFŪžDEGė 
LAONĄ.

Paryžiaus žinios 
kad Laono tvirtovė, kurią 
vokiečiai taip atkakliai gy- 

I nė, likos padegta. Vsas mie- 
‘stas esąs liepsnose.

I

sako,

NEW YOR."
šitokia žinia iškaukė Spring- 

fielde sumišimą.
Springfield, Mass. — Vie

tos iaisvės paskolos komite
tas, norėdamas paskatinti 
bondsų pirkimą. išplatino 
čia pereitoj nedėlioj 25,000 
egzempliorių laikraščio, kur 
didžiausiomis radėmis buvo 
padėtas antgalvis: 
ORLAIVIAI BOMBAR
DUOJA NEW Y ORKĄ.” 
Truputį mažesnėmis raidė
mis sekė smulkesnis "paaiš
kinimas:” "Tūkstančiai 
žmonių užmušta," "Miestas 
liepsnose,” "Milionai nuos
tolių." "Skerdžįamos mote
rįs. ir vaikai.”

Apačioje buvo nupieštas 
degantis Woolwortho milži
niškas 'namas ir paaiškinta, 
kad "kas minuta laukiama 
jo griuvimo.” Kiti pusla
piai buvo užpildyti smul
kiais aprašymais nebūtos 
"katastrofos.”

Iš Saybrook, Conn,, buvo 
tyčia padėta telegrama, ku
ri sakė, kad iš *New Yorko 
vokiečių orlaiviai lekia ant 
Springfieldo. Ir tuo pačiu 
laiku įvairiose miesto dalįse 
pradėjo sprogti su didžiau
siu trenksmu tam tyčia pri
rengtos laisvės paskolos 
komiteto bombos. Skaity
dami tas žinias ir girdėda
mi smarkų šaudymą, žmo
nės pamislijo, kad jų miestas 
tikrai jau užpultas. Pasida
vė didžiausis sumišimas. 
Moterįs su vaikais pradėjo 
bėgti ir klykdamos slėptis. 
Sakoma, kad šitoj panikoj 
daug žmonių susižeidė. Į 
laikraščių redakcijas pasi
pylė telefonais klausimai, 
kas ir kaip čia pasidarė.

Nemaža žmonių, kurie tu
rėjo New Yorke giminių bei 
draugų, apalpo arba gavo 
isterijos, o telefonai buvo 
taip užimti, kad ir daktarų 
nebuvo galima greitai prisi
šaukti.

Už sukėlimą tokio sumiši
mo Springfieldo gyventojai 
baisiai įtūžo. Tūli piliečiai 
pareikalavo, kad laisvės pa
skolos komitetas tuojaus re
zignuotų. Laikraščiu edito- 
rialai jį taipgi be pasigailė
jimo kritikuoja.

Vindenburgo Linija tarp St.
Ouentin ir Cambrai sulaužyta.
RHEIMS PALIUOSUO- 

TAS NUO PRIEŠO 
SPAUDIMO.

| Balkanuose teutonai bėga 
betvarkėj.

Nors Vokietija ir Austro-

True translation filed with the post- i 
master at Boston, Mass., on October I 
9, 1918, as required by the Act of

BAISI AMUNICIJOS EK- 
SPLIOZIJA.

325 triobos nušluota nuo že
mės paviršiaus.

New Jersey valstijoj, Mor
gano miestelyje, netoli New- 
Yorko, Gillespie Loading 
Co. dirbtuvėj, kur buvo kuo
duojami šoviniai, pereitoj 
pėtnyčioj ištiko baisi eks- 
pliozija, po kurios kilo gais
ras ir paskui vėl sekė kitos
ekspliozijos. Korporacijos, 
prezidentas Gillespie dabar ! Vengrija šaukiasi taikos, 
----------------------Y _ 1_. J 1. . .1. i : . . . . ---------- . j 

foj likos nušluota nuo žemės; kais neatkreipta į tai daug 
paviršiaus 325 triobos. Kiek domos ir jų armijos visuo- 
žmonių buvo užmušta Irise frontuose daro vis dides- 
kiek sužeista, nežinia. Kaip į niu laimėjimų.
kompanijos prezidentas sa- Belgijoj jos po valiai stu- 
k<b prijnutinė ekspliozija iš-jmia vokiečių spėkas rytų 

l<nr link ir visi ženklai rodo, kad 
vokiečiai ruošiasi iš tenai 
visai pasitraukti, nes jie ga
bena iš tenai sunkiąją savo 
artileriją laukan ir kitokiais 
budais mažina to fronto 
vertę Šiaurės pajurėj.

Daugiau į pietus, nuo Ar- 
ras iki Verduno vokiečius 
sunkiai spaudžia anglų, a- 
merikonų, italų ir francuzų 
spėkos. Nors daugelyje vie
tų priešininkas dar atkakliai 
laikosi, bet daugiau jau nie
ko neįstengsią padaryti, 
kaip tik priešinties sąjun
gininkų pirmyneigai.

• ’HUNę praneša, kad šitoj kastatro- j sąjungininku valdžios kol

FRANCUZAI PAĖMĖ
BEIRUTU.

Syrijos pakraštyje fran- 
mzų jurininkai paėmė Bei
rutą. Beimtas yra di- 
džiausis jūrių uostas Syrijoj 
•r eruli už 57 mvliu i šiaur- 
vakarius nuo Damaskos. 
Prieš karę Beirute buvo 
150,000 gyventojų, du treč
daliai krikščioniu.• ** 
angiaTpaėmė’damas- 

KĄ IR 7,000 TURKŲ.
Pereitoj sąvaitėj anglai 

paėmė Syrijos sostinę Da
maską. Generolo Allenby 
armija su arabais užėmė 
miestą 2 sizaliu 6 valandą iš 
ryto. Kailu su miestu pa
imta daugiau kaip 7,000 tur
kų nelaisvėn. Damaska yra 
seniausis miestas pasauly
je.

tiko dirbtuvėj No. 1, kur 
liuodojami 6 colių šoviniai ir 
kur dirbo 76 žmonės. Dvy
lika iš tų atrasta, o 64 rla 
nesurandama; apie tiek la
vonų atrasta kitose vietose, 
bet kiek išviso, tai nesako
ma.

Tikrai sužinota, kad pir
mutinei ekspliozijai ištikus, 
fabrikoi dirbo tarp 500 ir 
600 darbininkų. Penkiasde
šimts žmonių buvo dirbtu
vėj No. 6-11, kuri pirmutinė 
išlėkė į padanges. Iš buvu
sių tenai darbininkų atrasta 
tik keturi, kiti be abejonės 
žuvo.

Ekspliozijos priežastis kol 
kas nežinoma ir tur būt ne
bus žinoma, pakol karinė 
valdžia nepabaigs tyrinėji
mo. kuris jau pradėta. Val
dininkai mano, kad eksplio- 
zija negalėjo Įvykti iš per- 
kaitinto T. N. T. (trinitro- 
toloulio). Jie taipgi įsitiki
nę, kad čia negalėjo būt ir 
vokiečių agentų darbas, nes 
jie sako, kad šita dirbtuvė 
buvo geriausia apsaugota 
visose Suvienytose Valsti
jose. Visi darbininkai buvo 

■ uoliai slaptosios policijos 
•tyrinėjami ir nuolatos už- 
! žiūrimi.

Perėjus naujų ekspliozijų 
pavojui, pradėta rūpintis 
benamiais. Visoj Morgano 
apielinkej paskelbta karės 
stovis ir sugriautą miestą 
daboja valstijos gvardija.

Raudonojo Kryžiaus vir
šininkas Faust sako, kad su- 
viršum 7,000 žmonių likos 
be pastogės. Jų namai likos 
sunaikinti. Išviso gi pabė
gusių iš namų žmonių esą a- 
pie 50,000 ir jais taip reikia 
rūpintis, nors pavojui arė
jus jie galės vėl į savo na
mus grįžti.

South Amboy miestelis, 
kuris stovi nuo Morgano už 
4 mylių ir kur buvo ; 
10,000 gyventojų, likos be
veik visiškai sugriautas. Re
tai kur likos tenai namas, _ ____ _______
kad galima butų gyventi, gį Quentino šiaurėj šviežios 
Nuo vienų triobų nunešti j spėkos pradėjo ei-
stogai, kitų sienos įspaus- (j kontraatakomis ir vienoj

AUSTRAI TRAUKLVSI 
ALBANIJOJ.

Makedonijos karės lau
kuose, į pietus nuo Ochridos 
ežero, austrai pradeda jau 
evakuoti Albaniją. Jie daro 
tai matomai dėlto, kad Bul
garijai dabar iš karės pasi
traukus ir sustiprinimų iš 
niekur negalint gaut, jiems 
butų pavojinga taip toli nuo 
namų būti.

Paskutiniuose mūšiuose 
Francuzijoj ir Flandrijoj 
vokiečiai turėjo labai didelių 
nuostolių. Belgai paėmė 
veik visą jų priešakinę arti
leriją ir keliatą sunkių lai
vyno kanuolių. Be to da 
daug kareivių buvo paimta 
nelaisvėn. Per rugsėjo mė
nesį anglai paėmė 66,300 be
laisvių, 700 įvairiaus kalibro 
kanuolių ir tūkstančius kul- 
kasvaidžių. Gi per rugsėjo 
ir rugpiučio mėnesius anglai 
paėmė 123,618 vokiečių 
laisvėn ir 1,400 armotų.

ATMUŠĖ 500,000 VO
KIEČIŲ.

Nežiūrint pašėlusių prie
šininko kontratakų, visu 
frontu nuo Cambrai iki St. 
Quentino anglai, ameriko
nai ir franeuzai vėl paėmė 
visą eilę stipriai fortifikuo- 
tų vokiečių pozicijų. Vokie
čiai buvo sutraukę čionai 
prieš sąjungininkus 500,000 
kareivių, bet nežiūrint visų 
jų pastangų Hindenburgo 
Linija tarpe Cambrai ir St. 
Quentino likos sulaužyta ir 
sąjungininkai jau baigia 
daužyt jos liekanas. Vokie
čiai deda visas jiegas, kad 
sąjungininkus čia sulaikius, 
nes kitaip kaizerio armija 
atsidurtų dideliam pavoju
je. ______
RUSAI IR FINAI MIRŠTA 

SLAPTOJ VOKIEUHT 
KEMPĖJ.

Haga. — Tūkstančiai rusų 
ir finų raudongvardiečių, 
kurie laikomi slaptoj kem
pėj netoli Karaliaučiaus, 
Vokietijoje, belaisviais, gy
vena baisiausiose sąlygose 
ir baigia mirt* badu. Apie 
tai papasakojo neutralis as
muo, kuris ilgai gyveno Vo
kietijoje ir šiomis dienomis 
atvažiavo čionai. Jisai sa
ko, kad daugelis buvusių 
Raudonosios Gvardijos na
rių vaikščioja jau visai nuo
gi, o kiti vos tik pridengę 
nuplišusiais skarmalais kū
ną. Jie nuolatos miršta ir 
žiemai dabar ateinant jie tu
rėsią išmirti visi.

ne-

VI-FRANCUZAI UŽĖMĖ
SĄ ST. OUENTINĄ.

Dabar franeuzai turi užė
mę jau visą St. Quentiną ir 
naėjo už jo į gerokai į rytus. 
Visa Hindenburgo sistema. ,.............. ~~o--------------------

aT)ie tarp St. Quentino ir Le Ca-
j t i i • i j • jtalet likos sutrupinta gene- 
nerolo Haig’o spėkomis, su 
kuriomis veikia amerikonai.

BULGARIJOS KARALIUS 
"PAAUKAVO” SAVE.
Bulgarijos karalius Ferdi

nandas jau atsisakė 
to. Padėdarm 
na jisai išleido šittu-... 
festą:

"Kadangi aplinkybės ma
no karalystėj taip susidėjo, 
jog iš kiekvieno piliečio rei
kia didžiausio pašaukavimo 
visuomenės labui, tai aš pats 
pirmutinis darau iš savęs 
auką, kad davus pavyzdį ki
tiems piliečiams.

"Nežiūrint tų šventų ri
siu, kurie per 32 metu jungė 
mane su šita valstybe, ku
rios gerbūviui ir garbei aš. 
dėjau visas savo jiegas, aš 
nutariau išsižadėti karališ
kos Bulgarijos karūnos, pa
vesdamas ją vyriausiam sa
vo sunui, karališkam kuni
gaikščiui Borisui iš Tirno- 
vos.’’

Nuo vienų triobų nunešti

tos i vidų, o jau stiklų lan
guose tai niekur neliko.

Blėdies pridaryta nuo 
$15,000,000 iki $20,000,000.

VARŠAVOJ NUŠAUTA 
VOKIEČIŲ POLICIJOS 

VIRŠININKAS.
Iš Ciuricho pranešama, 

kad Varšavoj likos nušautas 
vokiečių policijos viršinin
kas. šovikas pabėgo.

RUSIJA ATMETA TAIKĄ 
SU TURKIJA.

Vokiečių socialistų orga
nas "Vorvvaerts" išspausdi
no Rusjos notą Turkijai, kur 
sakoma:

"Rusijos valdžia yra pri
versta pranešti, kad aky- 
vaizdoje Turki :os aidžios 
elgimosi, Brest Litovsko tai- 

re bandė juos paimti. Po kos sutartis, kuri turėjo į- 
dvieju dienų anglai pralau- steigti tarp Turkijos ir Ru- 
žė vokiečių eiles ir ameriko- sijos taiką, lieka tuščia ir 

nieko nereiškianti."

vietoj anglai buvo privers
ti iš vieno kaimo pasitrauk
ti.

Vienas būrys amerikonų 
tenai nuėjo pertoli pirmyn 
ir vokiečiai jį apsupo. Ame
rikonai laikėsi dvi dienas ir 
daug vokiečių ššaudė, ku
re bandė juos paimti.

nūs paliuosavo.



2 KELEIVIS. I

ū APŽVALGA ū
SENIAU IR DABAR.

Klerikališkas "Garsas” 
40-tam savo numeryje rašo: 

”Kada keletas šimtmečių at
gal musų prabočių žemė priešų 
tapdavo apsupta, jai grasin
davo pa\ojus tapti verge — 
musų prabočiai nesidairydami 
i šalis, nieko nelaukdami, im
davo ginklą Į rankas ir šluoda
vo nenaudėli-priešą laukan iš 
savo tėvynės. Jiems jokie pa
raginimai buvo nereikalingi. 
Patįs žmonės susirinkdavo bū
rin, išsirinkdavo vadus ir valy 
į kovą už tėvų žemelę, nepai
sant, kad ir jų gyvybei pavo
jus grasintų. Ir tai nesama 
pasakų. Tai ištikrųjų musų 
prabočiai taip mylėjo savo tau
tą, taip narsiai ją gynė. Ačiū 
jiems Lietuva tūkstančiais me
tų džiaugėsi brangia liuosybe.” 

Tai taip buvo seniau.
O dabar?... Dabar Lietuva 

irgi priešo užgulta.
O ką dabar veikia lietu

viai?
Dabar lietuviai laižo, tam 

priešui batus. Vilniaus ma
gnatų Taryba visam svietui 
paskelbė, kad ji "stovi už 
amžinus rišius” su Lietuvos 
pavergėjais. O Lietuvos kle
rikalų galva vyskupas Kare
vičius net Berlynan važiavo 
užtikrinti kaizerio valdžią, 
kad Lietuva visuomet "glau
sis prie Vokietijos.”

Tai ve, kaip elgiasi lietu
viai dabar akyvaizdoje Lie
tuvos nelaimės. Net šlykš-i 
tu žiūrėti, kaip jie šliaužioja 
prieš Lietuvos engėją!

Žinoma, klerikališkas 
"Garsas” apie tai nei žodžio 
nesako. Ir kaipgi jis sakys, 
juk visi tie Lietuvos laisvės 
pardavikai, tai vis jo plauko 
žmonės. Jie tokie pat kle
rikalai, kaip ir jis.

Amerikoj gyvendami mu
sų klerikalai turi pataikauti 
šios šalies valdžiai. Ir jie 
pateikauja. Jie veidmainiau
ja kaip įmanydami. Čia jie 
remia sąjungininkus ir net 
lietuviškus legijonus prade
da tverti, o Lietuvoj jie siū
lo vokiečių junkeriams Min- 
daugio karūną. Wasiiir<gto- 
ne jie sakosi stovį už Lietu
vos respubliką, o nusiųstas 
Europon jų atstovas vardan 
visų Amerikos lietuvių rei
kalauja Lietuvai "svetimo 
kraujo” karaliaus.

Ir iki šiol musų klerikalai 
nei vieno tų Lietuvos parda- 
vikų nepasmerkė. Netik ne
pasmerkė, bet dar užsistoja 
už juos. Kada socialistams 
vadovaujant pažangioji mu
sų visuomenė pradėjo andai 
prieš vyskupą Karevičių ir 
kitus kaizerio bernus pro
testuoti, tai musų klerika
lai iškailio nėrėsi. Jie už
puldinėjo ant protesto mi
tingų, jie kėlė triukšmus, 
jie darė nešvariausias intri
gas, jie darė viską, kad tik 
Karevičiaus politiką apgi
nus.

Tai taip yra dabar.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Sept. 
9, 1918, as reąuired by the Act oi
October 6, 1917.

KAIP JIE GINA KAIZE
RIO BERNĄ.

Mes jau daug sykių sa
kėm, kad musų klerikalai y- 
ra progermanai ir kad jie 
begėdiškai veidmainiauja, 
kuomet jie plakasi prie Su
vienytų Valstijų valdžios, 
nuduodami buk jie esą išti
kimi šios šalies piliečiai ir 
buk jie labai nekenčią kaize
rio.

Kad taip darydami kleri
kalai veidmainiauja, tai aiš
kiai parodo tas jų atkaklu
mas, su kokiu jie gina sa
vo lyderį vyskupą Karevi
čių, " tą aiškiausi kaizerio 
berną . Štai So. Bostono 
klerikalų "Darbininkas” 26 
rugsėjo numeryje rašo:

TURBUT GALVOJ NEGE-f 
RAI.

Kas skaito "Keleivį,” tas* 
gerai žino, kaip musų laik
raštis karštai gina darbinin-! 

Jis perspaus-Socialistai jau paliovė bur- klI reikalus. ~ 
noti ir biauroti po savo šlamš- amerikiečių laikraš-
tus ir per shvo mitingus vys- čių visą eilę strąipsnių už 
kūpą Karevičių, kun. Bartus- ■ pripažinimą Rusijos Darbi- 
ką ir abelnai kataliku veikėjus.įninku Tarybų valdžios, jis

•*<

Tai buvo jų vienas ši.
siu darbų.”
Reikia ant vietos pastebė

ti, kad "Darbininkas” čia 
meluoja, buk socialistai 
biauroję visus katalikų vei
kėjus. Socialistai nieko ne- 
biaurojo, tik protestavo 

prieš Kauno vyskupą Kare
vičių ir Amerikos lietuvių 
klerikalų atstovą kun. Bar- 
tušką, kuriedu lošė kaizerio 
agentų rolę. Vyskupas Ka- 
kerivičius buvo nuvažiavęs Į 
vokiečių generalio štabo bu
veinę ir po pasikalbėjimo su 
gen. Ludendorfu ir kaize
rio junkeriais pasigyrė re
porteriams :

”Aš atvykau čionai Įtikinti 
Vokietijos valdžią, kad atėjo 
laikas jau apsvarstyti suvėri- 
mą nepriklausomos Lietuvos, 
kuri, be jokios abejonės, glaus
tųsi prie Vokietijos.

"Mes turime omenyje mo- 
narchišką valstybę, pastatytą 
ant krikščioniškai konservaty
vių pamatų. Mane užtikrino, 
kad mano pasiūlymai bus prie
lankiai apsvarstyti.”

Šitą Karevičiaus praneši
mą išspausdino Berlyno 
”Lokal Anzeiger,” o Ameri
kos spaudoje jis tilpo Am
sterdamo telegramoje, ro
dos, 16 sausio, 1918.

Apie šitą niekingą Karevi
čiaus žygį ir d-ras Šliupas 
kalba savo 18-tam laiške, ra
šytame iš Stokholmo 29 sau
sio, 1918, ir tilpusiam 24-tam 
"Tėvynės” numeryje. Jis 
tarp kitko sako:

”Jau mes čion iš laikraščių 
žinojom, kad vysk. Karevičius 
nepersenai lankėsi Berlyne, į- 
davė vokiečių valdžiai kokius, 
ten savo prašymus, ir kad su 
juomi nuolatos vaikščiojo kun. 
Olšauskas, kandidatas i Vil
niaus vyskupus ar arcivysku- 
pus... Dabar gi sužinojome, 
kad vysk. Karevičiaus atsilan
kymas tai — pakštelėjimas 
kaizeriui į ranką. Vyskupas 
tikrinęs Vokiečių valdžiai, kad 
Lietuviai be Vokiečių nemokė
sią valdytis, ir kad todėl Lie
tuvoje reikia Vokiečių vado
vystės; ypač pirmininku civi- 
lės valdžios Lietuvoje turįs bū
ti duotas Vokietis...”
Ar reikia gi šlykštesnio 

kaizeriui bernavimo ir di
desnio prieš Lietuvą nusidė
jimo, kaip šitas vyskupo Ka
nevičiaus pasielgimas ?Ir ka
la prieš tokį nedorą darbą 
socialistai ir visa pažangio- 
i musų visuomenė pakėlė 
protestą, tai toks "Darbi
am kas” sako, jog tas pro- 
estas buvo "vienas šlykš

čiausių darbų!”
Argi neaišku, kad "Dar

bininkas” čia gina kaizerio 
berną?

Chicagos "Draugas,” ki
tas klerikalų organas, taip- 
iat "visa savo širdimi” re
mia progermanišką vyskupo 
Karevičiaus politiką. Tik 
oasiklausykit, kaip jisai 
169-tam savo numeryje ra
šo:

”Jei vyskupo Karevičiaus 
žygis prie vokiečių valdžios 
buvo Lietuvai šiuo sunkiu jai 
momentu šiek tiek naudingas, 
tai jį visa širdimi remiu. O apie 
tai, kad jis naudingas, negali 
būti abejonės.”
Už šitokį rašymą kaizeris 

galėtų duoti aukso medalį.
Ir tuo pačiu laiku musų 

klerikalai da turi drąsos kal
bėti apie ištikimybę šiai ša
liai! Jų ”taryba” Washing- 
tone nesigėdija da rašinėti 
"patriotiškų" straipsnių ir 
neva smerkti "vokiečių pro
pagandą.”

Ar nevertėtų nutraukti ši
tiems veidmainiams kaukę 
nuo akių? '

t

šlvkščiau-■ kas numeris deda kuoprie-
* 1 1 1 1 • • •lankiausių korespondencijų 

apie LSS. kuopų veikimą; jo 
redaktorius per prakalbas, 
visviena keno jos nebūtų 
parengtos, visuomet agituo
ja už Sąjungą.’

O betgi, nežiūrint tų fak
tų, atsiranda žmogiukų, ku
rie pasislėpę už slapyvard
žių tvoros, nesiliauja loję, 
buk "Keleivis” ardąs Sąjun
ga, einąs išvien su buržua
zija, niekinąs Rusijos dar
bininkus ir tt.

Vienas tokių šmeižikų, pa
sislėpęs po prasimanytu 
vardu, 79-tam "Laisvės” nu
meryje rašo:

"Nesenai išsiveržė iš gar
saus buržuazinio veikėjo d-ro 
J. šliupo krutinės šauksmas: 
'Atleiskime mes vieni kitiems, 
paduok i me ranką ir eikime iš
vien.’ Kam jis tą sakė? Nagi 
socialistams. Kokiems ? De- 
šiniemsiems. šliupas negalėjo 
tą sakyti kairiemsiems, nes 
juos šmeižė ir tebešmeižia.

"šliupo tą išsitarimą patė- 
mijo musų dešinieji socialis
tai. Grigaitis ir Michelsonas 
linksmai nusišypsojo savo re
daguojamuose laikraščiuose ir 
prielankiai atsinešė prie to o- 
balsio. Matomai ir jie nori at
leisti šliupui ir kompanijai vi
sas nuodėmes.”

