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BliOSI, KAD INDIJONAI 
NESUVALGYTŲ VO- 

KIEČIŲ.
''fmeriiuotiems Suvienyto

se Valstijose vokiečių /sub- 
marino jurininkams prade
da jau ateiti iš Vokietijos 
laiškų nuo pažįstamų fF gi
minių. Tūli tų laiškų labai 
juokįngi, nes parodo, kokį 
paprasta vokiečių liaudis tu
ri supratimą apie Suvieny
tas Valstijas. Pavyzdžiui, 
viena moteris rašo savo vy
rui belaisviui Amerikoj ši
tokį laišką:

’Mes tikimės, kad tu grei-'1 • 1 - -

| True translation filed with the poat4. 
| master at Boston, Mass., oa Augustu 
[14, 1918,, as reąuired iy ihe Act ofi 
October 6, 1917. , J

i ' - ’ u

True translation filed wiih the post
master at Boston/Mass., on Aujįust 
14, ' 1918. as reųuired by the Act' of 
October 6, 1917.

' PRANAŠAUJA VAL
DŽIOS PERMAINĄ. 

RUSIJOJ.
y Kopenhagoj gaunami vo
kiečių laikraščiai atviri
prisipažįstu, kad Rusijoj a- 
teinąs didelis ‘ krizis. ;,Jie 
pranašaują, kad už kelių 
dienų Rusijoj galinti būt 
jau kita y aidžia, .
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BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 

KELIASI J KRON^ • 
ŠTATĄ.

Berlino ”Lokal Anzėiger” 
praneša, kad greitu laiku

Jąvų -------- .
•tūbjaus paliusuotas.

Užsienio ministerijos pa- 
sekretorius Ųord Robert 
Cecil, kalbėdamas apie Ang
lijos ambasadorių areštavi
mą, pasakęs:

”Jeigu ‘Maskvoje butų or
ganizuota. valdžia, tai su
prantamas dalykas, kad 
toks pasielgimas reikštų ka
re. Bet kadangi tenai nėra 
tikros valdžios, tai tuo tar-
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Archangelske sąjungininkai
• C 1 ‘ v ' • c'*

nuvertė ir areštavo Sovietu
v

finansi
nių ir pri^ffdftTmų įstaigų.
Bolševikų kariumenė 
išvaryta iš Archan
gelsko apieiinkės.

Apie užėmimą Archan
gelsko Anglijos karės vy
riausybė išleido šitokį paai
škinimą:

’Tšlipę 'Archangelske, są
jungininkų kariumenės bū
riai palei Vologdos geležin
kelį nuėjo į pietus ; nuo 
miesto. Ties Isarguerkų, 5 

' mylios i pietas nuo Archan
gelsko, rusų kariųųiehė su 
vokiečių pagelba * pradėjo 
priešintis; bet buvo nuvary
ta atgal ir pasitraukė Jinkui 
Obozerskaja, 70 mylių Ar
changelsko pietuose. ? Są
jungininkų kariumenė paė
mė kiek vokiečių karinės 
medegos.”

Užėmus sąjungininkams 
Archangelską, bolševikai 
persikėlę kiton pusėn Šiau
rės Dauguvos, bet 4 rugp. 
sąjungininkai pradėję šau
dyt Į tas jų pozicijas iš arti
lerijos ir privertę -juos iš te
nai da toliau trauktis.

Bolševikų spėkos, kurios 
taip lengvai buvo išvytos iš 
Archangelsko, susidėjo iš a- 

įpie 8,000 vyrų, tarp kurių 
buvę 1,500 - bolševikų, 400 
laplandų, 900 vokiečių ir 

15,000 darbininkų. Sąjungi
ninkai paėmę daugybę veži
mų, vagonų, Įvairių sande
lių ir dvi sunkiąsias batarė- 
jas.
Rusai areštuoja 
Sąjungininkų žmones.

Iš Amsterdamo 12 rugpiu
čio pranešama, kad Berlino 
”Lokal Anzeiger” gavęs nuo 
savo korespondento iš Mas
kvos žnių, jog rusai tenai 
pradėję urmu areštuoti vi
sus sąjungininkų tautų žmo
nes. Korespondentas rašąs 
tame laikraštyje taip:

”Kandangi anglai be ka
rės paskelbimo pradėjo imti 
Rusijos miestus ir šaudyt 
Rusijos piliečius, o ypač So
vieto narius, tai čionai pra
dėta areštuoti ir internuoti 
kaipo užstovus visus Angli
jos ir' Francuzijos piliečius, 
išskirus tiktai didelių šeimy
nų tėvus ir darbininkus.”

Londono "Daily Mail” ga
vo žinių, kad bolševikai are
štavo Maskvoj generali An
glijos konsulĮ Lockhartą ir 
šešis jo štabo narius, o taip
gi kelis francuzų diplomati
jos agentus.

Anot šito laikraščio, Ang
lijos užsienio ministerija pa
sakiusi, jog nesą jokio pama
to tikėti tų žinių teisingu
mui. buk Archangelske ang
lai šaudę Sovietų atstovus. 
Tiesa, girdi, Archangelske 
buvo šaudoma, kuomet ang
lai pradėjo tenai lipti, bet 
tai galėjęs būti vien tik at
sakymas i bolševikų šaudy
mą. Bet šiaip ar taip, o 
Lockharto areštavimas su
lyg tarptautinių teisių esąs 

_c____ lygus karės žingsniui.
Nacionalizacija transu Anglijos valdžia pareika-

* *
TAS REIŠKIA KARŲ, SA- iportac 

KU LENINAS.
Bolševikai areštuoja sąjun

gininkų ambasadorius.
’ , Amerikos konsulis Poole 
praneša iš Maskvos valsty
bės departamentui ’vVashin- 
gtone, kad Sovietų susirirr 
k%me Maskvoje Leninas pa- 
sdkęš, jo^ tarp sąjunginin
ku ir Rusijos valdžios prasi- 

ka^ės stovis.
> ^Sąjungininkų ambasado
riai paprašė Rusi j os užsie
nio ministerio čičerino pa
aiškinti, ką toksai Lenino 
pasakymas reiškia, čičeri- 
nas atsakė, jog tai da ne
reiškia ąpskelbimo sąjungi- 
rijnkanTs karės, o vien tik 
ruošimąsi prie apsigynimo 
karės, taip kaip vienu laiku 
Rusija gynėsi nuo Vokieti
jos užpuolimų.

Amerikos konsulio prane
šimas sako, jog sąjunginin
kų veikimą .Rusijos šiaurėje 
bolševikai tikrai skaito ka
rės aktu.

J «. » ■ *' • . • i

Sąjungininkai užima 
Archangelską.
f Valstybės departamentas 

gavo dabar žinių, kad bolše
vikai, išgirdę apie išsodini- 
rną prie Onegos sąjunginin
kų. kariumenės, reikalavo 
pasiaiškinimo,, su kokiu tik
siu tas daroma.

Sąjungininkų orlaiviai tuo 
tatpu pradėjo mėtyt Į Ar
changelsko miestą savo

i

I

propagandos lapelius. Bol
ševiku kariumenė tuomet iš 
miesto pasitraukė ir neužil
go inėjo sąjungininkų spė
kos. Anglų, francuzų ir a- 
iberik<onu konsuliai, kurie 3 
rugpiučio buvo tenai areš
tuoti ”del apsaugojimo,” a- 
tėjus sąjungininkų kariu
menei likos paliuosuoti.
Organizuojama nauja 
šiaurės valdžia.

Susidariusi Archangelske 
nauja šiaurės valdža or
ganizuoja įvairius savo sky
rius. Anot gautų Mashing- 
tone žinių, ji paskelbusi jau 
ir savo programą, kuris e- 
sąs šitoks:

1. Paskyrimas vyriausio
jo Rusijos kariumenės ir 
laivyno vado.

2. Panaikinimas visų So
vieto valdžios organų (įstai
gų) ir areštavimas visų So
vieto komisarų.

3. Paskyrimas naujos 
valdžios iš trijų komisarų 
gubernijoms ir pavietams.

4? Atgaivinimas munici- 
palių (miestinių) valdžių ir 
žemietijų.

5. įgaliojimas lokaiės sa
vivaldybės organų kontro
liuoti maisto priestatymą ir, 
kiek reikalinga, palaikyti 
esamas organizacijas, tik 
apvalyti jas nuo bolševikiš
ko elemento.

(5. Atgaivinimas 
teismų.

7. Atgaivinimas 
racinių draugijų, darbinin
kų unijų ir organizacijų to
limesniam karės tęsimui.

8. 1

senųjų

ko-ope-
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October 6, 1917.

Finų Buržuazija nori
Vokiško Karaliaus.
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Dabartiniai Finliandįjos 
valdonai yra pasiryžę įsteig
ti monarchiją. * nežiūrint, 
kad visa šalis tam griežtai 
priešinga. Dabartiniam

Alijantai neduoda vo-
♦ ' - 11

pu jokių žingsnių linkui boi-.Rinliandijos .Seime vra tik-
ševikų-.Ąebus daroma?

X ‘_ • ■

Anglija sulaikė 
bolševikų atstovą.

Iš Londono pranešama, 
kad atsilygindama už areš
tavimą Britanijos konsulių 
Maskvoje, Anglijos valdžia 
sulaikė Londone bolševikų 
atstovą Litvinovą. Jis esąs 
padėtas po policijos priežiū
ra. Tiesioginio susinėsimo 
tarp Londono ir Maskvos ja. 
nesą; hes komunikaciją teie- dokumentu 
grąfu bolševikai sustabdę, buržuazija ir sako dabar.

.■>
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tai 102 atstovų, vietoje 200, 
ir tarp jų tiktai vienas socia
listas, nes kiti jau areštuoti. 
Bet ir šitaip Seimą "išva
lius,” buržuazinė valdžia da 
neturi jame reikalingos sau 
didžiumos balsų. Todėl ji 
susijieškojo įstatymą da.nuo 
1772 metų, kuomet Fihlian- 
dija buvo po Švedijos val
džia. Sulyg to Įstatymo, Fin- 
liandija turi būt monarehi-

Taigi šituo supelėjusiu 
• pasiremdama.

t

Mečiams ne atsikvepL
*» ’ --------------- : ' i.

f dvi dienas sąjungininkai 
nuėję 20 mylių.

PAĖMĖ 7v,U00 BELAIS-I
VIŲ ir 1,000 ARMOTŲ^fj 

Vokiečiai vis traukiasi atgal.
Nors Vokiečiai traukia vis 

naujų rezervų ir visomis 
jiegomis stengiasi sąjungi
ninkų armijas sulaikytų 
bet amerikonų, anglų ir. 
francuzų pulkai be paliovos 
eina pirmyn ir, spaudžia ■ 
priešininką nuo Sonios upės 
iki Oise.:"

Sąjungininkų laimėjimai 
labai dideli. Driešinirtkas 
traukiasi greitai ir betvar
kėj?'. • > -•

Kaip smarkiai sąjunginin
kai eina pirmyn, tai parodo — - - - . į. ■ ,

• * : . *

Rugpiučio 10 d. 9 valandą ‘

tu laiku sugrižši Vokietijon, bolševikų valdžia bus per- 
Meš labai tavęs gailimės :ir'kelta iš Maskvos Į Kronšta- 
kas diena meldžiamės, kad su Tn^Ėu įau
Amerikos indijonai tavęs 
nesuvalgytų ar kaūboisai 
nepakartų.

tau nuo galvos odą, ; tai tu 
pirma šaukis prie Amerikos 
karaliaus. Ąr jis taipgi in- 
dijonas?’.’ . •, :

REIKALAUJA $24,000 ? 
TAKSU Iš PREZI- 

< DENTO.
Norima, kad federaliai tei
sėjai irgi mokėtų mokesčius.

i Washington. — žemesnio
jo’kongreso buto komitetas 
budams: ir priemonėms nu
tarė, —kad prezidentas Wil- 
sonąs’irgi turį užmokėti sa
vo dali karės reikalams. Su
lyg dabartinio turtų apmo- 
kesciavimo, prezidentui iš
puola mokėti $24.000, taksų.

Norima apmokesčiuoti ne 
vien tik prezidento algą, bet 
reikalaujama, kad vy
riausiojo teismo teisėjai ir 
valstijų valdininkai taip-pat 
mokėtų taksas. ”Šalis rei
kalauja,-kad nuo taksų nie 
kas nebūtų paliuosuotas,” 
oasakė komiteto pirminin
kas Kitchin.______
PRAŠO SUAUGUSIŲ NE- 

VARTOT CUKRAUS.
Massachusetts maisto ad

ministratorius Henry Endi- 
cott išleido i visuomenę pra
šymą. kad suaugusieji vy- 
’-ai ir moteris bent per du 
mėnesiu nevartotų cukraus, 
nes kitaip jo gali pritrukti 
mažiems vaikams. Nors su
lyg Įstatymų kiekvienas 
žmogus turi teisę gauti du 
svaru cukraus i mėnesį, bet 
abejojama, ar galima bus 
gauti nors kiek.

Mes labai tavęs gailimės *ir

tenai'. Kartu su valdžia bu
sią perkelti Į Kronštatą ir 
politiški kaliniai — kontr-

”Jeigu jie norėtų nulupti revoliucionieriai.

BOLŠEVIKAI PUOLĄ,
x-j Jei tikėti į telegramoms, 
! tai Sovietų organas ’Tzvies-

tija” rašo, jog daugelyje šie faktai: 
miestų prasidėjusi r j jau P " 
kontr-revohucija. Bolševi- iš ryto jie paėmė- įhiestą 
kų Sovietą! tose vietose esą 
.jau nuversti, o jiŲvieton esą 
pastatyti • menševikų arbą

• i ?• • > • i • \ • -j |

kad Finliandiją privalo išsi
rinkti sau karalių. Ji už- 

i miršo, kad nuo to laiko, 
kaip tas įstatymas buvo 
Švedijos padarytas, Finlian- 
dija buvo jau po Rusijos 
valdžia ir todėl jis senai jau 
miręs; negana to, Finliandi- 
jos Seimas pernai vienbal
siai apskelbė Finliandija 
respublika. .

Atidarydamas Seimo po
sėdi pereitą ketvergą pir
mininkas prisipažino, kad 
1772 metų Įstatymo dabar 
pritaikyt jau negalima, te
čiaus neturint nei konstitu
cijos nei kitokių Įstatymų, 
reikia, girdi, ruoštis prie 
karaliaus rinkimų. Nerei
kia nei sakyti, kad tuo ka
ralium turi būt vokiečių 
princas. Taip dalykams 
stovint, Finiiandijos žmonės 
pradeda nerimaut.

Rusija jau apskelbusi 
Anglijai karę.

Anot Stokholmo žinių, 
Berlino ”LokaĮ Anzeiger” 
praneša, kad Rusijos val
džia paskelbusi, jog tarp 
Rusijos ir Anglijos jau esąs 
karės stovis.

Petrogrado .”Pravda” sa
ko, kad Rusja turi susivie
nyti su Vokietija ir kariau
ti prieš bu\msius savo są
jungininkus.

Karė6 ministeris Trockis 
išleidęs aplinkraštį apskelb
damas anglus, ’franeuzus ir 
čeko-slavus Rusijos 
šais.
Leninas nusiuntė 
ultimatumą Japonijai.

Londone gauta iš Mask
vos žinių, kad Rusijos val
džia mananti apskelbti Ja
ponijai karę. Tiesa, Leni
nas tokiam žingsniui nepri
tariąs, tečiaus manoma, kad 
Rusija ”bus priversta ap
skelbti karę nežiūrint to 
fakto, kad liaudis yra prie
šinga kiekvienai karei.”

Kopenhagoj gi gauta iš i 
Petrogrado žinių, kad bolše-Į 
vikų organas ”Pravda” pa-1 
skelbęs, jog po triukšmingo 
kareivių ir darbininkų dele
gatų posėdžio Leninas pa
siuntęs Japonijai uiti matu-minusi mę ou 
mą dėl japonų įsiveržimo Si- pasižadėdama sudaryti 
bire. Ultimatumas b”1---- ..
vęs Įteiktas Japonijos kon- 
suliui Maskvoje.

prie-

VOKIEČIAI REIKALAU
JA Iš LIETUVOS 500.000 

KAREIVIŲ.
Iš Londono 12 rugpiučio 

atėjo šitokia telegrama:
Lietuva yra viena tų smul

kių šalių, kurias vokiečiai y- 
ra pasiryžę '‘globoti’’ sa
viems reikalams. Sakoma, 
kad dabar jie pasiūlę vienam 
Lietuvos didžiūnų karūną 
bet Lietuva uz tai turinti pa 
daryti militarinę sutarti, 

i ir 
bu- apginkluoti 500,000 kareivių

armiją šalies apgynimui.
Matyt, šitais kareviais no

rima sustiprint vokiečių ar
miją, tai]) kad generalis vo
kiečių štabas galėtų pavar
toti juos saviems tikslams.

Kaip rodos, Lietuvos naci
onalistų partijos vadai nela- 

ibai tiems pasiūlymams pri
taria.

UKRA1NOJ LIEJASI 
KRAUJAS.

Buržuazijos pakviesti vo
kiečiai degina kaimus 

ir skerdžia žmones.
Visos žinios liudija, kad 

sukilimas Ukrainoj prieš 
vokiečius kas diena vis au
ga ir auga. Kijevo ir Polta-' 
vos gubernijose dabar tik-) 
ras sūkurys.

Vokietija slopina sukili
mą geležine ranka. Kaize- nijoj, netoii Sibiro sienos, 
rio ulonai užpuldinėja ant čeko-slovakai paėmė Ekate- 
minių, skerdžia žmones ir rinburgo miestą. Dėl šitos 
mindžioja arkliais. i priežasties bolševikų spau-

Kaimiečiai išplėšė didelius da muša didelį lermą. ”Prav- 
magazinus su skiriamais vo- da,” pavyzdžiui, sako, kad 
kiečiams kviečiais. Vokie- čeko-slovakų pavojus plati- 
čiai išdegino daugybę kai- naši kaip tvanas ir kontr- 
mų. Tūkstančiai kaimiečių revoliucijos judėjimas auga 
esą išskersta. su kožna diena.
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ČEKO SLOVAKAI PA

ĖMĖ EKATER1N- 
BURGĄ.

“Moskovskija Izviestija” 
praneša, kad Permės guber- 

Kaize- nijoj, netoli Sibiro

ARTI 1,500,000 AMERIKO
NŲ FRANCUZIJOJ.

Kas mėnuo siunčiama po 
250.000 kareivių.

VVashington. — Generalio 
štabo viršininkas gen. 
March pranešė senato ka
rės reikalų komitetui, kad 
Amerikos kareivių Francu
zijoj yra arti 1,500,000. Kas 
mėnuo nusiunčiama po 250,- 
000 vyrų.

PAĖMĖ VOKIEČIŲ GE
NEROLĄ BE KELINIŲ.
Londone gauta žinių, kad 

per paskutinį italų ofensy
vą. Albanijoj vienas vokie
čių generolas ir keli oficie
riai buvo taip netikėtai už
klupti, kad juos paėmė ne
laisvėn tik su apatinėm keli
nėm.