Paklauskit to žmogelio, 
ką jis nori tuo pasakyti?' 
Veikiausia ir jis pats nežino. 
"Keleivis” įdėjo korespon
denciją apie Šliupo prakal
bą, kurioje Šliupas išreiškė 
norą taikytis su socialistais. 
Bet apie tą šliupo pasiūly
mą "Laisvė” rašė daugiau 
da negu "Keleivis”. Ir kas- 
gi tame blogo?

Kapsuko Vaikas (po to
kiu slapyvardžiu pasislėpęs 
šitas "kritikas”) sako, kad 
"dešinieji” socialistai, Gri
gaitis ir Michelsonas, dėl 
Šliupo užreiškimo "links
mai savo laikraščiuose nu
sišypsojo.” Bet kaipgi jis 
tą "nusišypsojirųg” iš laik
raščių galėjo matyt? Argi 
ne aišku, kad jis nežino, ką 
jis pliauškia?

Toliaus:
"Mes matome, kaip Rusijos 

darbininkai, po vadovyste kai
riųjų socialistų, paėmė viršų 
ant buržuazijos, tuo tarpu 
šliupas ir šliupiniai, Grigaitis 
ir Grigaitiniai, Michelsonas ir 
Michelsoniniai — visi bendrai 
eina prieš tuos darbininkus. 
Tą mes aiškiai matome.”
Da toliaus:

"Ir tas ėjimas jau ne šian
dien pastebėtas. Jis apsireiš
kė kairiųjų organizacijų kon
ferencijoj, Įvykusioj Brookly- 
ne, kuomet Michelsonas ir 
kompanija griežtai stovėjo už 
tai. kad taikytis su buržuazi
ja.”
Ir pagalios:

"...kada darbininkai pakėlė 
savo valsą prieš tuos vadovus, 
tuomet pastarieji per savo 
laikraščius — 'Naujienas’ ir 
'Keleivį’ — ėmė purvus drabs
tyti ant darbininkų ir tų jų 

' vadų, kurie neina ’naujieniš- 
kių’ keliais. Buržuazinė spau
da rašo visokias nesąmones, 
šmeižia darbininkus ir jų va
dus, musų dešinieji savo spau
doje netik neužtaria, bet dar 
prisideda prie tų šmeižimų, 
pakartoja tą, ką buržuazinė 
spauda pasakė ir prideda savo 
komentarų.”
Iš visų šitų šnekų reikia 

daryti išvedimas, kad tiems 
žmonėms arba galvoje ne
viskas tvarkoj, arba jie "Ke
leivio" visai neskaito. Žmo
gus sveiku protu, žmogus 
kuris skaito musų laikraštį, 
niekados negalėtų tokių ne
sąmonių apie "Keleivį” pri

pasakoti, nes toliių dalykų 
jame niekados nėra buvę.

Sveiko proto žmogus ne
galėtų taipgi tvirtinti ir to
kių nebūtų daiktų, kaip kad 
"Michelsonas ir kompanija 
griežtai stovėjo už tai, kad 
taikytis su buržuazija.”

Jeigu šitas išmislas nėra 
liguistos vaidentuvės pro
duktas, tai jis yra žemas, 
piktas, niekingas šmeižtas.

Už ką Michelsonas ir 
"kompanija” (ar tas žodis 
neparodo žemo noro šmeiž
ti?) Brooklyno konferenci
joj stovėjo, tai parodo ma
žumos rezoliucija. O šita re
zoliucija skamba ve kaip:

"Mes pripažįstam, kad dar- 
bartnis Rusijos politikos per
versmas yra vienas svarbiau
sių klausimų šių dienų prole
tariato judėjime;

"Bet kadangi šitas pervers
mas yra da tik prasidėjęs, ir 
revoliuciniam Rusijos proleta
riatui gali prisieiti dar ilgai r 
sunkiai kovoti, kad atsiekus 
kuodaugiausia savo klesai lai
mėjimų •

"Tai mes visomis savo jiego- 
mis remsime socialdemokratų 
partiją, kuri siekia prie kuo- 
plačiausios demokratinės tvar
kos ir visupirmiausia stovi už 
darbininkų klesos reikalus.*

"Mes karštai svekinam Ru
sijos revoliuciją ir labai trokš
tame, kad jos banga nušluotų 
ir kitus Europos sostus.’’

Šita rezoliucija buvo Mi- 
chelsono pagaminta ir paro
do, už ką jis toj konferenci
joj stovėjo.

Jeigu žmogus mato tame 
agitaciją už "taikymąsi su 
buržuazija," tai jo galvoj 
turi giedot gaidukai*

I

NETEISINASI. KAD JIS 
ŠNIPAS.

Tūlas Kazys Pilėnas rašo 
"Amerikos Lietuvyje” (No. 
30), kad jis dabar užėmęs 
Washingtone valdišką vietą 
ir teisinasi, .kad —

”1. Aš niekad jokių žmonių 
ne bandžiau papirkti, kad už
kenktų Lietuvos neprigulmy
bės reikalams.

”2. P-nia Ona Alytienė nie
kad nebuvo mano papirkta, 
kad man apie SLA. arba kitą 
kokią lietuvių organizaciją su
teiktų žinias. Teisybė, man 
p-nia Alytienė darė tulus ver
timus iš lietuviškų laikraščių, 
bet tie vertimai lietuvių reika
lams netiktai nepakenkė, bet 
apenč daug gero padarė.

”3. P. St. Šimkui daviau če
kį ant $100.00 ne tam, kad 
jį papirkti, bet skolinau, ka
dangi nusiskundė neturįs pi
nigų.

”4. Pp. Račkauską. Šimkų 
ir kitus veikėjus kalbinau, kad 
važiuotų Į Rusiją su tikslu 
kontrapropapand^c — prieš Leni
ną, Trockį ir kitus pragaišties 
apaštalus.

”5. P. A. Rimkos su kokiais 
ten neaiškiais tikslais į Skan
dinaviją nesiunčiau.

”6. P. V. K. Račkausko ban
dymas priparodyti buk aš Vo
kietijos šnipas buvo bereika
lingas.

”7. P-no Šimkaus vėliausias 
paskelbimas (’Dirvoje’) buk 
'Amerikos Lietuvis’ ir 'Sanda
ra’, tų laikraščių redaktoriai 
ir leidėjai yra mano papirkti 
arba turi kokius 
su manim ryšius 
mato.”
Keistai šitas 

mas išrodo.

te neaiškius 
yra be pa

pasiteisini-

KNYGŲ KONTRA
BANDA.

P. Mikolainis, polemizuo
damas "Tėvynėj” su Jan
kum dėl lietuviškų knygų 
kontrabandos, paduoda įdo
mių žinių apie tai, kaip toji 
kontrabanda ėjo. Jis sako: 

”Nuo 1863 metų liet, spau
dai persikėlus Tilžėn, 
metų, per 20. metų, 
atspausdinta 429,000 
visokių maldaknygių
000 egz. visokių smulkesnių ti- 
kėjimiškų knygelių, kurias ve
žimais iš Prūsų veždavo, tai

iki 1883 
Tilžėje 

egzemp. 
ir 435,-

arkliais nešė, nes tame laike 
rubežius nebuvo labai daboja
mas ir, keletu rublių masko
liui (sargui) įkišęs, galėjai ir 
su vėžiu važiuoti. Knygos bu
vo lengvai pergabenamos per 
rubežių net per muitines (tą- 
možnes) po vardu tūlų tavorų 
ir paskui Lietuvoje viešai ka- 
rabelninkų-bagamazninkų par
davinėjamos, ką daugelis ir 
arperikiečių gerai atsimena. 
Mat, užgynus spaudą, J. Za- 
vadzkis Vilniuje pareikalavo 
nuo rusų valdžios šaunios 
mos rublių užmokėti už 
spausdintas knygas 
1863 metų. Valdžia 
mokėjo ir pavelijo Zavadzkiui 
tas knygas išsiparduoti ir dau- 
giaus nebespausdinti. Tokiu 

budu per 20 metų Tilžėje kny
gos spausdinosi Zavadskio var
du ir Vilniaus valdžios cen
zūra iki užtekėjimo 'Aušros.’ 
kada tai kam paskundus ar ir 
pačiai valdžiai atsiminus, už
puolė ant Žavadzkio už spaus
dinimą naujų knygų; jis tei- 
slhdamasis papasakojo, jog 
per 20 metų visos liet, knygos 
su jo vardu ir valdžios cenzūra 
yra spausdinamos Tilžėje, už 
ką jis vfsai neatsako. Valdžia 
gavusi tokių informacijų, už
gynė bagamazninkams liet.

. knygas viešai pardavinėti ir 
pradėjo persekioti.”

Knygos buvo gabenamos 
i§ Prūsų į Lietuvą kontra
bandos keliu nuo 1863 iki 
1904 metų.

Meile Gamtoje
WILHELM BOELSCHE.

su- 
at- 
ik?
ne-

Chicagos Darbininką 
Uoivesitetas.

(Chicago Labor University)
Chicagoje tapo sumanyta 

įsteigti Chicagos Darbinin
kų Universitetą. Sumany
toju buvo prof. Scott Nea
ring, o parėmėju Socialistų 
Partija ir įvairios darbo u- 
nijos. Socialistų Partijos 
konferencijoj, kuri įvyko 
rugpiučio mėnesyje, tapo 
paskirtas komitetas su už- 
duočia rupinties įsteigimu 
nacionalio socialistų ir dar
bininkų universiteto Chica
goje. Į komitetą įėjo L E. 
Katerfield, James O’Neil, 
Abraham Shiplakoff, Scott 
Nearing ir Irwin St John 
Tucker.

Iš unijų, ypatingai iš soci- 
alistiškų unijų ir iš žydų u- 
nijų, gauta užtektinai para
mos įsteigimui Darbininkų 
Instituto, kuriame bus išgul- 
dinėjama unijų organizavi
mas, vedimas ir judėjimas 
kartu su paprastais univer
siteto kursais. Socialistų 
Partijos kuopos taipgi pri
sidėjo prie sumanymo, ir 
Chicagos Darbininkų Uni
versitetas yra jau beveik 
užtikrintas.

Universiteto Centras ra
sis Darbininkų Institute. 
1006 So. Ashland Blvd. Uni- 
versitets taipgi turės savo 
šakas šiose vietose: South 
Side Coilege, 6648 Cottage 
Grove Avenue, North Side 
Coilege, 3236 Southport 
Avenue, Northwest Coilege, 
4317 Irving Park Blvd. Vi
si reguliariai kursai bus iš- 
guldomi Darbininkų Institu
te, o specialiai kitose vietose. 
Už tris dolerius į mėnesį ga
lima lankytis į visas lekci
jas, kokios tik institute bus 
skaitomos.

Išguldomi busią sekantįs 
kursai: anglų kalba ir ang
lų literatūra, industrijos is
torija, politiškoji istorija, e- 
konomika, filozofija, daina
vimas, knygvedystė, preky
bos teisė, gražbylystė, par- 
liamentarė teisė, psychologi- 
ja, drama, unijų organiza
cija, dresių siuvimas, vaikų 
pridabojimas pagal Montes- 
sori.

Universiteto organizato
riai prašo paramos nuo visų 
kurie tik yra užinteresuoti 
Darbininkų Universiteto į- 
steigimu. Darbininkų Uni
versiteto nariu gali patapti

(Tąsa). siaustas milionų gyvybės
Tik štai tarsi senojo pra- spėka, atiduodamas visus 

našo vizijos trimitui su- savo troškimus abelnam šal- 
skambėjus, kad įsakius su- tiniui ir viską semdamas sau 
rinkti pakalnėje jo kaulus, iš jo.
tie po plačiąją jurą iškrik- Taip naivė mintis kadaise 
dinti, pavieniais gyvenantįs atsivaizdindavo- sau pasau- 
vandenyno gyviai savo ku- lio susitvėrimo aktą: kokiu 
nuošė pajaučia šiurpulius, tai didžiu, šventu momentu 
pajaučia troškimą rinktiesi galingojo dievo milžiniškoji 
iš rišu juros užkampių, spie- ranka nesusaikuojamą dau- 
stiesi buriuosna ir plauk- gi sėklos visko, kas tik gyve- 
ti vienon lig sutarton vieton, na, išbėrė šalton okeano tuš- 
kur tarp uolų ramiose ju-.tumon. Bramas iš dausų 
ros užlajose galima butų be augštybių metė aukso kiau- 
kliučių "meilingai susiglaus-; šinį, iš kurio po apsivaisini- 
ti.’’Argi tas nesuskaitomas mo dievuje išsirietė šimta- 
ho'rdas į tas vietas vestų at-' spalvė Gvvybės skraistė.... 
įminimas .tų vietų kur visi; Tečiaus jokia

;l; „.k. J i fantazija nesugebėjo išsva-
joti tokio karikatūrinio keis
tumo, kokį tikrenybėje gam
ta visai tariamai žuvinei or
gijai davė.

Čia vienijasi pakilus mo
mentai su būtinais ir pasi
baisėtinais.

štai tasai iš meilės pamė
lusių žuvų kamuolys, iš ku
rio meilė veržiasi nepertrau- 
ktinomis srovėmis, tarsi 
vanduo iš pratrukusio debe
sio, ant tų milionų blizgan
čių ir virpančių kūnų kru
tančiais pelėkąis, didžiomis, 
tarsi ilgesio sustiklintomis, 

■ nekrutančiomis akimis štai 
krinta visos egiptiškos 
plėgos... Seniau kiekviena jų 
atskirai slėpdavosi juros 
vandenynuose, mitriai, kai 
akrobatas, benardvdama — 
o dabar gi kaipo sugrusta 
masė, sujungta meilingo 
kvaitulio visokiems pavo
jams beginkle paliko.

O didelė nelaimė laukia. 
Džiaugsmo ir godumo apim
ti žudytojai būriais artinasi 
link sidabrinės salos, sehai 
jau masinančios juos savo 
blizgėjimais. Jiems tasai 

i meilės aktas, tas tuoktuvių 
kamuolys nėra niekuo kitu, 
kaip tik milžiniškas gyvos 
mėsos aruodas.

Štai iš vandenyno ištryš-

praleido iki galiaus neiške-! 
liavo plačiojon jūron?

Kas gali žinoti, kokio aiš
kumo tame ūmame ir taip 
giliame troškime pasiekia 
tasai jų atsiminimo paveiks
las? Vien tatai yra matoma, 
kad visiškas perversmas į- 
vyko tų gyvių gyvenimo pa
pročiuose. Iškart jie prade
da rinkties ir t^lkties vedi
ni vienodo instinkto. Būriai 
telkiasi su kitais būriais ir 
plaukia lig sulig įsakymo vi
si vienoj pakraipoj. Yra tai 
kažkoks instinktyvis, tie
siog aklas visų veržimąsi 
vienon pusėm; įsidomėjus' 
okeano platybę ir iš visų tos 
platybės kraštų silkių besi- 
veržimą vienos ir tos pačios 
nusės link, galva kvaišta be
ieškant veiksnio, kuris ge
na iškrikdintus gyvūnėlius 
kruvosna ir jų gaujas ben
dro tikslo link. Tas apsirei
škimas žmogui pastėbiamas 
ik tuomet, kada jau jų ma

sė artinasi prie krašto, kur 
jure lekštėja ir iš tamsaus 
vandenyno pradeda žybčio
ti tų juros keliauninkių su
sitelkusių kūnų sidabrinė 
sala,t savo blizgėjimu nu-' 
šviečianti erdves.

Bet štai atėjo valanda, 
kad toj žuvų milioninėj vir-
pančioj masėj judėjimas ap- kJ - 
rimsta. Lig tol keliavimo 5° au^ į?1. PadanSes van- 
raikaln rnoilin- d?nS dulk1^ Antanas, pOSl-reikalo slopinamas meilin
gas karštis delei esančiojo girsta keistas gelmės uži- 

----- . artinasi milžiniškas 
naihtoin kad ir šitame aD_ bangžuvis, iškila trisdešim- na jų taip, kad m šitame ap;|čio magb^ gaJva, mašinališ.
susigrūdimo apima kiekl’ie-

sireiškime, kaip ir visoj toji‘ y 
masinėj audroj, matoma kas * ’ ™ ’ P a
tokio brutalio, keisto, kiek-
masinėj audroj, matoma kas

viename karte milžiniško. 
Juros vilnįs nusidažo bals- 
ganai-pilka tiršta vyriško
sios sėklos masa taip, kad di
džiausias aplink vandenyno 
plotas pavirsta tarsi drum- 
stynu, kame visa ta sidabri
nė blizgančiųjų smagumu 
ipsvaigusiųjų kūnų sala plu- 
duriuoja ir maudosi.

Tuo pačiu laiku ir patai
čių kunus paliečia ta pati 
jausmo kibirkštis ir iš jų 
oradeda veržties milionų mi
lionai ikrinių kiaušinėlių. 
Ant tųjų kiaušinėlių laivai 
veikia plaukiojantįs sėkli
niai pieniai, apsiaučiantįs 
juos, apimantis, stačiai su
ryjantis, o po to kiekvienon 
cėlėn skverbiasi sėklinė ce
lė, jungiasi susilieja ir tuo- 
budu kila tveriamoji spėka, 
iš kurios netrukus dygsta 
nafujos gyvos esybės diegas...

Tai nepalyginamas apsi
reiškimas.

Vaisinimas kaipo kolekty- 
vis darbas. Nuo konvulsi
nio pašėlusio meiliškų jaus
mų išsikrovimo jura pakila, 
banguoja. Kiekvienas indi- 
vidiumas pluduriuoja, ap-

kiekvienas, kuris įmoka tik 
$1.00 ir padeda universite
tui kokiu nors darbu ar agi
tacija už universitetą.

Universiteto organizuoja- 
mosi ofisas randasi 1541 U- 
nity Bldg., Chicago.

"Darbas."

i nasrai ir 
štai sykiu su vandeniu ver
čiasi nasruosna tūkstančiai 
meilės svaigulių apimtų sil
kių. Bangžuvis savo kietu 
lieužuviu mala, kai grudus 
ant girnų, ant savo gomurio 
nasruosna patekusius ku
nus, pakol jie palieka tinka
ma prarijimui tešlą. Paskui 
bangžuvi seka smulkesnieji 
juros žinduoliai, po tų nema
žiau grobimo geidulių su
trauktos Į čia tikrosios 
stambesnės žuvįs bei reki- 
nai, kurių baisus dantįs ka
bina dideliais kąsniais gyvą 
masę ir mala ją savo nasruo
se. Iš oro be paliovos ata
kuoja amaras sparnuočių, 
savo kietais kreivais snapais 
šmotą po šmoto lupdami iš 
tos didelės sidabrinės gyvų 
kūnų salos, kaip kad godus 
aukso jieškotojai, padilgin
ti blizgančiais gabalėliais, 
rauja akmeninę uolą, kad jo
je radus aukso gįslą.

Bet štai pagalios pasirodo 
pavojingiausias naikintojas 
— žmogus. Laivėmis bū
riais atplaukia su savo tink
lais žvėjai. Valtįs įsirėžia 
tirščiausion masėn. Kartais 
masėn įsmeigtas yrklas tam
pa išplėštu iš žmogaus ran
kos ir sugrustos masės sta
čias nešamas šalin. Veltui 
tie sutvėrimai mėgina atsi
spirti naikintojui! Juos lo
petomis jis krauna savo 
laivuosna ir gabena ant 
kranto, kad ten perkirsti 
kiekvienai gerklę ir grųsti 
statinėn.
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ANSONIA, CONN. 
Lietuvių piknikas Raudono

jo Kryžiaus naudai.
Rugsėjo 22 d. ant Klimo 

farmos buvo vietos lietuvių 
draugijų parengtas Raudo
nojo Kryžiaus naudai pikni
kas. Pikniką rengė tautiš
kos ir katalikiškos draugi
jos. Prisigabeno alaus ir 
degtinės ir tikėjosi gerai pa
silinksminti, bet kai bema
tant atvyko keturi detekty
vai su vežimu ir alų ir deg
tinę konfiskavo. Jei ne J. 
Tarailos tarpinininkystė, 
tai ir pikniką butų uždarę. 
Tik išaiškinus visą pikniko 
tikslą, detektyvai prašymą 
išklausė, pasiėmė tik 4 alaus 
dėžes ir 2 bonkas degtinės. 
Po viso to ’’trobelio” pikni
kas jau nebuvo linksmas. 
Buvo ir prakalbos. Kalbėjo 
P Bukšnaitis iš Brooklyno. 
Kalbėjo kaipo LCK. sekre
torius.

Piknikas davė pelno $100, 
bet tuo pelnu nei iškasčių 
padengti nebuvo galima, tai 
ir Raudonojams Kryžiui ne
liko nei cento. Mat ir baus
mės už svaigalus prisiėjo už
mokėti.

Pasakojama, kad visą tą 
”trobelį” padarė italionai, 
kurie kelios sąvaitės tam at
gal, kaip ”Keleivyje” jau bu
vo rašyta, sumušė J. Vailionį 
ir už tai paskui turėjo užsi
mokėti pabaudą.

Klerikalų prakalbos.
Rugsėjo 21 d. bažnytinia

me skiepe buvo vietos lietu
vių klerikalų parengtos pra
kalbos. Kalbėjo vietinis ku
nigas ir klerikalų ”ambasa- 
dorius” Bielskis. Organi
zavo lietuviškus legijonus. 
Iš 34 klausytojų tečiaus ne
rado nei vieno, kuris Į tą jų 
armiją Įstotų, tai Bielskis 
susiramino bent pranašavi
mu, kad jo žodis netrukus 
stosis -kunu.
Nelaimė su automobilium.
Rugsėjo 20 d. vietinis lie

tuviškas mėsininkas K. Ab
romaitis su savo bendru L. 
Ramanausku apie 9 valandą 
vakare automobiliu išvažia
vo pasisvečiuoti pas A. Sta
nevičių. Iš ten telefonu ga
vo pakvietimą atvažiuoti pas 
J. Gūdžių į Derby. Grįžtant 
iš Derby jau gerokai išsigė- 
rus, Clinton avenue gatvėj 
Abromaičio automobilius 
susidūrė su gatvekariu taip 
smarkiai, kad visas sutižo ir 
gatvekariui gerokai blėdies 
padarė. Automobiliuje bu
vo tris žmonės ir visi likosi 
sužeistais. L. Ramanaus
kas nugabentas į Griffin li
goninę po 4 valandų kančios 
numirė. A. Dulskis taipgi 
sunkiai sužeistas, tik Abro
maitis. kuris važnyčiavo, iš
vengė sunkaus susižeidimo. 
Jis likosi areštuotas ir pa
leistas tik užstačius gana di
delę kauciją. Automobilius 
kaštavo $1,300, o nežinia da 
kokią bausmę teismas pa
skirs už tai, kad girtu būda
mas imasi automobilių val
dyti. S. žiūraitis.

tui suvartoti, taip milžiniš
ką to pabrangimo nuošimtį 
imti, tai persuru. ‘

Tas ir pačiam kunigui išė
jo ne ant gero. Daugelis 
parapijonų prieš tai pakėlė 
revoliuciją. Surengė nepri- 
gulmingosios bažnyčios vys
kupui Mickevičiui prakal
bas, kurios įvyko 22 rugsėjo.

Vyskupas atvyko da su ki
tu psavo pagelbininku ir ge
rai išprosijo kailį netik mū
siškiui dvasiškam tėveliui, 
bet ir visiems kitiems Ro
mos trusto agentams ir jų 
dievams gerai teko. Žino
ma, savuosius dievus ir ku
nigus šie bažnyčios ”revo- 
liucionieriai” kiek galėdami 
fvrė. Mėgino jie čia sutver
ti neprigulmingą tautiškai- 
katalikišką parapiją, bet tik 
keli atsiliepė, kad nori tokios 
parapijos; dauguma, nors ir 
su Romos agento tėviška 
globa nesutinka ir šiaušiasi 
prieš jo nežmonišką lupimą, 
tečiails mainyti dievą bijosi. 
Neprigulmingieji gana aiš
kino. kad dievas tas pats, 
tik Romos kunigai iš dievo 
daro sau biznį, bet klausyto
jams visgi rodėsi, kad ir 
tautiškos bažnyčios kunigai 
ne kam kitam, kaip tik savo 
bizniui tas parapijas tveria. 
Jie stengėsi Įpasakoti, kad 
jei žmonės nori geriau gy
venti ir turėti laimingesnę 
ateiti, būtinai turi statyti 
neprigulmingasias bažny
čias. Žinome gerai, kiek vie
nos ar kitos bažnyčios žmo
nių gyvenimą gali pagerinti, 
ir žinome, kad kunigėliams, 
kokiais jie nebūtų, iš tų baž
nyčių nemaža nauda. Tai gi 
protingesni žmonės vienas 
pamesdami nestato kitų, o 
kurie da be prietarų apsiei
ti negali, geriau, kad laiko
si senų ir bereikalingai nau
jų statymui pinigų nemėto.

Vyskupui baigiant save 
prakalbas biR’o paduotas 
klausimas: ar vienos ar ki
tos bažnyčios mokinimai' 
nėra priešingas abelnam 
mokslui? Kalbėtojas ilgai 
kalbėjo, tečiaus pastatytan 
klausiman neatsakė; prie
šingai, stengėsi išvesti, taip 
sakant, i laukus ir neliesti 
paties klausimo branduolio. 
Mat jei dievas, tas pats, tai 
anie tą dievą kunigų (nežiū
rint kokios sektos jie butų), 
visos pasakos yra su mažais 
išėmimais tos pačios.

J. G. Petruškevičius.

i

VAIKŲ MELAVIMAS.

WESTVILLE, ILL. 
Kunigai susipešė dėl savo 

biznio.
Nesenai lietuvių prigul- 

mingon parapijon čionai at
vyko naujas kunigas. Nuo 
tūlo laiko lietuviai Rymo 
katalikai glausdavosi prie 
slovakų parapijos, kur kle
bonauja lietuvis kunigas. 
Šis pastarasis, pamatęs, kad 
daugelio savo avučių vilnos 
nebeteks, iškeikė atvykusį 
savo konkurentą, o tasai tą 
patį padarė, apskelbdamas 
stnajį kun. girtuokliu, kad 
buk jam vyskupas yra atė
męs teisę mišias laikyti ir t. 
t. Naujasis kunigas po to
kio savo pamokslo sušaukė 
savo parapijonų susirinki
mą, apie kurį sužinojęs 
slavokų kunigas taipgi atėjo 

Būdavo reikėdavo j ir išsitraukęs iš kišeniaus 
”Aš

lėtasis kunigas visgi atsiker- 
šijo savo konfratrui, nes po 
kelių dienų susitikęs ji gat
vėj pasveikino kumščia.

Vienu žodžiu,, tikri skan
dalai darosi delei tų dvasiš
kų tėvelių paštynės už biznį. 
Tai mat prie ko prieina do
ros mokytojai. Vytis.

NEW BRITAIN, CONN. 
Viskas brangsta.

Viskam brangstant ir die
vulis musu parapijoje pa
brango. r 
už jo "tikrą kūną” mokėti po'dokumentus, užreiškė: 
6 dolerius, o dabar jau be esu tikras, vyskupo pripa- 
dešimtinės negausi nei pa-|žintas kunigas, tai prirodo 
uostyt. Taip užreiškė musų • visi šie dokumentai. Dabar 
dūšių ganytojas. Girdi, kas tu parodyk savo dokumen- 
neturite $10, tai geriau nei-'tus. Naujasis atkerta, kad 
kitę ir nevarstykite man du-'su savim dokumentu nesine- 
rų, nes be dešimtinės vely- šioja. Senasis sako: ”Kas tu 
kinės išpažinties kvitelės ne- do kunigas, kad dokumentų 
gausite. neturi!” ir kumščias su-

Mat viskas pabrango, ži- gniaužęs puolėsi prie naujo- 
noma, pabrango ir miltai, je. Susirinkusieji parapijo- 
reikalingi dievams kepti, bet nįs kunigėliams apsidaužyti 
visgi, kaip sau norite, už nosis tečiaus neleido. Senąjį 
taip menkutį miltų žiupsne-| kunigą varu išmetė laukan 
Ii, kiek reikia jų komunikan-Į iš susirinkimo, šitaip nuga-

gausite.

MONTELLO, MASS. 
Pati pabėgo ir vyras pasikė

sino ant savo gyvasties.
Gerai vietiniams lietu

viams žinomo ekspresininko 
J. S. šeimyną patiko bene 
didžiausia nelaimė. Nesenai 
Jonui pabėgo pati, tai ir pats 
Jonas nusprendė užbaigti 
savo nelaimingą gyvenimą.

Rugsėjo 29 dieną gerai iš
sigėręs ant drąsos užsidarė 
savo kambaryje ir atsuko 
gazus. Tečiaus ant amžių 
užmigti jam nenusisekė. Na
mų gyventojai suodę gazus, 
veik surado vietą, iš kur jie 
veržiasi, pašaukė policiją, 
išvertė duris ir rado Joną 
pusgyvį begulint lovoje. 
Pradėjo mankštyti ir spaus
ti iš jo gazus lauk. Pašauk
ta ir daktaras, kuris pasakė, 
kad pritroškintas vargiai 
pasveiksiąs.

Kadangi vietos ligonbu- 
čiuose nėra jau vietos, nes 
visi jie prikimšti epidemiš
kos influenzijos ligoniais, 
tai ant rytojaus iš kareiviii 
kempės atvažiavo vežimas 
ir nugabeno Joną kempėn.

Nuo ispaniškos influenzi
jos jau keliatas lietuvių pasi
mirė. Daugybė da serga.

Kuršėnų studentas.

kūdikystės vystiklų vaikas 
nesiliauja bebuvęs silpnu 
sutvėrimu, jo palinkimas 
prie melavimo auga su kiek
viena diena, nes melas yra 
taipgi forma gudrybės, gi
nančios silpnesnį nuo stip
resniojo. Į šitą kūdikių pri
gimties apsireiškimą auklė
tojai daugiausiai domos pri
valo kreipti. Savo teisingu
mo ir pakilumo pavyzdžiais 
privalo naikinti kūdikiuose 
tuos blogus palinkimus.

Psychologinio 
brangintinų veikalų 
torius Gabriel 
paskutiniame savo 

į ”Essais sur la 
; gvildena nuoširdumą 

ekologiniu žvilgsniu ir 
i kita ko šiaip kalba 
Į melavimą: 

Blogiausias paprotys 
' žadėti kūdikiui visa, ko tik 

jis užsimano, kad tuo žadėji
mu užtikrinus sau ramumą, 
bet žadėjimo neištesėti. Jei
gu tėvai galėtų suprasti, 
kiek kvailumo ir piktadary
bės yra šitokiame jų pasiel-' 
gimė, tai jie, beabejo, sau- 
gotųsi taip pragaištingo el
gimosi. Tokio pasielgimo 
kvailumu yra tatai, kad ne
pataiko kūdikio užsimany
mą nuveikti kūdiki intiki- 
nančiu atsakymu, dėlto grie
biasi melagingo pataikūniš
ko žadėjimo, patįs nei nepa
galvodami, kad to žadėjimo 
neištesės. Tuo pavyzdžiu 
mokina kūdikį meluoti ir 
auklėja jame ydą pikčiausią 
ir pragaištingiausią jo atei
ties žmogiškai garbei ir ver
tybei. Tai pavyzdis savo žo
džio laužvmui. Piktadarv- 
bė tokiame pasielgime yra 
tatai, kad savo veidmainin
gu žadėjimu apvildami žudo 
kūdikyje jo pasitikėjimą; 
apviltas kūdikis mokinasi 
negerbti jokį, kad ir išmin
tingiausi tėvų užreiškimą, 
be to kūdikiui tokiu savo pa
sielgimu pavagiama jo bran
giausi turtą — jo viltį, jo 
iliuziją, jo tikėjimą ir laimę; 
tokiu savo piktadaringu pa
sielgimu tėvai ir auklėtojai 
atidaro kūdikiui akis ir pa
rodo visą gyvenimo prastu
mą ir niekingumą.

Melavimo genezoj vyriau
siu faktorium yra pavyzdžio 

I sekimas. Labai anksti ku- 
‘dikis pradeda pastebėti ir 
nustatyti savo santikius 

i tarp priežasties ir pasek- 
'mės. Da savo nebylystėje jis 
žino, kad savo riksmu pri
vers duot jam tai, ko jis no
ri ; kad pradės jį glamonėti, 
lepinti, bovinti, juokinti ir, 

į kad tatai gavus, pradeda jis 
I Prigėrė du lietuviai. atsimindamas, kad
| _ jsykį jau savo verksmu tų
• Rugsėjo 28 d. po pietų tu- smagumų yra pasiekęs. Tuo 
las lietuvis pavardė da nesu- budu pamažu kūdikis moki-

• žinojau su savo 19 metų am-;naši meluoti. Tasai melavi- 
žiaus sunum išvažiavo Nar-, mas yra jam naudinga prie- 
dadawn ežeran žvejoti. Pa- mone smagumui pasiekti; 

į sidarę kokią ten valtelę jie- tos priemonės jis vėliaus i- 
jdu išplaukė ežeran, tas jų.masi įvairiuose atsitikimuo- 
! laivas nuskendo su žvejais, i se, ar tai kad pabaudos iš-

a v...į ar kad savo prasi-
Aukuras, kaitimą tuomi pridengus, ar

turinio 
auto- 

Dromard 
veikale 

sincerite” 
psy- 
tarp 
apie

vra

j

J

Į

LAvVRENCE. MASS.
Vien bėdos ir vargai.

Negana da to, kad delei 
brangumo daugeliui darbo 
žmonių gyvenimo našta lie
kasi vis labiau nepanešama, 
da ir gamta lyg dėl išnaiki
nimo varguolių žmonelių li
gomis prisDaudžia Ėpi- ------ ---  v—r_, .
demiškoji influenzija ir čio-jVis tai neišmintingumo pa- vengus

• i • • • i , • ! a ’ i__ __________

Kas puošia Moteriškę?
Meldžiame gerbiamo skai- 

tytojaus nepamanyti, kad 
norime pasakyti, jog sijo
nas, skrybėlė ir pudras. Tai 
buržuazinės priemonės mo
teriškei išnaudoti, nuolat 
keičiant madas ir giriant si
jono, skrybėlės puikumą, o 
sunaikintą jos sveikatą sle
piant po miltelių tepalu. Yra 
pačios gamtos suteiktos mo
teriškei ypatybės, kurios 
nemainomos ir už jokius pi
nigus negali būti nupirktos, 
o tomis ypatybėmis yra: 
mylinti širdis, dailumas ir 
išmintis.

Kekvienas žino, kad mote
riškės dailumas yra kaip ir 
pamatu jos ateities, laimei 
ir kitų pagarbai. Toji ypa
tybė paprastai statoma pir
moj vietoj, tečiaus šita ypa
tybė pas moteriškę yra be
ne prasčiausia, mat žinome, 
kad dailumas yra pas žmogų 
tik laikinas, nes nesuturi
mo laiko bėgiu nyksta. Be 
to gi yra taipgi žinoma, kad 
gausiai ta ypatybė gamtos 
apdovanota moteriškė labai 
retai yra turtinga dviem mi
nėtomis ypatybėmis. Kitų 
delei jos dailumo gerbi
mai išvysto pas tokią mo
teriškę saumilystę, neleid
žia jai iki prakilniausio pa
sišventino mylėti kitus. Pa
sitikinti savo dailumu mote
riškė rimtomis mintimis ne
vargina savo proto ir jis dėl
to palieka neišvystytu. Tai
gi dailumo ypatybė neretai 
moteriškei palieka yda, ne
šančia jai nepasisekimus ir 
nelaimes.

Dailiosųs moteriškės pa
traukia savsepi beveik kiek
vieną. bet tas jos dailumas 
vyriškiams yra tuomi, kuo 
tamsoje degančios žvakės 
liepsna yra skraidančiam 
drugeliui, krintančiam žva
kės pako jin su nudegintais 
sparnais.

Mylinti širdis yra viena 
gražiausių ir prakilniausių 
motesriškės ypatybių, nes ji 
sykiu su metais auga, didė
ja, gražėja ir moteriškę-mo- 
tiną daro siela šeimynai, an
gelu vyrui ir grože visuome
nei.

Išmintinga moteriškė yra 
liuosuotoja žmonijos, moti
na genijų ir didžiausiu re
voliucionierium pasaulio.

Gražios, mylinčios širdies 
moteriškė būna teisinga 
meilutė, ištikima žmona, 

i jautri-gailestinga motina ir 
visuomenės prakilni narė.

Išmintinga moteryškė. ly
giai kaip ir geros širdies, 
visuomet yra gera draugė, 
gera žmona, gera motina ir 
naudinga visuomenės narė. 
Išmintis, kaip ir gera širdis, 
sykiu su metais auga ir gra- 

________r_____ 7 __ _____ s’;*, Tos ypatybės moteri- 
pasididžiavjmu atsako vai-įškei laikas nesunaikina, ši
kąs. kad jo savmvlvstė tapo t°s dvi ypatybės yra di- 
patenkinta. Ir motina, a- džiausiu moteriškės turtu, 
žuot duot kūdikiui išmintin- Laiminga toji moteriškė, 

I 1 • • ___• • •

’ --------------------------- — — u   “ Į H1V11V U4 Į/CUJXVIYV1 y
sidarę kokią ten valtelę jie- tos priemonės jis vėliaus i- 
zJll ^rvlnii I-A 4- ~ __________’ *_____ ________________ _X ’i’l •

nai smarkiai prasiplatino, i sėkmės. 
Daugelis ir lietuvių nuo tos; 

digos mirė, da daugiau ser-i 
;ga. Daugybė yra ir tokių, 
namų, kur visos šeimynos! 
guli parblokštos ant kan-' 
čios patalo. Tarp mirusių!

MONTELLO, MASS. 
LMPS. 22 kp. veikimas.

i Užstojus rudenės sezonui,

kad gavus pagyrą bei sav- 
mylystės patenkinimą. Ne
mokėdamas savo įnori išrei
kšti, jis ir paaugęs nesykį 
griebiasi savo senos išban-

’čios patalo. Tarp mirusių: STnarkia] pradėjo rengties dytos priemonės — riksmo, 
randasi daug jaunu vyrų ir l)rie a£ltacijos sąvaitės, Pažinodamas, kad tuo budu 
moterų. Taipgi pasimirė ir ™as Vakaras Įvyks 13 spa-,veikiausiai atkreips moti- 
letuviškas graborius J. Ki-P’H vakare, Vra ren- nos bei auklėtojų domą. tie
bilais. Kitų mirusiųjų lietu- ^ianias puikus koncertas, gj užsiims juo ir patenkins 
vių vardus vėliaus prarešiu, byiian?,e dalyvaus geriausi j j0 užsimanymą. štai ve Vv-| 
nes da nežinia kokį jų skait- ^01?t? °.s..so ista1/ . LMP.?-,tukas parklupo ir susimušė 
lių yeikės apraudoti. {Susivienijimo reikalus ajs-, sau klupsčius. Pradeda vi-

Miesto administracija da- 7 ;3o vakare, 
ro viską, ką gali šitokiame % Puišiutė.

• . J _ T. KIU IJbVl Uh. 1 įdUfHla VI-
ikms 22 kp. narės, 14 spalių, ;sa g-erkle, kiek tik spėkos tu- 
;/.qo Kalbės dr-gė ri,kaukti. Motinai viskas,

atsitikime padaryti; uždarei Gerbiamoji Montellos rankoseį turėjo, krin-į
visas viešų susirinkimų vie- suomenė, malonės į minėtus' vaiko Zkdia '’iį^meilin^ 
tas kaip tai: teatrus, kliu-;vakarus’atsflankyt< ir pasi-Į^ves* spaudžia ir gh-i 
™ . mumis nuomonė-Į voniai klausia: ”Ar labai

skauda, pupele?...” ”Aš tik,v_. 
tyčia parpuoliau,” naiviai su ?ėja.

gų vietas. Daugelis dirbtu-'mis, o taipgi ir pasilinks-;
vių taipgi turėjo arba visas mint. 
ar dalį savo mašinų sulaiky-, 
ti. Ligonbučiuose nėra jau 
vietos ligoniams. Tik baž
nyčios nepaiso žmonių svei
katos ir stovi atidaromis, 
kad neišmintingi tikintis 49 kuopos ir LLS. 
žmonės sueidami ten užsi
krėstų ir platintų tą paviet
rę. Valdžia mat,sakosi, netu- ia
rinti teisės jas uždaryti, bet krites” ant° neapnibežiuoto ro M kandidatu į didžiausius yra pasibiaurėtinu kiekvie-
• i • j • - * •! X J • '_____ ___ • X*_____— 1 *_______• -

B. Bubliauskicnč.

is. PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame j«« tokiame atsitikime pamo- kuri juomi gausiai gamtos

mai visuomenei, kad LMPS. p4 ai*iuKiine pamu , j »
49 kuopos ir LLS. 10 kuo.ik^ da Juokiu tai džiaugs- aPdo'anota;. Patt s

Mace ranmomoc mu ls vaiko gudrybes pnsi- gražumas n išmintis dailina Brighton, Mass. rengiamas Spaudžia ji da meilingiau ,r moteriškės išvaizdą. Dai- 
teatras ir koncertas 12 spa- T.a •a L x. b._ w nilno« ir

mu iš vaiko gudrybės prisi- gražumas ir išmintis dailina

lių, neįvyks. Iš priežasties 
siaučiančios ligos lieka per-

juk kunigijai turį pilną teisę laiko.
tatai padaryti. 1 Rengimo Komitetas.

Ji nežino, kad šitokiu vaiko ^us» pilnas tuštybės ir ne- 
piktadarybės pagyrimu da- gražių sielos jausmų veidas

piktadarius. inam išmintinga akimi žiu-
Kadangi išeidamas iš savo rinčiam vyriškiui.



Laukinių žmonių dievai ir tikėjimas.
• •

i Tu žinai; paprasta mintis’nos ir visų kitų gėrybių, o 
mane neramina ir drasko' šalę kelio riogso pusiau že- 
baimės pripildytą širdį. Štai' mėn sulindusios bakūžės, iš 

’ • “ T * • 1 J • • • v • • • • •

—Alou, Maike!
—Gera dieną, tėve. Ar gal 

ateini su žadėtais faktais?
—Tu, Maike, man šian

dien patinki, kad geros die
nos žičini, bo išdkrųjų visi 
tie parmazonai cicilikai jau 
perdaug man įgriso savo 
šandijimais.

—Juk aš nesykį tau, tė
ve. sakiau, kad tu savo kvai
lumu išstatai save ant žmo
nių juoko. Jei žmonės juo
kiasi, tai reikia žiūrėti ar 
neduodi tiems juokams prie
žasties.

—Vaike, aš tau ščyrai iš 
visos savo dūšios, kaip prieš 
panelę švenčiausią išsispa- 
viedosiu ir tu pats pamaty
si, kad aš esu nekaltas.

—Gerai, klausau, papasa
kok.

—Tu žinai, Maike, kad tu 
pats mane nesykį barei, jog 
aš nekenčiu kitų tautų, vien 
savo tautą laikinu ir laikau 
ją augščiausia ant svieto.

—Nes šitokia nuomonė iš- 
tikrujų yra kvaila.

—Taigi aną nedėldienį aš, 
kaipo vyčių generolas, ga
vau prizivą atvažiuoti į Gar- 
nę, kur musų načalstva pa- 
stanavijo sutverti visų tautų 
susaidę, kad daugiau nebūtų 
ant svieto vainų.

—Ištikro stebiuosi,
kad šitokia mintis pas tave 
galvoj galėtų rast vietą.

—Sy! Vadinasi, kad 
teisingai protauju.

—Tas priguli nuo to,
tam buvo koks tikras pama-| 
tas.

—šiur, Maik. Musų am
basadorius iš Vašinktono ir 
net jūsų Šliupas jau pilnai! 
susitarė su-visom kitom tau-; 
tom, kad sutverti vidurinės 
Juropos tokią susaidę, kuri! 
vadinsis liga.

—Ištark, tėve, Liiga, o ne 
liga. Tas žodis reiškia drau
giją-

—Taigi, tai, aš dėlto ir 
nuvažiavau į Garnę, kad 
tuojaus darbą pradėti. Mat, 
ten viernų musų katalikų 
yra labai mažai, nes visi 
šliuptarniais pavirto, dėlto 
savo bažnyčios neturi ir ei
na į palioku bažnyčią. Musų 
gameriškiai vyčiai sykiu su 
paliokais dėl šito mierio pa
darė didelę nobažanstvą ir 
pakvietė mane, kaipo savo 
generolą.

—Ir visi kaitų ten poteria- 
vot.

—Nesikandžiok, tik klau
syk !

—Taigi už ką žmonės iš 
tavęs juokiasi?

i 
į 
į

tėve,

ir vėl viena ilga diena pra
slinko, o mes nuo savo siekio 
esame taip toli, kaip ir aną

kurių išsitiesia sudžiuvusios 
rankos ir veltui šaukiasi 
duonos! Ar matai aną di
delį gražiais mūrais ir auk
suotais bokštais išpuoštąjį 
miestą, girdi jame užimą, 
klegesį ir visokių balsų miši
nį? Skamba muzika ir verk
smas, keiksmas ir juokas, 
žiūrėk, kai toj elektros švie
sesnėj už saulę šviesoj aky
vaizdoje neapsistojančiai 
krutančios minios žmonės 
vieni kitiems gerkles lupa! 
Ar matai, kaip didžiausios 
minios niekeno nevejamos 
bėga ir per vienas kitą grū
dasi fabrikon ir tamsion 
kasyklon, kad ten savo kū
nais penėjus mašinas ir be
dugnius žemės nasrus? Ar 
tasai jūsų gyvenimo paveik
slas gražesnis, ar vergija ne 
baisesnė?... Pasakysi, kad 
čia gimsta naujas gyveni
mas, daug-daug laiminges
nis, gražesnis, teisingesnis. 
Pažvelgk tolesniai į tuos 
pragaro laukus, kur žmonės 
pragariškais įnagiais milio- 
nais vieni kitus drasko, nai
kina, tikėdami naują gyve
nimą tveria...

—Dabar stovime čia, ilgai 
ėjome ir kaip gi toli esame 
nuėję? Sakysi, da pakopsi
me ir nuo baisios regyklos 
už tų delbesių, kurie dengia 
Magdajaus viršūnę, pasi
slėpsime. Kas žino, gal ir 
ten,ant tos viršūnės,kartu su 
žmogumi gyvenimas atneš 
tas pačias kančias....

Ir jis nutilo. Iš jo akių 
nuriedėjo skruostais dvi a- 
šaros. Jauni sąkeleiviai nu
liūdę taipgi tylėjo. Pagalios 
jaunikaitis atsidusęs tarė: 

—Augštai da Magdajaus 
viršūnė. Ją pasiekė musų 
^vajonė, tečiaus mes einame 
ir pakalnėn negrįžšime.

—Negreit viršūnę pasiek
site?...

—Tai nusiminimo balsas. 
Bet mes nenusiminsime. Gal 
nori atgal grįžti? Gal nori 
čia pasilikti ir i tuos' regi
nius žiūrėti? Bet mes ta
vęs nepaliksime, nes tu to 
jau bijai. Mes einame. Nors 
da nesykį dėl pasilsio reikės 
sustoti, bet atgal nei žing
snio neatžengsime.

Nusiminęs keleivis vis sė
dėjo nuleidęs galvą, netar
damas nei žodžio. Jaunoji 
sąkeleivė pasikėlė, padėjo 
savo ranką ant jo peties ir 
tarė:

—Niekas da neapsigavo, 
kas mus savo draugais pri
pažino. Kelkis! Padangėj 
aušra užtekėjo. Rytai rau
dona varsa nušvito!

Keleiviai nuėjo tolyn link 
Magdajaus viršūnės.