I

tija” rašo, ;
miestų prasidėjusi r’jau

Montdidier, o. vakarė tą pa
čią dieną franeuzai buvo 
jau ties Elincourtu, 10 mylių 

vidurinių ' socialistų ’ Sovie-1 į pietus nuo Montdidier, ir 
tai. " Kaząniuje bolševiku ' vis ėjo pirmyn.
vadas Olšinskyj likos už
muštas, o Novgorodo ir Ria- 
zanės gubernijose buvęs di
delis kraujo praliejimai 1 

• ‘ f

MASKVA JAU SOCIAL- 
REVOLLŲC10NIERIŲ 

RANKOSE.
Vokiečių ambasadorius 

Hell’ferich pranešė bolševi
kų valdžiai, kad jis kelsis su 
savo ambasada i Pskovą,nes 
jis bijąs, kad Maskvoj jo Ne
užmuštų. Tokį nutarimą ji
sai padaręs dėlto, kad social- 
revoliucionieriai išleido pro
klamaciją, kad Maskvoje jie 
tuojaus pradės vartoti tero
rą. Petrograde esą tas pats, 
todėl vokiečiai pasirinko 
Pskovą.

Berlino ”Vossische Zei
tung” sako:

"Perkėlimas vokiečių am
basados iš Maskvos į Psko
vą truputį jau apšviečia po
litinę situaciją rytų fronte. 
Ambasadorius Helfferich 
išvažiavo pirm ambasados, 
nes bijojo, kad jottenai ne
nužudytų.

"Kokį dalykų stovį jisai 
rado Maskvoj, tai galima 
jau suprasti iš to, kad So
vietų valdžia paliuosavo jį 
nuo pareigos sudėti oficialę 
vizitą atvažiavus ir. įteikti 
savo mandatą.

"Maskva dabar yra prie
šingų vokiečiams elementų 
ir kairiųjų social revoliucio- 
nierių rankose. Tas parodo, 
jog bolševikų . viešpiatavi- 
mas Maskvoje baigiasi, ir 
ne vien tik Maskvoje, bet di
desnėj Rusijos dalyje, jei ne 
visoj valstybėj, las parodo, 
kad Vokietijos politika ry
tuose nenusisekė.’’

t

LOUIS1ANA PRITARIA 
BLAIVYBEI.

Louisianos valstija užgy- 
rė Suvienytų Valstijų kons
titucijos priedą, kuris reika
lauja įvedimo visuotinos 
blaivybės.

c '-J'-’ f*1 <
Tas reiškia, kad į dvi die-i 

ni sąjunginnkai nuėjo : pir
myn daugiau kaip 20 mylių.

Į tą laiką jie paėmė dau
giau kaip 40,000 belaisvių. 
Daug tūkstančių vokiečių 
buvo paimta su Montdidier 
miestu?ir paskui einant to
liaus.

Tarp paimto grobio są
jungininkams teko daugiau 
kaip 400 sunkių kanuolių.

Vėliausios telegramos sa
ko, kad sąjungininkai paė
mė jau 70,’>00 belaisvių, 
1,000 kanuolių ir lO.OvO kul
kas valdžių.

KYNAI ATMETĖ POPIE
ŽIAUS PAS1UNTINJ.

Vatikano atstovas buvo kai
zerio junkerių kamaiotas.
Pekinas. — Popiežius pa

skyrė prie Kynų valdžios o- 
ficiali savo atstovą, Petrei- 
lį. Bet kada tas popiežiaus 
atstovas atvyko Pekinan, vai 
džia jo nepriėmė, nes jis e* 
sąs asmeniškas vokiečių ad
mirolo Ilintze draugas.

| SĄVAITĘ SUNAIKINTA
98 VOKIEČIŲ ORLAI

VIAI.
Anglų sugadinta 32. žuvo 17. 

imant visus karės frontus, 
pereitoj sąvaitėj išviso 92 
’-okiečių orlaiviai buvo su
naikinti, o 36 sugadinti. An
glai neteko tiktai 17 skrai
domų mašinų; 32 buvo su
gadintos.
AMERIKATURI PASTA
TYT 4,500,000 KAREIVIŲ 

ARMIJĄ.
vVashington. — Generalio 

štabo viršininkas paaiškino 
senato komitetui, kad Ame
rikos kariumenės progra
mas reikalaująs, kad 80 di
vizijų butų nusiųsta Fran- 
cuzijon, o 18 divizijų butų 
namie. Tos 98 divizijos reiš
kia 4,500,000 vyrų armiją, iš 
kurių daugiau kaip 3.500,- 
000 turi būt Francuzijoj.
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D APŽVALGA
KLERIKALAI BIJOSI 

LAISVAMANIŲ,
So. Bostono "Darbinin

kas” 86-tam numeryje mu
ša termą dėl to baisaus pa
vojaus, koksai gręsia kleri
kalams iš laisvamanių pusės. 
Apie tą pavojų švento Juozo 
brostvininkų organas paty
rė iš laisvamanių-klerikalų 
pasikalbėjimo. Šitą pasi
kalbėjimą klerkalų lakraštis 
aprašo taip:

"šiomis dienomis viename 
Amerikos didmiestyje įvyko 
indomus pasikalbėjimas kata
likų ir laisvamanių inteligen
tų. Juosius sukvietė į viešbu
tį tūlas geraširdis vienybės ša
lininkas. Tarp laisvamaniu 
buvo ten ir D-ras J. šliupas. 
Katalikai kaltino p. Šliupą, 
kam jisai savo prakalbose 
šmeižia vyskupą Karevičių, ku
nigus, katalikų Tautos Fondą; 
kam jisai erzina Amerikos lie
tuvius katalikus ir kam tokiu 
būdu ardo ir griauna sutartiną 
darbą tarp lietuvių Lietuvos 
laisves išgavimui. P. šliupas 
privedžiojo neva faktus, ku
riuos jisai turįs ir kuriais re- 
miąsis. Kiti laisvamaniai — 
vieni kaltino p. šliupą, kiti (di
delė didžiuma) jį teisino. Daug 
prikalbėta, daug prisiginčyta. 
Karštyje buvo pasisakyta vie- 
nas-kitas dalykas, kuris gal ir 
buvo manyta tūlą 
slėpti.

"Iš laisvamanių 
aiškėjo šitai kas. 
Europoje tūlame 
susirinkime (be abejo laisva
manių) buvę nutarta griežtai 
atskirti busimoje laisvoje Lie
tuvoje Bažnyčią nuo valstijos. 
Tasai atskyrimas apsireiškiąs 
visų-pirma tuo, kad mokyklo
se nevalia busią išguldinėti ti
kybos. Jei kunigai norėsią 
mokinti vaikus tikybos, tai tą 
galėsią padaryti bažnyčiose, 
priruošdami vaikus prie išpa
žinties ir prie komunijos. Mo
kyklas steigsianti ir užlaiky
sianti valstija, ne pati visuo
menė.

"Netrukus busiąs Lietuvos gipte, iŠ namų nevalios, 
valdžios įsteigtas Lietuvos u- „
niversitetas. Jei kunigai no-į Egipte? Kada juos Dievas 
rėsią turėti tame universitete' vedė iš tos "namų neva

lios?” Tegul pasako kleri
kalai.

Kas skaitė "šventąjį raš
tą," tas žino, kad šituos 
"Dievo prisakymus” Mai- 
žius nukalė žydams, o ne lie
tuviams; žydai buvo me- 
namoj Egipto nelaisvėj, bet 
ne lietuviai. *

Ir šitas žydiškas pasakas, 
kurios su lietuvių reikalais 
nieko btndra neturi, kleri
kalai kiša vis pirmon vieton. 

Ir taip elgdamiesi tie be
gėdžiai turi da drąsos saky
ti, kad kiti neprivalą savo 
įsitikinimų į Lietuvos reika
lus kišti. Da daugiau. Jie 
tiesiog rengiasi į karę prieš 
tuos žmones, kurie nenori, 
kad tos žydiškos pasakos bu
tų išguldomos Lietuvos mo
kyklose. Tik klausykit, 
kaip šaukia So. Bostono kle
rikalų organas:

’T) Musu visuomenė stovi 
akyvaizdoje sunkios kovos su 
lietuviškąją laisvamanija už 
Lietuvos jaunųjų kartų auklė
jimą. Laisvamani ja dės visas 
pestangas, kad panaudojus 
Lietuvos mokyklas, kaip že
mesnes, taip augštesnes — 
Lietuvos atkhtalikinimui.

”2) Į tą kovą mes, lietuviai 
katalikai jau rimtai turime 
ruoštis.... I

”3) Turime rimtai pradėti 
mobilizuoti savo pajiegas pa
rėmimui augs tosios katalikų 
mokyklos Lietuvoje, kuri, ro
dos, tenai bus būtinai reika- 
linag. D-ras šliupas giriasi tu
rįs kaip ir ingaliojhną sužinoti 
visus tinkamus kandidatus į 
profesorius Lietuvos universi
teto. Daug jau surašęs. Ra
šąs tiktai diplomatus, baigų-'

laiką dar

kalbų pa- 
šią žiemą 
inteligentų

jvarė klerikalams didelį kin
kų drebėjimą. Minėtasai jų 
organas sako:

"Musų tautoje dedasi taip, 
, . kaip to pageidauja tie. kurie 

nori kitais valdyti jų nesutiki
mais pasinaudojant. Išrodo, 
kad mums nereikia, kad kiti 
mus dalintų, mes patįs pasida
liname ant tiek, kad nesudaro
me vieno tautinio fronto prieš 
musu kaimyniškus priešinin- 
ku»— Ima aiškėti, jog tautie- 
čiai-laisvamaniai... pirmoje 
vietoje stato laisvamanybę, o 
antroje tautos reikalus. Du sy
kiu laisvamaniai tą aiškiai jau 
yra parodę — rengiantis prie 
Lietuvių Dienas, kuomet jie 
griežtai ' pareikalavo lygaus 

■narių skaičiaus komitete, ir 
šiemet Visuotiname Seime, 
kur jie dėl maldas gatavi buvo 
atsižadėti Seimo ir jau Seime 
dėl maldos gatavi buvo su
griauti Seimą."

Mums čia nerupi tautinin
kų pozicijos apgynimas. Vis
kas, kas mums rupi, tai tik 
logiškoji šito klausimo pusė.

Jeigu tautininkai negerai 
elgiasi statydami pirmoje 
vietoje laisvamanybę, tai 
kokiuo budu galima patei
sinti klerikalus, kurie pir
mon vieton bruka tikėjimą?

Laisvamanybę sutinka 
bent su gadynės dvasia; ji 
eina kartu su žmonijos pro
gresu; ji, galima sakyt, yra 
ateities idealas.

Tikėjimas gi yra tamsių
jų gadynių liekana, atgyve
nęs savo laikus prietaras ir 
prieto da prieštarauja mok
slo patyrimams.

Negana to, katalikų tikė
jimas yra svetimas lietuvių 
tautai dalykas. Jis yra at
neštas iš Palestinas, žydų 

i žemės, ir varu lietuviams 
įbrauktas. Net juokas ima, 
kada klausai, kaip lietuvis, 
niekados Egipte nebuvęs, 
kalba katalikiškojo Dievo 
dešimtį prisakymų: "Aš es
mi Viešpats Dievas tavo, 
kursai išvedžiau tave iš E- 
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Kada gi lietuviai gyveno

teologijos fakultetą, tai galė
sią jį turėti. Svietiškiai inte
ligentai nesikišsią Į to fakulte
to reikalus ir jų tvarkymą. Bet 
užtat kunigai nebusią prileisti 
prie kitų fakultetų tvarkymo 
ir neturėsią ten jokio balso... 
Laisvamaniai labai indomavo 
sužinoti, kokia esanti nuomo
ne tuose klausimuose katalikų 
veikėjų. Kada šie atsakė, jog 
jie linksta į tai, kad pati vi
suomenė steigtų liuosai mo
kymas, panašiai kaip yra Švei
carijoje, pi kad valstija tik lė
šas parūpintų ir prižiūrėtų jų 
lietuviškumo — laisvamaniai 
parodė didelį nepasitenkinimą 
tokiu klausimo rišimu. Be to 
jie pridūrė štai kokią indomią 
mintį: girdi, pirma jie, laisva
maniai, turį susitarti su katali
kų veikėjais dėl mokyklų stei
gimo, dėl universiteto reikalų, 
o paskui tik jie galėsią dirbti 
išvien su katalikais Lietuvos 
laisvės reikalais. Jeigu to su
sitarimo dėl mokyklų nebusią, 
tai jie negalėsią nuoširdžiai 
dirbti išvien nei Lietuvos lais
vės reikalais. Kovojant dėl 
laisvos Lietuvos reikią pirma 
žinoti, kokia ta laisva Lietuva 
busianti ir kaip ji tenai bu
sianti sutvarkyta. Katalikai- 
gi tvirtino, kad nors tie klau
simai ir yra labai svarbus, ir 
juos laikas jau pradėti kelti, 
bet skirtumas pažiūrų tuose 
klausimuose neprivalėtų ardyti 
visų lietuvių vienybės kovoje 
už Lietuvos laisvę, kuri juk 
visiems lygiai reikalinga, ži
noma. prie bendrų išvedimų ne
buvo prieita. Išsiskirstė visi 
likdami prie savo nuomonių.”

Nors nieko nenutarta, te
čiaus šitas pasikalbėjimas

sius augėlesnius mokslus. Ku-Įnėmis, kurie remia Vilniaus j Bet toks chamiškas "Gar- 
mgų. žinoma,, nerašąs, nes gal Tarybą, kurie užgiria vys- so” atsakymas visgi da ne
tik vienas-kitas tarp jų atsira- J  " --- —u------- i—•—  j_

siąs su daktaro laipsniu. Mes kūne dabar jau grą’sina ne-, vimo atskaitos.
čia nejieškosime profesorių įsiteisia "savo” Lietuvon so- galėjo aukauti ar neaukauti, 
augštajai katalikų mokyklai, cialistų, kurie bijosi pačių'tai jos dalykas; bet kunigų 
Pmfourkrin ian nriera- _ novai era wa no vari irt »rioiwx_

kupo Karevičiaus politiką, paliuosuoja kunigų nuo da- 
■- -3-1— "Tėvynė"

Profesorių jau nemaža priga- žmonių apsisprendimo — 
mino ir dar daugiau prigamins vienu žodžiu, SU reakcionie-
ateityje Vakarų Europos uni
versitetai. Musų gi' Amerikie
čių vyriausioji priedermė bus 
materiališkai paremti Tėvynės 
katalikų pastangas.”

Šitos klerikalų tirados aiš
kiausia parodo, kad be jų 
kromelio Lietuvos žmonės 
gali lengvai apsieiti. Nes 
jeigu tikėjimas tautos gyve
nimui butų neišvengiamai 
reikalingas, tai argi reikėtų 
daryti tokias desperatiškas 
pastangas, kad jį toj tautoj 
palaikius? Jeigu bažnyčia 
ištiesų butų pastatyta ant 
tokios "uolos, kurios nei 
pragaro vartai nepergalės," 
tai argi reikėtų kunigams 
taip bijotis laisvamanių, kad 
jie neapverstų tos bažnyčios 
augštvn kojomis?

riais ir "kramolos malšin
tojais” mes niekados eiti iš
vien negalime.

Mes einame su darbinin
kais, o jie — prieš. Mes sto
vim už demokratinę Lietu
vos respubliką, o jų vien
minčiai Lietuvoje kviečia 
kaizerio junkerius į Lietu
vos karalius. Todėl tarp 
jų ir mus gali būt tiktai ko
va, o ne bendras darbas. -

pareiga yra parodyt visuo
menei, kur jie surinktus nu
kentėjusiai Lietuvai pini
gus padėjo. ‘

ĮVYKO

D-RAS ŠLIUPAS VEIKS 
SU "D-RLT BIELSKIU.
"Naujienos" praneša, kad 

ta slaptoji klerikalų ir tau
tininkų konferencija, apie 
kurią kalba. "Dar-kas,” bu
vusi Chicagos mieste, ir kad 
kaikuriub9e dalykuose jie 
susitarę yeikti išvieno.

"Naujienos," paminėju
sios klerikalų organo pra
nešimą, sako:

"Tas didmiestis, kuriame į- 
vyko augščiaus aprašytasai 
tautininkų ir klerikalų pasikal
bėjimas. tai — Chicaga.

"Tautininkai su klerikalais 
nesusitaikė mokyklų klausime, 
bet jie susitarė veikti išvien 
Informacijų Biure, Washing- 
tone; ir Dr. šliupas jau nuva
žiavo darbuotis kartu su ’Dr.’ 
Bielskiu ir Sčesnuliu.

"Ir tai po to. kaip šliupas 
savo prakalbose daugelyje vie
tų pasakė, kad tarpe Amerikos 
lietuvių gali gyvuoti tiktai 
dvi srovės: kairieji ir dešinie
ji. Susidedamas su klerika
lais. jisai patapo dešiniosios 
armijos kareiviu."

Tą patvirtina ir tautinin
kų spauda. Ji pasitiki, jog 
Šliupas su klerikalais "mo
kės gražiai ir gausiai pasi
darbuoti."

"Naujienos," rašydamos 
apie tai kitam numeryje, sa
ko:

"Amen. Su malda pradėta
sai New Yorke darbas eina, 
kaip ant sviesto, pirmyn. Kle
rikalai su tautininkais tveria 
bendrą 'pildomąjį komitetą’ 
ir gražiai veiks 'Lietuvos ne- 
prigulmybės’ reikalui. Balu- 
tinė-širvydinė frakcija, stojan
ti už vienybę su klerikalais, 
tuo budu paėmė viršų tauti
ninkų partijoje.

"Mes tuo šiandien nesistebi
me. Butunie stebėjęsi dveje
tas savaičių atgal; bet dabar 
ne. Turėjome progos įsitikin
ti, kad p. šliupas visai nepasi
darė pažangesniu žmogum, be
važinėdamas po Europą., Kai
rieji tautininkai be reikalo mė
gino panaudot jo autoritetą 
savo pozicijos sustiprinimui.

’ P-nas šliupas nemano, kad 
Lietuvai reikia dar apsispręst. 
Jisai neskaito Lietuvos Tary- 
bos vadų politikos kenksminga 
Lietuvos laisvei. Jisai pikti
na0! net viešu klerikalų išsiža
dėjimu kum Bartuškos. Jisai 
džiaugiasi, kad ccntralių šalių 
vadžios (tarp jų ir turkų sul
tonas) ’jau pripažino’ Lietuvos 
'nepriklausomybę.’

"žodžiu, Lietuvos laisvės’ 
klausime buvusis laisvamany- 
bės apaštalas niekuo nesiski
ria nuo viso klerikališkojo Syn- 
hedriono. Kodėl tad neaidar- 
buot jiems ’gražiar kartu?