P. J. Mickevičius

Vancouver. Nuo tos salos j _ _-------------------------------- H
iki Australijos, kuri guli, rikos prerijų vilkas. Tarpe- diehą, kuomet pirmu kartu 
ant kito žemės puskamuolio, ’ papagų, apie Californijos aš čia jus sutikau. Abejonė, 
yra labai toli ir, etnologijos užlają, tasai tyrų vilkas yra kai sunkus šaltas akmuo, 
žvilgsniu, tarp Vancouvero, vyriausis dievas. slegia krutinę. Neužpykite,
indijonų ir Australijos lau- Eidami Pacifiko prakraš- kad prisipažįsiu, jog kartais 
kinių yra labai didelis skir-, čiu vėl augštyn i šiaurę, mes mąstau, ar jus ištikrjųjų e- 
tumas, o tečiaus jų tikėjimas randame pas‘ indijonus die- sate mano draugai. Gal jus 
ir dievai labai panašus vie-jV^ žjurkę, kurj yra prfda- pikčiausieji priešai draugais 
ni kitiems. . ■ rius tokių'stebuklu, kaip pas apsimetę, norite mane su-

Atų giminės indijonai ant; įndus Višnu, kuris pavirtęs klaidinti, nuduodami vedan- 
Vancouvero salos tiki jog,,; §erną išgelbėio paskandin- čius ant Magdajaus viršu- 
buvo kuomet nors laikas, j žemę. Gi tarp tinų vy- nės 5 suklaidintą gal norit

Nuo tos salos [ atstovauja kajotas — Ame-!Australijos laukiniai.
Piettyčių Australijos lau

kiniai tiki į tokį dievą, ku- 
i riam vieno vardo jie neturi, 
i Kurie jų išmoko jau angliš
kai, tie charakterizuoja jį 

j kaipo „Didelį Vyrą,” kuris 
lyra galingas, nemirtinas, 
' draugiškas ir*”gali viską pa
daryti” ir „viską matyt” ką 

I tik žmogus nepadarytų. Ty- 
! rinėtojas Howitt pavadino 
šitą jų dievą ”Visko-Tėvu”, 
nes sulyg priskaitomų jam 
ypatybių toks vardas ge- 

| riausia jam tinka. Jisai bu- 
. vo jau tuomet, kuomet pa
saulyje da nebuvo mirties, 
ir jis yra dabar. Dabar jis 
gyvena augštai, bet buvo 
laikai, kuomet jis vaikščio
jo ir po žemę, ir darydavo 
čia stebuklus kaip didžiau- 
sis magi kas. Australiečiai 
tankiai sako, kad šitas jų 
dievas ir visus daiktus su
tvėrė ant žemės; žmonės 
taipgi paeiną nuo jo. Tiesą 
pasakius, tai žmonės yra tie
siog jo vaikai, kuriuos už 
nepaklusnumą jisai išmetė 
iš dangaus ant žemės. Aus
traliečių supratimu, šitas jų 
dievas išrado ir vielą, iš ku
rios daromi kabliukai žu
vims gaudyt. Jie jį vadina 
visaip: Bajami, Punajel,
Mulkari, Dalamurun ir ki
taip. Tečiaus garbint jie ši
to dievo negarbina, jokių 
bažnyčių jam nestato ir au
kų neaukauja. Jie rengia jo 
vardu tiktai pasilinksmini
mus ir šokius; jie padaro tą 
dievą iš molio, pasodina jį 
viduryje, o patįs aplinkui šo
ka ir rėkauja. Toms cere
monijoms pasibaigus jie sa
vo molinį dievą sunaikina. 
Tain daroma pietryčių Aus
tralijoj.

Vidurinėj gi Australijoj, 
ir iš dalies šiaurėje, toks 
”Visko-Tėvas” nežinomas. 
Augštesnio dievo galybę čia 
visuomet nustelbia jo galin
gas priešas, taip kaip pas 
Žaratustros pasekėjus siau
būnas Arimanas nustelbia 
Ahura-Mazdos galybę. Pa
vyzdžiui, vienoj Australijos 
apielinkėj vyriausis dievas 
yra varna, o jo priešininku 
— vanagas. Vanagas yra 
keršto ir naikinimo dievas; 
varna gi geras dievas, bet 
kadangi vanagas yra už ją 
galingesnis ir nuolatos ją 
persekioja, tai ji nieko gero 
negali žmonėms padaryti.

Abelnai imant, Australi
jos laukiniai tikėjo į visokius 

, vabalus ir net 
Dabar šitas ti-

T

kada ant žemės gyveno pats' rjausįs dievas yra stebuklą- pamesti mane kalnuose ir 
pirmutinis indijonas. Tas!dnrino-as šuo nuilsusį palikti be tako. —• « j l Iii O ui • i , *«■ •« «_ v • v•

—Ar da didesnę kvailys
tę padarei?

—Šarap, kada aš šneku...
—Tai kasgi buvo? Eik, tė

ve, prie dalyko, nes man nu
sibodo tavo pasaka.

—Tik man nepertrauk, o 
aš viską gražiai tau išviro- 
zysiu.

—Na, pradėk.
—Taigi buvo taip: ščyrai 

pasimeldę prie panelės šven
čiausios Čenstakavos, lenkų 
karalienės, nuėjome į bažny
čios skiepą....

—Kad išsigerti.
—Nausa.
—Tai ko?
—Buvo dideli spyčiai, o 

paskui reikėjo visiems už
giedok Kad tu, Maike, bū
tum matęs, kokių ten dailių 
šunsnukiu paliokaičių buvo! 
Tu pats butum kepurę nu
siėmęs ir stojęs į jų būrį, 
kad sykiu dainuoti.

—Aha, tai reiškia tu, tėve, 
dainavai?

—Šiur, Maik!
—Ištikro gražiai išrodei.
—Kaip aš išrodžiau, tai ne 

tavo biznis. Žinoma, man 
nesinorėjo nusiimt kepurę, 
bo plaukai ant galvos da ne
ataugę, ale kągi darysi, visi

V sz

indijonas buvo nepaprastas 
indijonas, bet kaip ir koks 
dievas, kaip ir pasaulio su
tverto jas, kaip ir pirmuti
nis visų tėvas, panašus į 
Afrikos zulų Unkulunkulą. 
Jo vardas buvo Kvotet. Jis 
apsivedė su priešpirmutiniu 
paukščiu-griausmu, kuris 
vadinosi Tūta, ir nuo judvie
jų prasidėjo visi indijonai.

Atai tiki, kad po žeme yra 
kitas pasaulis, kur eina visi 
numirę žmonės. Tas pasau
lis yra labai gražus ir visko 
pilnas. Tenai tas jų Kvotet 
ir viešpatauja. Jis primena 
ir graikų Herkulį, nes pavo
gė ugnį ir atnešė ją indijo- 
nams.

Kita dievystė pas atus yra 
vardu Vispohap. Tai toks 
pat didvyris, kaip ir žydų 
(dabar jau ir krikščionių) 
Nojus, 
žmona, 
ir jų pačiomis išsigelbėjo 
valtyje nuo tvano.

Eidami nuo šiaurvakarių 
Amerikos didžemiu žemyn, 
mes randame tarp tlingitų 
giminės indijonų dievą var
du Jei. Kaip visi kiti dievai, 
taip ir Jei gimė stebuklingai. 
Jo motina buvo tlingitė ir 
turėjo daug sūnų, bet visi jie 
likos išmušti. Tuomet ji su
sitiko tokį žuvų dievaitį, 
katras patarė jai nuryti tū
lų žolių ir užgerti truputį jū
rių vandens. Ji taip padarė 
ir iš to gimė Jei. Būdamas 
dar kūdikiu jis nušovė virš- 
gamtišką gervę ir apsirėdęs 
jos plunksnomis pats prade- jain duodavo keturias gra- 
jo skraidyt padangėmis, žiausias merginas, kuriomis 
Bet vėliau jis pavirto į pa-i jis naudojosi per visus me- 
prastą juodvarnį ir su žmo-, tus. Po metų jis turėdavo su 
nėmis turėjo tokius pat san-; viskuo atsisveikint ir eit ant 
tikius, kaip australiečių die-’Molocho aukuro. Kunigai 
vas vanagas Pundžel. I)i-| tena.1 jį supjaustydavo ir po 
džiausis Jelo priešininkas šmotelį jo kūno išdalydavo 
buvo vilkas Kanuk. Jei yra' susirinkusiai miniai, kuri 
tlingitų Prometėjas. Jis pa-1 valgydavo jį kaipo švenčiau- nnrm' Tie 1 a _

Vispohap su savo 
dviem savo broliais

jo skraidyt

Taigi Amerikos indijonaiįIr ^nutilęs įbedė akių žiu- 
.carbina gyvūnus, taip kaip 1 m.._
Australijos ir Afrikos lauki
niai*)

Meksikoje aztekų gimi- atsimeni, *kas buvo aplink 
nes indijonai turėjo ir karės tave ir tavyje anądien, ka- 
dievą. lai buvo baisusis da j^g pirmu kartu susiti- 
Molochas. Apie 400 metų kome, kaip tu tuomet glau- 
atgal, kuomet ispanai užė->deis; nrįe muSų jaunos są- 
mė Meksiką, tas dievas se- keleivės, jieškodamas pa
dėjo Meksikos mieste. Buvo guodos ir globos. Ar jau už
tai nutašyta is akmens bąi- miršai savo prižadus, užrei- 
dyklė, apie 9 pėdų augščio,lekiančius, kad ne draugu, 
su nlokščia galva, iš kurios i^t musų vergu būti trokš- _ __ __ _ - 
sas to dievo liemuo buvo api
pintas aukso žalčiais, ant jo 
krutinės kabojo virtinė 
žmogiškų širdžių ir galvų, 
taipgi iš aukso nulietų, bet 
tokio didumo, kaip gyvos. 
Priešais tą šmėklą stovėjo 
didelė smilkinyčia, kurioj 
visuomet kepė tris žmonių 
širdis. Ten pat stovėjo ir 
aiknešystės akmuo, ant ku
rio aztekai aukaudavo šitam 
dievui gyvus žmones. Tenai 
žuvo tūkstančiai vyrų ir 
moterų. Tik vienoj trioboj 
netoli to aukuro ispanai ra
dę 136,000 žmonių kaukolių.

Daugiausia ant to akmens 
aztekai išžudydavo paimtų 
karėse nelaisvių, bet svar
biausią tam dievui auką jie 
darydavo iš saviškių. Ku
nigai išrinkdavo gražiausi 
vaikiną ir per ištisus metus 
jį vaišino kaip kokį kunigai
kštį. Jis gulėjo gėlėmis iš
klotose lovose, valgė ir gėrė 
ką tik norėjo ir prie to da

—Koks nekantrus esi, mu
sų drauge! — tarė nusišyp
sodamas jaunikaitis. — Ar

• v

I

Molochas.

dyklė, apie 9 pėdų augščiOjjškiančius, kad ne draugu, 

stūksojo keturi ragai. Vi- ti, jej tik mes ištrauksime iš
’ tos prapulties, kurioje rado

me. Žvilgterk, kiek kelio 
jau nuėjome. — Ir jauni
kaitis parodė gilią Magda
jaus pakalnėje daubą, iš ku
rios visi jie atkopė.

1 Pralėkiantis>vėjas nulėkė 
ir kažkur kalnuose pragaišo. 
Dangus nušvito ir jaunikai-

' tis tolesniai tęsė:
—Žiūrėk, ar matai, ten, 

kaip žmogus suka girnas, 
■ kaip naštas velka. Štai ve 

žmogus raško žemės vaisius, 
ten kitas taiko savo jiešmą 
žvėries šonan, kad žvėrį 
parsimušus bei pačiam į jo 
nagus pakliuvus. O ten ve, 
minia vergų — tavo brolių, 
gyvų, išmintingų suotvarų, 
žmogiška širdžia ir siela — 
visi jie yra savasčia kito, 
niktos širdies žmogaus, pla
kančio juos ^savo skaudžiu 
botagu. Ar negirdėjai jų 
skausmingų vaitojimų. Ar 
nematei jų ašarų, bestovint 
iiems turgavietės rinkoj ? 
Nematei jų tūkstančiais iš
kritusių nuo bado ir nuovar
gio, darbo laukuose bei cir
kuose galingųjų dykaduoniii 
beširdiškumui pasmailinti 
įsteigtuose? Tavo kakta 
raukiasi tatai atsiminus, o 
ar senai visa tai praėjo? 
Žiūrėk, matai, kai juodi du
rnai milžiniškais kamuoliais 
verčiasi ir padangėn kįla, 
nešdami kartu ir paskuti
nius atsidūsėjimus tų, kurie 
kitaip pamanyt išdrįso, ku
rie išdrįso žvilgterėti ten, į 
kur dievų vardu prisidengę 
žmonės uždraudžia žiūrėti. 
Ar atmeni tuos laužus, kurie 
prarijo pakiliausios minties 
ir jausmo žmones už tai,kad 
geidė tiesos? Ar matai tas 
juodas šmėklas, fanatizmu 
ir žvėriškumu iš po juodų 
šydų liepsnojančiomis aki
mis, jieškančių sau aukos, 
kad savo tyranijos švente
nybei daugiau pridavus gar
bės, kad pilniau pasaulį pri
pildžius baime ir drebėjimu 
prieš baisaus dievo galybę? 
Ar senai gi tu pats buvai tik 
darbo gyvuliu, neturėjai tie
sos turėti sau už draugę tą, 
kuri tau paguodžia, kuri ta
ve myli ?...Del veisimo vergų 
tau tik vergė duodama buvo. 
Ar užmiršai?...

—Gana! — pertraukė su
brendęs keleivis. — Atmenu 
aš viską, girdžiu retežių 
žvangėjimą, žudomųjų klyk
smą. laužo durnų dvokimus! 
jaučiu da... Visa tai pasiliko 
ten, toli užpakalyje... Mes ei
name priešakin. Bet pasa- p,.i. 
ko jus mane žadėjote nuves
ti? Žiūrėk dabar, matai,1 Jūrės pintis (sponge) yra 
ten sliaužia-lekia traukinys, žemiausios rūšies gyvas or- 
pilnas sočių žmonių. Pas-ganizmas. Subrendęs pintis 
kui šniokščia kitas trauki- nesijudina iš savo vietos, tilc 
nys, prikrautas pilnas duo- jaunikliai plaukioja aplink.

vogė ugnį. Jis taipgi pavo- si daiktą. ‘ 
gė ir vandenį ir davė jį in-______
diionams.

Pas karokų ir navahų gi
minės indijonus tokį dievą

*) Žiūrėk: Spcncero ir Gillcno 
"Native Trib&s of Northcrn Austra- 
lia” ir Howitto "Native Tribes of 

čį South-Eastern Australia.”
nusiima, reikia ir man nusi- paukščius, 
imti. Nusiėmiau kepurę ^augmenis. -___ _
kad surikau: Ječe Polča ne-įėjimas pradeda jau keistis. 

| Užplūdus Australiją euro- 
gavai piečiams, pradėjus jiems te- 

už nai steigti kolonijas ir užsi-

zgliniala...
—Ir turbut, tėve, 

gerą pasturgalin kiką, 
tai, kad nežinodamas ką sa- imti žemdirbyste, persimai- 
kai, įžeidei lenkų patriotiš- nė gyvenimo apvstovos: iš- 
kus jausmus. ! augo miestai, upėmis ir eže-

—Nausa! Nors mano bal-' rais pradėjo vaikščotii gar
sas ir nevisai tiko prie laibu laiviai, geležinkeliais trauki- 
mergaičių balsų, ale visgi niai, pradėta kirsti girias, 
manęs iš savo tarpo jie 
išvarė ir aš visą giesmę 
dėjau jiems atgiedoti.

—Ir kas daugiau? 
—Daugiau nieko. 
—Ir tai jau atliktas 

darbas dėl įsteigimo tautų 
lygos?

—Ko daugiau reikia?
—Aišku tėve, kad žmonės 

iš tavęs juokus darydami už
tektinai turi tam pamato. 
Nematau nei reikalo tau ai
škinti, nes pats išaiškinai 
savo kvailumą.

—Ką, ir tu mane 
kvailiu vadini?

—Ne kitaip.
—Tfiu, kad jus skradžiai...
—Nepyk, tėve, bet pagal

vok, kad šitokiu savo veiki- 
, mu tu ir jūsų Bielskiai ar 
'šliupai juokinat protaujantį 
pasaulį, kuris žino, kad tau- 

___ ! tų klausimą išrišti da nesate
—Nevermain, už poterius Paaugę ir imatės ne savo 

nesijuoks. darbo.

aš
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Artinosi vakaras. Balti 
židrioje padengėję debesė
liai pradėjo nurausti, kaip 
kad veidas nekaltos merge
lės susitikusios numylėtąjį. 
Mėlyna padangė pamažu te
mo, lig kad kita tiek augštu- 
mo nuo žemės pakilo, o neuž
ilgo pradėjo nedrąsiai joje 
pasirodyti viena po kitos 
mirgančios žvaigždutės. Ap
tilo dienos triukšmai. Sykiu 
su šviesa padangėje nuėjo 
nuo lauku tie, kurie ten kru- ___ w..... ..... .......,______
tėjo, prakaitavo per dieną, mas į giliame užsimąstyme 
Visi nuėjo ilėsitis, tik liko ant akmens sėdintį subren- 
naktybaldos, kurie nekenčia dusį sąkeleivį. — Gal vėl 
dieninės šviesos. Oras tru- mąstai, kaip ir visuomet: ar 
pūtį atvėso. Švelnus, leng- greit pasibaigs musų kelio- 
vutis vėjalis šnibždėjo lapuo- nė? ar greit pasieksime sa- 

Pagalios smarkesnis vė- vo siekį? — Ir jaunikaitis į- * — 1 — • V 1 1 a W * • • 1 •
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galvis Magdajus niekad ne
matė saulės nusileidžiant, 
joks žmogus nematė Magda- 
iaus viršūnės, pasiautos de
besiuose. Tik sena pasaka, 

įkuria prabočiams papasako
jo dvasia, tarpe gyvenančių 

I žmonių neišnyko, bet vaikš- 
j tirtėdama iš lupų į lupas pa
sakojo apie tris keleivius, 
kurie kada tai apsinakvojo 
ant vienos to kalno skardės.

—Ir vėl tu liūdi, drauge. 
— tarė jaunikaitis, žiurėda-

Vienas milionas dolerių 
auksu sveria biskį daugiau 
kaip 1 ir tris ketvirtadalius 
tono, arba 3685.8 svarų.

Viens milionas dolerių 
sidabru sveria netoli 29V2 
tonų, arba 58,929.9 svarų.

ne- šaudyt akmenis ir tt. Seno- 
pa- vės dievams jau neliko vie

tos ant žemės. Išgąsdinti 
’ iie persikėlė i kitas šalis ar
ba i dangų. Daugelis jų su
lindo i žemę. Kiekvienoj 

• vie.oj, kur tik dievas Įlindo, 
išaugo medis arba akmuo. 
Tų dievų dvasios klaidžioja 
ir iki šiai dienai. Tokiu bu
du atsirado tikėjimas Į dva
sias, kurios vietomis vadina
si ”Mura-Mura,” o vietomis 
„Alčeringa.” Ypač tas tikė
jimas prasiplatinęs apie Ai
re ežerą (Lake Eyre), Arut- 
nos apielinkėj. Toms dva

sioms rengiamos ir pamal
dos. Jeigu reikia lietaus, 
tai jo prašoma iš dvasių. Tos 
dvasios mėgsta apsigyventi 
moterį se.*)

Amerikos indijonai.
Amerikos šiaurėje, Kana

dos pakraštyje, yra sala
’) Žiūrėk: Encyclopaedia Britan- 

rica, eleventh edition, p. p. 136-137.

jūsų

už tai
se. raganos smarkesnis ve- vo sieki r — ir jaunikaitis į- 
jas pralėkė, išbudindamas iš įsižiūrėjo žmogui Į akis, tar- 
susnudimo miškus, upes ir si jose norėdamas pamatyti 
jurą, žvaigždėta padangei visus mąstančiojo sielos 
temo, klojama juodų <)?be- slepiamus jausmus. Lygiai 
siu: naktis darėsi baugi. tokiu pat žingeidumu ir 

Daug tokių naktų matė ir meilumų žiurėjo mąstančio- 
pergyveno senas 
Magdajus, tik nei viena jų

kalnas jo veidan ir jauna sąkeleivė. 
‘ J —Įspėjai mano mielasis — 

savo rūstybės jiega nedrįso liūdnai linguodamas galvą 
jo žilos galvos paliesti. Ralt-. atsakė subrendęs keleivis.

Šveicarijoje Įstatymai lei
džia tuokties (apsivesti) vai
kinams 14 metų turint, mer
gaitėms 12 metų.

Aidingiausia pasaulyje 
vieta yra Simoneita pilis ne
toli Milano, Italijoje. Tarpe 
dviejų ilgų paraieliškai gu
linčių sienų pištalięto šūvio 
aidas atsikartoja apie 60 
kartų.

-
Telautografas yra instru

mentas. kuris žmogaus rašy- 
------ r---------- — — mą vielą perneša ant popie- 
kyk man, ar tai viskas, prie ros už šimtų mylių.
. - -__  _ - _ - -i —

.Jūrės pintis (sponge) yra
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“KELEIVIS”
GERI AUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAATIS.
PRENUMERATOS KAINA 

AMerikoje:
Metams ............................ 11.75

• Pusei metų ..................... 1.00
Kanadoj ir Užrubežiuoae:

Metams ............................ $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

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

“KELEIVIS”
Ž55 Broadway. So. Boston. Mara.

i kaip ir redaktoriai. [tokia valdžia nemėgsta ir gaus doros ir garbės paže-
Sulyg federalės valdžios nekenčia, stengiasi kuogrei- minimu; t _

, ,•« • • i • w • • • 1 1 — • • • j • • j • __ _ x_ * jčiausia Į kalėjimą Įgrūsti, 
kad "pasitaisytų."

Bet. draugai, nėra tos jie-

True translation filed with the post- 
at Boston. Mass.. on October 

9, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917. v
SULSONO Dt ŠUKIO 

TEISMAS PASIBAIGĖ.
ABUDU ATRASTA KAL

TAIS.
Nuteisti unikalaus naujos 

bylos.
Pereitoj pėtnyčioj Phila- 

aelphijoj pasibaigė Sąjun
gos centro viršininkų byla. 
Suvienytų Valstijų apskri
čio teismas atrado, kad sek
retorius Stilsonas ir "Ko
vos” administratorius Šukys 
yra kalti "konspiracijoj 
prieš espionažo Įstatymą ir 
trukdymą drafto."

agentų, Stilsonas turįs dvi 
slaptas pavardes: Stilsonas 
ir Stasiuelvičius, kurias jisai j 
vartojąs šalia pavardės Stil-1 gos, kuri teisybę nužudytų, 
son, be galūnės "as." Rep. Vieną žuvusį draugą šimtai 

----- draugų užstos.
v i • i j— i* x • I Tai šit, draugai, ir reikia Kazinkas (skunde Lietuvių mums taip susiorganizuoti,

Moterų Susivienijimą. i^vos liaudis, kurioje 
s J * įmes paskęsime, mokėtų bei

Primelavo valdžiai, buk tai galėtų taip elgtis. Kad Par- 
"bolševikių” seimas.

Pereitoj pėtnyčioj Phila-'tų atliekamas Lietuvoje, tai 
delphijoje turėjo įvykti Lie-- būtinai reikia, kad mes 
tuvių Moterų Progresyviš-1 Lietuvoje ir mažiausiame 
kojo Susivienijimo suvažia- kampelyje butume. 
vimas. Nors šitas susi va-1 .0 kad šita butų, tai turi 
vienijimas yra grynai kul-1 kiekviena organizacija da- 
turinė organizacija, į politi- ’ 
ką visai neskiša ir niekam į 
kelią nepareina, bet vis dėl
to atsirado niekšų, kurie ir 
šitą nekaltą moterų darbą 
norėjo suardyti. Štai ką 
mums praneša suvažiavimo 
spaudos komisija:

"LMPSA. suvažiavimas li
kos įskųstas Philadelphijos 
policijai, buk tai ne progre- 
sysčių, bet bolševikių orga
nizacija veikianti. Pertai 
suvažiavimas turėjo daug 
nesmagumų. Atėjo policijos 
seržantas su keletu policis-

tijos kovos darbas gerai bu-

bar rūpestingai rengtis. Y- 
patingai musų Centras turė
tų tatai imti domon. Tai sa
vo darbu padėkime jam. At
siminkime, draugai: Mes sė
jikai ! Sekime Revoliucijos 
sėklą! Tedygsta ji, kad su
silauktume gero derliaus.

štamas.

MEDŽIOKLE

Pajieškau merginos apsi vėlimui 
r-uo 20 iki 28 metų. Geistina, kad 
mergina butų is Lietuvos. Aš esu 28 
metų. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką (41)

John Kunčias,
Mulcahy Mine, Shullsburg, Wis.

Pajieškau brolių Vinco ir Antano 
Česny, iš Balčiu sodos, Vainutu para
pijos. Sartininkų valsčiaus Raseinių 
oavieto, Kauno gub* Jų pačių mel
džiu atsišaukti ar kas apie juos žino, 
nalonės pranešti. (44)

Hoover Logg Camp,
Iluniptulips, Wash.

Pajieškau savo moteries Onos Ka
minskienės, vadinas save Mieliauskie- 
ne, angliškai pasiduoda Miller. Ap
leido mane 6 dienų gegužės, 1918 m. 
Išvežė su savim 9 metų vaikutį Viliu
ku. Paeina iš Suvalkų gubernijos 
Vilkaviškio pav., Šunskų valsčiaus, 
Baltupių kaimo, Mikolo Gavėno duk
tė. Kas pirmas praneš, gaus 5 dole
rius dovanų. (42)

W. F. Kaminsky,
2:18 James str., New Haven, Conn.

; užpuolimas gau
jos ant vieno, stipraus ant 
silpno, ginkluotų ant begink
lio, išplėšimas tėvų vaikams, 
vaikų tėvams — kasgi tei
singų. dorų žmonių visa tai 
pripažins kiltu darbu, vertu 
civilizuoto žmogaus, nežiū
rint tokios rūšies auką be
būtų?

Tuo tarpu delei išdirbtos 
keistos liogikos visi tie že
mi ir niekšiški darbai me
džiotojams skatomi garbin
gais; ramia sąžine juos at
lieka ant beginklių, neprasi- 
kaltusių gyvųjų esybių ir tie 
žmonės, kurie su pasibiaurė- 
jimu atsisakytų paduoti sa
vo ranką tam, kas tokius 
darbus atliktų kitose sąlygo
se, ne medžioldėj. Perskrios- 
ti gyvūno krutinę, gyvam 
žarnas paleisti, sužeistam 
skelt galvą į medį, žiūrėt 
į pilnas ašarų, baimės ir 
skausmo akis gyvulio, mal
daujančio pasigailėjimo ir 
su beširdišku džiaugsmu į 
tai atsakinėti mirtinais smū
giais — tai paprasti medžio
tojo darbai. Abelnai gaili
mės kenčiančio, kodelgi me
džiojant žmogus nustoja to 
gražaus jausmo, kodėl nesi
gėdija niekšiško ir piktada- 
ringo savo pasielgimo? Me
džiotojas, kuris ramia sąži
ne medžioklės lauke atlieka 
pasibiaurėtiniausius ir pik
čiausius darbus ant savo au
kų, pilnas pasididžiavimo ei
na apsikarstės savo aukomis 
ir pamatęs išdykėlį gatvei 
katę už uodegos tąsant, ši
tokia piktadarybe pasipik
tinęs pulsis prie ištvirkėlio 
vaikėzo ir, jei anas nepa
spruks, gerai aptrins jam 
ausis. Tečiaus tuo pačiu 
tarpu jis nepamąsto, kad už 
jo ištvirkimo piktadarybes 
iam Dačiam daug, daug 
skaudžiau ausis reikėtų ap
trinti.

Gerai suprantu, kad jeigu 
ir aiškiausiai išdėstyčiau 
medžioklės niktadaringumą. 
tai jos šalininkai atsakys 
vien juokais ir pašaipomis. 
Dėlto kreipiuosi į jaunus 
žmones, kurių sąžinė da yra 
jautri, siela žmoniškumui 
prieinama, — kreipiuosi Į 
iaunuomenę. tiek drąsos tu
rinčią, kad išdrįs kritiškai 
pažvelgti į moralę opiniją 
ir stengsis šitą paprotį bent 
savyje naikinti.

Taip maž-daug rašęs apie 
medžioklę garsusis rusų hu- 
manistas-filozofas Levas 
Tolstojus.

Pajieškau sesers Jievos Skiepinai- 
ėiutčs, po vyru Kazakaitienė; Kauno 
gub, Raseinių pav, Jurbarko vaisė, 
caimo.
Ižvajočių kaimo. Taipgi 
Jono ir Augustino Mejų

Andrius Skepenas
10 City Point Ct, So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAI.

(42) 
pajieškau 
Pašvenčių

Pajieškau Elzbietos Repšaitės, pir- 
niau gyveno So. Bostone, Mass. Kau
lo gub, Papilės parapijos, Rimšių 
laimo, meldžiu jos pačios atsišaukti, 
ir žinanciąjų pranešti. (43)

Antanas Gricius.
65 N Fourth st, Ansonia, Conn

Pajieškau sesers vaiko Ignato Ar
lausko 3 metai atgal gyveno Fran- 
lin, N. Y. Paeina iš Vilniaus gub. 

Rusmenių paran. Meldžiu jo paties 
ir kas žino atsišaukti.

Jos. Laniauskas,
81 Silver str.. (43)

SO BOSTON, MASS.

Pajieškau draugų ir draugių iš se
gančių v»imų: Girininkų arba Mar- 
viškių, Devogalos ir Poderiškių, Su
valkų gub. Per visą karės laika aš 
buvau tenai ir tik trečias mėnuo kaip 
•ioj šalyje. Todėl mano draugai ir 
iraugės atsišaukite tuojaus, 
ums daug ko pranešiu.

F. Eudrevich,
Gen. Dcl. Bisbee, Arizona.

o aš

Pajieškau Antano Zokaičio, Suval
kų gub., Naumiesčio pav., Plokščų 
parap., pirmiau jis gyveno So. Man- 
chester, Conn. Jis pats lai atsišaukia 
arba kas apie jį žono, malonėkit pra
nešti šiuo adresu: (41)

Joe Bushkins,
924 E Harrison str,

Springficld, Ohio.

Paiieškau pusseserių: Alenos ir Ole- 
sės Jurkenikių, iš Pusdvarių kaimo, 
Kelinės valsčiaus. Raseinių pav., 
Kauno gub.. girdėjau, kad jau ap- 
sivedusios ir gyvena Massachusetts 
valstijoj. Jų* pačių atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti.

Vaclovas Jurkėnas, (41)
1836 So. Sivtn str., Camden, N. J.

PajiešVpu brolio Antano Jukštos, 
Kauno gub, Vilkmergės pav, Šėtos 
valsčiaus, Laukagalių kaimo. Mel
džiu jo paties atsišaukti arba kurie 
apie jį žinot malonėkit pranešti., 

Ignas Jukš ta, (41)
54 Nash str, New Haven, Conn.

A. A. JONAS KUGELIS.

22 rugpiučio šių metų mirė Joną? 
Fogelis, sukakęs 33 m. amžiaus. Ve
lionis paėjo iš Margavos kaimo, Ig
liaukos parap, Mariampolčs pav, Su
valkų gub. Pragyveno Amerikoje 11 
metų; paliko savo mylimą žmoną, 
dvi dukteris ir vieną sūnų dideliam 
nusiminime ir varge. Šiuomi prane
šame visiems broliams, giminėms ir 
pažįstamiems apie šią liūdną naujiną. 
Lai būna jam amžina atmintis nuo 
visų. (41)Marijona fogeliene,

174 Dovan Terr, Kearney, N. J.

Paiieškau švogerio Tado Talučio, 
iš Vilaiėių kaimo, Pakapės parapijos, 
Šiaulių pav., Kauno gub. Taipgi Ka
zimiero Urniko, iš Skaudvilių kaimo, 
Kurtuvėnų parapijos. Jų pačių atsi
šaukti ar kas juos žino meldžiu pra
nešti. Joane Karsokiūtč. (41 >

413 E 8-th str., Kewanee, III.

Pajicškau dėdes Kazimiero Stana- 
vičiaus ir jo sūnų Kazimiero ir Juo- 
apo. Vilniaus gub. Pirmiau gyveno 

Bostono apielinkėje. Kas apie juos ži
lo malonės pranešti arba jie patįs 

’ai atsišaukia, nes turiu svarbų rei- 
alį.

Krisius Žemaitis,
769 Broadvvay. So. Boston, Mass.

Pajieškau draugės Onos Du.nb^us- 
:iutės po vyru VasiFauskienės. Kau
lo gub, Lūkės miestelio. Malonės
ur-jans atsišaukti arba žinantieji' 
iranešti nes turiu svarbų reikalą.

Marijona Bumbiiauskiutė, (42) 
328 Earp st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugu Juozo ir Mot’e- 
aus Vasilių. iš Šmorų kaimo. Skriau- 
’žių parapijos, Mariampolčs pav, 
Suvalkų gub. Jų nacių atsisaukt ar 
as juos žino meldžiu pranešti.

Petras Grinius.
3908 Eim st., Indiana Harbor, Ind.

I klausimą, kodėl medžio
klė taip labai žavėja? — me
džiotojai abelnai atsako, kad 
medžiojimo smagumas yra 
ne žvėrienos užmušinėjime, 
bet tose sąlygose, kokiose 
medžioklė atsibuna. Jeigu 
ištikrųjų taip butų, tai pats 
uasivaikščiojimas po kalnus 
bei girias patenkintų. Tuo 
tarpu nė pasivaikščiojimas, 
nė važinėjimas, nė jodinėji
mas, nė pasiirstymas, nei 
darbas daržuose bei laukuo
se neužvaduoja medžioklės 
ir neteikia to smagumo, ko- 
H teikia medžioklė. Ir ko
kia to smagumo papėdė, ko
kiu įspūdžiu iš jos gauna
ma? Ką nebesakytų mums 
medžiotojai, tai visgi prisi- 
pažįs, kad medžioklėj sma
gumu yra besivaikymas ir 
užmušinėjimas gyvūnų, nęs 
tatai tik ir yra medžioklės 
tikslu, intura ir apžava. Kai- 
kuris aiškina, kad žvėrių 
gaudymo ir jų žudymo prie
žastimi yra gamtos tiesa, 
kuriai pasiduoda visi gyvi 
sutvėrimai, kovojantis už 
’avo būvį. Toksai paaiškini
mas gal ir butų pamatuotu, 
jeigu žmonės medžiotų delei 
«avo alkio, dėl maisto. Te
čiaus žinome, kad šitas mo
tyvas nelošia jokios rolės 
tarpe sočių ir turtingų me
džiotojų, o labai menką rolę 
iis lošia abelnai tarpe visų 
tu, kurie maisto neperdau- 
giausiai teturi.

Kova už būvį gamtoje ei
na be paliovos; tik net pas 
žvėris toii kova už būvį ne- 
apsirubežiuoja vien noru 
smaugti silpnesniuosius, 
bet daug jiegos taipgi suvar
tojama kovai prieš pačios 
gamtos jiegas. Sykiu su 
žmonijos besivystymu kei
čiasi ir kovos už būvį for
mos. Pirmose žmonijos gy
venimo gadynėse medžioklė, 
beabejo, buvo kovos už būvį 
apsireiškimu, bet jjersikei- 
tus padėjimo sąlygoms, bru- 
talė musu kova prieš gyvū
nus pasidarė bereikalinga, 
šių dienų medžioklė yra jau 
tik atsiminimu, tik prabočių 
brutališkumo atsikartojimu 
musų prigimtyj, tik tame 
apsireiškime yra tas skirtu
mas. kad prabočiai veržėsi 
medžioklėn, kad apsirūpinus 
maistu, taigi pas juos tas 

pirma eilia dirbti slaptai. Ir pageidavimas buvo natura- 
beabejo tolei reikės slaptai lis, išplaukiantis iš gyveni- 
veikti, kolei darbo liaudis mo būtinumo, pas mus gi tik 
supras, kas jos priešas, vie- smagumo 
nu žodžiu tolei, kolei viešpa- žvėriškus instinktus tesu 
t?us Lietuvoje vokiečių en- kelia, 
gėjų ir Lietuvos tautinių Įsidomėkime 
sriubėiių gaujos. nĮgimąri. o persitikrinsime,

Draugai, esame isitikrinę, kad paleisdamas savo lauki- 
keno rankose valdžia — to- niam instinktui vadžias, nie
kia ir tvarka. Engėjų bu-' džiotojas atlieka visą eilę 
deliška valdžia nemėgsta darbų, už kuriuos kitose są- 
teisvbės. Jinai mėgsta lygose jis pats iš gėdos rau- 
skriausti ir išnaudoti darbo stų; visa eilė klastų, tykoji- 
rankas. 0 to, kuris nori sa- mų ir gudrybių, kuriuos tei- 
vo teisių ginti, to žmogaus singai pripažįstame žmo-

Byla prasidėjo utarninko detektyvų: toj kompa- 
ryta ir traukėsi iki pėtny- nijoj buvo ir lietuvis Pilėnas 
čios ryto. Stilsoną ir Šukį su visokiais skundimo 
gynė advokatas Henry Nei- 
son. Jam prašant, teisėjas 
Dickinson paleido Stilsoną 
su Šukiu po kaucija pakol 
bus reikalaujama jiems nau
jos bylos. Stilsonas paleista ,~

Liudininkų iš baltinamųjų Ruošiasi Revoliuc jos 
nusės klausinėta tiktai V.1 
Rudaitis ir K. Baltrunytė- 
Karosienė. Iš valdžios gi 
pusės buvo čielas būrys de
tektyvų, kurie darė "Kovoj" 
kratą, ir tris vyčiai iš Wil- 
kes-Barrių, kurie savo laiku

’do-
kumentais.’

"Snaudės komisija: 
"žemaitė,

"B. Bočkiutė,
"M. Dundulienė."

darbui Lietuvoj
Tūlas Šlamas 14-tam 

"Naujosios Lietuvos” nu
meryje rašo:

— — ------ 1 šių dienų musų uždavinys
buvo idayę Povilą Sandargą — politiniai susiprasti, . su- 
už dalinimą prie bažnyčios (savo krutinėję revoliu- 
kokių ten plakatų, uz^ ką JiS’cjnj0 socializmo idėjos ug- 

x '”jnį. Gyvendami Rusijos Re-
, vc-liucija,būdami revoliuciji- 
nėje dirvoje, kaipo revoliu
ciniai L. S. L. P. nariai, ma
nantieji grįžti į Lietuvą — 

i turime tą uždavinį atminti. 
Matydami savo akimis ge

ras ir blogas Revoliucijos iš
gavas, turime visa kas gera

buvo tuomet areštuotas irj 
nuteistas trims metams fe- 
deralin kalėjiman Atlantoj, 
Ga.

Klausinėjant liudininką 
Rudaiti, perkalbėtojum bu
vo vietos klerikalas Šlikas. 
Šukiui taipgi reikėjo per
kalbėtojo, bet jis Šliko nepri- . ......      ~
siėmė, tai io vietoj buvo pa-, nasižymėti vykdomu dalyku
statyta tūla moteris, kuri 
nemoka tinkamai sudėti lie
tuviško sakinio. Keliatą 
klausimų ji labai supainiojo 
ir kaltinamjam tas dikčiai 
pakenkė.

Prisaikintųjų suolas pri
davė užpečėtytą savo nuo
sprendį pėtnyčios rytą. Šuo
lininkai buvo išėję ketverge 
4:40 vai. po pietų ir tarėsi 
keturias valandas. Kadangi 
ketvergė buvo jau pervėlu. 
tai nuosprendžio paskelbi
mas atidėta iki rytui. Iš ryto 
prisaikintųjų suolo pirmi
ninkas perskaitė, kad abudu 
teisiamieji yra kalti. Baus
mės teisėjas kol-kas da ne
paskyrė.

Stilsonas su Šukiu buvo 
areštuoti 14 gruo'džio, 1917 
metų, už "Kovos" straips
nius, editorialus ir tulus lai
škus, kurie buvo parašyti 
Procktone ir tilpo "Kovoje". 
Valdžia sako, kad tų laiškų 
tikslas buvęs padrąsinti jau
nus vyrus nestoti kariume
nėn. Vienas tų laiškų sakė:

"Mano sąžinė yra priešin
ga visokiems žudymo bū
dams. Aš nesu atsisakęs 
nuo naujos Rusijos respub
likos pilietybės ir jokia spė
ka pasaulyje nepadarys iš 
manės kareivio.”

"Kovos" redaktorius K. 
Vidikas ir jo pagelbininkas 
S taborai tis laike kratos 
"Kovoje” tuomet pabėgo. 
Šukys ir Stilsonas dabar tei
sinosi, kad laikraščio turinys 
prigulėjo nuo pabėgusių re
daktorių, bet prokuroras 
stengėsi Įtikinti prisaikin- 
tujų suolą, kad sekretorius 
su administratorium atsako 
už laikraščio turinį taip pat

Lietuvoje. Mes gindami sa
vo — darbo žmonių reikalus, 
girdėdami dabartinį Lietu
vos valdžios stovį, kur vokie
čių imperialistai padedami 
tautinės klerikalijos ir na
cionalistų, tempia kilpas 

j Lietuvos padangėje, kad to 
krašto liaudį "su dievo pa
žiba" gudriai pasigauti, — 
nrivalome tas kilpas paste
bėti ir kitiems savo darbo 
broliams parodyti, kurie dar 
jų nepamato. Mes turime 
stoti sargyboj dėl teisingos 
šalies tvarkos ir stengtis ne
teisingą tvarką prašalinti.

Išgyvenome Mikės — Ku
si ios despoto dienas, pasise
kė suvienytomis jiegomis 
suardyti tą kraugėringą 
sauvalę, manėme kad ir Lie
tuvos darbo žmonių bus lai
mėta. Bet dabar matome, 
mus, tai yra Lietuvos darbo 
žmones, užėjo kitas despo
tas ir dar sunkesne savo le
tena mano spausti. Todėl 
Lietuvoje mes pirmi turėsi
me stoti į išsiliuosavimo dar
bą.

Sugrižę busime mažumoj. 
Taigi šitas darbas prisieis

KLAIDOS ATITAISYMAS.
"Keleivio" num. 40 straip

snyje ’Tnfluenza” per ko
rektoriaus neapsižiūrėjimą 
pasidarė didelė klaida, Į ku
rią skaitytojai turite at
kreipti atydą. Sakinyje, ku
riam pasakyta: „Kur nėra 
paranku prisišaukt greitai 
gydytojaus pagalbos, viena 
daleistina gyduolė yra Calo- 
mcl — dešimta dalis gramo 
kas valandą, bet nevartot 
daugiau kaip 13 gramu.” 
čia turėjo būt pasakyta: 12 
dožų. Todėl atkreipkit ant 
to atydą ir tą sakini supras
kit sekančiai: Kur nėra 
galima prisišaukt greitos 
gvdvtojaus pagalbos, viena 
daleistina gyduolė CalonieĮ 
Calomel reikia duoti ligoniui 
po dešimtą dalį gramo kas 
valandą, pakol suims 12 do
žų.

troškimas tuos

medžiotojo

Pajieškojimai
Pajieškau brolių Jono ir Kazinr.cn> 

Girdžiunų. Jonas išvažiavo į Argenti
ną jau 8 metai, o Kazimieras 5 metai 
kaip išvažiavo j Chicagn. III. Taip- 
nat pajieškau pusbrolio Kaz. Tumoso. 
Kauno gub. Telšių pav. Skaudos vai, 
Palukniu sodos. Meldžiu jų pačių at
sišaukti arba kas juos žino pranešti.

Anastazija Girdžiunaitė, (42) 
(Stankienė),

243 St. Chai les str,
Monlreal (Juebcc Canada.

VIADAS KAIRYS iš Kibartiškės, 
pajieško giminių ir pažystamų. Ma
lonės atsišaukti šiuo adresu:

Prt. Walter L. Kairys. Co. E, 
315 Inf, A.P.O. 771. Am. Exp.For. 

via New York. France.

Pajieškau brolio Karoliaus Kutros, 
iš Kemešiu kaimo, Žagarės parapijos, 
Kauno gub.. pirmiau gyveno So. 
Bostone. Jo paties meldžiu atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti. 

Mikas Kutra, (42)
4602 So. Mozart str., Chicago, III.

Pajieškau brolio Vinco Pavilonies, 
š Buckunų kaimo. Metelių valsčiaus, 
'einu pay., Suvalkų ųrub. Jo paties 
atsišaukti ar kas jį žino meldžiu pra
nešti.

Juozas Povilonis, (44)
1929 Chapin st., Detroit, Mich.

Paiieškau brolio Antano Oksas, iš 
'lenetinių okalicos, Vadoklių parapi- 
ios, prieš 4 metus gyveno Thomas, 
'.V. Va. Taipgi dėdės Kazimiero Ok- 
as, i' ~ . ~
■arap., prieš 12 metų gyveno Rural 

’lidge. Pa., abu Panevėžio pav., Kau
lo gub. Jų pačią atsišaukti ar kas 
'uos žino meldžiu pranešti, nes turiu 
ivarbą reikalą, išeinu i kariumenę ir 

Gorėčiau su jais susižinoti.
Victor Oksas, (43)

1214 So. 48-th Ct., Cicero, III.

Pajieškau pusbrolių Vladislovo ir 
Simano Kavaliauskų, prieš kelis me
tus Rj’veno Cnicagoje. Jų pačių at
sišaukti ar kas juos žino meldžiu pra
nešti. (41)

Juozas Kvetkauskas,
6232 Gray’s avė.,

W. Philadelphia, Penna.

Pajieškau I. Nareikos ir D. Ziz’o; 
nbu Kauno gub, Vilkmergės pav, 
J<*ltuvos parap, Stumbrių kaimo. 
Malonėkit atsišaukti nes turiu svar
bų reikalą.

Povilas Raišelis,
Long Pond. Maine.

ATSIVEDIMAI
Pajieškau beturtės merginos ar na

šlės be vaikų, nejaunesnės kaip 28 m. 
ir nesenesnės per 34 metus, beskirtu- 
mo tikėjimo arba visai netikinti, tik 
mylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą. Meldžiu siųst paveikslą su pir-

iš Butkunų^ sodžiaus, Ramigalos , mu laišku, paveikslus grąžinsiu ant
pareikalavimo.

Aš esu jaunas
A.

148 Kandolph

ir liuosas nuo vaisko. 
Orion.
str.,

Detroit. Mich.

Paiieškau savo vyro Petro Poleikio, 
š Sideinų kaimo, Šilalės parapijos, 
taseinių pavietas, Kauno gub. Jau 4 
notai taip aš atvykau iš Lietuvos ir 
iki šiol negaliu jo surasti. Jo paties 
meldžiu atsišaukti ar kas apie jį žino 
malonės duot mM žinia.

Ona Jurkaiff-Poleikicnė, (43)
711 Barnum avė.. Bridgeport, Ct.

Pajieškau tetos Petronės Balutevi- 
iutės — Matulevičienės, iš Laukinin- 
u kaimo. Niedz.ingės parapijos. Vil

niaus gub, gyveno bene Lawrence, 
Mass. Jos pačios atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti.

Marijona Balutevičiutė, (43) 
133 Lincoln st. Marlboro, Mass.

Pajieškau pusbrolių Andriaus ir 
Stanislavo Višniauskų iš Vilkakarče- 
mės kaimo, Rudaminos parapijos, 
Mfclvariios pav, Suvalkų gub. 
nacių atsišaukti ar kas juos žino 
ižiu pranešti.

Jonas Valukor.is 
TOX 272, Shavvenegan Pails,

P. (), Canada.

Jų 
mcl-

(43)

Pajieškau Onos Kalčinska:tės, Vaš- 
kčnų kaimo. Kuršėnų parap. Kauno 
gub. Girdėjau, kad gyveno kur nors 
apie Bostoną. Malonės atsišaukti.

M. Lipskiutč,
P. 0. BOX 42,

Great Ncck. L. I. N. Y.

Pajieškau draugo B. Liesto. Kauno 
'ub. Panevėžio pav, Pajuodžio kai
no. 8 metai kaip persiskyrėm iš Pit- 
tsburgo. Pa. Malonė’ft atsišaukti, 
aes turiu svarbą reikalą.

Antanas Aleknavičia.
Long Pond. Maine.

Pajieškau brolio Marcelino, mes 
paeinam iš Suvalkų gubernijos, Nau- 
•niesčio pavieto, Sintautų gnrvno, Ka
tilių kaimo. Meldžiu atsišaukti. (42) 

Leovadi«a Plaušinienė,
11 Ainsle st., Brocklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Roko Daraškos, 
Kauno grb.. 
oarap, P 
ba kas apie jį žino malonėkite prane
šti.

Šiaulių pav., Papilė?
Fadarbų sodos. Jis pats ar- i

(41)
Antanas Daugirdas.