"Na, ir tegul darbuojasi su 
Dievo pagelba. Musų-gi obal- 
sis, kaip buvo taip ir tebėra: 
’PrieŠ kaizerizmą, prieš kleri
kalizmą ir prieš jų talkinin
kus!’ ”
Tos pačios nuomonės yra 

ir "Keleivis.” Su tais žmo-

nUšIŲ IŠGANYMAS, CE
RATAI IR KITI TA VOR AI.

Lietuviai maža težino a- 
pie misionierius, kurie plati
na "dievo žodį" tarpe stab
meldžių Afrikoje, Azijoje, 
Australijoje ir pietų Ameri
koje.

štai, viena žinių agentū
ra praneša, kad vienoje tik
tai Chinijoje yra 5,000 Ame
rikos misionierių, skelbian
čių dievo žodį geltonajai ra
sei. Tiems misionieriams 
užlaikyti reikia labai daug 
pinigų, reikia, stačiai kal
bant, milionų. Kasgi sudeda 
tuos pinigus? Žinoma, visų- 
primiausia tie, kurie turi ge
rą širdį. Bet užvisdaugiau- 
sia misionierius palaiko ka
pitalistai — įvairios kom
panijos.

Štai, pasiklausykite, ką 
rašo viršui suminėta žinių 
agentūra:

"Daugelis žymesnių Ameri
kos biznio firmų, kurios turi 
reikalus su Chinija. jau daug 
kartų persitikrino, kad misio
nieriai neša didelės naudos plė
tojimui Amerikos prekybos. 
Viena didelė Chicagos firma 
kuri siuntinėja prekes į na
mus per pačią, užsiėmė tuo 
bizniu ir bizny jai dau
giausia p? dėjo misionieriai. 
Tie, kurie nori pažeminti mi
sionierių nuopelnus, žeidžia A- 
merikos idealus... Jeigu aš bu
čiau Amerikos biznierius, tai 
visųpirmiausia rūpinčiaus, 
kad kiekvienas misionierius 
turėtų mano biznio firmos ka
taliogą. Misionierius, prie 
progos, galėtų patarti ar para
ginti savo draugą chinietį nu
sipirkti naują siuvamą maši
ną, automobilį ar amerikoniš
kas kurpes...”

Dūšių išganymas ir... ame
rikoniškos kurpės! Kaip tai 
gražiai skamba. Nuo velnio 
gelbėjimas ir siuvama maši
na ! Kokia čia idilija!

Socialistams nebenaujie- 
na, kad. krikščioniški misio
nieriai yra kapitalo bernai 
ir tai netik Chįnijoj, o ir vi
sur kitur. Religija šiandien 
įvelta į andelį, į turgą, į rin
ką. Davatkos bepoteriauda- 
mos nei nežino, kad iš jų 
maldų ir skatikų vejama 
virvė supančioti civilizaci
jos posūniams. —"Laisvė”.

NESIPRAVARDŽIUOTI,
TAI SKRIAUDA.

Vienas klerikalų organas 
aimanuoja, kad tautininkai 
vis jiešką prie klerikalų 
priekabių, nežiūrint, kad — 

"Katalikų visuomenės spau
da nuspendė jų nepravard
žiuoti, neužgaulioti. Dėl šio 
svarbaus momento nusileido ir 
tai su skriauda pačiai sau."

Vadinasi, nesipravard- 
žiuoti, tai kuniginei dorai 
skriauda.

Trumpa ir aišku!

I

nčios nuomonės yra 
leivis.” Su tais žmo-

Įvyko.
Įvyko tas, ką lengva buvo 

numanyti. Tas, kas 23 kovo 
dieną pasidarė Lietuvos a- 
teities reikalu — nėra, priė
mus imperialinę taiką, ne
tikėtumo dalykas. "Taikos" 
darymu vokiečiai. formaliai 
pirko Lietuvą. Ir tik dienų 
reikalas buvo paskelbti tą 
nupirktąją šalį tokia, kokia 
ji dabar jau yra.

Ir Vokietijos valdžios kan
cleris, kaizerio įsaky tas, tą 
padarė. Jis paskelbė Lietu
vą laisvą ir nepriklausomą 
esant. Šitą darydamas, ji
sai remiasi Lietuvos Tary
bos (Vilniuje) nutarimu, pa
skelbtu 11 gruodžio 1917 m. 
Taryba tada pasisakė, jog 
ji "stoja už amžiną, tvirtą 
sąjungą tarp Lietuvos vals- 
.ybės ir Vokietijos," ir "tal
kos derybose... prašo Vokie- 
:ijos imperijos padėjimo ir 
apsaugos," už ką "toji są
junga ypač bus vykinama 
kariumenės ir susinešimo 
konvencija, muitų ir pinigų 
bendrumu.”

Štai kokias mintis reiškė 
a Taryba — tas Vokiečių 
■aradotkas, kyšis lietuvių 
"tautai” — jau pernai metą, 
štai kame pradžia to darbo, 
kurį pabaigė kancleris savo 
rodžiais, atkartojusiais Ta
rybos žodžius. Klerikalai, 
Ivarininkai, tautininkai — 
aažaboti vokiečių imperialis- 
jų grobiamais įnoriais — y- 
-a ėję 
gausiai mėgindami visas Į
galimybes” — ”[ 
prie Vokietijos." Ėjo, ėjo —• 1 • -- - - “ - žilojo, 
nonijo akis, šaukdami baž
nyčiose, šucmanuotuose su
trinkimuose ir net Revoliu-

se ' Dievui ir vokiečių tautai, 
kuri nelyginamai daugiau 
duoda, negu užtai iš jos rei
kalauja."

Tedėkoja jie kaizerio žo
džiais: "Dievas yna galingai 
padėjęs; tegu jis padeda ir 
baliaus!”

Musų gi uždavinys — tas- 
pat: griežta kova su tais, 
kurie šitai prirengė ir pada
rė.
- Įvyko. — Semkime šitame 
fakte juo didesnio pasišven
timo savo kovos tikslams. 
Teįpila Į musų širdis keršto 
ugnies "nepriklausomybės" 
paskelbimas.

Įvyko: — visi į darbą!
Įvyko...— Revoliucijos ne

išvengiamas būtinumas Lie
tuvoje.

Tegyvuoja Ji!
A. Iešmantą. 

(Iš "N. L.").RUSIJOS LIETUVIAI PA
SMERKIA LIETUVOS 

TARYBĄ.
Šiomis dienomis mes ga

vome iš Rusijos tiesioginių 
žinių apie tai, kaip tenai lie
tuviai žiuri į Lietuvos Tary
bą. Gavome "Naująją Lie
tuvą” iš Petrogrado.

Iš šito laikraščio pasiro
do, kad pažangus lietuviai 
Rusijoj da aštriau pasmer
kia Lietuvos Tarybą, negu 
Amerikos lietuviai.

Per visą pirmą "Naujo
sios Lietuvos” puslapį eina 
juodomis raidėmis šitoks 
pranešimas:

"Vokietijos imperialistai h 
Lietuvos buržuazija susišnabž
dėjo.

"Lietuva —LAISVA IR NE 
PRIKLAUSOMA— nuo Revo- 
liucijes.

"Lietuva — Vokietijas, to 
Revoliucijos budelio SĄJUN
GININKĖ.

"Lietuva SANDARIAI su
rišta su imperialme Vokietija 
KARIUMENĖS, SUSI NEŠI 
MO (geležinkelių ir kitų kelių), 
PINIGŲ ir MUITŲ konvencijo
mis (sutartimis).

"Darbo žmonių — darbinin
kų, bežemių ir mažažemių ūki
ninkų Lietuva iš carų jungo 
pateko į kaizeriu jungą.”

Toliaus išspausdinta Lie
tuvos Tarybos deklaracija 
kuria Lietuva parduodadma 
Vokietijos junkerių vergi- 
jon, o po tos deklaracijos se
ka straipsnis "Įvyko," kurį 
mes perspausdinant šiame 
"Keleivio” numeryje ir pa
tartam kiekvienam savo 
skaitytojui gerai įsiskaityt.

Šitas straipsnis yra bega
lo didelės svarbos dokumen
tas. Jisai sumuša į dulkes 
visas d-ro šliupo pasakas, 
buk Europoje visi lietuviai 
einą išvieno ir visi remią 
Lietuvos Tarybą. Kuomet 
d-ras Šliupas klaidina Ame
rikos lietuvius ir dabar su
sidėjęs su klerikalais visų 
lietuvių vardu prašys Wa- 
shingtono valdžios, kad ši 
pripažintų Lietuvos Tarybą, 
"Lietuvos ir užsienio lietu
vių pripažintą kaipo vienin
telę įgaliotą lietuvių tautos 
atstovybę," tai šitas "Nau
josios Lietuvos” pranešimas 
parodo, kad šitos progerma- 
niškos Tarybos pažangus 
Rusijos lietuviai netik ne
pripažįsta, bet kuoaštriau- 
sia ją pasmerkia.

Kas buvo ‘kun. Mirskis’
ir kodėl ji sušaudė.
D-ras Šliupas, sakydamas 

savo prakalbas, maišo kun. 
Mirskio užmušimą su Kap
suko "užpuolimu” ant Cent- 
ralio Komiteto, su buvusia 
pas Jablonskj krata ir su 
Centralio Komiteto narių 
areštavimu, taip kad iš ša
lies klausanties gaunama 
toks įspūdis, jog tas kuni
gas irgi buvo Centralio Ko-

•k • pas pasakė, kad užmuštasisviliojo — momjo, r . ’ . naTnon
‘ “ Vdami haz. P¥K.U1 PareJ° namo. j

Šitokią šliupo pasaką apie 
kun. Mirskio "nukankini-

soma T ietnvos valstvhe_ ,eme uz gryuą auksą ir su
savo •“*

Štai ta nepriklausoma Bet dabar pasirodo apie 
Lietuva, išrėdyta, nuoga, tą Mirskį kitokia istorija, 
/isoje savo... dieviškoje gro- Pasirodo, kad jisai dagi ne

Mirskis, o Sviatopolk-Mirs- 
kij, taigi visai ne lietuvis ir

val^vhe — ,eme uz auksą ir su
lc - į padailinimais ją savo skiltį-

KĄ KUNIGAI MOKA.
"Keleivyje" buvo jau ra

šyta, jog "Tėvynė” pareika
lavo, kad kunigai išduotų 
visuomenei atskaitą, kiek jie 
"katalikų dienoj" surinko 
nukentėjusiai Lietuvai pi
nigų ir kur jie tuos pinigus 
padėjo.

Tečiaus vietoj atskaitos, 
klerikalų vedamas "Garsas" 
išvažiavo su šitokiu atsaky
mu:

"Visai l>ereikalingas 'Tėvy
nės* susirūpinimas. Ji prie tų 
aukų rinkinio neprisidėjo ir 
aukų nedavė, bet katalikai rin
kimu rūpinosi, katalikai ir au
kavo. Tėvynės’ štabas nenu- Į puslapių (paprastai būdavo 
siskriaudė, aukų nedavė, tai §-nių). Administracija aiš
ki jų galvelės ir neskauda apie j kiną, kad tai atsitikę "dėl ne 
tuos pinigus besirūpinant. Ka- nuo mus priklausančių prie- 
talikai mokėjo juos surinkti —, žasčių, apie kurias tuo tar- 
mokėjo juos ir sunaudoti." 'pu negalime kalbėt.” m

i

"LAISVĖ" TIK 4-RIŲ 
PUSLAPIŲ.

Paskutinis (63-čias) "Lai
svės" numeris išėjo tik 4-rių

pu negalime kalliėt.” To- 
odo, ką moka Tiaus žadama vėl leisti 8-nių 
’ ’ - iie mo-' puslapių, "jeigu netikėtos

Tas tik parodo, ką moka liaus žadama vėl leisti 8-nių 
mūsiškiai kunigai; įie mo-'puslapių, "jeigu netikėtos 
ka sunaudot katalikų su.priežastįs nesutrukdys dar- 
dėtus pinigus. ' bo.”

lybėje!
Štai ji be figos lapelio! _ ___ ____________
Štai šiandiena jos tikroji netik su Kapsuku, bet ir su 

lytis, tikrasiai veidas! * “
Skersai-išilgai :' 

iešiniųjų nepriklausomybė ____ ________ _______
— tai nepriklausomybė nuo tis, pasiremdamas rusų laik- 
...Revoliucijos, nuo revolju- raščių žiniomis, paduoda a- 

pie tai šitokių faktų:
Evgenij Sviatopolk-Mirs- 

, kij (jis buvo, rodos, rusų po
pas) buvo patrauktas Mogi- 

jlevo Tarybos teisman už 
slėpimą savo namuose len- 

• kų kontr-revoliucionierių. 
Atėjus bylos dienai, teis
man prisirinko daug žmo
nių. Teismo pirmininkas 

i susirinkusiems, 
gavę daugiau, negu norėję, j ka(į bylą jis atidedąs ant to

liau, nes prieš kaltinamąjį 
esą gauta naujų jo prasižen
gimo revoliucijai prirody
mų. Susirinkusieji pradėjo 
skirstytis, kaip tuo tarpu 
prieš teismo namus atvežta 
automobiliuje kaltinamasai 
kunigas. Automobilių sau
gojo raudonoji gvardija. 
Kunigas įvesta teismo bu- 
tan. Paskui jį pradėjo spie
stis būrys žmonių. Kunigo 
sėbrai matomai buvo susita
rę jį atimti iš teismo rankų, 
nes pradėjo reikalauti, kad 
jis butų paliuosuotas. Kilo 
triukšmas ir sumišimas. 
Kunigas Sviatopolk-Mirskij, 
matomai, kėsinosi bėgti, nes 
raudonoji gvardija ėmė 
šaudyt ir vaikytis. Kaip bu
vę toliaus, nesą žinių, tik 
ant rytojaus žmonės radę 
kaltinamąjį už miesto nu
šautą.

Panašių atsitikimų pasi
taiko ir Amerikoj, kur nėra 
nei revoliucijos, nei baisiųjų 
bolševikų.

Centraliu Komitetu nieko 
skelbtoji bendra nėra turėjęs.

Vienas klerikalu laikraš-

iinių darbo žmonių, nuo 
iabro Internacionalo. Da- 
jar Hertlingo lauktoji dele
gacija : Smetona, šaulys, 
Staugaitis ir Vileišis, ta lie
tuvių "tautos” grietinė — 
parsivežė savo neprikiauso- 
nvbę, tąjį Lietuvos dvari- 
įinkų-klerikalų, buržuazijos 
susijungimą su vokiečių en-' 
gėjais-plėšikais. Dabar jie, ‘ pranešė 
I . - — — — • •• «

bendrai stos į vieną darbą.
Vokietija, "bevaduoda- 

ma” Lietuvą, išliejo daug 
"brangaus kraujo” — "Lie
tuva turi prisidėti prie karės 
naštos." Žinoma: — mokes
čiai, kareiviavimas, galvos 
guldymas "už kaizerį, tėvy
nę ir dievą" — šia ta karės 
našta.

"Lietuva nuo šios dienos 
yra Vokietijos sąjunginin
kė" — dėlto "Vokietijos ir 
Lietuvos reikalai eina ben
dru keliu." Taip: — beabejo 
bendru. Vokietijoje revo
liuciniai socialistai kalėji
muose — ir Lietuvoje tą- 
patį. Vokiečių darbininkų 
burnos užkimštos, rankos 
beteisumo retežiais sukal
tos — ir Lietuvoj tą-patį. 
Vokietijoje ekspluotinis ka
pitalas dieliškai siurbia dar
bo žmogaus kraują — ir Lie
tuvoje tą-patį.

"O, čia, ištiesų labai lai
mingai susitaikė abiejų tų 
pusių reikalai”!

Ir neveltui "Dabarties” lu
pomis Lietuvos darbo žmo
nių reikalų pardavikai dė
kojo sekmadienyje 24 kovo 
Kauno ir Vilniaus bažnyčio-

Valdžia, religija, vergija 
ir šeimyniškas gyvenimas 
prasidėjo barbarizmo gady
nėje.
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Iliustruota T. Kučinsko 
paskaita.

Lietuvių Laisvamanių Fe
deracijos 2 kuopa birželio 11 
d. turėjo parengus iliustruo
tą prelekciją. Rodant iš ti
kėjimo ir bažnyčios istori
jos paveikslus, kiekvieno jų 
reiškimą tinkamai aiškino 
Tadas Kučinskas. Reikia 
pasakyti, kad tokia prakal
ba arba prelekciją žmonėms 
daug dalykų puikiai nušvie
tė ir nemaža žinios patiekė. 
Vienu žodžiu, prelekciją nu
sisekė. Mat, vietos dūšių 
ganytoias nežinojo ar netu
rėjo laiko patirti, kas do pa
skaitos yra rengiamos, tai 
nesukurstė žmonių ir žmo
nės skaitlingai susirinko.

Antra prelekciją turėjo 
būti iš astronomijos. Mato
mai davatkos pranešė tėve
liui, kas paveikslais nušvie
čiama. Taigi tuoj buvo pra
nešta policijai, kad "anar
chistai baisenybę rengia.” 
Reikia pažymėti, kad čia ke- 
liatas policistų yra lietuvių 
ir regis, tūli jų net bažnyčios 
komitete turi vietas. Pradė
jus 18 birželio aiškinti astro
nomijos mokslą tam-tikrais 
paveikslais, salėn atėjo keli 
policistai ir prelekciją su
laikė, kaipo "bedievybės pla
tinimą.” Jiems ir astronomi
jos paveikslai "bedieviški!” 
Kunigas įsakė, o špitolnin- 
kai, mat, turi kunigėlio pri
sakymus pildyti. Tokie po
licistai tik savo tamsumu ša
liai daro gėdą.

Birželio 24 d. vėl buvo pa
garsintos prakalbos, kad iš- 
parodžius, kaip lietuviai kle
rikalai kaizeriui tarnauja. 
Tatai pamačius sujudo visa 
juodoji armija. Kadangi 
prakalbų rengėjai iškalno 
žinojo, kad klerikalai kėsin
sis prakalbas išardyti, todėl 
iš vietinės miesto valdžios 
pasirūpino gauti leidimą. A- 
tėjus pažymėtos dienos va
karui tuoj aplink svetainę 
susirinko daug žmonių; ėjo 
paskalai, kad prakalbos ne
įvyks, bet žmonės visgi rin
kosi. Daugelis ėjo žingei- 
daudami, kas atsitiks.