4S23 Melrose str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusseserių Marjonos ir 
Julianos čeranauskučių, Kauno gub, 
šaulių pav, Papilės parap, Gumb- 
akiu sodos. Kas apie jas žino, ma
lonėkit pranešti arba pačios atsišau- 
kit. nes turiu pranešti svarbų reikalą 
iš Lietuvos. (41

Jonas čerapovskis
P. 0. BOX 233, Adamson, Okla,

Paj’ešVaij brolių: Kazimiero ir 
Jono Balčiūnų pirmajai eyveno Wa- 
terbury, Conn., antrajai — Brook- 
lvne. abu iš Anktini’i sodžiaus, Kve- 
dainiu parapijos. Raseinių pav., Kau
no pub. Jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žino meldžiu pranešti.

Franas Balčiūnas. (41)
717 No. 7-th str., Clinton, Ind.

AR ŽINOTE KAD —
Aš padarau 100 dailiausių fotogra- 

fiškų štampų su jūsų paveikslų tik 
už $1.20? Reikalauk prabos (pavyz
džio). Įdėk už 3c. štampą ir gausi 
pamatyt, kaip tokios fotografiškos 
s tampos išrodo. (43)
THE GEORGE P1IOTOGRAPHER,

609 North Riverside str..
Waterbury, Conn.

malonėkite 
Aš turiu 

viskas mo- 
Norėčiau

LIETUVIŲ ŽINIAI. Gerbia
mi vientaučiai! Kas turite far- 
mą, kurią norėtumėt apmainyti 
ant namu Akrone, 
kreiptis prie manęs, 
du namu ir 10 lotų, 
demiškai įtaisyta,
gaut bent 75 akerių farmą, gali 
būt ir didesnė tik nedaugiau 
kaip 125 akerių žemės. Mano 
nuosavybė verta 6,000. meldžiu 
platesnių žinių asmeniškai ar 
laišku kreiptis šiuo adresu:

A. Ziblot, (42)
BOX 195, Barberton, Ohio.

Pajieškau laisvos lietuvaitės apsi
vedimui, nuo 25 ir 27 metų. Geistina, 
kad mokėtų skaityt ir rašyt ir sutik
tų imti civilišką šliubą. Esrm 37 me
tų. Malonėkit rašyt šiuo adresu:

M. M. 30 Hazcl str.,
Binghamton, N Y

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, ne jaunesnės 25 ir ne se
nesnės 35. Aš esmi nevedelis, 48 me
tų amžiaus vyTas, turiu namą ir far
mą, taipgi gerą darba, ir reikalauju 
geros šeimininkės; Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveiksią, pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

J3ony Lenick, (43)
BOX 424, Westernport, Md.

REIKALAVIMAI.
Pa j ieškau KAMBARIO su VALGIU 

pas lietuvius. Malonėkit pranešti 
šiuo adresu:

P. CHIGS.
Madison Maine, Long Pond. Me.

REIKALINGA senyva moteris, su
tinkanti apžiūrėti 2 metų kūdikį ir 
namus. Gyvenimas šalę miesto, gra
žioj, ramioj vietoj. Meldžiu atsišaukti 
ypatiškai ar laišku. (41)

M rs M. Kazlovv,
76 Margin str, HaverhilI, Mass.*

PARDAVIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 26 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, sutinkančios imti civilišką 
šliubą. Aš esu 23 metų, kalbu angliš
kai, vokiškai ir rusiškai, geistina, kad 
mergina mokėtų rašyti. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveiks
lą, atsakymą duosiu kiekvienai.

Vladas Marčiulionis, (42)
219 Wharton st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 23 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų if mylinčios dorą gyvenimą. 
Aš esu 28 metų, laisvų pažiūrų ir pa
siturintis. Meldžiu atsišaukti, pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

Viktoras Matelis, (43)
10448 So. Štate st., Roseland, 111.

PARSIDUODA farnia 85 akerių že
mės. 20 akerių išdirbtos daržovėms, 
didelis miškas, 185 cbclįs, nau jas na
mas, didelis tvartas, daržinė šienui, 

jvisi reikalingi įrankiai, 11 galvijų, 2 
arkliai, vištos ir kt, netoli nuo 
A’orccstcrio. Kairia . .6.400.

Antra farma 69 akrerių žemes, 25 
akeriai išdubtos daržovėms, sodnas, 
dveji tvartai, 8 ruimų namas šmotas 
miško, visi įrankiai, upė bėga palei 
farmą, galima padaryti pulsus pru- 
las ir žuvauti. Netoli stoties ir fab- 
rikos. tVorcestcrio apielinkėj gra
žesnės vietos nerasi. Kaina $3,300. 
1,000 įmokėti.

Jonas Burokas, (42)
1216 Millbury str, Vlorcestcr, Mass

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 20 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, doro gyvenimo. Aš esu 25 
metų, laisvų pažiūrų. Meldžiu atsi
šaukti, platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. Vyrų prašau nerašinėti.

Kazimieras Kanaverskis. (43) 
10448 So. Statė str., Roseland, III.

Pajieškau laisvų pažiūrų draugė- 
apsivedimui, nuo 18 iki 22 metų; aš 
esu 25 metų, blaivas ir moku gerų a- 
matą. Su laišku malonėkite prisiųs
ti ir paveikslą, kurį ant pareikalavi
mo sugrąžinsiu. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. Vyrams meldžiu neraši- 
nėti. (41)

MEDI S.’ MEDI KAS! MEDELIS!
S^nct daugiau gavome medaus 

aip pernai ir norime visą išparduoti 
iki Kalėdų. Taigi pasiskubinkit, me
lus supiltas į blešines po 5 svarus — 
$1.75.

Taipgi skaitykit Laikraštį ”Ame- 
ikos Ūkininką’’ kaina tik $1.00 į me

tus. Atsakymui prisiųskite markę.
M. Valenčius. (43)

P. O. B()X 96, 1IART, MICH.

Cha.* J Smith.
4164 Delmor Buldg., St. Louis, Mo.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, dora ir teisingumas man 
yra svarbiausiu. Turiu gerą darbą 
ir uždirbu po 200 dolerių į mėnesį 
Meldžiu atsišaukti, platesnes žinias a- 
pie save suteiksiu per laišką.
/ J. J. Savage.

BOX 93, Gillespie. III

Pajieškau merginos, apsivedimui, 
ne senesnės 27 ir ne jaunesnės 18 m, 
aš moku amatą ir turiu gerą darbą. 
Meldžiu merginų susirašyti per lai
ška ir prisiųsti paveikslą. (41)

W. Sos. BOX 192
Franklin Mine, Mich.

merginos apsivedimuiPa’ieškau
nuo 20 iki 30 metų, neskiriant tikėji
mo. bet kuri mylėtų dorą gyvenimą. 
Esu 3<) metų. Malonėkit platesnių 
paaiškinimu klaust per laiška. 
JOHN I.ODA. Miami, W. Va.

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos ) 
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. s tempą prisiųsti.

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

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant jrult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka- 
-us, o padarys veidą tyru ir skaisčia 
baltu. Toji mostis išima plėtmus Tau
kinus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus ral’t 
siųsti ir stampomis. (44)J. RIMKUS

P. O. BOX 36 llolbrook. Mana.

Kazinr.cn
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• 

gai nei socialistais pripažin
ti nenori. Musų "kairiųjų" 

j socialistiškumas 
matomai tik jų gerkliavime,

BRIDGERORT, CONN. 
Iš nrogresyvio veikimo.
Kadangi delei nemprastu draugų

* _ • • * • » • Ii 4Cl> U V/ III C. 4X Vi A V J LA V- t XXX V X X X IV<>

pade limo sąlygų, visokis ne veikime, ne stiprmi- 
darbininKisko judėjimo yei- n?e darbininkiškų spėkų. 
Rimas likosi suvaržytas, Laikas jau darbininkams 
tai vietos socialistai pamatyti teisybę. Darbinin- 
naudodann ir sitas padeji- -j-ams reikia konkrečio dar- 

d“rVu?Ja31 aar"ibo, bendro veikimo ir soli- 
bmmKisKos klesmes darumo. Musų spėkas įkal
nės pagilinimui, tuo. tiKslu:(j0 tij. ^reakcionieriai. Ka- 
renffdami lavinimosi susi-j musų draugai ”kai-
nnkimus. L^b. 41 Kuopa riejj” paprastai tik kritikuo- 
nusisamdzius sau kamba- moka, darbininkų švieti- 
banus įsteigė moK5 K.ą, kur mui ir organizavimui, gali- 
vienas sąvaiteje vakaras su-Į ma sakyti, nieko neveikia, 
naudojama mokinimui darbininkams
viu gramatikos, i------- -  - - -
skaitymo. Antras 
sunaudojamas 
skaitliavimo (aritmetikos), 
kiti vakarai pašvenčiama 
mokinimuisi geografijos ir 
kitų reikalingų mokslų. 
Vienu žodžiu, protaujantis 
darbininkai ir čia šitą sun
kų savo padėjimą moka iš
naudoti savo naudai. Ir toks 
veikimas progresui neša 
naudos. Apsišvietimas dar
bininkams yra ityn svarbu.

LSS. kuopa savo susirin
kime, laikytame 18 rugsėjo, 
nutarė suorganizuoti Lietu
vių Dramatišką Ratelį, kad 
daugiau galima butų veikti 
dailės srityje musu visuo
menės kultūros kėlimui, ši
toks kuopos veikimas šiuo 
momentu yra netik išmin
tingas, bet ir pavyzdingas. 
Geistina, kad darbininkai 
kuopos įsteigta mokykla 
naudotųsi ir lavintųsi viso
mis savo jiėgomis, nes žino
jimas darbininkams yra la
biau negu kam-nors kitam 
reikalingas.

Ir progresyvės moterįs 
organizuojasi.

Pastaruoju laiku čionai 
tūlos progresyvės musų mo
teris pasiryžo suorganizuo
ti LMPS. kuopą. Progresis- 
čių susivienijimo centras ge
rą sumanymą parėmė ir su
teikė visas reikalingas in
formacijas tuo reikalu. Or
ganizuojama LMPS. kuopai 
duotas 35 numeris LSS. kuo
pa progresistėms jų pra

kilniame pasiryžime teikia 
pagalbos ir susirinkimams 
vietos. Tikimasi, kad Brid- 
geporto progresyvės mote
rįs netrukus pradės darbuo
tis ir (relbėti LSS. kuopai 
darbo žmonių švietime. Tai
gi lai gyvuoja darbininkų 
susipratimas ir solidaru
mas.

41 kp. korespondentas.

rasimo n*jnaudotis iš Rusų Darbinin- 
vakaras rengiamų paskaitų, refe- 

moKinimur raį.ų jr koncertų, lankytis ii 
šviestis, nes be žinojimo 
darbininkas negali pasek
mingai už savo išsiliuosavi- 

kovoti. J. Dulskis.mą

KELEIVIS.

PHILADELPHIA. PA.
Rusu Darbininkų Tarybos 

koncertas.
Rugsėjo 21 dieną čionai 

' buvo Rusu I.iaudies Namo 
nalaikymui Rusu Darbinin
ku Tarybos parengtas kon
certas. Žinoma, darbinin
kiškas koncertas negalėjo 

■> būti tokiu, kokius gali ga
biausius dailininkus pasi- 
samdanti buržuazija suren
gti.

—--- ----------
Kada persisaldai, tai ji ir dabar d ‘L 1 U

Bet kokia iš to Draugijų Reikalai.
LIET. DARB. BR. PAŽ. I>R-STĖ 

Courtney, 1'*.
Valdybos adresai:

Mikas Kukutis, —pirm. 
BuX 410, Courtney,

D. Lakavičius,—pirm, pagelb., 
BOX 138, Courtney, 
' ' i—Fin. rašt,

O. BOX 64, Courtney, 
Gamulis Prot. rašt.,

BOX 400, Courtney, 
Iiernotovicia—kasier.,

P. O. BOA 28, Courtney, 
Dariai,kurie gyvena 

visas i

'chicagiečiai, tai ji ir dabar 
išeidinėtu.
bvtų nauda sąjungiečiams?..

Vadinasi, d. Stilsono nuo
mone, darbininkams dau-, 
giau yra naudos iš to, kad. 
”Kcva” likosi uždaryta, ne
gu jcad ji butų patekusi re-

I

Pa.

Pa.

į

dakcijai geriau su socializ- Ant Bresenski*
•• • • V • •' 1,0. 1*1mo principais apsipažinusių 

žmonių, dirbančių ir kovo
jančių dėl socializmo ir tik 
dėl darbininkiškų interesų, 
o ne dėl tu "savo ambicijų,’’ 
kaip kad Stilsono nurodymu 
dirbęs buvęs "Kovos” re
daktorius K. Vidikas. Kaip 
sau norite draugai, bet rim
tas veikimas ir išlaikymas 
savo pozięijoj iki galo dar
bininkiškam judėjimui šim
teriopai daugiau naudos ne
ša, negu musu "kairiųjų” 
Įrangų strikinėjimas, kuri 
vienok d. Stilsonas randa 
"naudingu”.

Vienas iš 81.

Pa.

įtrink kaklų, krutinę ir apačias kojų
CMv RtcMcr'iu

PAIN-EKPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“JK A RA”

35c. ir <Se. buteliakat vi»o*o aptiekus* arba 
. statau nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74 *0 WuMnątun Street, Ne* York. N. Y

VI.
Pa.

Pa.
Visi nariai,kurie gyvena toliau, 

malonėkite prisiųst visas užvilktas 
.•.lūkestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šaipus.

St

LSS. 
j

i

CHICAGO. ILL.
"Kairieji.”

Rugsėjo 13 d. buvo 
SI kuopos susirinkimas,
kurį buvo pakviestas LSS. 
centro sekretorius d. J. Stil
sonas, kad paaiškintų apia 
dabartini Sąjungos stovi. 
Stilsonas papasakojo kaip 
buvo trįs metai atgal, ko’ 
dar nebuvo atvykęs V. Kap
sukas ir kaip paskui viskas 
keitėsi — komanduojant 
"didelio patyrimo Kapsu
kui.

Toliaus dar aiškino apie 
organo "Kovos" likimą. Pri
pažino, kad pirmiau negu 
tapo sulaikyti Sąjungos or
ganai, buvo sušaukta speci- 
alis Pildomojo Komiteto po; 
sėdis pasitarimui apie orga
no "toną.” Didžiuma Pild. 
K-to narių pasirodė esą 
"kairieji.” Jie atmetę Rau- 
linaičio sumanymą, būtent, 
sušvelninti organo "toną” ir 
dėti daugiau žinių ir straip
sniu, aiškinančiu mokslinį 
socializmą. Didžiuma te
čiaus nesutikus už sąjun- 
giečių pinigus mulkinti tuos 
pačius sajungiečius... štai 
tau ir logika ’ Aiškinti mok
slinį socializmą jiems reiš
kia "mulkinti sajungiečius!” 

Bet įdomiausia tai tas. 
kad "kairusis Stilsonas visai 
prastoje šviesoje pastatė 
kitą toki pat "revoliucingą” 
žmogų, K. Vidiką. "Kovos” 
redaktorių. Esą, Vidikas 
"dar jaunas socialistas ir jo 
įsitikinimai apie socializmą 
gali būt svyruojantis. Ke
turis metus jis priklausęs 1 
kuopoj, o į susirinkimus atė
jės tik treiėta kartų..” Dar
bininkiškais klausimais jis 
mažai interesavęsis ir buvęs 
labai nerangus. Bet kuo
met atvažiavęs d. Kapsukas, 
tai padaręs didelę įtekmę į 
Vidiką. Tuomet Vidikas 
pradėjęs veikti energingai 
ir ant syk pasidaręs ’kai- 
riuoju.’ Pet neveizint to, J. 
Sti’sonas ir dabar dar nega-

Į lįs žinoti: ar Vidikas veikia 
pilnu įsitikinimu "apie so- 

tečiaus darbininkiškai! cializmo principus,” ar dėl 
kultūrai jis visgi nešė daug ko kita... Mat, kiekvienas re
čiau giau naudos, negu tie 
iŠAilmingi buržuazijos kon- 
cer.ni. Jis susidėjo iš gra
žių deklam.-.cijų, monologų 
damų ir muzikos.

Reikia pasakyti, kad į- 
žangos tikietas buvo tik 15c. 
Koncerto rengėjai garsino j mo principus 
laimiais tarpe įvairių tautų 
susipratusių darbininkų. 
Tarp lietuvių socialistų gar
sinime šito koncerto uoliai 
darbavosi d. Kruminas, bet 
visgi nemalonu yra pastebė
ti. kad iš mūsiškių dairių
jų” — "inteligentų-socialis- 
tų" — šiame koncerte nebu
vo nei vieno.
kurie atsilankė ir parėmė pakraipą, kuri, pasak 
svarbų darbininkišką reika
lą, ir parodė savo tarptauti- darbininkų klesos principų, 
nį solidarumą, — tai vis tie, Kartu užreiškė, kad jeigu 
kurių musų "kairieji" drau- "Kovos” centre butų buvę

ndaktorius turis "savo rū
šies ambiciją.”

Gera charakteristika! Iki 
šiol musu "kairieji” galvas 
guldė už K. Vidiką, o dabar 
nebežino kas jame slepiasi: 
įsitikinimas "apie socializ- 

ar ’^yo rū
šies ambicija...”

Ant galo Stilsonas taip 
Įsikarščiavo, kad griebėsi 

, užsipuldinėjimų prieš Gri
gaitį ir Lietuvių Darbininkų 

| Tarybą. Vis dėlto, tas pats 
’ Stilsonas turėjo pripažinti, 
į kad chicagiečiai vienija dar- 
(bininkus, bet... vistiek jis ne- 

Tieji draugai, > galįs sutikti su "Naujienų” 
“ —=_=!__» pasak jo,

"milionus mylių nuėjus nuo 
------- - - n

i
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SWAYERSVILLE, PA.
Iš užmiršto kampelio.

Iš šitos Luzernės paviete 
gulinčios anglekasių sody
bos beveik niekad nesimato 
musų spaudoje jokios žinu- 
ės, rodos, kad čionai lietu

vių visai nebūtų. Tuo tarpu- 
čionai gyvena pusėtinas lie
tuviu būrelis, tik kad visi iie • i f
da labai tamsus Romos ver
gai, išskyrus keletą.

LSS. VII rajonas 1914 
metais surengęs d. Svoteliui 
maršrutą davė mums progą 
ir čia prakalbas surengti. 
Pasekmė tų prakalbų buvo 
sutvėrimas LSS. kuopelės. 
Veiklesniems draugams iš- 
važinėjus i kitur kuopelė a- 
pie metus pagyvenus numi
rė. 1917 metais LSS. VII 
rajonas vėl parengė d. St. 
Michelsono prakalbų marš
rutą. Taigi gavome progą 
antru kartu išgirsti prakal
bas. Kuopelė likosi atgai
vinta. Kol-kas ji da tebegy
vuoja. nežiūrint, kad Romos 
vergai stengiasi visomis sa
vo jiėgomis ją išnaikinti.

Tasai pats rajonas 1918 
metais vėl parengė d. A. 
Bimbos prakalbų maršrutą 
todėl ir mes nudžiugome, 
gaudami proga vėl prakal
bas išgirsti. Musų klerika
lai. kaip tik išgirdo apie so
cialistų prakalbų rengimą, 
suskato darbuotis, kąd ne
leidus prakalboms įvykti. 
Tūli jų pranešė ilgaskver
niui, o tasai per savo pamok
slą tiek keikė ir grasino sa
vo ištikimiems* avinams ir 
avutėms, kad rodėsi bažny
čia pavirto i koki išmatų ur
vą. Neužteko da ir to, tasai 
tamsos ir žmonių vergijos 
apaštalas nubėgo pas svetai
nės savininką ir pareikala
vo, kad socialistams svetai
nės neduotų. Kad svetai
nės savininkas prieš tamsos 
apaštalą nenusilenkė, tai. jis 
su keliais savo vergais nu
bėgo pas miestelio valdžią 
primeluodami nebūtų daik
tų apie socialistus. Valdžia 
atsiuntė policistus. kurie ne
leido žmonėms susirinkti. 
Tokiu budu prakalbos likosi 
išardytos.

Iš to džiaugsmo tamsus 
Romos vergai per visą naktį 
girtuokliavo, kol ant galo 
susipešė ir vieni kitiems akis 
išbadė bei nosis aplaužė 
Dabar provojasi ir mėto pi
nigus taikytojams.

Nežiūrint, kad ir prakal
bos neįvyko, tečiaus LSS. 
216 kuopos narių energija 
sutvirtėio. Nors kuopelė 
neskaitlinga, bet tvirtai visi 
laikosi ir tikimės, kad šitą 
sunkaus mums padėjimo 
momentą visgi pergyvensi
me, o tamsos apuokai anks- 
čiaus ar vėliaus supras, kad 
ne jiems išnaikinti darbinin
kiškas judėjimas.

Jonas Kaspariunas.

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apKarsinimns, kurie 
telpa laikraštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

So. Bostone.
Pirmiau, aegu 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 vi.,k* gvarantuojame.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie ba
tų pirkti ir darbų gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejarue per naujų arba išmainome ant nauju. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausių kainų. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženklelį at
sakymui.

P. VALUK0NIS,
255 Broadway, So. Eoston, Mass.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carų 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 adres*.

"KELEIVIS”
255 Broadvvay, 

South Boston, Mass.

ave.

ave. *

)R.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGER. ILL.

Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa-> 
'c'binirilas A.nc. Salasevičius, Prot, 
Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų 
■lašt, Izi'.i. retreikis. Iždininkas Vili
as Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
.ono Dambrausko svetainėje.

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

DUOKIT PASIŪT MUMS.

ave.

KARE IR LIGOS!

3E T

1

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 aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu bu
du toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie žmo
gaus.

KARI, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi-
rūpinusiu, o tas trukdo rcguliariškam 

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.Daunoros Trejankoa 
arba Trejos Deviaerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

Šitų 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
orietaisu. Rašvkit tuoiauį, (?)

ITSHLE1GH & CO.. Dept. 921, 
CHICAGO, ILL.

Už Suv. Valst rubežių kaina $2., pi
nigai turi būt priausti iškalno.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA. 

Pittsburgh. Pa.
l*irm. Juozas Maskeliūnas. —

2025 Cclwall Street.
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st.,
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149. Moultrie Street,
Fin. Sekr. Pranas Urlakis, 

1525 Penr.. aveM
Kasierius Karalius Varašius.

A ii Nation Dep. .Bank S. 3. 
<asos glebėiaš:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai- 
js. Direktoriai: Jonas B'.ažaitis, Ade
nas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov. 
Stanišauskas.
•laršak.u: Aleks. Kivinskas.

GRANO RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirmininkas P. Kaušius

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

133S Quarry 
Protokolų raštininkas J. Štaras,

1114 Hamilton 
Turtų rašt. D. Greičaitis,

- 1534 Quarry
Iždininkas V K Liumas.

1030 Muskegan 
Trečiųjų Teism rašt J. žigunas, 

1310 Elisabeth
Jrgano prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas, 

505 Crosby street 
Su Draugijos reikalais malonėkite 

kreiptis virš nurodytu adresu.
Pirmininkas P. Kaušius, 

Susinėsimų rašt. J. Štaras.

ST CHARLES. ILLINOIS. 
I). L. K. VYTAUTO D-STĖS 

Valdybos antrašai:
A. Šilkaitis — Pirmininkas

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

58 — 2-nd str. St Charles.
K. Tamašiunas, Protokolų Rašt,

73 W. Illinois str.. St Charles, 
Turto Raštininkas, F. Siliunas,

44 W. 6-th st. St. Charles, III. 
M. Lukas Kasierius, —

560 4-tfc str., S t Charles, Iii.

III.

TERRE HAUTE. IND.
Draugystes "Sietynas” mėnesiniai 

susirinkimai būna kožnų pirmų mene- 
dc, seredą. 7 valandą vakare, Socia
listų svetainėje, po num. 1120 6-th st, 
Verte Haute, ind. Norintieji įstoti 
i draugystę meldžiami atsilankyti ; 
susirinkimų. Mėnesinė mokestis 6Oe. 
Pašalpos ligoje — $1.0ų į dienų.

F. Urbonas, fin. sekrt

! AR NORI, KAD MERGINOS); 
MYLĖTŲ? •

Jeigu taip, Ui nusipirk ;

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’s C ręst Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums 
gausi vienų svarų 
Amerikoj išdirbių ke 

Geriausias agentas
K. MDLAUSKAH

136 BROADWAY,
. TH BOSTON, MASS

Aš, Alena Kostovska, pasire 
dau visai publikai akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau*nuo nevirinime 
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
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta 
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti it 
iirbti, pasidarė smagu viskas. Per 

6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptiekose, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS, Prof.
1707 S. Halstcd St.. Tek Canai 6417.