Atėjus paskirtai valandai, 
rengėjų komitetas atėjo ati
daryti svetainę ir bekalbant 
su svetainės savininku, pri
ėjo policijos seržantas ir pa
reikalavo iš svetainės savi
ninko permito. Savininkas 
atkirto, kad jam joki permi- 
tai nėra reikalingi. Policis
tas klausia komiteto, kas tu
ri permitą, vienas komiteto 
narių atsako turįs. Policis- 
tas sušunka, kad permitą 
turi turėti svetainės savinin
kas, o ne "tu.” Komiteto na
rys atsako: "Jeigu taip, tai 
aš jam galiu atiduoti." Ir 
išsiėmęs padavė svetainės 
savininkui. Policistas pa
griebia permitą iš savininko, 
sakydamas: "Dabar aš jį 
turiu ir jus negalite čionai 
prakalbų laikyti." "Bet mes 
turime čarterį ir galime lai
kyti savo susirinkimą," at
sakė komiteto narys. Tai 
pasakęs, komitetas nuėjo į 
svetainę, kur laukė susirin
kusių žmonių būrys. Ne
trukus atėjo ir policistas ir 
užreiškė, kad ir susirinkimo 
"negalite laikyti.” T. Ku
činskas užklausė policisto ar 
jis žino apie ką bus kalbama 
ir ėmė aiškinti, kad polici
ja savo pasielgimu gina kai
zerį. Policistas biauriai su
keikęs, pagriebė Kučinską 
ir nusivedė. Netrukus are
štuota da trįs vyrai ir nu
gabenti nuovadom Areštuo
tieji tuoj buvo išbeluoti. Ant 
rytojaus buvo teismas ir a- 
reštuoti pripažinti "kaltais." 
Apkaltintieji nesutiko su 
nuosprendžiu ir byla perkel
ta į Chicagą, kur bus perna- 
grinėta pradžioje rugsėjo 
mėnesio. Žinoma, byla le

»

HAVERH1LL, MASS. _________________________________ r___ _________
Vietos klerikalai nuban- parapiją, parsikvietė dūšių į pragaišo, o kartu ir 300 do-

šuos, bet šitaip policijai elg- Žuvęs Vladas Daugskur- 
tis neturi būt leistina. Vai- dis buvo apie 41 metų am- 
džia turi matyti, kam Cice- žiaus, nevedęs, gyveno įna- 
ros policija tarnauja. miais ant farmos namuose

Beje, pastaromis dienomis našlės Matuzinskienės, kuri 
pasklydo žinia, kad vietinė užsiėmė velionio palaidoji- 
Ciceros valdžia su špitolnin- mo reikalais. Sako, paėjęs iš 
kais rengiasi išleisti naują Laukuvos parapijos, palikęs 
savo patvarkymą, kad visai Amerikoje, bene Kensingto- krneniškai delei stokos vie- lams ir parapijoje bizniui 
uždraudus kam-nors apie ne (Chicagos priemiestyje), tos ir laiko šiuo kartu apra- neinant, klebonas sumanė 

šinėti nei nemėginsiu, pami- įsteigti bažnyčioje Švento 
nėšiu tik tai, kad pas mus Kazimiero karalaičio aito- 
nėra užvilkto jokio darbo, rių, dagi ir paminklą (stovy- 
kuris yra reikalingu ir nau- lą) jam pastatyti. Tamsus 
dingu musų^ visuomenės ir katalikai gal tikėjosi, kad iš 
progreso judėjime. į to mirusio karalaičio gaus

Norintiems čionai įsigaiė- sau pagalbos ir dėlto davė 
Alto- 

________ _ __________  riaus ir Šv. Kazimiero pa- 
gumu vis buvo ta neišgriau- minklo jie ilgai laukė. Kuni- 
jama uola, kurios jie pajų- gas vis aiškino, kad yra šio- 
dinti neįstengė. .__________ kios ar kitokios kliūtis, bet

I

kruti jo.

Sutvėrė jie savo lietuvišką galųgale ir pats kazinkur

ganytoją, darė pienus pir- 
bandėVietos progresyviai lietu- meiviams nuveikti, ____

viai, vadovaujami socialistų politikauti, bet ant kiekvie- 
ir socialistams pritariančių no žingsnio sumušti vis turė- 
sandariečių darbuojasi, kiek jo pasitraukti iš kelio, 
šiuo laiku yra galima. Smul-. Nesisekant musų klerika- 
“ . L- a a a a a a

bažnyčią ir religiją priešin- gyvenančius pusbrolį ir se- 
gai kalbėti. Matomai, lais- šerį. Norėdami jie apie vė- 
vai protaujantiems pilie- lionį daugiau žinių patirti ir 
čiams prisieis prieš šitą kė- nuo kompanijos atlyginimo 
sinimasį sunkiai kovoti. . reikalauti, lai kreipiasi že- ----- Vė_ 

lionis Vladas Daugskurais
Lietuvių Laisvamanių Fe- Paduotu antrašu, 

deracija įsteigė Apsigynimo 
fondą. Laisvę i. 
draugai nenusimena,

1 -

mylintis dirbtuvės ofise buvo pasida- ti klerikalams musų progre- kunigui 300 dolerių, 
žino- v^s ”Waiter w Skodowska” sistai savo veikimu ir taktin- riaus ir Šv. Kazimi 

darni, kad juodajai Romos 
armijai visviena nepasiseks 
užgniaužti žmogaus teisių, 
užtikrintų šios šalies įstaty
mais. Laisvamanis.

LAWRENCE, MASS. 
Musų judėjimas visgi eina 
• pirmyn.
Pas mus socialistų spėkos 

nesilpnėja, bet auga; nežiū
rint, kad ir savo organo ne
turim. LSS. 64 kp. narių 
skaičius neišeina iš 150; 
nors kai-kurie dėl žinomų 
priežasčių būna priversti 
apleisti, tai jų vieton prisi
rašo kiti. Pinigiškai irgi 
gerai kuopa stovi: turi apie 
200 dol. kasoje.

Socialistų Kempės Ben
drovė turi nuosavą parką 
vertės kelių šimtų dol. Sko
los beveik kaip ir nėra.

LDLD. 37 kuopa, nors ma
žai šiuomi laiku veikia, bet 
pinigų turi apie 100 dolerių.

LSS. 64 kuopos choras pa
staruoju laiku buvo kaip ir 
apmiręs iš priežasties pras
to mokytojaus. Bet dabar 
naujas mokytojas drg. Žiū
ronas sutvarkė ir tikimasi 
gero pasisekimo.

Liet. Soc. Ko-op. krautuvė 
lyg ir silpniau gyvuoja, bet 
naujas gaspadorius d. J. 
Bulauka žada biznį sustip
rinti, nors ir nariam reikia 
tuomi pasirūpinti.

LMPSA. 8 kuopa vado
vaujama soc-ialisčių, gyvuo
ja gerai, kaip narėmis, taip 
ir pinigiškai stipri.

Dabar žvilgsnis į kitų pa- 
kraipii žmones. Katalikai, 
kurie patjs save pravar- 
džiuojasi "rymiokais" 
"nezaležninkais,” 
tarp savęs už kunigus, baž
nyčias ir dievus.

O gi "tautininkai?” Jie 
kadaise čia buvo "galingi!” 
Bet dabar paskendo "neza- 
ležninkų” bangose... nesi
girdi... Q. Maxim.

ir
pešasi

ASHLAND, VVIS. 
Ekspliozija dirbtuvėj.

Rugpiučio 3 dieną netoli 
nuo čia esančioje Dupont 
Co. fabrikoje asitiko didelė 
ekspliozija, užmuždama 6 
darbininkus, tarpe tų ir vie
ną lietuvį, Vladą Daugskur- 
dį. Ekspliozija ištiko prieš 
pat pietus, visiems darbi
ninkams bedirbant. Eks- 
pliodavo egoto virimui kati
las. Trenksmas buvo 
taip smarkus, kad sukrėtė 
visą fabriką ir sudraskyto 
katilo skeveldras išnešiojo 
po visą apielinkę. 4 žuvusių- 
siųjų darbininkų tuo laiku 
dirbo lauke ir jie likosi eks- 
pliozijos užmušti, kiti du 
viduje likos aplieti esotu, 
vienas mirė ant vietos, gi ap
degintą lietuvį da nugaben
ta į ligonbutį, kur apie 3 va
landą pasimirė.

Fabrikoj išdirbama para
kas, dinamitas ir kitos
sprogstančios medegos. Ji 
randasi 8 mylių atstumoj
nuo Ashlando. Visgi laimė, 
kad visa fabriką neišlėkė j 
padanges, vien tik ta dirb
tuvė suardyta, kitaip žuvu
siųjų skaitlius butų buvęs 
daug didesnis.

Jul. .Jakubka
1206 St. Clair str., 

Ashland, Wis.

CENTS

įsakyta, prieš mūšį pradėsiant 
inteikti kiekvienam šito bataliono 
vyrui po dėžutę Helmar.

IMirMjai AutičiauniM Rūšies ’Burla- 
škų ir Eretiškų Ciraretų Pasauly.

ierių.
Be to kunigas turėjo auto

mobilių, išleido jį išlamėji- 
mui. Pardavinėta tikietai ir 
nusipirkusieji juos laukė, 
kada bus tas "automobiliaus 
traukimas.*’ Ir čia savo vil
tyje apsiriko. Automobi
lius sykiu su klebonu dingo 
ir įmokėti už tikietūs pinigai 
tai p-pa t. Tik vienas parapi- 
jonas už automobiliaus ti- 
kietus surinkęs 14 dolerių, 
sako: "pirkusieji tikietūs 
tegul sau jieško automobi
liaus ir kunigo, o aš pinigų 
neduosiu.’* Mat, doros moki
nosi nuo kunigų.

Šitaip dalykams stovint su 
lietuviškuoju dūšių ganyto
jam, žmonės vis daugiau nu
moja ranka ir parapijai. 
Tiesa, pabėgus lietuviškam 
kunigui, liko čia da airys, 
kunigas, kuris priima palik
tas be piemenio pūsčioję a- 
veles savo globon, tečiaus 
dauguma lietuvių parapijo
nų nuo airio purtosi. Para-, 
pija visai krikt pradeda.

Darbininkų streikas.
Vietos čeverykų išdirbys- 

tės darbininkai nuo tūlo lai
ko streikuoja, reikalaudami 
iš savo išnaudotojų pageri
nimo sąlygų. Dirba tik kelio
se šapose Boot Shoe unijos 
darbininkai, gi Allied Shoe 
Workers unija visa išėjusi į 
-treiką. Darbininkai laikosi 
vienybės ir tikimasi strei
kas laimėti. Unija nutarusi 
kiekvieną grįžusį be unijos 
leidimo darban savo narį nu
bausti šimtu dolerių. Iš lie
tuvių streiklaužiauja du: 
J. T. ir P. Z. Negražu.

Daržininkas.

MILLINOCKET, ME.
Nubaudė už nedžentelmo- 

niškumą.
Vienuose lietuviškuose na

muose nesenai buvo taip sa
kant, ”pasivaišinimas.’* Vai
šinosi per visą dieną. Žino
ma, po vaišų ir po pasimylė
jimų prasidėjo karė. Tūlas 
jaunas vaikinas, kad atsi
kračius tūlos moteriškės, 
kuri prie jo girta pradėjo 
kabinėtis, visai nedžentel- 
moniškai pavartojo savo 
kumštį.

Išsipagiriojusi moteris ant 
rytojaus išpirko varantą ir 
mušeiką areštavą. Teismas 
vaikiną už nedžentelmoniš- 
kumą nubaudė $27.62 ir mo
teriškei už skausmą įsakė 
užmokėti 30 dolerių. Taigi 
vargšui vaikinėliui išviso

Teisme buvęs.

mą ir vyčių kuopą tikisi at
gaivinsią.

Turint karčemą, žinoma, 
reikia ir bažnyčios, kur ga
lėtų visus savo griekus nusi
plauti ir išnaujo griešyti. 
Tam tikslui nuo geriančių
jų imama pinigai į "parapi
jos banką.” Mat tas pats 
šinkorius yra ir banko ban- 
kierius. Matyt, kad nuo blai
vų žmonių negalima buvo ti
kėtis parapijai mokesčių, tai 
sumanyta šitokiais skymais.

Kaip sau norite, bet mu
sų klerikalai moka išnaudoti 
tamsius katalikus, kurie se
ka kunigų jiems įpasakotus 
prietarus.

Kamgi reikalingas t 
bankas, kada užtektinai yra 
valdžios bankų, kurių ir 
subankrutijimo nereikia bi
jotis. Kaip yra su privati
niais bankais, juk tai vi
siem yra žinoma, pavyz
džiui, Tananevičiaus, 01- 
szewskio ir daug kitų tiems 
panašių bankų parodė, kiek 
žmonėms iš jų naudos gali 
būti, o bet gi mūsiškiai akro- 
niečiai katalikai pasitiki 
klerikalų įsteigiamu banku.

Šinkorius • jr bankierius 
■>. R. nesenai da buvęs di
džiausias kunigijos priešas, 
"laisvamanis,” dabar gi vir
to didžiausiu bažnyčios ša
lininku ir socialistų ėdiku. 
Dėl ko? Ar manote, kad iš 
žinančio gaii palikti neži
nančiu tas žmogus, pas kurį 
protas nesumišo? Musų šin
korius ir bankierius kaip 
žinojo, kad kunigija yra di
džiausiu žmonių laisvės ir 
apsišvietimo priešu, taip te- 
bežino ir dabar. Tik jis da
bar žino jau ir tai, kad re
miant kunigiją, pačiam gali
ma geresnį biznį daryti. Ap
sišvietę žmonės nesiduoda 
tiek išnaudoti, tai reikia pa
laikyti juos tamsybėje ir rė
žinėje. štai delko ir minė
tas "laisvamanis” virto kle
rikalu. Buvęs parapijoms.

KAIP MOTINOS MOKINASI.

vargšui vaikinėliui 
vaišės lėšavo $57.62.

Skaitymo kursai, kuriuos 
Valdžia teikia motinoms 
kaimuose arba farmų apy
gardose, duoda motinoms 
prieinamą progą atsilaikyti 
ant lygių su savo mokslą- 
einančiais vaikais ir pri- 
gelbėti joms priderančiai sa
vo vaikelius išauklėti. Kiek
viena motina geidžia, kad 
jos vaikai butų geriausi visu 
kuom ir, jeigu ji yra tikra 
motina, ji nesigailės nei 
triūso, nei pasišventimo to 
tikslo atsiekimui.

Valdžia nori tokiai moti
nai prigelbėti. Per Vidaus 
Reikalų Departamentą val
džia yra parūpinusi būdų, 
kuriais kiekvienas gali įgyti 
mokslo. Norintieji mokintis 
privalo kreptis į Home Edu- 
cation Division, Bureau -of 
Education, FVashington, D. 
C. ir paprašyti įstojimo 
blankų. Tada iš Wasliingto- 
no gaunama (dovanai) eilę 
knygų, tarpe kurių yra ir ši
tokios knygos — Kaip Už
laikyti Kūdikio Sveikatą; 
Kaip Kūdikį Mokinti, Kaip 
Namus užlaikyti ir tt. Taip
gi jų tarpe yra knygų vien 
su pasakaitėmis.

Motinos, beskaitydamos 
tas knygas, privalo stengtis 
jas pilnai suprasti, idant vė
liaus galėtų atsakyti ant tū
lų iš pastatytų klausimų. 
Atlikus tatai, Valdžia tokiai 
motinai išduoda vertifikatą 
su Mokslo Komisionieriaus 
parašu, kartu pranešdama, 
kad ji dabar gali prisidėti 
prie įvardytos skaitymo kle- 
sos. Nuo to laiko, jeigu jai 
paranku ir. jeigu ji nori to
liaus mokintis, tai ji gali lan
kyti tas klesas su kitoms

AKRON, O1IIO.
Lietuviai katalikai įsisteigė 

sau karčemą.
Vietos musų katalikai, 

tikriau sakant klerikalai, 
kad stiprinus savo poziciją, 
pradėjo pastaruoju laiku 
stropiai darbuotis. Kadangi 
pas musų tamsius katalikus 
joks visuomeniškas ar bend
ras darbas be svaigalų ne
galima nuveikti, tai jie pir
miausiai įsikūrė nuosavą 
karčemą. Sutvėrė jie vyčių 
kuopą, bet kad Joji neturėjo 
kur savo manievrų daryti, 
netrukus ir pakriko. Vadi
nasi, be karčemos musų kle
rikalams gyvenimas 
galimas, 
karčemų, kur susiėjus ir 
nusigėrus galima butų "ge
rus" užmanymus daryti. 
Taigi sutvėrė jie savo para
pijinį kliubą, pasisamdė na
mą, kur skiepe įtaisė barą, o 
viršui svetainę mitingams 
laikyti. Nors už 25c. iš
duodama tenai tik dvi bon- 
kos alaus, musų katalikai . 
visai to nepaiso ir jaučiasi kaimo moterims, kurios vė- 
neišpasakvtai laimingais, Į liaus tveria Motinų Kliubus 
kad turi dabar jau ir karče-lsavo reikalų tvarkymui bei 

apkalbėjimui.

nėra
Mat šičia nėra
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Keli žodžiai apie orą ir vėjus
i Senovės Žydų 

Kanibalizmas.
Daugelis mano, jog kani- 

Į balizmas (žmogėdystė), su 
kuria Europos keliauninkai 
susidurdavo pas laukinius 
žmones, svetimas aviškoms 
ir semitiškoms tautoms. Iš- 
tikrųjų rodosi, jog nėra nei 
vienos tautos, kurios bočiai 

i buvę kanibalais, 
. Lietuvių die

vai ir dievės mėgsta žmogie
ną. Vokiečių, slavų, aisčių 
ir kitų pasakose mes nuola- 

. .. - . . tos susiduriam su žmogė-
netoli nuo kr antų ^yste. Įvairių tautų dievai 

reikalauja auknešystės iš 
žmonių. Visi vaikais bu-

Senovės Lietuvių Dievai
šino; metre 100 centimetrų, atmainų, žodžiu, kad būna 
1,00 milim.). Vidutinis o- toks ar kitoks klimatas, nes, 
ro spaudimas apačioje yra kaip sakiau, vandenų ir sau- 
apie 760 milim. Įtaisai, su sumos paviršiai nevienodai 
kuriais matuoja oro spaudi- yra saulės Įšildomi. Taigi ir 
mą, vadinasi barometrais, pas mus Lietuvoje yra vieti- 
Taigi barometras, su kurio nes oro atmainų sąlygos. Į nebūta 
pagelba spėjama busimas o-rytus nuo Lietuvos tęsiasi 7mn<rXdžijii<r 
ras, parodo spaudimą. 0 per kelis tūkstančius verstų - 
kadangi lietus būna tan- dideli sausumos plotai, kaip 
kiaušiai prie mažo spaudi- va, — Maskolij'a ir Azija su 
mo, o giedra prie didesnio, Sibiru ir Kynais. į vakarus 
tai ant barometro lentelės jūrės, 
ties vieta, kur rodyklė rody- keletas salų, o paskui keli 
tų mažesni spaudimą, rašo (tūkstančiai verstų Atlanti- 
”lietus”, o kur didesnį ■ 
"giedrą,” per vidurį 
maina.”