Chicago, I1L
šitų apgarsinimų turėtų paskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt

Siutus, Ovęrkotus 
ir kitokius Rubus

Mes užtikrinam, kad Jus Hučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- 

KOTUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI išVALO.M IR IŠPROS1NAM

VYRŲ IK MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—2101*

i
K
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ŠLAKAI

čirkšlę tūkstančiai moterų su

Po vartojimo.Prieš vartojimų
Plėtmai. saulegrožos. spuogai, de

dervinės ir kitokie išbėrimai išnyks 
visiškai nuo Jūsų veido po gvaranci
ja ir niekados daugiau neatsiras, jei
gu Jus vartosite keletą kartų "Vo
rus” pamodų. Kaina puoduko su pri
siuntimu ir nurodymais kaip vartoti 
$2.00. Užsakymus ir pinigus siųski
te šiuo adresu: (41)

"STEFANIA,"
569 West 191 M., Dept 18.

NEW YORK, N. Y.

ŠE TAU BONKĄ RAULAI!
Sloan’o Linemenlas užsitarnavęs 

sau vietų, kaipo pasitikėtinasį šei
myniškas vaistas, tūkstančiuose me
dicinos šėpų. Pasitikėjimas juomi 
remiasi ant jo pasekmingumo p rasa- 
linime skausmo nuo reumatizmo, 
neuralgijos, strėnų gėlimo, sustingi
mo raumenų, užsidrėskimo, nikstele- 
jinio ir tt. Švaresnis ir patogesnis 
vartojimui, negu plesteris bei mostis. 
Greit pagelbsti ir nereikalauja intri- 
nimo.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

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

Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smul
kiai išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.P KAINA 35c.

GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

t

Sloans 
Liniment 

A/L L S FA/K

Viriminėtos knygos paunamos "Keleivio” knypyne. 
Siunčiant pinigus adresų užrašykit taip:

"KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.

SE
Si



s.

KELEIVIS.' 7
.MONTELLO, MASS. 

šis bei tas iš musų veikimo.
Rugsėjo 21 dieną „Vieny

bės” draugija turėjo paren
gtą vakarą — prakalbas ir 
knocertą, paminėjimui 51 
metų savo gyvavimo sukak
tuvių.

Kalbėtojumi buvo „Kelei
vio” redaktorius Si. Michel- 
sonas, kuris aiškino draugi
jos svarbą musų visuomeni
niame gyvenime, kada to
kioj draugijoje bendrai dar
buojasi visuomenės labui vy
rai ir moterįs. Kalbėtojas 
taipgi atvaizdino skirtumą 
tarp laisvų pašalpos draugi
jų ir tų, kurios esti po kuni
gijos globa. Negana to, 
kad kunigų kontroliuojamoj 
draugijoj nariams yra už
čiaupta burna ir atimta lais
vė šviesti kitus ir pačiam 
šviestis, tečiaus ir materiale 
skriauda tokių draugijų na
riams dažnai daroma.* Gy
venimas, mat, nestovi ant 
vietos; savo keitimu padėji
mo sąlygų gyvenimas pri
verčia ir labiausiai nenorin
tį žmogų šviestis. Žmonių 
žinojimas nesustabdomai 
plėtojasi ir dėlto šiandien da 
nežinėlis, rytoj gali būti ži
nelių; šiandien uoliai tikin-i 
tis į kunigijos įpasakotus 
prietarus, rytoj gali žinoti, 
kokiam tikslui reikalingi tie 
prietarai ir su pasipiktini
mu atsisakyti nuo tų prieta
ru palaikymo. Tečiaus ka
talikiškos draugijos Įstatai 
iš savo narių griežtai rei-i 
kalauja pildymo bažnyčios 
įsakymų. Nepildantį jų na
rį draugija iš savo narių 
tarpo išbraukia ir nario į- 
mokėti draugijos kason pi
nigai jam žūva. Gi tokioj 
draugijoj, kur konstitucija 
nevaržo žmogaus lažinės, 
narys gali, būt tikinčiu ar ne
tikinčiu ir vis dėlto jam ne-, 
reikia bijoti, kad draugija iš 
savo narių tarpo kada-norsį 
jį išmestų. Taigi ir kalbėto
jas nuoširdžiai darbo žmo
nėms patarė delei pašalpos 
reikalų dėtis prie tokių 
draugijų, kurios nevaržo 
žmogaus sąžinės, o ypač prie 
tokių, kur lygiomis teisėmis 
priimami į narius vyrai ir 
moterįs. Nes bendras dar
bavimasis visuomeniškuose 
reikaluose begalo svarbu.

Koncertinė vakaro dalis 
taipgi buvo įdomi. Dekla
mavo mažos mergaitės. 
P-lė R. Augštuoliutė solo su
dainavo gana puikiai. Taip
gi buvo ir muzikos piano ir 
smuikos. Be to buvo grotes- 
aue orkestrą, taip vadinama 
„Kičino orkestrą,” kuri- sa
vo muzika prijuokino publi
ką.

Prie „Vienybės” draugi
jos prisirašė 6 nauji nariai.

Publikos . atsilankė ne- iįajp sunaikino velionės Vik- 
kodėl . mon- §naitienės gyvastį. Jos mir- 

teliečiai pradeda mažai į su- naujos mums energi-
sirinkimus lankytis. _ jos priduoda, nes da aiškiau

nušviečia mums piktadarin- 
gumą šios draugijinės tvar
kos; už kurios perkeitimą 
kovosime patol, pakol ji ne
grius ir pakol neišnyks visi 
panašus „Darbiniftko” ko-'

stovėjęs, matydami jį kritu- jaus” 
sį, džiaugiasi.

Tokios doros f
kalbėti apie jų krikščionis- mus kūdikiui padėti jį po

prakilniu darbu, sa- 
i vo sugulovei-meilužei pata- 

žmonėms rė nesirodyti niekam, o gi-

kumą nematau jau reikalo, 
noriu čia tik kelis žodžius 
tarti, kad parodžius tą pasi- 
biaurėtiną sielos žemumą 
škaplerninkų organo kores
pondentų, kurių vienas su 
kokiu tai niekšišku džiaugs
mu rašo tame savo organe 
Darbininke” apie velionės 

M. Vikšnaitienės tragingą 
mirtį. Ten rašoma, kad nu
sižudžiusi moteris buvusi 
socialistų vadovė, kad da
bar visi vietos socialistai tu
rės sekti savo vadovę ir iš- 
sinuodinti gazais. Iš šitokio 
protavimo aišku, kad „Dar
bininko” bendradarbiai tro
kšta šito sau džiaugsmo su
silaukti. tik veltui jų lauki
mas. Paskutiniai velionės 
parašyti ir palikti žodžiai 
skamba: „Mirštu, nesijaus- 
dama padariusi kam-nors 
bent mažiausią skriaudą, iš
skiriant mano vaikeliams. 
Vaikeliai mano brangus, do
vanokite man. Kovojau... 
Trokštu pasilsio. Prakeikiu 
tuos, kurie man tą mirti su
rengė.” O kas gi yra tais 
žudytojais, jei ne tie, kas 
šitą piktadarišką tvarką pa
laiko ? Tą tvarką, kuri 
griauia šeimynas, kuri mili- 
onams žmonių gyvenimą pa
verčia amžinos kovos pra
garu, kuri sunaikina milo- 
nų žmonių svajones ir kil
niausius troškimus! "..L, 
i nė Vikšnaitienė, nors niekad 
prie socialistų organizacijos 
nepriklausė, tečiaus veikda
ma progresyvėse draugijose 
ir musų scenos dailėje, ko
vojo ir budino iš tamsos mie
gančius brolius, kiek tik ji 
galėjusi, o kuomet netekus 
spėkų ilgiau kovoti prieš 
piktadarišką draugijinę 
tvarką, krito, tai tos tvar
kos apgynėjai-klerikalai sa-

- ??

klebonijos durimis. Merga 
tėvelio patarimą išpildė. Ku
nigas radęs pamestinuką su 
reikalingais „dokumentais” 
apie motinos nelaimingumą, 
padarė „mielaširdystės la
bai šventą darbą,” praneš
damas vietinei valdžiai, kuri 
kūdikį atidavė Į prieglaudos 
namus, paliuosuodama tė
velį nuo rūpesčių ir dagi vie
tos spauda už jo „mielašir- 
dingą” darbą pagerbė ji.

Bet štai dabar liepos mė
nesyje kunigėlis su savo za
kristijonu susipyko už au
tomobilių. Zakristijonas 
nuėjo pas arcivyskupą ir vi
są paslaptį iš kunigėlio gy
venimo papasakojo. Vys
kupas padarė ištyrimą ir 
patyrta, kad kunigėliui ir 
dviejų sugulovių-gaspadinių 
neužteko, jis da jaunas mer
ginas prisiviliodavo. Paaiš
kėjo dalykas ir su tuo atras
tu po klebonijos durimis kū
dikiu. Ištvirkėlis kunigas 
kaž-kur iš parapijos pragai
šo. Vieni žmonės sakė, kad 

; vyskupas klioštoriun ji už- 
(darė, kiti, kad pabėgo Į pla
ktų svietą. * Parapija vienok 
(dabar gavo žinią, kad tėve-' 
i lis jau atpakutavojo ir grįž
ta atgal ton pačion parapi
jom Daugeliui davatkų 

, mat be tėvelio buvo labai ne- 
iramu ir jos prašė vyskupo, 

Velio- kad jom tėvelį sugrąžintų.
■ Vargšai tie akli katalikai.

Antanas P.

PITTSBURGH, PA. 
' Teisybės delei.

„Laisvės” 72 numeryje til
po LMD. susirinkimo apra
šymas, po kuriuo pasirašo 
LMD. Narys. Jeigu tai iš- 
tikrųjų tos draugijos narys 
rašė, tai jis rašė gal tik iš 

vo nešvariomis lupomis da ?as V1^as jo
vardą niekina, Praneštas žinias arba jei

I

psuškininų; 10) X-Ray aparatą; 
su kurios pagalbą Jus galit turėt

v

21 AKMENS, GERAI NUREGULIUOTAS LAIKRODIS SU GRAŽIAI {GRAVIRUOTAIS LUKŠTAIS.
it kvietus turėtų turėti gražų ir praktiš

ką 21 akmens auksinį laikrodėlį kaip kad ta
sai. Kiti pardavėjai rokuotų Jums $18.00 ir 
?20.00 už Laikrodį, kuris negali susilygint su 
šieam. Ir kodėl .Jus turėtumėt eit pirkt kur 

rs kitur laikrodį ir mokėt brangiai, kada 
Jų.s galite gaut Das mus dirbtuvės kaina.

• ubv DIDELIS PASIUL1MAS SU TUO 
LAIKRODŽIU. Mes tik trumpai aprašysim 
apie tą Laikrodį. Jo viduriai yra labai geri, 
2! akmens, jo storumas veik tik kaip sidar- 
rinis doleris, laiko gerai laiką dėlto, kad jis 
turi spėriausią reguliatorių, kuris palaiko 
vienodą ėjimą ir turi gražiai gravierootA.., 
paauksuotu., lukštus. Lukštus ir vidurius mes 
gvarsntuojzm ant 20 metų. Tas laikrodis ži- 
noir.ias visoj Amerikoj. Kanadoj ir Europoj. 
Visuose laikraščiuose galit pastebėti, kad' 
skirtingos firmos garsina 21 akmens laikrodį 
ir pasakoja Jums kaip geras jis yra, bet kada 
Jus nusipi-ksite. Jus atrasite, kad viduriai 
niekam netikę. Nors paprastai viršelių gravi- 
racija tų laikrodžių labai graži, kad patrauk
li aki. lodei daugelis žmonių dėl tos priežas
ties juos perka. Bet tas nėra taip. Mes ži
nome, Kad kiekvienas nori gaut gerus lukštus 
ir vidurius, kada jis peika laikrodį. Didžiau
siu svarba kiekvieno laikrodžio, tai viduriai. 
Tik pažiūrėk į vidurius to laikrodžio ir Jus 
pamatysi? didelį skirtumą Jeigu Jus nie

ko nepažįstate apie laikrodėlį, Jus galite tuojaus atskirti, kad tai yra pirmos klejos 21 akmenio gelžkelio laikrodis. 
Jus galite nusipirkt eilę rūbų uz $35.00 ir $15, kurie išrūdys panašus, bet kada Jus juos dėvėsit, tada pamatysit jų 
skirtumą ir tuojaus atrasite kuris rūbas yra geresnis. Jus galite plikti su 21 akmeniu laikrodį už $7.00 ar $8.00, 
bet kada sulyginsite su brangesniu laikrodžiu. Jus pamanysite didelį s1 i■ tumą ir tuojaus atrasit, kuris yra geres
nis Mes galim duot Jums pigų laikrodį už tokią pat kainą, bet mes žinome, kad Jus sutiksite mokėt keletą dole-’ 
rių brangiau ir gaut tai, kas Jumis užganėdintų. Geras Laikrodis yra r.msų g .-rijusia rekomendacija, šitas laik
rodis vertas mažiausiai $25.00 ir Jus neglite pigiaus pirkti jo jokioje krautuvėje, bet ir.es užpirkom didelį Šlaką tų 
laikrodžių, todėl, męs parduosime juo* Jums už dirbtuvės kainą, keri yra $ i 2.95, kartu su 10 sekančių daiktų, ku
riuos mes DUOSIM Jums visiškai dykai: 1) zavėjantį teleskopą, kad Jus iii it per tą teleskopą. Jus matote gra-. 
zias moteriškių figūras; 2) Špilką su Amerikos Ereliu; 3) Slaptingas kazyras; 4) Veidrodį, kuris parodys Jumis 
riebiu arba liesu, kada į jį pasižiūrėsite; 5) Sekretną mamelę, kurioj gailina perdėt pinigus is vienos pusės į kitą 
ir niekas negali tai patėmyt; 6) Imituojančius pinigus; 7) Laimingas centas įtaisytas į arklio padkavą, aplink ku
ri parašyti šie žodžiai: ”Keep me and never go broke”; 8) gražią l ekiaraiščio špilką; 9) šposų kazyras ir pilną

11) Moteriška šokėja vadinamą, kada prikiši uždegtą degtuką prie šokėjos figur s, ji piadeda šokti; 12) Prietaisą, 
skirtingus daiktus, paveizdan ištraukti nosinę niekam nepatėmvjant, pilnas nurodymas yra pridėtas drauge; 1) Su

kombinuotas lenciūgas raktams ir bonkų atidarytojas; 14) Aparatą su kuriuom Jus galite matyt kas daroma Jūsų užpakalyje; 15) Sekretną banką; 
16) Amerikos Erelį su flage; 18) Kombinaciją butelių atidarytojumi, pirštų nagams pielyčią ir debatams už iscgiot kablys; 19) Bonką skysčio su 
kuriuo Jus galite užtraukt fotografiją ant stiklo, lirba ant laikrodžio antvožo. Tik pamislyk, kokią jus galite turėt atmintį, kad motinos, tėvo ar
ba pačios paveikslą Jus turėsite ant viršaus JuSų laikrodėlio. Mes duosime pilnus nurodymus kaip tą substan dją vartoti. Su butelio minėto skys 
čio Jus galite užtraukti 20 foto: rafijų. Jus gausite visus tuos daiktus visiškai dykai, jeigu Jus pirksite nuo mūsų nurodytą laikrodėlį. Mes neno
rime nuo Jūsų pinigų iš augšto, tik iškirpkit šį apgarsinimą, pridėkit 20 centų stampoms arba du sidabriniu dešimtukus su Jūsų užsakymu, o li- 
J-usius $12.75 Jus užmokėsite kada i-aikrodį ir tuos 19 daiktų bus prisiųsti Į Jūsų namus. Mes duosime tuos 19 daiktų dykai tiktai per 30 dienų su 
kiekvienu laikrodžiu, kuris pirks nuo musų. Rašykit tuojaus ant sekančio adreso’:
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susirinkimo pirmininkas, Rusijos, bene lietuvis. — 
kuris delei trumpumo laiko,1 Robert Kelley, John Rollo, 
negalėjo leisti „klausimų”

671 N. Carpenter st., CHICAGO, ILL.

ir žuvusios vardą niekina J brane,.s žinias, aroa jei 
kad jos artimiemsiems ir jos PaM ,zin0’. ^a1!? dalykai yra, 
nelaimingiems gražiai iš-jta^ zpjlį.1 ™eiU0Ja- , . .
auklėtiems vaikams suren-1, LMD. Narys sako, kad 

> 
i apie prakalbas raporto, tai 
komisijos nariai vienas Į ki
tą pasižiurėjo pranešė, kad 
pinigus už ižangą atidavė 
šliupui, nes jis to reikalavo. 

Visas tas užreiškimas yra 
iškraipymas fakto ir melas.

gus skausmo. Tai ve klerė^«pme^priėjo prie išdavimo 
kalų išauklėtos katalikiškos 
doros perlas! Tai ve kas y- 
ra ”Darbininko” korespon
dentai ! Ant jų tai purvinos 
sielos krinta ir tie paskuti
niai velionės prakeikimo žo
džiai. Šitie tai niekingi gai-

____ v August Eussa, N. Eussa, R. 
davikams „kritikuoti” Šliu- Mcartur, D. Eddy, Joseph 
po prakalbą. Eonak, L. Barlow, Joseph

6. LMD. Narys rašo, kad šturmą, Caleb Price, Angelo 
LMD. susirinkimą komite- Sedola ir Jotin Kemoghan. 
tas uždarė už skundo atme
timą. Skundas gi nebuvo 
atmestas, tik paliktas kitam 
susirinkimui. Susirinkimas 
likos uždarytas dėlto, kad 
LMD. narys P. V. atsisakė 
pildyt LMD. įstatus, už ką 
buvo ant jo uždėta pabau
da ir jis su tūlais savo šali
ninkais pradėjo susirinkime

' Visų jų kunus kitaip kaip 
maišuose negalima buvo iš 

(kasyklos išimti. Baisus re- 
į ginys.
iI 
i 
i

TUOJAUS.
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TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS FILOZOFIJOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTĖKIUS.

l£

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

Šiose milžiniškos kovos 
dienose sveikata ir energija, 
tai didžiausia dovana. To- 

: dėl jeigu jūsų skilvys neat- 
i sakančiai virškina ir jei ju- 
! su ištvermė silpnėja, jus pri
valote vartoti Trinerio A-i 
merikonišką Kartaus Vyno 

i i?iixerį tuoiaus, kad užlai
kius savo vidurius ir visą or
ganizmą geram stovyje. Tri- 
nerio vaistai labai priimnųs 
vartojimui, ir susideda iš 
gydančių karčių žolynų ir 
paprasto raudonojo vyno. 
Tai yra vaistas, kuris reikia 
vartoti pagal direkcijos ir 

j suteikia ūmą pagalbą vi- 
■ suose skilvio silpnumuose, 
kaip ve vidurių užkietėji
mas, nevirškinimas, galvos 

i skaudėjimas, nerviškumas 
ir abelnas apsilpnėjimas. 
Kaina aptiekose $1.10. Jei
gu esate vienu tų, kurie 
Kenčiate delei reumatizmo 
ar neuralgijos, ypač rudens 
metų, neužmirškit po ranka 
turėti Trinerio Linimentą, 
kuris veik jus paliuosuoja 
nuo šitų skausmų, taipgi at
sitikimuose nikstelėjimo, iš
tinimo, raumenų sukimo ir 
tiems panašių skausmų tas 
vaistas teikia tikrą ir greitą 

į nagalbą. Kaina aptiekose 
35 ir 65c. Išsirašant — 45c. 

j Joseph Triner Co., 1333 — 
1343 So. Ashland ave., Chi
cago, III.

mnKais prad 
riaušes kelti.

7. Pagalios LMD. Narys 
apgailestauja, kad komite
tas nesirūpina draugijos 
gerove, nes pasiuntė pini
gus Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondan. (Jau čia ne 
atidavė šliupui).

Ne komitetas iš tų prakal
bų surinktus pinigus atidavė 
LN Fondan, liet pati draugi
ja, nes tatai nutarė 92 bal
sais prieš 19 balsų.

8. LMD. Narys da sako, 
kad dr-ja paskendus sko
lose, o komisija siunčia pini
gus į LNF. Jei toks buvo pa
čios draugijos nutarimas, 
tai draugijos valia taip ar 
kitaip daryti, vienas narys 
jai negali diktuoti. LMD. 
nesykį yra aukavusi nemen
kas aukas visokiems • visuo
menės reikalams ir da rei
kalui esant nesykį aukaus, 
viens jos narys negali jai to 
uždrausti, nei įsakyti, gi ši
tokio ardytojaus, kaip mini- 
masai LMD. Narys, draugi
ja savo tarpe nelabai pagei
dauja ir geriau, kad jis ir 
šiuo kartu nebūtų prisiden
gęs LMD. nario vardu, kad 
šmeižus draugijos vardą.

LMD. vardu, jos valdyba:
J. Moske’iunas, pirm., 

Juozas Virbickas, sekr.,
K. Varašius, kasim, 
F. Pikšris, turt. rašt.

I. JvnirŲH Istorijos supratimai.
II. Materijališkasi8 Istorijos suprati
III. Išvedimų patvirtinimai. 
TV. Pirmoji Kryžeivių Karė.

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

KNYGA PADALINTA j AŠTUONIS Si YRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 

Stabmeldžiai*. 
KARTŲ PRIEZASTJS.

SKYRIUS VIII. Materijaiiškama Istorijom Saprati- 
maa ir Darbininkų Klejos Išsiliuosavimaa.

T) KNYGA TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuria m>ri pla

čiu ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį aurėdyuų 
KAINA KNYGOS 20c.

Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laiškų arte 
siunčiant pinigus, adresuok i t taip:

„KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

-valai neišsitenka net ir tuo- Komisija LMD. susirinkime 
mi, kad velionės paskutinę paaiškino, kad raportą pa- 
valia išpildantis Smelstorius miršo namie ir jei reikia ji- • , _ r, naj gajj j| gj.gjį. pristatyt!.

Susirinkimas tečiaus rapor
tą paliko sekančiam susirin
kimui. Kas link pinigų, tai 
ne Šliupui atidavė, bet pati 
draugija paskyrė juos Į Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Fondą, nes tuo tikslu ir šliu
po prakalbų maršrutas buvo 
surengtas.

i 1. LMD. Narys rašo, kad 
daugelis pradėjo reikalauti 
iš komisijos sugrąžinimo 
jiems pinigų, o tuo tarpu po- 
čios draugijos 92-m bal
sais prieš 19 nutarta yra su
rinktus tose prakalbose pi
nigus skirti i LN Fondą.

....... ... ........ ................... 3. LMD. Narys tolesniai 
respondentai tamsvbės ap- sako, kad komisija padavė

• ant tūlų ypatų skundą už
Į kėlimą prakalbose betvar
kės ir pati komisija inešė 

(suspenduoti. (ką? ked.) 
;LMD. Narys arba nežino 
(kas yra komisijos nariais, 
arba nežino, kas Įnešimą pa
davė. piešėjas P. Stanišau- 
skas nėra komisijos nariu.

4. „Apskųstoji vpata ne
kėlė triukšmo, o tik uždavė 
kalbėtojui klausimą.” Ma
tomai LMD. Narys ir to ne
žino, kad skundas paduotas 
ne už klausimo davimą, bet 
už strikinėjimą, šukavimą, 
kojomis trypimą ir kėlimą 
publikoj’e neramumo ir be
tvarkės.

5. LMD. Narys taipgi 
meluoja, kad i paduotus 
klausimus šliupas negalėda
mas atsakyti, nuo pagrindų 
jiabėgęs. Ne šliupas nelei
do tų klausimų statyti, tik radse — paduota paeinąs iš

ir d-gė Z. M. Puišiutė pa
kviesti atvažiavo i velionės 
laidotuves ir atidavė jai sa
vu draugišką paskutinį pa
tarnavimą. Tik tegul tie 

; sukiužusios tvarkos apgy- 
nėj'ai neramina savęs, kad 
visus socialistus jie pataikys 
tokiu pat budu išnaikinti,

sirinkimus lankytis.
Rugsėjo 22 d. buvo LSS. 17 

kuopos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo Valparaiso univer
siteto studentas d. A. Bimba. 
Kalbėtojas šičia pirmu kar
tu pasakė savo prakalbą, ku
ri monteliečiuose padarė ge
rą įspūdi ir jo žodžiai ilgai 
užsiliks klausytojų atminty
je.