Yra da kitas įtaisas, ku
ris rodo, kiek vanedns garų 
yra ore, — tai vadinasi hi- 
drometras' arba higrosko- 
pas. Su pagelba barometro 
ir higroskopo geriaus gali
ma įspėti orą. Gal daugelis 
yra matę ar net ir turi, bu- 
dutę su žmogiuku, kuris 
prieš lietų ir per lietų lenda 
Į budutę, o laike giedros iš
eina lauk, mat jis tada jau 
nebijo. Tai yra tik higros- 
kopas, rodantis, kad laike 
lietaus vandens garų ore y- 
ra daug, o laike giedros ma
žai.

Vėjai turi didelę Įtekmę i 
oro atmainas. Delei to nors 
trumpai pažiūrėsime, iš kur 
jie kįla. Apie oro spaudimą 
buvo paaiškinta. Taigi, jei
gu vienoje vietoje (duokim 
sau Kaune) oro spaudimas 
bus mažesnis, o kitur (kad 
ir Vilniuje) didesnis, tai 
lygsvaros nebus. — iš vietos 
su didesniu spaudimu <___
eis į vietą su mažesniu spau-!
J • r -----dimu, i 
vėjas (vėjas pus iš Vilniaus 
į Kauną). Bet gal paklau-

[

^Kiekvienas žingeidauja, 
koks ryto bus eras, bet toli 
rtevisada ir geram oro žino
vui ir su pagelba tam tikrų 
Įtaisų pasiseka tai Įspėti. O 
ką-gi kalbėti apie kokius ten 
kalendorius, kuriuose už 
pietų ir daugiaus pirma pa
rašyta, kad tokią ar tokią 
dieną bus giedra arba lietus, 

arba sniegas. Tokis 
Apėjimas, tai tik nereikalin
gas popieros darkymas; taip 
spėti gali kiekvienas pieme
nukas, nes tai niekuomi ne
paremtas spėjimas... Dabar
tiniam laike yra tam tikros 
Įstaigos — metorologiškos 
observatorijos, kuriose tė- 
mija sudėjimą oro, vėjų ir 
taip toliaus, ir iš patėmiji- 
mų spėja, koks bus oras už 
dienos ar dviejų,o kaip kada 
pasiseka Įspėti busianti orą 
ir visai savaitei. Nepasako
siu, kokiu budu tie spėjimai 
darosi, tik paminėsiu keliais 
žodžiais apie oro spaudimą 
k vėjus, ypatingai apie vė
jus.

•Kaip kiekvienas daiktas, 
taip ir oras turi savo svaru
mą, tik mes to svarumo aiš
kiai nejaučiame, nes patįs, 
nelyginant, kaip žuvis van
denyje, gyvename ore. O 
tegul kas bando pasvert ki
birą vandens pačiame van
denyje. Tas galima, tik rėk 
kia mokėti ir žinoti prigim
ties teises. Taip galima pa
rverti ir orą. Oras yra apie 
800 kartų lengvesnis už van
denį; vadinasi, jeigu stik
las vandens sveria pusę sva
ro, tai oro. idant svertų pusę 
svaro, turėtume paimti 800 
stiklų. Augštyn nuo žemės 
oras yra gana toli, pagal iš
skaitymų siekia net iki 400 
terštų, bet kuo augščiaus, 
tuo jis yra skystesnis ir len
gvesnis. Jau ant 4 ar 5 ver
stų augščio oras tiek sky
ląs, kad žmogui kaip tik iš
tenka kvėpuoti. Kad oras 
butų tokio pat skystumo, 
kaip palei žemę, tai augštyn 
jo butų tik ant pusaštunto 
versto, o ne ant 400, kaip iš- 
tikrųjų yra. Kaip ten nebū
tų, bet jeigu oras turi sva
rumą. tai jo sluogsniai turi 
spausti ant žemės pavir
šiaus, nelyginant, kaip kibi
re arba statinėje, vanduo 
savo svarumu spaudžia ant 
dugno ir sienelių. Tas spau
dimas lengva patikrinti 
tuom, kad jeigu, leiskim, no
rim iš bonkos ištraukti orą 
su burną, tai prikišus prie 
bonkos kaklo liežuvio galą 
arba lupą Įtraukia, vadinasi, 
oro spaudimas kaip ir Įstu
mia i bonką. Tuom oro 
spaudimu žmonės naudojasi 
įtaisydami pliumpąs, čirški
nęs. Bet jeigu oro spaudi
mas yra, tai ji galima ir iš
matuoti, tai yra, sužinoti 
kiek svarų ar pūdų oras 
spaudžia ant ketvirtainiško 
colio arba aršino. Pasirodo, 
kad vidutiniškai ties žemės 
paviršium oras spaudžia ant 
ketvirtaniško colio apie 16 
svarų arba ant ketvirtainiš
ko aršino apie 300 pūdų. To
kiu budu ant viso žmogaus 
kūno spaudimas ir nemažas, 
tik mes to spaudimo nejau
čiame dėlto, kad jis yra iš 
visų pusių. Oro spaudimas 
su laiku mainosi: jis būna 
tai didesnis, tai mažesnis, ir 
nuo spaudimo išdalies pri
guli ir giedra ir lietus.

Paprastai spaudimą ma
tuoja ne svarais, ne pūdais, 
tik augštumu to stulpo, arba 
storumu to sluogsnio gyvojo 
sidabro, kokis turėtų būti Į tos link polių. 1 
idant apačioje butų tokis pat paviršis susideda iš vandenų simą orą ant rytojaus, 
spaudimas, kokis būna nuo ir sausumos, — sausuma už- f ”
oro spaudimo. Tą augstumą’ima vos tik ketvirtą dalį viso__________________
arba storumą, arba tiesiog žemės paviršiaus, tris ket-j 
spaudimą matuoja milimet-virtadalius užima vandenai,' . ---—, — o--------
rais ar centimetrais (met-’ juros — marės. Tokiu bu- turi 1,140,000 knygų, kurių; prašalinti umu laiku, tas ny
rąs turi apie pusantro mas- du kiekvienoje vietoje yra kiekviena dykai duodama ksta po truputį. 
XOj be trupučio pusantro ar- vietinės sąlygos oro, vėjų žmonėms skaityti. /,r''1 K”'x

-,ko vandenyno (okeano), uz dalni girdėjo ie Jehovos 
at-, kūno yrą Amerika. Nevi®'' reikalavimą paaukauti jam 

nam ir lietuviui teko beke- j ,n6s susi.
-iu.i liaunant į Ameriką, tą van-rtllr!n’ S11 .>nlJnnJia derini.j - i i - ta • dūriam su žmonių degini-denyną perplaukti. Dagi mais ik rusus lie.

Atlantiko vandenyne yra tuviusPjr filas tautas. 
siltas vandenų i šiaurę tekę- h. abe|nai> veikiausiai> vi. 
jimas (Goltstrom). Nuo si- gos kįĮtįs> vįsų tautų bočiai 
tų tai sąhgų ir pi įguli Lie tikroj savo besiplėtoji- 
tuvos oras. ... mo gadynėj "skoniavo”

Vejai Lietuvoje tankiau- žmog/ud^le.J 
šia būna nuo taip vadinamų - - ■
"ciklonų” (žodis ciklonas iš 
graikiško reiškia ratą), 

į Ciklonai pasidaro šitaip, — 
kokioje nors vietoje, delei 
kaikurių priežasčių oro 
spaudimas nupuola, sumažė
ja, o visur aplink oro spau
dimas didesnis, tatai vėjas

Kai-kuriose vietose ir prie 
kai-kurių sąlygų zmogė- 
dystė buvo neišvengiama. 
Jei narių skaitlius pirmykš
tėse žmonių kuopose smar
kiai išaugdavo, o valgyt ne
buvo ką, tai būtinai prisiei
davo vartoti žmogieną. Ir 

pradeda pusti į tą vidurį,i(Jžioklės ant keturkoju ii 
kur spaudimas mažesnis. kščiu pasirodo taipogi 
Vieta su mažu oro spaudi-£ dži kk* t dvikoj Tai 
tvmi ^7*1 /~41 w r* i T i • 7 v •

tęsėsi ligi kaimininKystės ir 
žemdirbystės laikų, žiūrint, 
kuri iš šių dviejų išdirbinio 

kiekcienas galėjo pašte- Ir kaimininkystė (įvulių

kur spaudimas mažesnis.

mu vadinasi centru arba 
i ciklono viduriu. Viršuti- 
’niuose oro sluogsniuose vė
jas pučia nuo ciklono centro

gyvuliu _ v *-

auklėjimas), ir žemdirbystė 
icw» - • z>-i, . t pakankamai aprūpina žmo-
oras ”? ,?Pa™Je-. C>kl?Rai buna niu kuopas, kurios jomis už- 

, pločio kaip kada sėlių sim- siima, £del liaujasi kaniba. 
kelių6 'tūkstančių1' Jų vidų-' Mzm0 reikalingumas. Maža 
rys nestovi ant vietos,

! bėti, kad debesis kaip kada 
plaukia prieš vėją, kokis bu- 

. Ciklonai būna

bet to, — su kaimminkystės ir 
žemdirbystės pasirodymu

13. Laimė, tai žemės vaisių globėja ir lais
vės saugotoja. Jeigu ji pasirodydavo žmo
nėms žaliuose rūbuose, tai reikšdavo javų 
už derėjimą, jei tamsiai raudonais, tai 
reikėdavo laukti karės, o jei juodais —maro.

14. Lėta buvo laisvės globėja, palaiky
davo tarpe žmonių sutikimą ir meilę. Jos 
rūmai buvę kur tai toli-toli šiaurėje. Jos 
žymė buvo katinas, gyvūnas mėgstąs laisvę. 
Manoma, kad šita deivė buvo išsivysčius iš 
M’Idos.

15. Milda buvo meilės deivė. Ji buvo gar
binama visoj Lietuvoj, bet daugiausia Kau* 
no apielinkėj. Sakoma, kad Vilniaus ant
kainy, Gedimino sode, buvusi jos šventvie
tė. Gi Kauno priemiestyje, ant Aleksoto 
kalno, jai buvo Įtaisytas aukuras, kur žmo
nės ją garbino ir aukas aukojo. Žmonės ją 
Įsivaizdindavo važiuojančią oru baltais kaip 
sniegas karveliais ir sėjančią i visas puses 
meilę. Jos gyvenimo vieta buvusi amžinos 
vasaros šalyje.

16. Kaunis buvo Mildos sūnūs ir jos pagel- 
bininkas. Buvo tai mažas sparnuotas die
vukas, kuris galėdavo užkrėsti meile net ir 
toki žmogų, kuriam pati Milda negalėdavo 
nieko padaryti. Kaunis turėjo da ir kitoki 
vardą, būtent, Pizius.

17 Ki ūminė buvo vadinama karaliene. 
Ii ^pirmutinė parnešusi Lietuvon javų sėk
lų ir išmokinusi žmones žemdirbystės. Anot 
Narbuto, Krūminė viešpatavusi Parusyj ir 
turėjusi labai-labai gražią dukterį Nijolą. 
Duktė išbėgusi syki pasirinkti gėlių apie 
Rusės upę. Vanduo išrodęs negilus, upės 
dugnas smiltingas, viliote prie savęs vilio
jęs — ir mergaitė nusiavus kojas Įbridusi 
nusiskinti gėlę. Bet vos tik ji upėn Įbrido, 
kaip tuojaus ją pagriebęs pragaro dievas, 
kuris senai jau ją tykojęs, ir nusinešęs pože- 
min. Motina Krūminė leidosi Į svietą sa
vo dukters jieškoti. Dukters ji nesurado.

džiai. Vienas žmogus sykį matęs Piktybę 
oru lekiant. Ji buvusi visa juoda, iš burnos 
spjaudžiusi ugnimi ir liepsnomis, o.aplink 
ią buvęs toks riksmas ir staugimas, kaip 
kaip kad visas pragaras butų ją lydėjęs.) 
Kad jam nieko bloga neatsitiktų, žmogus 
parpuolęs ant žemės ir Įsikandęs dešinės 
rankos mažojo piršto nagą. Piktybė be 
paliovos turinti gaudyt po svietą vėjus ir. 
kovoti su Pasiutusiuoju Raitorium. Kaip 
tik ji pagaunanti nors vieną vėją, Pasiutu- 
sis Raitorius tuojaus stojąs su ja Į kovą.i 
Kovoje juodu nusikapoją viens kitam gal-* 
vas. Piktybės galvą pasigauną vėjai, o Pa- 
siutusiojo Raitoriaus galva nulekianti i 
pragarą, iš kur jis turįs ją vėl išgauti. Pik-« 
tybė, atšiėmus savo galvą iš vėjų, vėl prade
danti juos gaudyt, ir vėl prasidedanti kova 
su Pasiutusiuoju Raitorium. šitoj pašėlu
sioj medžioklėj pasislėpią saulė, žvaigždės 
ir mėnulis, šitose imtynėse jiedu laužą 
dangų ir debesius. Nuo to laužymo pasi
darąs griausmas. Kada Piktybė atidaran
ti burną atsikvėpti, tai kilanti baisi audra, 
o kada ji verkianti, tai lijąs lietus. Kada ši-, 
toj pasiutusioj medžioklėj Piktybė su Pasiu
tusiuoju Raitorium perskrieją visą pasaulį, 
jiedu atsiduria į pragarą, kur velnias juodu 
sutaikąs ir tūlam laikui tuomet būnanti ra
mybė.

24. Pasiūtasis Raitorius pirma esąs bu 
vęs dievu, bet paskui tajięs prakeiktas ir 
nuo to laiko klaidžiojąs po žemę be pasilsiu. 
Jisai lakstąs augštai padangėmis. Pama
čius Pasiutusijį Raitorių, nevalia jokio žo
džio ištarti. Iš po jo žirgo kojų, kaip lygiai 
ir iš šnervių, lakstą kibirkštįs. Jisai jojąs 
taip greitai, kad i trumpą laiką perlekiąs 
visą žemę. Pasiūtasis Raitorius labai ne
mėgsta šviesos, todėl jeigu vakare dega 
grinčioje žiburys ir Pasiūtasis Raitorius 
gali į grįčią Įiisti, jisai jį tuojaus užpučia.

i ivauiK}/. uci gdi 11 •- vakaru i rvtn« Z,V"IU” 'J.volco
šit, delko vienoje vietoje pa- apsireiškia ir naujas reika-Pačiame ciklono .viduryje:liJ^umas: reikia turėti at- 

ir arti jo, ypatingai >s rytų „ k ■ ■
puses būna debesiuota ir - -
lietus. Nuo to, kuria puse 
nuo mus praeina ciklono vi
durys, priguli ir vėjų atmai
nos. Jeigu jo vidurys pra
eis Į pietus nuo mus, tai vė
jas iš rytinio arba šiaur— 
rytinio kreipsis į šiaurinį, į 
šiaur—vakarinį, kaip kada 
ir į vakarinį; jeigu kaip kar
tas vidurys pereina per mus,. 
tai šiaur—rytis mainosi Į 
rytį, paskui tyla, nes vidu
ryje vėjo nėra, ir vakari
nis ; vidurys į šiaurę, kas 
Lietuvoje tankiai būna, 
šiaur—rytis ar rytis mainos 
i piet-rvtį, pietvakarį ir va
karinį. Ne visi ciklonai su 
vienodu greitumu eina iš 
vakaru i rvtus, tatai ir mai- 
nai vieno ciklono vėjų kaip 
kada tęsiasi kelias dienas, o 
kitkart su viena diena pra
eina.

Apart ciklonų per Lietuvą 
pereina ir taip vadinamieji 
"anticiklonai”. Anticklone 
vėjai pučia priešingai tam, 
kaip būna, ciklone. Vidury
je anticiklono spaudimas di
delis, ir apačioje vėjai pučia 
iš vidurio.

Anticiklono vidurys tan
kiai užima didelius plotus, 
ir jame vasaros laiku būna 
gražus šiltas oras, o žiemą 
— šalta. Pakraščiuos anti
ciklono vidurio vasarą pasi-

I

sidaro mažesnis, o kitoj di
desnis spaudimas. Na, čia 
tai jau sunkesnis klausimas, 
ir keliais žodžiais visko ne
papasakosi ; paminėsiu tik 
tiek, kad daugiausia tai pa
daro saulė su savo spindu
liais, bet ne be to, kad nebū
tų ir kitų priežasčių. Žino
me, kad žemė skritulys, kad 
ji sukasi aplink save, pa
kišdama saulės spinduliams 
tai vieną, tai kitą šoną; bet 
nevienodai tie saulės spin
duliai visus žemės plotus 
sušildo. Karštojoje žemės 
juostoje, kur saulė šviečia 
vidudienyje iš pat viršaus, 
žemės paviršius ir nuo že
mės paviršiaus oras sušįla 
gana daug; taipogi bile vie
toje, kur šviečia saulė, sau
sumos plotai ir ant jos oras 
įkaista daug daugiau, nei 
kaip vandens plotai. Oras- 
gi, kaip ir kiti daiktai (kū
nai), turi tą ypatybę, kad 
nuo šilumos gana daug išsi
skečia. užsiima didesnį rui
mą. Taigi toje vietoje, kur 
oras daugiaus sušįlęs išsi
skečia, augštesniuose sluog- 
sniuose vietos, kur spaudi
mas pirma buvo tokis pat, 
kaip ir aplinkinėse ne- 
sušildytose vietose, bus 
pakįlę. Dėlto viršutiniuose 
sluogsniuose oras pradės te
kėti į kraštus. Nubėgus da
liai oro, apačioje sušildytos 
vietos spaudimas pasidarys 
mažesnis, ir vėjas f“ 
pusti iš aplink. Tokiu budujtuvoje vėjai daugiausia pri- 
J - . . .Jl-sušildvtą vietą, o viršum išilonų. Ne lieto, kad nebūtų iš žmonių, jei jie kanibalai, 
sušildytos. Taip yra arti-ir kitokių 1 . _ ......... ’
karštosios žemės juostos, nukrypimų spaudimo lyg- gvdavo žmones. Kada pri- 
Ten apačia vėjai pučia nuoisvar°s oro, bet tai būna jau siejo belaisvius perdirbti į 
pusės žemės polių (galų) Į mažiaus... 
link karštosios juostos, o!

laukų ap
dirbimui, reikia turėti pie
menų kaiminėms. Pasirodo 
vergai. Belaisviai, seniau 
einantieji suvalgymui, da
bar lieka vergais. Vergija 
išstumia kanibalizmą, žem
dirbys arba kaimininkas ga
lėjo ”skoniuoti’* žmogieną 
tik išimtinuose atsitikimuo
se,tik išimtinose dienose, lai
ke švenčių, taisomų dievams 
—kanibalams.

Iš tikėjimų istorijos patė- 
myta, jog žmonės maitina 
savo dievus tuo-pat valgiu, 
koki ir patįs vartoja. Kai- 
minininkai aukauja dievams 
galvijus, žemdirbiai — sa
vo laukų vaisius. Žemdirbys 
"Kainas atnešė žemės vai
sių dovaną Jehovai,” o pie
muo Abelis "atnešė nuo sa
vo kaimenės pirmvkliu ir jų 
taukų.” (B., IV.4). Bet 
tikėjimiškos apeigos labiau 
konservati viskas dalykas, 
kaip visuomeniškas besiplė- 
tojimas. Dėlto, pasiremiant 
dievų gyvenimu mes su
sekant ir žmonių gyvenimą, 
sutvėrusių tuos dievus. Jei 
dievai maitinasi kokiu-nors 
valgiu, kokio jau nebevalgo 
žmonės juos garbinantieji, 
tai tas tik reiškia, jog tų 
žmonių bočiai kadaise valgė 
tą-pat valgį. Beto, tankiai 
atsitinka, jog retą valgį duo
dama vien dievams. Patįs

pradės,taiko perkūnijos. Taigi Lie- valgyti jį neišgali. 
_ • Jei kokios-nors tautos die-

apačia tekės šaltesnis oras į guli nuo ciklonų ir anticik- vai reikalauja auknešystės

vėjų, ir kitokių tai ir toji tauta kadaise vai

> perdirbti Į 
| vergus, tai patiems žmo- 

Žinant gerai apie ciklo- nėms jau nebetekdavo žmo- 
Bet dievams juk

t lllirv. įveli vvVdvO \J , • I i j

viršum nuo karštosios juos- nus» turint barometrą, gali- gienos.
Bet žemės ma šiaip-taip spėti apie bu- negalima nebeduoti žmogie-
. « *______ _____ _______x  a. _ 2_______ •• i _ I •nos: jie dar supyks ir viso

kių nelaimių užleis. Ir pri
sieina senovišku budu mai
tinti dievus kitų žmonių ku- 

Bostono viešas knygynas nais. Vienok, ko negalima

St. čiupris.

I (Tolinus bus.)
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bet užtai iš savo kelionės parsinešė Lietu-'Kada Pasiutusis Raitorius joja per mišką, 
von visokių sėklų ir parodė žmonėms, kaip tarpais nudiasko nuo medžių lapus ir 
auginti javus. . Už šitą pasitarnavimą 
liaudis pakėlė karalienę Krūminę Į deives.

18. Veliuona buvo numirėlių deivė. Ve
liuonoje buvo pastatyta jai garbinti žinyčia.1 
Ant jos aukuro žmonės aukodavę blynus. 
Ant skerstuvių lietuviai šaukdavo: ”Vie- 
liuona vielės, ateik musump unt staia."

19. Giltinė, tai mirties daivė. Manoma, 
kad tas vardas paeina nuo žodžio "gilti.” 
Žmonės ją įsivaizdindavo moteriškės pavi
dale, su ilga mėlina nosia, su tokiu jau veidu 
ir ilgu, pilnu mirtingų nuodų liežuviu. Ap
sigaubusi ilga marška, ji landžioja dienos 
aiku po numirėlių grabus ir renka savo lie
žuviu nuodus nuo lavonų, o nakčia išnešioja 
iuos po namus, užnuodindama indus ir mie
gančius žmones.

20. Sapnų dievystė jiersergėdavo žmones 
per sapną nuo blogo, bet kaip lietuviai ją įsi
vaizdindavo, nėra žinių. Lietuviai ir lat
viai labai tikėdavo Į sapnus. Pas latvius 
jeigu merginai prisisapnuodavo medus, tai 
reikšdavo, kad ji greita laiku neteks mer
gystės; sapnuoti gi botagą jai reikšdavo 
ištekėti už vyro, o matyti per sapną sviestą 
arba taukus, reikšdavo gauti nuo vyro Į kai- 
į. Jei prisisapnuodavo kiaulės, tai reikš
davo, kad tuojaus bus vestuvės.

21. Patela buvusi oro dvasia. Lietuviai ją 
Įsivaizdindavę naktinės peteliškės pavidale, 
kuri atlėkdavo pasiimti mirusio žmogaus 
vėlę. Jos garbei namuose buvusi laikoma 
numirėlio galva. Tūli spėja, kad Patela bus 
tik kitu vardu pavadintas Algis.

22. Algis, kaip sako Veckenstedtas, turė
jęs keturis aukso sparnus, tokią pat karūną 
ant galvos ir sidabro lazdą rankoje, šitaip 
pašarvuotas, Algis galėdavęs skraidyt oru 
neapsakomu greitumu. Kada numirdavęs 
doras žmogus, tai Algis atskrisdavęs su bu
riu aniuolų jo vėlę į dangų palydėti, 
sparnų zvimbimas esąs panašus i vėją. Ji
sai turėjęs ir žmoną, kuri vadindavosi AL 
giene. Nuo judviejų esą paėję Augštis, 
Žeminė, Perkūnas, Lituvanis ir kiti dievai
čiai.

23. Piktybė, kaip rodos, buvo suasmenin
ta vėtra. Veckenstedtas šitaip ją charak
terizuoja: Piktybė jodinėja raita ant be
galvio arklio. Kada ji joja, tai prieš ją len
kiasi prie žemės laukų javai ir miškų me-

šakas, o kartais ir su šaknimis n ėdžius iš
varto. Pasakojama, kad Plungėje jis ke
lis kaitas ir namus esąs apvertęs augštyn 
kojomis. Jis mėgsta ir vogti, nes tankiai 
nusineša nuo tvorų padžiautus skalbinius.

* Sakoma, kad Pasiutusis Raitorius jojąs ant 
begalvio šunies, kuris turįs šešiasdešimts 
kojų ir galįs taip greitai bėgti, kad vėją pra
lenkiąs. Jį lydį ugnies šunįs, ugnies vištos, 
ugnies gaidžiai ir ugnies zuikiai. Taipgi 
yra sakoma, kad Pasiūtasis Raitorius jo
jąs ant dvigalvio ožio, pirmą jo bėgąs begal
vis šuo. gi paskui sekąs šuo su dviem gal
vom ; iš vienos pusės bėgąs begalvis arklys, 
iš kitos gi pusės arklys su dviem galvom ir 
ragais, tik ant dviejų kojų. Aišku, kad tas 
Pasiutusis Raitorius yra niekas daugiau, 
kaip tik debesis.

25. Slogutis, tai nelalMiji dvasia, kuri per 
miegą naktimis kankindavo žmones ir gy
vulius. Ir dabar da lietuviai tiki, kad nak
timis jų arklius kartais "jodinėja.”

26. Lituvanis buvo lietaus dievaitis. Jei
gu lietus ilgai nelydavo, tai lietuviai tikėda- i 
vo, kad Lituvanis yra ko-nors užpykęs ir 
reikią jam pasimelsti. (Toliaus bus.1
______ _ _ _ _ _ _ __ « ' •

Jo

RYTO RASOS. ’
Ryto rasos deimantinės, 
Jus paveikslas man brangus! 
Myliu jumi. rytmetinės, 
Myliu meiliai kaip draugus.

Myli jumi ir kielaitės; 
Gėlės prašo į svečius... 
Jūrės bangų gy minaitės, 
Perlo rasos, myliu jus.

Lai turtingi išdykauna, 
Perka šilkus ir kaurus, 
Mano siela džiaugsmą gauna 
Rytmetyj, kai mato jus.

Ramiai blizgat išbarstytos 
Po laukus ir ant gėlės, 
Jus grožybėms išdabytos 
Spindit, tvyskat ant žolės.

Linksmai geria jus paukšteliai, 
Glosto saulės spinduliai;
Ryte sveikina lapeliai 
Blizgat, blizgat sau ramiai.

M. Duseika.
------------  —- - r , ,
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True translation filed with the post- master ai Boston, Mass, on August I 
14, 1918, aa reųuired by the Act of October 6, 1917. i

Keturių karės metų nuostoliai
Rusijos — 2,762,064 už- darbininkai apie mainas

mušta, 2,466,572 sužeista bei taipgi turėtų dirbti ir žiurė- 
paimta nelaisvėn; išviso ti, kad maineriams nereikė- 
5,228,636.

Italijos — 160,356 užmuš
ta, 329,644 sužeista bei ne
laisvėn paimta; išviso 490,- 
000 žmonių.

Belgijos — 63^50 užmuš
ta, 182,898 sužeista bei ne
laisvėn paimta; išviso 246,- 
148 žmonių.

Serbijos — 76,484 užmuš
ta, 261,170 sužeista bei ■ ne
laisvėn paimta: išviso 337,- 
754 žmonių.

Rumunijos — 166,000 už- 
v . ; mušta, 250,000 sužeista bei

užmuštais, sužeistais ir pa* į paimta nelaisvėn; išviso 
imtais nelaisvėn Francuzija 350,000 žmonių, 
neteko 2,600,000 vyrų, iš ku- ■ Visų sąjungininku kartu 
nų 1,300,000 buvo užmušta _ 4,976,484 žmonių užmuš- 

ta, .6,076,469 sužeista bei pa- 
----- Francuzija daugiausia imta nelaisvėn, arba išviso 

daugiausia įsiskolino Angli-nukentėjo karės pradžioje, 11,052,953 žmonių.

; Išleista Si 29,560,600,000 
f pinigų.

’Tne <
rugpiučio menesio numeryje

skelbia savo nuostolius vie
šai. Todėl skaitlinės, kurios

Current History” Paro*> žemiau Anglijos ir 
............o mėnesio numeryje ^“vienytų Valstijų nuosto- 
jjąduoda įdomių skaitlinių a-, 1US» yra oficialės.
ple karės nuostolius. Sūriu-1 Apie nuostolius, kuriuos 
kta statistika parodo, kad l*r keturis metus turėjo pa- 
per. 3 metus ir 11 mėnesių nešti Francuzija, tai- beveik 
didžiosios kariaujančios vai- oficiali pranešimą padarė 
stybės išleido karės veika- Andre Tardieu. Jisai kalbė
toms išviso $129,560,000,000 i damas New Yorke 28 baton- 
pinigų, t. y. tiek skolų prida-Jdžio 1M8 metų pranešė, kad 
re. Is tos abelnos sumos są
jungininkams pripuola apie 
$86,600,000,000 skolų, o cent- 
ralėms valstybėms apie $43. 
800,000,000.

Iš visų Europos valstybių
ant vietos.

Francuzija

ja, nes jos skolos siekia jau 
$26,542,060,060. Tiesa, iš 
tų pinigų ji paskolino iki 9 
vasario, 1918 metų, $7,027,- 
006,000 kitiems sąjunginin
kams ir savo kolonijoms, valstybių daugiausia buvo 382,320 vyrų, 
nors iš kitos pusės ji yra pa- išmušta Rusijos žmonių. I Austro-Vengrijos — 964,- 
siskolinus iki 30 birželio, Italijos nuostoliai iki šiol 368 užmušta, 1,779,117 su- 
1918 metų, $3,055,600,000 iš buvo neperdidžiausi, o tai žeista bei paimta nelaisvėn; 

dėl to, kad visa jos karė ve- išviso 2,743,685 vyrų.
dama kalnuose ir atvirų ko-1 Turkijos — 182,644 užmuš- 
vų nedaug tebuvo. Paskuti- ta, 370,452 sužeista bei pa- 
nto austrų ofensyvas, žino- imta nelaisvėn; išviso 553,- 
ma, ir jos nuostolius turėjo 096 vyrų.
žymiai padidinti. > Bulgarijos— 11,324 už-

Belgija ir Serbija sunkiai mušta, 19,128 sužeista bei 
nukentėjo karės pradžioje, paimta nelaisvėn; išviso 30,- 
kuomet priešininkas jas už- 452 kareivių.
plūdo, bet pastaruoju laiku Paėmus visų teutonų kar- 
jų armijos beveik nieko ne- tu — 2,970,836 užmušta, 
veikia. Rumunijos nuosto- 6,738,717 sužeista bei ne- 
■iai irgi labai dideli ;nors prie laisvėn paimta; išviso 9,79,- 
karės ji prisidėjo vėlai, bet 553 žmonių.
ji baisiai nukentėjo nuo vo- 
kečių įsiveržino.

Vokietijos nuostoliai, kaip 
parodo jos oficialiai prane
šimai, kuriuos ji skelbdavo 
iki 10 gegužės 1916 metų, li
gi to laiko buvo pasiekę jau 
2,822,079 vyrų. Tuomet vie
toj kasdieninių pranešimų 
Vokietija pradėjo leisti mė
nesinius savo nuostolių su- 
rašus, kuriuos uoliai rinko 
iš vokiečių biuletlnų Angli
jos valdžia. Sulyg tų pra------------- — - -
nešimų, X okietijos nuosto- True translation filed with the post- 

master at Boston. Mass., on August 
14, 1918, as reųuired by the Act of
October 6. 1917.

Wilsono atsišaukimas
i angliakasius

kuomet franeuzai turėjo
traukts iki Mamos, ir pas
kui, kuomet jiems reikėjo Vokietijos — 1,812,560 už
ginti Verdunas. mušta, 4,569,820 sužeista bei

Bet iš visų kariaujančių nelaisvėn paimta; išviso 6,-

Teutonų nuostoliai:

Suvienytų Valstijų.
Rusija nuo t sausio, 1914 

metų, iki 1 rugsėjo, 1917 me
tų, įsiskolino apie $20,200,- 
000,006. Prie tos sumos pri
guli sąjungininkų duota Ru
sijai paskola ir prie to da 
apie $7,800,000,000 buvo pa
imta notomis iš Valstybės 
Banko, kurio kapitalas pri
gulėjo išimtinai valdžiai.

Be tų $7,027,000,000, ku
riuos Anglija paskolino Ru
sijai ir Italijai, $5,594,000,- 
<►00 sąjungininkams paskoli
no dar Suvienytos Valstijos.

Prie Vokietijos ir Austro- 
Vengrijos skolų taipgi pri
guli paskolos duotos Bulga
rijai ir Turkijai.

Paduotos žemiau x skaitli
nės parodo, kiek kuri di
džiųjų valstybių kariauda
mos prisidarė skolų.

Sąjungininkų valstybės:
Anglija
Francuzija 
Angį, dalis
Italija 
Rusija 
Amerika

f

Kartu

tų dėl jų gaišinti laiko. Tas | 
bus juo labiau reikalinga 
nuo dabar, nes draftas ga
lės jūsų skaičių da daugiau 
sumažint.

”Tie, kurie bus draftu pa
imti, bet bus labai reikalingi 
prie darbo,, bus perkelti į to
limesnes klesas ir jų patrio
tiška pareiga v ra su tokiu 
perkęlimu sutikti.. O jų 
draugų patriotiška pareiga 
yra pagerbti juos už tai. Tik 
toks darbininkas yra vertas 
papeikimo, kuris šitoj sun
kioj valandoj nenori nieko 
naudingo veikti, bet ne toks, 
kuris y^a perkeltas į tolimes
nę klesą ir kas dieną dirba 
didindamas anglies prista
tymą.

”Su. pilnu pasitikėjimu aš 
atsišaukiu į jus, kad jus pa- 
siimtumėt ant savęs naštą 
prikasti pakankamai ar g 
lies, Įf aš tikiuos, kad tą 
naštą jus priimsite ir nešite 
ją pasekmingai iki galui, o 
tuomi jus atliksite darbą 
taip svarbų, kaip ir apka
suose, už ką visa šalis jums 
plos ir bus dėkinga.

”Woodro\v Wilson.’’

• _ •

Pajieškojimai
Pajieškau Adelės Zukau.sk i u lės, iš 

Da o i n tos sodžiaus, Darsūniškio pa
rapijos, Iraku pav., Vilniaus gub. 
Jos pačios meldžiu atsišaukti, ar kas 
ją žino malonės pranešti.

F. A. M.,
733 E. Broaduey, So. Boston. Mass. 
<_ ;__ ___ !____ ._ __»_>>______ ■

Pajieškau pusseserės Marcelės Gal- 
minaitės, iš Donicii ių sodos,' Užven
čio parapijos Teisiu pav., 
i;ulL Jos pačios atsisaukt! ar kas ją 
žino meldžiu pranešti.

I Petras Bumantas,

Kauno

(35)- 
Sta. 12, BOK 505, Lawrence, Maus,

./• TA
- Pajieškau brolio Igno Radzevičiaus, 

iš Aisininkų kaimo. Stakliškes pa ra
jos, Jezno valsčiaus, Vilniaus gub., 
gyveno Vandergrift. P.u. - Jo. paties 
atsišaukti ar tas jį žino meldžiu pra
nešti. -.7

Jonas .'»i. itaclzevičia
BOK 35, Norfh Amnerst, Mass.

Pajieškau giminaičių Motiejaus 
Budzeviėio ir Nfečislovo Voveries* a- 
bu iš_ Varlių kaimo, Dusmcnų parapi- 

gub. Jų 
juos

jos, Trakų pav., Vilniaus 
pačių - meldžiu atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti.

Vincas ilarašauskas
BOX 238, Miilinocket,

(35) 
Me.

Pajieškau pusbrolio A. Mardoso, iš 
Plovėjų sodos, Salako valsčiaus, Eže- 
renų pav. Kauno gub., gyveno Det- 
roit, Mich. Jo paties atsišaukti ar 
kas jį žino meldžiu pranešti.

J. Mardosas, (33)
2936 W. 40-th str., Chciago, 111.

As Petras Bekmon pajieškau savo 
draugų ir pažystamų. Paeinu iš Kur- 
liandijos, Šinbergo. Kas pažysta 
mane is tų vietų meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų rekalą. (34)

Petias Bekmon,
234 Reed str, Phil rdelpliia, Pa.

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
Kvršos, kuris mane paliko jau ke
tvirtas metas. Duktė Marijona mir
tinai serga, norėtų pasimatyti. Dak
tarai sako, kad greit mirs. Taipgi ir 
jos duktė (tavo anūkė) sunkiai ser
ga. Todėl jeigu da nori jas 
matyt, parvažiuok tuojaus! 
kas jį žino, meldžiu pranešti.

Magdalena Kyrsha.
92 Clinton Place

šiuomi sveikinu visus savo drau-. 
gus ir pazjsuunus, gyvenančius pia*j 
čiame pasaulyje ir linkiu visiems ge
riausios. kloties. ' ..

Pajieškau savo dėdės Julio Luko
ševičiaus. iš Subaiiių kaimo, 
'frakų pav., Vilniaus gub. , Tūrių 

■jo paties 
malonūs 

(33)

Pajieškau pusseserės Elzbietos 
Klimukėų, is Mikaliskiu gninio, Mari- 
aiiipolįs pavieto, Prienų parapijų.--, 
Suvalkų gubernijos. Girdėjau kad 
apsivedė su Adomu Bulota. Jub pa
čioj meldžiu atsišaukti ar kas ją ži
no, malonės pranešti.

Mrs A lėk. Racavifch,
542 Wilbur strec-t, Scranton. Pa.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
Jurgio ir Petro Šerkšnų, iš Paliūnų 
kaimo, Serijų valsčiaus, Seinų pavie
to, Suvalkų gub., gyveno Pittųburgo 
apielinkėj. Jų pačių atsišaukti ar 
kas juos žino meldžiu pranešti.

J. Mikučionis, (04)
2334 So. Oakley avė, Chicago, Iii.

iš Subaiiių
Vilniaus gub. , 

svarbų reikalą ir meldžiu 
atsisaukt: ar kas jį žino 
pranešti.