Atsakymas škaplerninkų 
organui.

Kiekvienas doras žmogus 
akyvaizdoje kito žmogaus 
mirties užmiršta piktybes ir 
susigraudinęs žiuri j "tą tra
gediją, kad štai tas, kuris 
nesenai kalbėjo, veikė, rūpi
nosi. kovojo, svajojo, troško 
ir siekė gyvenimo grožės, 
džiaugsmų ir laimių — jau 
ve guli be jokio jausmo. 
Net neprotingas gyvulys ant 
atrasto be gyvasties kito gy
vulio užraudoja ir išreiškia 
savo nubudimą ir gailestį. 
Tik mūsiškiai klerikalai de
lei savo neapykantos link sa
vo artimo, kuris savo protu, 
savo jausmais ir troškimų 

' gražumu augščiau už juos

gynėjai.
Pasaulio pilietis.

TORONTO, CANADA. 
Iš kunigėlių gyvenimo.

Krikščioniškoji spauda ir 
kunigai bažnyčiose nuolat 
skelbia socialistus bei lais
vamanius paleistuviais ir vi
su tuomi, kuo jie patįs yra. 
Kunigėlių skandalai nenusi- 
eina nuo pasaulio laikraš
čių puslapių, tečiaus pažan
gos ir žmonių apšvietos 
priešai nesiliauja kunigus 
‘doros apaštalais” vadinę.

Štai čionai vėl naujas 
skandalas iškilo delei lenkų 
Švento Stanislavo parapijos 
klebono ”doros.” Pajutęs 
savo laisvos meilės pasek
mes, kad nuo žmonių tatai 
paslėpus ir dagi pasigyrus 
”mielaširdingojo ganyto-

DIDELĖ NELAIMĖ KA
SYKLOSE.

Nanaumo, B. C. apygar
doje Protection Island ka
syklose Ji d. rugsėjo atsiti
ko nelaimė. Besileidžiant 
darbininkams kasvklon, klė- 
tka su 16 darbininku nutru
ko ir nugarinėjo šafto dug
nan daugiau kain 300 pėdų 
gilumon. Esantis klėtkoje 
darbininkai visi likos už
mušti. Jų kūnai išimta tik 
kaip beformė masa. žuvu
siųjų vardai yra: Joseph 
Turner, Joseph Rond, Wil- 
liam Blenkhnm, V. Maisu-

Ant 21 
akmens 

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

Athenaeum BMg. CHICAGO. !U 
gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
žąs žinoti. Gvarautaotaa ant 20 ato
lų. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei buri neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu
me! už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus anfc- 
jmtas lenciūgėli* ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (t>

SXCELSIOR WATCS CO.

KELEIVIO”

Viena iš d'džiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jlaisymiaa.

SPAUSDINAM:

K NYG AS.
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokiu* spaosdiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikieto.

Darbų atliekame

GRAMAI, 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 gerų 
patarnavimų.

“KELEIVIS”
255 Brosdway, So. Bestu Mass.



8 KELEIVIS.

Vietinės Žinios Atsidarė visos Bostono 
vakarinės mokyklos.

Bostono Sveikatos Departa
mentas išleido proklamaciją.

Sveikatos Departamentas 
delei veikesnio nugalėjimo 
siaučiančios epidemijos iš
leido savo atsišaukimą Į ku
nigus, prašant jų, kad delei 
.žmonių sveikatos labo per
trauktu pamaldų susirinki
mus. Mat teatrai ir viešų 
susirinkimų salės delei ligos 
likosi uždaryti. Bažnyčiom 
anot tariamo Sveikatos De
partamento atsišaukimo, ne
galima išakyti, kad jos savo 
duris uždarytų arba kitaip 
darytų, todėl sveikatos ko- 
misionierius prašo kunigi- 
ios, kad ji atsižvelgtų i daly
kų stovi ir pati liuosnoriai 
uždraustų savo parapijo- 
nam rinktis pamaldoms baž- 
nyčiosna iki siaučianti epi
demija nebus nugalėta ir už
sikrėtimu pavojus prašalin
tas.

Daugelį bažnyčių ketina 
uždaryti.

Viso i valstio j protestantų 
parapijos priimdamos. Hen
ry B. Endicott atsišaukimą, 
nusprendė daugeli savo baž
nyčių uždaryti ir nelaikyti 
pamaldų pakol sveikatos de
partamentas nepraneš, kad 
vieši susirinkimai negresia 
žmonių sveikatai.

Bostono vakarinės mo
kyklos likosi atidarytos pe
reitą panedėlį, t y. 30 rug
sėjo. Vakariniai kursai a-į 
tidaryti sekančiose mokyk-’ 
lose ir sekančiose vietose:

Abraham. Lincoln, Ferdi- 
nand st. — Častle sq. Bosto
ne; Bigelow, Fourth and 
E sts., South Bostone; 
Prighton, Cambridge and 
Warren sts., Brightone; 
Christopher Columbus, (tik 
mergaitėms) Tileston st., N. 
Pnd’e; Comins, Tremont & 
Terrace sts., Roxburv Cros- 
sing; Dearborn, Orchard 
Park & Chadvvick st., Rox- 
bury; Eliot (vaikinams) N. 
Bennet & Wiggin sts. North 
End’e: Franklin, Waltham 
and Ringgold sts., South 
End’e; įlydė Park, Ilavard 
avė. and Everett st., Hyde 
Parke; Marshall, Westville 
st., Dorchester’y: Phillips 
Brooks, Perth st., Dorches- 
ter’y; Theodore Lyman, 
Paris and Grove sts., East 
Bostone; Warren, Charles- 
town High Bldg., Charles- 
town’e; \Vashington, Nor- 
man and South Margiu sts.. 
West End’e; Wendell Phil
lips, Phillips and Anderson 
sts., Wėst End’e.

Dvi moterįs nepasidalina rui ir viešųjų mokyklų virši- 
mirusiu vyru.

Pereitą sąvaitę nuo plau
čių uždegimo miesto ligon- 
butyje mirė tūlas Bernard 
C. Ormberg ar John Han- 
son, reikalaudamas, kad jo 
kūną palaidotų artimiausi 
giminės. Atsišaukė ligon
butin dvi mirusio moterįs, 
kiekviena savindamosi ve
lionį, kaipo tikrą savo vyrą. 
Galų-gale paaiškėjo, kad 
prieš 16 metų Bernard Orm
berg iš Švedijos atvyko Į šią 
šalį, netrukus apsivedė Rox- 
buryje, perkeitęs savo vardą 
Į Hansoną. Nepersenai jis 
pametė savo pačią su vaikais 
ir apsigyveno netoli kitoj 
vietoj, kur apsivedė antru 
kartu. Abi moterįs sakosi 
esą legalėmis Ormbergo- 
Hansono žmonomis ir abi 
nesutinka viena kitai nusi
leisti.

Valstija siūlo po 10 dolerių 
dienai daktarams.

Massachusetts valstija pa
siūlė kiekvienam registruo
tam gydytojui, nesančiam 
valdžios tarnystėje, po 10 
dolerių dienai ir kelionės lė
šas, kviesdama juos Į Massa
chusetts, kad pagelbėtų nu
galėti prasiplatinusią influ- 
enzijos epidemiją. Sutin
kantis užkvietimą priimti 
daktarai privalo telegrafu 
kreiptis Bostono Sveikatos 
Departamentam Vietinės 
valstijos daktarams, norin
tiems stoti ei'lėsna kovotojų 
prieš epidemiją, taipgi dėlto 
reikia kreiptis Sveikatos De
partamentam

Policija atsisakė paliesti li
gonius, kad pergabenus juos 

ligonbutin.
Somervillės majoras 

Charles W. Eidridge paskel
bė, kad po ištyrimo nutars, 
ką daryti su tais policma- 
nais, kurie pereitą subatą 
atsisakė eiti i tūlos moteriš
kės butą, kad ją ir vaikus 
pergabenus i ligonbutį. Mat, 
toji nelaimingoji moteriškė 
su vaikais susirgo siaučian
čia influenzijos epidemiška 
liga. Policistai teisinasi, 
kad jie negalėjo daryti tokio 

' pasiaukavimo, kad užsikrė
tus liga ir parnešus ją Į savo 
namus. Toksai argumentas 
tečiaus nėra užtektinu jų pa- 
suteisinimui.

Draugas N. Kudarauskas 
apsivedė su d. Michalina 

Januškevičiūte.
Pereitą subatą civiliu 

šliubu Bostone apsivedė d. 
Nikodemas Kudarauskas iš 
AVorcesterio su p. d-rge Mi
chalina Januškevičiūte iš 
Montellos. Šliubo aktą išpil
dė taikos teisėjas R. Vasi
liauskas. Po gražiai vaka
rienei namuose pas J. B. 
Smelstorių parinktiniausių 
draugų būrelis nuoširdžiai 
palinkėję jaunavedžiams 
kuopuikiausios kloties jų 
šeimyniškame gyvenime, iš
siskirstė. Jaunavedžiai su 
worcesteriečiais savo drau
gais automobilium išvažia
vo Worcesterin.

"Keleivis” jaunai porai lin
ki kuodidžiausių laimių ir 
pasisekimų.

Padarė medžioklę hoteliilbse
Pereitos subatos nakčia 

Bostono policija Licensijų 
komisijai paliepus padarė 
medžioklę viešbučiuose ant 
tų, kurie nepildo valdžios 
patvarkymo, reikalaujančio, 
kad visi viešbučių svečiai 
užsirašinėtų tikras savo pa
vardes. Castle Sąuare ko
telyje areštuota 20 porų, o 
Boston Tavern viešbutyje 
suimta 7 porelės. Areštuota 
’-emianties ”True Nname” 
įstatymų, kuris Įėjo galion 
su 1 diena rugpiučio.

Katė sudaužė automobilių.
E. T. Remond, laikantis 

Real Estate ofisą po num. 
85 Devonshire st., gyvenan
tis Brookline, anądien va
žiavo savo nauju už $2,500 
automobilium, veždamasis 
uždengtame gurbelyje katę. 
Somerviilėj, vValnut gatvėj, 
važuojant pakalnėn katė 
gurbeli atsivožė ir pagatava 
buvo iššokit,automobilių val
dantis Redmondas puolėsi 
prie katės, kad ją sugavus, 
tuo tarpu automobilius tren
kė pakelei stulpan taip 
smarkiai, kad visas sutižo, 
bet gi katė nepabėgo.

ninkams. Tegul žmonių atsi
liepimas Į ketvirtą Laisvės 
paskolą išreiškia jų prisiri
šimo laipsni prie idealų, ku
rie šaliai vadovavo nuo jos 
atradimo iki dabarčiai, ir jų 
apspręstą tikslą, idealus gin
ti, jų triumfą užtikrintų.

Laisvės Dienos apvaikš- 
čiojimuose dalyvavimo tiks
lų, visoj šalyj Federalės Val
džios darbininkai, samdi
niai, be kurių patarnavimų 
apsieinama, gali būt paliuo- 
suoti visai dienai subatoje, 
12 spalių dieną.

Šio paliudymui, aš savo 
ranką pridėjau ir pabrie- 
žiau, kad Suvienytų Valsti
jų antspauda būt pridėta.

Atlikta Columbia Distrik- 
te, šią 19-tą Rugsėjo dieną, 
musų Viešpaties 1918 me
tuose ir Suvienytų Ameri
kos nepriklausomybės 143 
metuose.

Woodrow Wilson.
(antspauda)
Pasirašyta Prezidento:

Robert Lansing,*
Valstybės Sekretorius.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geroj vietoj ir biznis eina 

gerai. Platesnių žinių 
klauskit ypatiškai arba per 
laišką. Parsiduoda pigiai. 
65 John st., Hartford, Ccnn.

Į

LIETUVES MOTERIS ID MER
GINOS.

Reikalingos American Sugar Refi- 
ning Co. Geras darbas ir gera alga. 
Kreipkitės j Employment ofisų ant 
Granite str. <

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

;; Strėnų Skaudėjimas.
( , Kuomet užeina strėnų skaudėjimas 

tai tartum' viskas prie jo prisideda, 
t l Skaudėjimas darosi nepakenčiamu. 
. I inkstai nukenčia, šlapimas sutirštė

ja ir jame yra nuosėdų. Ar reika-
4 I lauji gero vaisto ir negali jo surasti? 
( ! Neieškok jo ilgiau. Bandyk

i! Severa’s
Kidney and Liver

'' Remedy
t 1 (Severos Gyduolę nuo Inkstų ir Ke- i 

' penų). Jis yra labai geras nuo daž-
' ' no ir skausmingo šlapimo varymo 1 
I į ir vaikams nuo prišlapinimo lovos, i 
, ■ Jis yra geras nuo geltligės, išvari-
1 ’ nėja atsiradusį rugštumą. sumažina
( ) tyr.imą kojų ir prašalina skaudėjimų ( i 
, • iš strėnų. Pamėgink. Jis yra par- ■ 
’ ’ davir.ėjimas aptiekose visur. Kaina ? 
( į 75c ir $1.25. •

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAP1DS, IOWA

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS
Fr. Matulaitis

GYDO VISOKIAS LIGAS 
PRITAIKO AKINIUS.

Valandos: >
Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakare, j
BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

419

i
I

Telephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyru ir moterų ligas.
VALANDOS:

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

netoli nuo llanover st., 
BOSTON, M ASS.

I Dr. A; Montvid
) Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. 

Chicago, I1L
L Miesto offisas:

I
’i 1553 W. Madison Street, 

Suite 600—612

i Valandos: 10-12 ryte. 
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas: 
2225 So. Leavitt st.

T Valandos: 6-8 vakare, |
Phone Canal 4626. 

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

’/< Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

ES'

Tel. Ilaymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų 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)

Geriausis Kriaušius Bostone
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

Debatai socialistų 
su klerikalais

t

True translation filed with the post- 
rnaster at Boston. Mass., on October 

1918. as re juirca by the Act of 
October 6, 1917.

Spalio 12, Laisves 
Diena.

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau- 
los knygutė. .Joje aprašyti tie pa- 
'arsėję Lowellio debatai, kuriuose Į 
derikalų debatoriai "kolegijos stu- ' 
lentai” socialistų buvo taip sumuš- 
i, kad palikę visus savo ”forni- 
ius” turėjo bėgti rs svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
■skaitymo ir labai parankaus forma- į 
*o kišoniuje nešiotis. Joje telpa visi 
reriausi klerikalų argumentai prieš 
<ociali7.mą, visa jų išmintis, visas jų 
'mokslas”, ir ten pat seka socialistu ‘ 
itsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą” į skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi- 
upinti, kad tos knygutės’kuo dau

giausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio” redakci
joj, kaina tik 10c.

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

"KELEIVIS”
►55 RROADH AY. SO. BOSTON.

DAKTARAS |
! A.L. K A POCIUS

LIETU VYS DENTISTAS.
tuu aktivzvc. a :l: ta j:.

i)
J

VALANDOS:.Nuo 9 iki 12 dieną, m 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDALIOMIS * & 

iki 1 v. po pietų. T 

Ofisas "Keleivio” name. / 
Broadway, tarpe C ir D Sts.))) 

SO. BOSTON, MASS.

S
* 251

B. S. Stone, Oph.D. i
Akių j 

Spccijalistas.

verčia

[
Lietuviškai Lenkiška ;

APTIEKA. į 
205 Middlesex strM

LOVVELL, MASS.
Šviežios krajavos dieiės parai- • 
duoda pigiai. Taipgi visokios <> 
Rūšies Vaistai. Vaistus galite į; 
užsisakyti ir per paėtą. (46) L 
205 Middksea st., Lowell, Mass. ;;

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

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

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

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

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

f 

ii 
II I ii

IR

> 
i
>

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

q iki 9 vai. vakare,
j Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42) 
> 69 CHAMBER ST, BOSTON
i Telephone: Haymarket 3390.

GYDO

’*vi

Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai.

CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET, 
BOS TON. M ASS.

A*'!*: ***** *
^Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen i
Kalba

J. BERžELIONIS & CO.
4 Haymarket Sų. kampas Croes Str., 
arba 28 Chandler SL netoli Castle Sų., 

BOSTON. MASS.

D RAI DENTISTAI
•*> Kad supažindinti plačią visuo- 
j; menę su musų geru darbu ir tei- 
4- singu bei prieinamu patarvimu, 
T6 kuris pasakys, kad jis skaityto
ji j'
j'
A , uaiK.įo .
■>> Plombiravitnas
A Estrakcija ...

Išvalymas .....................
T Didesni darbai ant labai priei- < > 
A namų sąlygų po $1.00 sąvaitėj. H 
A International Deniai Co. < >

29!į TREMONT ST„ BOSTON. H

T
t
■p ri.au supazmuinu piacių visuo- 
X menę su musų geru darbu ir tei-

'i “ " *kuris pasakys, kad jis skaityto
jas šio laikraščio, sekančias pri
einamas sąlygas: (41)
Auksiniai dantjs .. $3 ir brang. 
Plate dantjs ...........$5 ir brang.

50c.

Elevatorių karai kasdien tu
ri būt išpuaujami.

Bostono Elevated Raihvay 
Co. valdyba paskelbė savo 
patvarkymą, kuris reikalau
ja, kad kiekvieną rytmetį e- 
levatorių karai eitų savo 
kursan tik po rūpestingo iš
plovimo jų ir po dizeniekci- 
jos. šitą savo patvarkymą 
savo darbininkams išdavė 
minėta kompanija, kad pa
gelbėjus nugalėti prasiplati
nusią epidemiją.

Persipjovė sau gerklę.
William T. Milligan, 63 

metų amžiaus senis anądien 
atrasta namuose po num. 16 
Mosgrove avė. priešakinia
me kambaryje ant sofkos 
gulintis su perplauta gerkle. 
Ant grindų šalę jo gulėjo nu
mesta britva. Ištyrus lavo
ną, koroneris užreiškė, kad 
velionis mirė staiga po per- 
sipiovimo sau gerklės.

Svarbus LDLD. susirin
kimas.

LDLD. 2 kuopos susirinki
mas Įvyks 7 spalių (Oct.) 
vakare, svetainėje po nr 376 
Broadway, So. Bostone. De
lei daugelio svarbių reikalų 
visi kuopos nariai privalo 
atsilankyti. Tarp tų reika
lų yra balsavimas dėl nomi- 
navimo kandidatų Į centro 
valdybą, taipgi Draugijos 
susivažiavimo klausimas. 
Be to reikalas užsimokėjime 
sekantiems metams mokes- 
ties yra taipgi labai svarbu, 
kad gavus vieną didžiausių 
LDLD. išleistų knygų.

P. Brazaitis, sekret.

Komp. M. Petrausko Kon
certas.

Dėl Influenzijos tampa per
keltas iš 6-tos dienos Spalio 
(Oct.) i seredą t y. 9 d. Spa
lio 1918 m. Šiame koncerte 
dalyvaus ir anglai profesio
nalai. Laukiama daug pub
likos. Koncertas Įvyks Stei- 
nert Hali, 162 Boylston st. 
Prasidės 8 vai. vakare.

Komisija.

PREZIDENTAS PRAŠO 
AMERIKOS ATRADIMO 
DIENĄ APVAIKŠČIOTI.

Apvaikščioiiinas turi skatin
ti Naujai Paskolai Rašytis.
Suvienytų Amerikos Vals

tijų Prezidento Pro
klamacija.

Kiekviena diena
mus išnaujo mąstyti ir gilin
tis Į tikslus tų princijų. dėl 
kurių mes kovojame; iš to 
mums paaiškėjo užbaiga, 
kokia turėtų būti, ir ką mes 
daryti turime, kad jos atsie
kus. Mes dabar tikriau ži
nome, negu kada nors pirma 
žinojome, kodėl laisvi žmo
nės būtybę suteikė tai di
džiai Tautai ir Valdžiai, ku
rią mes mylime, nes kas
kart aiškiau darosi, kokia 
teks privilegija Amerikai 
nuteikiant pasauliui augš- 
čiausiajį patarnavimą. Tai
gi kasmetinės Amerikos 
atradimo sukaktuvės, šiais 
likimo svarbiais metais, 
mums ypatingas ir sujudi
nančias reikšmes turi. Mes 
privalome ta dieną padaryti 
karštu pasišventimo atnau
jinimui idealams, kuriais 
musų Valdžia pamatuoiasi, 
kuriais musų dabartiniai di
dvyriški darbai Įkvėpiami 
yra.

Taigi dabar aš, Woodrow 
Wilson, Suvenytų Amerikos 
Valstijų Prezidentas, skyrių 
subatą, 12 spalių dieną, 1918 
■notų, kaipo Laisvės Dieną. 
Aš prašau tą dieną Suvieny
tu Valstijų, miestu, mieste
lių ir kaimų piliečių bendri
jos taip apvaikščioti musų 
šalies atradimo, taipgi, kad 
naskatinus ketvirtajai Lais-! 
vės paskolai gausų užsira- 
šymą. Atsiminimo prakal
bos, apvaikščiojimai (page- 
ant), derliaus suėmimo po- 
kiliai ar kitokios demonstra
cijos, kiekvienoj apielinkej 
turi būti surengtos po abel- 
nu Pinigyno Sekretoriaus 
įurodvmu ir Laisves pasko
los Komitetų priežiūroje, 
bendradarbiaujant Suvieny
tų Valstijų Apšvietos Biu-

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

”KELEIVJ.”

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

I 
t

I

<

TEATRAS IR KONCERTAS
Rengia L. M. P. S. 49 kuopa ir L. L. S. 10 kuopa.

Columbus Dav,
12 Spalio-October, 1918m.

LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SVETAINĖJE
26 Lincoln st., - Brighton, Mass.
PRASIDĖS 7 vai. vakare. Svetainė atsidarys nuo 6 valandą vakare.

GERBIAMOSIOS IR GERBIAMIEJI LIETUVIAI!
Malonėkit atsilankyti ant šio įdomaus vakaro, kiekvienas. nes 

bus sulošta du interesingi veikalai: "Meilės Karštligė” ir "Caras Mike Si
bire.”

Iš šito veikalo pamatysite, kaip bus atvaizdintas Rusijos caras po di
džiajai revoliucijai ir kaip iš galiūno ir Dievo pateptinio liko bespėkis ir 
niekam netikęs mužikas. Antras veikalas Meilės Karštligė taipgi labai 
juokingas, nes pats vardas pasako.

Pertraukose lošimo bus monologų ir deklamacijų, taiposgi grajis la
bai juokingas ir gražus "kičinos orkestras.” -Be to bus dainų ir mu
zikos iki valiai, žodžiu sakant, kurie atsilar.kysit ant viršminėto vakaro, 
busite visi užganėdinti.

ĮŽANGA YPATAI: 1 vietoj — 50c.; 2 vietoj — 35 c.; 3 viet. — 25c.
Širdingai visus kviečia KOMITETAS.

NEGIRDĖTAS MJPIGINIMAS
Jr

I

dai-
TIK S 10.00

šitas laikrodėlis 10 akmenų viduriais, labai 
liai padarytas, Liuminois ciferblatu ir šviečian
čioms rodyklėmis, taip kad ir tamsoje galima 
matyti laiką. Nedidelis nesudaužomu stiklu- 
visur parduodamas po 815.00, pas mane galite 
gaut tik už $10.00 Y patingai gera proga karei
viams, nes jie tokius laikrodėlius kiekvienas tu
ri turėti. Siųsdamas orderi, paminėk, kokiais 
apdarais nori — juodais ar nikeliniais.

P. VALUKONIS,
255 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

I

I

II&

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

’ ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šakųų uuo vi- ] 
; šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu-| 
[ mutizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- ] 
! čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- 

gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- ‘' 
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daKtarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suččdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu (40)

100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS.

iI
j

■»

tži Aptieka So. Bostone 
ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

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

skanų ............................. 75c
Kraujo Valytojas.............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.06 
Nuo Reumatizmo .......... $1.00

25c
50c
20c
25c 

uo suirimo nervų........... 1.00
— 1.00 

50c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Mlauskas
PROVIZORIUS L

226 Broadway, Kampas c st So. Besti ų flass. į

l! J
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