Ona Yeccvičiutė.-
8 Book et, Providence, R. I.

Pajieškau pusbrolių: Petro ir Sil
vestro Braunių, ir kaimynų: Stanis
lavo ir Juozo Purtikų, Kazimiero ir 
Mikolo Savickų ir Petro ir Jurgio 
Usonių; visi Kauno gubernijos, Vilk
mergės pavieto, Janusių sodžiaus. 
Kas apie juos žino arba jie patįs mel
džiu pranešti šiuo adresu: (33

Juozas Brownis,
148 Athens str., So. Boston, MasS

Pajieškau apsivedimui mergintis* 
nuo 18 iki 30 metų amžiaus, as esu 
34 metų ir man lai ai reikalinga - 
partinė, dėlto norinčių >ų ju.sive.sti 
meldžiu greitai atsišaukti. At aky- 
mą ir platesnes žinias suteiksiu per 
laiškų. Vyrų meldžiu uerašinėti.W. T. OŠ*

1008 So. Canal str., Chicago, 111.

THOMAS KASSALES,
4008 E. i-st str.,
• Los Angeles, (. ai.

gyvas 
Jeigu

PRANEŠIMAI

Pittsbnrgiečiy domai.

$26,542,090,000
.18,629,000,000 
. . 1,546,00),’OO

4,884,000,000 
20.291,000 
13,800,000,000

$85,692,000,000
Ccntralės valstybės:

Vokietija $28,835,000,000
Austrija 10,674,090,000
Turkija 4,359,000,000

Kartu $43,868,090,000

Viso kartu $129,560,600,000.
i Karei vis tęsianties ir nuo

latos viskam brangstant, 
karės vedimas taipgi kas 
diena darosi brangesnis ir 
verčia valdžias vis daugiau 
skolinti. Užtraukti milžini
škų valstybinių paskloų val
džioms daugiausia padeda 
bankai, ypač centraliai ban
kai. Prieš pastovią pasko
lą valstybės iždas paprastai 
išleidžia daug popierinių pi
nigų, kurių didelę daiį cen
traliai bankai nuskaito. To
kie popieriai ir kitos truni- 
]iam laikui leidžiamos obli
gacijos Europoj nuolatos 
dauginosi, todėl pinigų ver
tė turėjo pulti, kas kitais žo
džiais reiškia daiktų pa
brangimą ir verčia da dau
giau skolint.
Apie 8,000,000 žmonių už
mušta ir apie 13,000,000 

sužeista.
Teisingai apskaityti žmo

nių nuostolius nėra lengva, 
nes daugelis valdžių atsisa
ko savo nuostolius viešai 
skelbti. Anglija skelbia sa
vo nuostolius r.uo pat pra
džios karės kas sąvaitė. Jos 
nuostoliai buvo daug ma
žesni negu kitų valstybių, 
nes daug laiko reikėjo pakol 
ji pastatė prieš priešininką 
pilnas savo spėkas. Suvie» 
nytos Valstijos taipgi pase
kė Angliją ir kas diena

SVARBIAUSIS MUSŲ 
REIKALAS.

Jau keliatą sykių buvo pa
keltas klausimas musų 
draugysčių susirinkimuose 
kas-link įsteigimo Lietu
viškų Laisvų Kapinių laido
jimui mirusių lietuvių Pitts- 
burge ir apielinkėje, bet ši
tas klausimas ir šiandiena 
tęsiasi be pasekmių.

Lietuvių Mokslo Drau
gystė, gyvuojanti Pittsbur- 
ge, savo susirinkime 12 d. 
gegužės š. m. pakėlė išnau- 
jo minėtą kapinių klausimą 
ii nutarė:

1) Paaukauti iš savo iždo 
$16.00 lėšoms,: Kaipo prad
žiai to darbo;

2) Išrinkti Laikinį Komi
tetą vedimui L. Kapinių rei
kale.

Lietuvių Mokslo Draugys
tės išrinktas Laikinas Komi
tetas, susirinkęs 16 d. gegu
žės 1918 m., vienbalsiai nu
tarė užkviesti visas drau
gystes, gyvuojančias Pitts- 
burge ir jo apielinkėje, lygi
nai ir pavienes ypatas, be 
skirtumo tikėjimo ir pažval- 
gų, susirinkti Rugpiučio 25 
dieną, 1 vai. po pietų, į Lie
tuvių Mokslo Draugystės 
svetainę po No. 142 Orr gat
vės, Pittsburgh, Pa.

Tame susirinkime bus ap
svarstyti L. Kapinių reika
lai ir bus išrinkta tam tikra 
valdyba ir komisija vedi
mui tolimesnio darbo tame 
reikale.

Taigi Gerbiamos Draugi
jos, kurioms rupi lietuvių 
ateitis, malonėkite apsvars- 

mą pas mus namie šeimynos Kapinių reikalą
turės pakelti daug vargo, 'gavo susirinkimuose ir išrin- 

”Aš gerai suprantu, kad kti savo atstovus į minėtą 
draftas, liuosnorių įsirašy-susirinkimą, o sykiu ir pa- 
mas ir kitų svarbių išdirbys- vienės ypatos malonėkite 
čių reikalavimai žymiai pra-atsilankyti apsvarstymui 
retino jūsų eiles. Bet vis( vieno svarbiausių j ii musų 
dėlto ir prie tokių apsunki-1 reikalų.
nimų anglies galima prikas-* Atminkite, gerbiami bro- 
ti užtektinai, jeigu kiekvie- liai ir sesers, kad šiame lai- 
nas šitoj išdirbystėj žmogus, ke mes laidojame musų bro- 
pradedant vyriausiu virsi-lių ir seserų numirusių ku- 
ninku ir baigiant jauniausiu nūs į svetimus kapus, už ku- 
vaiku, stengsis kas diena iš- riuos apmokame labai bran- 

: dirbti pilnas valandas. Kad giai, o ir tie, kaip girdime, 
Suvienytų Valstijų (iki 9 padidinus darbo našumą, bus uždaryti mums.

liepos, 1918)—4,487 užmuš- kasyklų savininkai privalo] Gerbiamos Draugystės, 
ta, 6,752 sužeista, jiaimta būt labai uolus ir žiūrėti, kurios jaučiasi neturtingos 
nelaisvėn bei prapuolė; išvi- kad darbininkai turėtų kuo- išdavimui pinigų kapinėms, 
so 11,239. geriausias darbo sąlygas, tegul nesirūpina tuomi, nes

Anglijos (iki 1 liepos, 1918 kad kiekvienas žmogus bu- męs surasime būdą tokį, ku
rnėtų, t. y. per 47 mėnesius) tų dorai vaišinamas ir ture- ris neapsunkins draugijų iž- 
— 434,774 užmušta, 979,154 tų progos dirbti. Angliaka- do.
sužeista bei paimta nelais- ’ ’ •* ....
vėn; išviso 1.413,928 vyrų.

Franiuzijos — 1,375,069
užmušta, 1,600,279 sužeista 
bei paimta nelaisvėn; išvi
so 2,975,348 vyru.

Gi visų kariaujančių vals- 
.tvbių kartu — 7,946,320 už
mušta, 12,816,186 sužeista 
bei paimta nelaisvėn; išvi
so išėjo iš fronto 20,762,506 
žmonės.

Aštuoniasdešimts procen
tų sužeistų sąjungininkų pa
prastai vėl grįžta į frontą; 
vokiečiai sako, kad iš savų 
sužeistų jie išgvdą ir vėl 
grąžiną frontan 85 Inocen
tus.

liai iki 1 rugpiučio 1917 me
tų siekė jau 4,624,256 karei
vių, iš kurių 1.056,975 buvo 
užmušta arba mirė nuo žai
zdų, o 335,269 paimta ne
laisvėn.

Spalių mėnesyje tų pačių 
metų buvo rašoma, kad Ge
orge Leaebour, vokiečių so
cialistų vadas, savo prakal
boj Reichstage pasakęs, jog 
]>er trejis karės metus Vo- 

'■ kietija netekusi 6,000,000 
vyrų, iš kurių 1,500,000 už
mušta. Bet vokiečių karinis 
statistikas Kari Bleibtreu 
laikraštyje ”Das Neue Eu
ropa” 22 balandžio 1918 me
tų apskaito vokiečių nuosto
lius į 4,456,961 vyrų. Tečiaus 
jisai skaito vien tik užmuš
tus ir paimtus nelaisvėn, 
taip kad socialisto Ledebou- 
ro pranešimas gali būt ar
čiausias prie teisybės, o ka
dangi vokiečiai nuo to laiko • 
turėjo didelių mušiu, tai jų 
nuostoliai dabar turi būt jau 
daug didesni.

Paduotos žemiau skaitli
nės apima vien tik karei
vius; čia nepriskaitvti civi
liai gyventojai, kurių taip- 
pat dėl šitos karės daug žu
vo užimtuose kraštuose. Ne- 
Driskaityti čia ir tie žmonės, 
kurie žuvo ant jūrių.

Sąjungininkų nuostoliai:

i Prezidentas Wilsonas # iš
leido šitoki atsišaukima i * 
mai nerius:

l „Esamoji anglies stoka 
stato mus į dideli pavojų ir 
reikalauja didelių pastangų 
kaip iš kasyklų savininkų 
taip ir angliakasių. Be pa
kankamo anglies pristaty
mo musų karės programas 
bus sutrukdvtas: musų ka- 

i riaujančių šnekų veiklu
mas Francuzijoj bus suma
žintas; musų kareivių gy
vybė bus didesniam pavoju
je ir be to da ateinančią žie-|

šiai iš savo pusės turėtų d i r-1 Pasitikėdami, kad musų 
bti kas dieną, jeigu kokios broliai ir sesers lietuviai 
priežastįs jų nesulaiko, ir stengsis išpildyti savo už
tūrėti? rūpintis, kad nevien duotis, pasiliekame su gi- 
tik išbuvus kasykloj pilną liausią pagarba, 
laiką, bet kad iškasus kuo- Laikinis L. M. D. Komitetas.

Pajieškau Kazimiero Barančiaus, 
pažįstamų ir Litų draugų, kurie pa
eina is Kauno gub., Raseinių apskri
čio, Balanių viensėdijos. Meldžiu at
sišaukti už ką busiu dėkinga. (34) 

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

Pajieškau pusbrolių: Liudviko Par-’ 
šanies ir Krano Matcikio. Aš esu 
pašauktas į kariumenę ir būtinai su 
jais norėčiau dėl svarbaus reikalo su
sirašyti, dėlto jų pačių ar kas juos 
žino meldžiu pranešti. (33)

Jonas Musteikis,
2004 VVatson str, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau krikšto motinos Marijo
nos Buividukės, paeina iš Kauno gub., 
Čekiškės miestelio. Malonėkit atsi
šaukti tuojaus. (33)

Marijona Vaitkevičiūtė
688 No. Monteilo st., Montello, Mass.

(33)
Youkers, N. Y.

Pajieskat. PIJAUS RAGAUSKO, 
čia telpa ir jo paveittslas. Jis gyven-

A. A. JONAS KASPERAVIcJA
4 rugpiučio šių metų mirt vyras 

Jonas Kasperavičia 56 >necų amžiaus, 
paėjo iš Mariutų sodos, Gargždų pa
rapijos. Kauno gub. Amerikoj pra
gyveno 27‘rtietus. Paliko <> sūnūs* i* 
vieną dukterį ir žmoną dideliam nu- 
iiudime. Lai būna jam amžina at
minti.- nuo musu visų.

BA R B( )K A K A SI’A R A VIčl EN Ė
158 — 7-th str. So. Boston, Mass.

STANISLOVAS MIKUČIONIS ka
reivis susižeidė. Jis tapo paimtas į 
kariumenę gegužės mėn. iš Detrliit. 
Mich. Giminės ir draugai, kurie no
rite plačiau apie JĮ žinoti, kreipkitės 
pas:

Pvė. J. A. Zagzesky.
25-tli Co, Irki Depot L. Lldg. 991, 

Camp Custer, Mich.

DRAUGU ŽINIAI šiuonii prane
šu, kad aš V. K. Rynikus, iš Rrigh- 
ton, Mass, šiuo tarpu esmi karium-- 
nėj, oriaivininkų skyriuje. Norintie
ji su manim susirašyti nalonės kreip
tis sekančiu antrašu:

Corjiora! V. Rynikus. (34) 
2>(> Aero Sųuadron, Southcr rield, 

Americus, Ga.

Pajieškau broiio Simano Kviet- 
kausko gyvena Cnicago, Iii. Meldžiu 
jo paties atsišaukti, nes pražudžiau 
antrašą. damas drauge su manim, paėmė iš

Kel. Kvietkauskas, j po užrakto mano $*20 ir prasišalino.
Boston. Mass. Kalba tik lietuviškai ir biskį angiiš- 
 .kai. Paprastas darbininkas ir gir- 

Pajieškau Alfonso Lipskio, lenkas, tuoklis. Kas pirmas apie jį ptanes, 
pirmiau gyveno Lawrence, Mass. Vilr 
niaus gub., Trakų pav.. Žaslių parap., 
taipgi Motiejaus Sedlicko, Domicėlės 
Liogaminiukčs, ž.žmarių miestelio, ir 
Marijonos Jančiuniukės Žižmarių 
parap., Lietonių kaimo. Visi Vilniaus 
gub. Kas apie juos žinote malonėkit 
praneši. (33)

Kranciškus Beiga.
6 La\vrence str., Brighton, Mass

55 Wail str..

(36/ta.; gau T2G atlyginimo. 
IGNACAS TOMAS,

117 McClelan str,
Philadeipliia, Pa.

AR ŽINOTE KAIT
AS nudarau 1<»» dailiausių fotogra- 

fiškų štampu su jūsų paveikslu tik' 
už 81.20’’ Reikaiauk prabos (pavyz
džio). įdėk už 3c. štampą ir gaus', 
pamatyt, kaip tokios fotografiško? 
stainpos išrodo. (36)
THp GEORGE PHOTOGRAPHEKr.. 

60!) N ori h Riverside si r..
tVaierbury, Conn.

REIKALAVIMAI.

Pajieškau Krano Stankaus ir sese- 
ries Onos Pilipaičiutės, Mosėdų 
rapijos, Telšių pav., Kauno gub. 
riu svarbų reikalų.

Frank Philips,
203 Broad str., W. Hazleton,

pa- 
Tu-

Ia.

Pajieškau draugo Jurgio ?.iikšo, iš 
Beržanų kaimo, Panemunėlio parapi
jos, Kauno gub. Turiu svarbų rei-* 
kalą ir meldžiu jo paties atsišaukti 
ar kas jį žino teiksis pranešti.

Tony Dipan,
3722 Burwell str..

Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugo Vinco Jakščio, 
kuris buvo "Kovos” Administrato
rium. Jis pats lai atsišaukia, 
kas jj žino malonėkit pratiesti.

Antanas Kairys,
212 '/i W. Lloyd str.. 

Shcnandoah, Pa.

arba

REIKALINGAS KRIAUČIUS. I 
ris mokėtų kostumeriską darbų į 
naujų siuvinių ir taisymo senų. < 
rani kriaučiui, gera mokestis, 
sišaukit tuojaus. (3(

KRANK PHILIPS
203 Broad st., W. Hazleton. Pa.

Pajieškau savo žmonos Kos tanui jos 
Barbaravičienės, po tėvais Mockevi
čiūtės, Kauno gub., Aleksandrovsko 
pav., Vydžių miestelio. Ji prasiša
lino ii Birželio šių metų su Antanu 
Šimkcviėiu. 4b metų vytu. Ji turi

Pajieškau Kazimiero Ramoškos, 
Vilniaus gub., Gegužėnų paiapijos, 
38 metų amžiaus, išrodo taip kaip ant 
šito paveikslo, tik ant kaktos ir no-

Pajieskau sesers Zofijos Zaniais- 
kiutes po vyru Grubliauskienės. Du 
metu atgal, gyveno La Porte, Ind.

Tūrių svarbų reikalų ir jį pati ar 
kas apie jų žino meldžiu pranešti.

Jonn Zarnalsky, (34)
9 E VValnut str, Stamford, Conn.

43 metus. Męs sutikime gyvenome 
18 metų, Brightone išgyvenome 11 m. 
Čia jų ir paveikslai. Kas patėmys, 
malonėkit man pranešti už ką busiu 
dėkingas. (33)

Justinas Barbaravičius.
54 Lincoin str, Brighton, Mass.

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

Petras Abramavičius,
R F D 1. BOK 16, Keypoit, N. J.

REIKALINGI FAliBAl EJAi. b 
džiausios ir geriausios rusies vyri 
kų siutų ir overkotų pasiųstų ja_.il 
mierą nuo S2t> ir $25. Gera mokės- 
tis. Atskirose apiclinkėsc. AtsA • 
ki*. angliškai.

UNIVEILSAL i AILOKING CC
18 Washington l’lace.

New York N. 1

PARDAVIMAI.

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

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

Pajieškau draugės Leonoros Bar- 
kauskutūs, gyveno South Bend, Ind. 
Taipgi Jono Juškos, gyveno Kcwanee. 
III. Turiu svarbu reikalų ir meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino 
teiksis pranešti (34)

A. Galickas.
830 W 18-th str., Chicago, III.

Pajieškau savo pažįstame Zigme 
Ragincko, jis gyveno Snamokin Pa, 
paskui išvažiavo i (Visconsino valsti
ją. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jo paties ar kas Jį žino atsiliepti. 

Povilas Aniiauskas, G. 20
Stato Sanilorium, Monl Alto, Pa.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui metginos, 

nuo 18 iki 2g metų amžiaus mylinčios 
dorą gyvenimą. As esu 25 metų. S 
pėdų ir 10 colių augštas. Meldžiu 
atsišaukti, su pirmu laišku prisiųsti 
savo paveiksią, atsakymą duosiu kiek 
vienai paveikslus grąžinsiu.

Joseph Marks. (34)
826 So. 18-th str, St. Joseph. Mo.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo IR iki 25 metų amžiaus, aš esu 
25 metų. Meldžiu atsišaukti, su pir* 
:nu laišku prisiunčiant savo paveiks
lų. atsakymų ir platesnes žinias su
teiksiu per kiška. , (3$)T. C. C.

---------- «
PARSIDUODA KARMA, 
visais įrankiais ir gyvuliais, 
akrai. 20 akrų išdirbtos žemės.

Lrai miško; 1 arklys 5 raguoti 
gyvulini. 2 kiaulės ir tL Stribą 33 
pč'ių fgi'», 21 pločio. Kiti įtaisymai 
veik nauji. Parsiduoda už 8900. Prie
žastis pardavimo — serga moteris. 
Kas norivumėt geros farmos pigiai 
pirkt, at.-Jšaukit r.?vč!ia:i 30 rugpiu
čio. (33)

A. RUDZEVICH.
Lac Supercur. P. ().. Canada.

GERA PROG t LIETI V I 
PIRKTI Iii < ERNŽS BIZNI- 

Parsiduoda uz pig'a <uti>a per daug 
metų išdirbtas bi; nis gėloj vietoj ir 
apgyventa lietuviais, lenkais ir sla 
vais. Biznis tokis — Bocerne. gi o 
šerne Delecatesen store. gyvenimą, 
prie vietos. Dėl platesnių žinių Krei- ' 
pkitės pas:

PETER JACUBKA. (35) 
216 Second str, EKzabcth. N. J.

13%i Itussell Rd, Cleveland, Ohio.! 1’. O. BOK 36

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 per; kaityti naują knygų 

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

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

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

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! J* išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyro ir skaisčia 
balta. Toji mostis išima pletmus rau4 
don u s. juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stamponis

J. RIMKUS
llolhrook. Masą,

Zukau.sk


flr Justi pinigai apsaūgoii?

(VakUies praMttimas).

"Mano pinigai apsaugoti 
gerai” užreiškė parudęs ge
ležies liejikas.. "Kiekvieną 
sąvaitę aš parsinešęs atiduo
du mano pačiai, o jinai pa
slepia juos tokioj vietoj, iš 
kur vagis nepaims.’*

Kiti vyrai valė bei papski- 
no' savo pypkes didtlės lie
jyklos kieme, leisdami pietų 
pasilsio valandą, ištuštinę 
savo pietų dėžutes. Jų kal
ba apie pinigų saugumą pra
sidėjo iš žinios antgalviu 
"Darbininkui pavogė visą 
sutaupytą jo turtą,” paskel-

• btos laikraštyje, Į kurį buvo 
suvyniota vieno darbininko 
duona.

"Mano pinigai apsaugoti 
gerai,” pakartojo stambaus 
sudėjimo molderis Maikis. 
Aš sakau jums, mano pati 
gudri moteriškė! Ji pašie
pia pinigus taip, kad ir gud
riausias vagis nesuras."

"Gali būti, bet daleiski-
• me, Į tavo namus Įsiveržš 
gaisras,” pašiepiančiai pa
stebėjo petingas Juozas. 
”Nuo to vagies, brač, nepa
slėpsi! Pažįstu aš žmogų, 
kuris tuo budu prarado 
3,000 dolerių! Teeiaus ma
no pinigai saugesnė^ vietoj 
ir jie nežus, nežiūrint, kas 
atsitiktų su mano namais, 
»es juos visuomet turiu čia 
va-.” Ir jis sudavė savo 
storais pirštais sau per dir
žą ant pilvo. "Visai nepai
sau, ar kas žino, ar nežino tą 
vietą, kur mano pinigai, nes 
tas, kas mėgintų juos palies
ti, Įunna turėtų mane nu
galėti,** dabaigė jis, linguo
damas savo sunkų kumštį.

Tylusis Šamas, kuris pa
prastai niekad neatsiliepda
vo, jeigu nebūdavo svarbaus 
reikalo tart žodį, išpūtė iš 
burnos p ’ ’ —
spjovė 
šypsodamas tarė:

"Na, o kaip butų, jei tau 
taip iš užpakalio kas toks 
smogtų labuonin švinine 
lazda? Manau, tavo kumš
tis visai nedraustų užpuoli
kui nujuost tau diržą ir nu 
sinešti. Atvirai pasakysiu, 
kad pas tave, Juozai, da ma
žiau proto, negu pas MaikĮ. 
Tavo pinigai nėra saugioj 
vietoj.”

"O mano pinigai, tai tik- 
' rai apsaugoti” tarė kaip tai 
keistai nusišypsojęs stor- 
rankis rusas, kurį darbinin
kai "Maskva" praminė. Aš 
visą savo septynių metų 
prakaitu Įgytą uždarbį po 
kiekvienai išmokesčio dienai 
siųsdavau gimtinėn namo, 
kad išmokėjus sklypą nupir
ktos žemes. Sudėjau savo 
pinigus ukėn, kurią šiandien 
parduočiau, kad ir už de
šimtį dolerių, jei kas duotų, 
tik bėda tame, kad vokiečiai 
ją paėmė ir mano pinigai 
dūmais nuėjo.

Užstojo visuotina tyla. 
Tylusis Šamas pertraukė ją 
atsiliepdamas. Kadangi jis 
niekad nekalbėjo pirma ne
pamąstęs, tai jam. ištarius 
trumpai žodį ”ve," visi at
kreipė Į jį savo atydą, klau
sydami, ką pasakys. "Taip, 
draugai, jusų pinigai žuvo 
ar lengvai gali žūti. Mano 
gi užtikrintoj vietoj: ranko
se geriausio mano priete- 
liaus, kuris yra stipriausiu 
asmeniu visame pasaulyje, 
da‘‘daugiau, visi Žino, kad 
jis įteisintas. Taipgi kiek
vienas žino, kad jis gali sa
vo skolą visuomet atmokėti, 
nes, jis yra turtingiausiu 
žmogumi pasaulyje, ir jis 
grąžina man pinigus, kada 
tik iš jo pareikalauju. Kiek
vieną sąvaitę aš iŠ savo už
darbio paskolinu jam po 
$4.18. Jis gi 1&23 metais už 
kiekvieną tą mano paskolą 
išmokės man po $5.00. Jei 
man'reikės pinigų pirm to

nu- 
*i«usi-

laiko, aš galiu gaut iš jo ir 
gauti su palukais.**

"Skamba visai gerai T su
šuko mokieris Maikis. Kurgi 
jis gyvena, aš irgi pas jį pa
sidėsiu savo pinigus, jei da 
jis ir palukų moka. Ar tik
rai manai, kad pinigai pas jĮ 
negali žūti?’*

”Jis gyvena visur čia ap 
link** atsakė Tylusis Šamas. 
"Negali pražūti, nes jis per- 
didelis, kad kas-nors jį nu
galabintų, o jis lygiai apsau
goja kiekvieną kvoterį, kaip 
ir kiekvieną tūkstantį dole
rių. Jei iš to senio bent kas 
mėgintų paveržti, tai turė
tų būti tokiu karžygiu, ko
kių pasaulis da nėra matęs.

’*Tai ką jis veikia su tais 
pinigais?” užklausė stor- 
rankis rusas "Maskva."

„Daug tų pinigų suvarto
jama sulaikymui vokiečių, 
norinčių nustumti mus nuo 
žemės-paviršiaus,” tęsė Ty
lusis Šamas. ’Tie pinigai, 
kuriuos jam paskolinau, 
apsaugoja man mano na
mus nuo karės gaisro, ap
saugoja mano žmoną ir vai
kus nuo durtuvo, apsaugoja 
mane nuo likimo vergu pc 
kaizerio padu, kaip Belgijos 
ir kitų vokiečių užkariautų 
šalių žmonės kad liko. Tais 
pinigais apmokama mais
tas, drabužis ir šoviniai ma
no vyriausio sunaus Fran- 
cijoj. Mano pinigai, kaip 
matote, gerai apsaugoti ir 
jie Veikia kožną minutą.”

Tylusis Šamas per ištysus 
metus niekad nebuvo pasa
kęs taip ilgos prakalbos. Jo 
draugai žiurėjo Į ji su ste- 
bėjimusi. Pašaipus Juozas 
užkišęs už kelinių antjuos- 
čio ranką netrukus pradėjo 
traukt lauk storą, kai nusi
penėjęs žaltys, juostą, pri
kimštą popieriniais pinigais.

„Imu tane, Motieji Mano 
pinigai eis saugesnėn vieton 
— pas tą galingą senį, kurio 
vardas Dėdė Šamas! Pasa
kyk, kur galiu pirkti Tau
pymo Štampas?”

"Palauk, neapsileisiu ir 
aš!” atkirto rusas, traukda
mas iš užančio pinigu maš- 
nelę ir išsitraukęs pabarški
no "sidabriokais” po Juo
zo ausia.

"Ve, da neviskas atlikta, 
kada jus nusipirksite Tau
pymo Štampų,” pastebėjo 
Tylusis Šamas. "Reikia, kad 
būtumėt tikrais brolėnais 
musų dėdės Šamo. Turite iš
mokti jo kalbos ir pasirū
pinti, kad jusų moterįs ir 
vaikai taipgi išmoktų. Turi
te susilieti su amerikonais. 
Gyvenate su mumis ir jums 
lemta likt geresniais už 
mus. Privalote nugriaut 
tas gelžkelio rykams tinka
mas bakūžes ir Įsteigti pri
deramus gyvenimui namus. 
Jus galite čionai nusipirkti 
daug geresnės žemės, negu 
ten Rusijoj. Tas yra jusų 
naudai, jusų gerovei. Pa- 
tvrkite, ką reiškia Ameri
kos pilietybė ir patapkite 
pilnais Amerikonais.”
gi- .

Massachusetts konstitu
cija dabar jau nedraudžia 
Įvykdinti valstybinę darbi
ninkų apdrąudą.

Bet kad toks Įstatymas 
galėtų būti greitai gyveni- 
man Įvykdintu, . reikalinga 
kad legisiaturoje butų kuo- 
daugiausiai darbo žmonių 
partijos išrinktų atstovų. 
Kapitalistų interesus atsto- 
vaujantįs atstovai, žinoma, 
su tokio darbo žmonėms 
būtinai reikalingo Įstatymo 
padarymu visai nesiskubins.

Sunkiausiu žmogumi Su
vienytose Valstijose buvo 
Milės Darden, žinomas, 
kaipo "Tennessee milžinas.** 
Turėjo jis 7 pėdas Ir 6 colius 
augščio ir svėrė 1,000, svarų.

Kada persisaldai

DUOKIT PASIŪT MUMS

Siutus, Overkotus 
ir kitokius kubus

-KELEIVIS"
SO. BOSTON, MASS.

FAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARARĖ Z. ALEKSA.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

Suvienytų Valstijų prezi
dentas William Henry Har- 
rison prezidentavo tik vieną 
mėnesį.

SAUGOKIS VASAROS 
BLOGYBIŲ.

Karštos vasaros bėgiu nė
ra lengva išsaugoti skilvio 
sveikatą. Bet jei laikysi sa
vo vidurius išvalytus, skil
vis veiks gerai ir išvengsi tų 
blogumų, kuriuos viduriams 
vasaros karščiai neša. Tri- 
nerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixeris yra pa- 
sekmingiausiu vaistu vasa
ros karščiuose vidurių svei
katai užlaikytu nes jis išva
lo žarnas ir sustiprina skil
viu organus. Vartojant ji. 
jus nekentėsit dėl vdurių už
kietėjimo, nevirškinimo, 
galvos skaudėjimo, suregi
mo ir tt. ir galėsite smagiai 
naudotis visais smagumais, 
kokius vasara teikia. Kaina 
aptiekose $1.10. Trinerio 
Linimentas yra plačiaiau- 
siai žinomas vaistas delei jo 
urnos ir tikros pagalbos 
skausmuose nuo reumatiz
mo, neuralgijos, strėnų gėli
mo, ištinimų, nikstelėjimų, 
raumenų sukimo ir kojų 
nuovargio. Kaina aptieko
se 35 ir 65c. Išsirašant — 45 
ir 75c. Joseph Triner Com- 
pany, 1333 — 1343 So. Ash- 
land Avenue, Chicago, III.

Mane veidas po Mano veidas prieš 
vartojimo. vartojimo.

TIKTAI MOTERIS GAJU PAGEL
BĖT MOTERIAI.

Jums moteris ir merginos, kurios 
turite išbertą ir papuėkuotą veidą, ir 
abehiai visą odą, turiu jums Krimą. 
kuris yra sutaisytas pagal europinių 
daktarų receptus, ir jei jus vortosite 
jį tik kelis kartus, nemalonus papuč- 
kai tuoj išnyks, jusų oda paliks skais
ti, tyra ir švelni kai šilkas, o daili kai 
marmuras, ką męs užtikriname; jei 
butu kitaip pinigus įriąžinam. Kaina 
indelio su instrukcijomis kaip vartoti 
— $2. įdėkite 25c. štampų į jusų už
sisakymo laišką ir prUių.skite mums, 
o pavę užmokėsite reštą. Jus šilą 
KRIMĄ galite šaut tik pas mus.
MRS. NELLIE M. \VOINAR, 134) 

311 E. 75-th str Ne* York, N. Y.

VINCAS DAUNORA
> Aptiekorius,

229 BEDFOKD AVENUB, BROOKLYN, N. Y

PILIEČIAI.
_ Jei jūs esate anka visokiu pri- 
gavysčin arba neteisybių, tai 
praneškite apie tai Massachusetts 
Inimigracijos biurui, kuris už
dėtas dėl apsaugojimo ateivitj ir 
nuo kurio gausite prielanku pa
tarnavimą visi tie, kuriems sto
ka žinojime anglį} kalbos, įstaty
mų ir papročių.

Massachusetts Innni gracijos 
biuras duoda speciali patarimą 
iškilus ginčams kas-link neuž- 
iiH»kėjim<» algų arba kas-ltnk ne
teisingo apsaugojimo darbinin
kų, arba kitokias darbininkų 
agentūrų priga vystės. Taip-pat 
prign vystės kurios būna surištos 
su atsitikimais kriminališkuose 
arba civiliuose teismuose — že
mės apgavystes — apkaltinime 
kas-link pinigų įmokėtų liaukoms 
dėl Išsiuntimo giminėms į kitą 
šalį ir kurių negavo tie žmonės, 
kuriems buvo siųsti — apkalti
nime kas-link pinigų padėtų į 
privatiškas bankas, laivakorčių 
agentūrų ir tt.

Perkalbėto jus duodame vi
siems, kurie negali susikalbėti 
angliškai.

Atsišaukite vpatiSkai arba ra
šykite j ,

Debatai socialistą 
sn klerikalais.

Tokia atcralviu dabar išėjo iš spau
dos knypntė. Joje aprašyti tie pa
garsėję L/»we)lio debatai, kuriuose 
klerikalų debatori&i "kolegijos stu
dentai” eocialištų buvo taip sumuš
ti. kad palikę’ visus savo ”forni- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

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

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

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

-keleivis;
255 BROADWAY, SO. BOSTON,

Tikras Ja*e broli* ttetaria

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

Telefonas: So. Boston—2101*
MM8B*

KNYGA, KUM AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sažbesi, Ūda musų pratėviai vogdavo 
m žmonas, vttiao pirkdavo. Kaip motinos p ar du o- 
*vo savo Mrteris. Kokios vestuvės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.

T*i tayg* lietuvių kalboje*, kuri taip smul
kiai IteviMaų* mnaų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
Mitus žmones.

KAINA *5e. 
6RA11AI8 AUDIMO APDARAIS 50c.

L dint apetitą, palaikymui geros 
^-■sveikatos ir pagelbėt orgauan's 
į gromuliavimo darbo. kurie turi 
Į- atlikt tai kiekvieną dieną, reikia 
įįlaiks nuo laiko imti dožą gerų 
£ skilvio vaistų, kurie žinomi: 

j Severos
• Skiivinis Riteris 

ę (Severa’s Stomach Bitters).
| Jis yra išbandylu vaistu, kuris y-
> ra populiarišku visoje Ameriko-
• je. Yra tai žmonis skilvio gv- 
; duolė. Jis yra žinomas kaipi 
i vaisins, kuris sužadina apetitą
• lengvai valninantis ir j® pride- 
Į rystė yra sutvirtint silpną skilvį.
; Jis prašalina užkietėjimą. Pa-
• sėkmės jo vartojimo yra visados
> užganėdintinouis.

Kaina 75c. ir $lJ>d. Aptiekose.

Į W. F. Severą Ce., Codar Rapids,la.

Žmogaus Išsivystymas
KAIP IR Ii KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

IŠSIVYSTĖ l» BEŽDŽIONĖS. NEKUR1E SAKO, 
BET 13 KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

AUDIMO APDARAIS 50c.
KAINA 35c.

Yr* tai 'klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu bū
du toji form* išsivystymo keitėsi iki priėjo prie žmo
gaus.

Moterįs, kaipo 
naujos pilietės 
(Prisiųsta iš Y. W. C. A.)
Pilietybės atsakomybė ir 

pridervstės yra ‘ ypatingai 
vertingos naujiems pilie
čiams. Nėra žmogaus galė
ję išpildyti visus reikalavi
mus Amerikos - pilietybės 
vien per pasirašymą ant na
tūralizacijos popierų arba 
per pavartojimą balsavimo 
baloto. Ilgų metų laipsniš
kas procesas, ypatingai rei
kale svetimtaučių, gali būti 
pagreitintas su konstrukty- 
viška pagalba tų, kurie jau 
esti Amerikos piliečiais.

Užtaigi, mes privalome 
musų naujas pilietes patikti 
pusiaukelėj. Per tai su
prantama, kad reikia jas 
pratinti prie musų mintiji
mo. Dabartiniame laike 
moters svarsto štai kokius 
dalykus: kaip kareivio ap
leistą šeimyną galės geriau
siai kovoti su nepaprasto
mis iš ekonominio atžvilgio 
aplinkybėmis; kaip reikės 
prirengti jaunas mergi
nas, idant jas apsaugojus 
nuo pavojaus, kuris atsiran
da su nauja ekonomine lais
ve ir pragumais; kaip moti
nos galės palaikyti savo ir 
savo šeimynos sveikatą su 
aprybuoto maisto dalimi. 
Kadangi tie klausimai yra 
kasdieną gvildenami Ameri
kos laikraščiuose ; kada nuo
lat Įvyksta nesuskaitUuoja- 
mi susirinkimai ir konferen
cijos, tai kodėl musų svetim- 
žemės Amerikonės negali 
juose dalyvauti?

Skyrius Svetimžemių Mo
terų (Division of Foreign- 
Born Women), kurs yra da
limi National Board, Young 
Womens Christian Associa- 
tion (Jaunųjų Moterų 
Krikščioniškos Associaci- 
jos) ketina dalytis mintimi 
su svetimtautėmis Suvieny
tose Valstijose. Tam tiks
lui jos dalina svetimtaučių 
spaudai straipsnelius apie 
darbo reikalus, apie maisto 
sueėdymą, apie mokinimąsi 
anglų kalbas, apie "drafto” 
teises ir suteikia reikalin
gas informacijas bei pata
rimus; apie reakcijos pro
gas, ir tt. -Tokiu budu, pir
mas žingsnis, prie pritrauki
mo • svetimtaučių moterų 
prie musų mintijimo, jau pa
darytas. Yra pageidauja
ma, kad visos šios šalies di
džiulės organizacijos šį pa
sistengimą tvirtai paremtų.

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
jĮLAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

So, Bostone.
Pirmiau, negu pirkai Laikrodi kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk 

kaino* pas miM. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio 
ir » vertų, o tad* Jų* galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
k«* nię* parduodame viską dang pigiau v už viską g v aranžuojame.

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

P. VALUKONIS,
255 Broadway, So. Boston, Mass.
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Klaidingai aiškinamoji Rusijos situacija
True translation filed with the post-1 skersti JUOS kai D Vištas V1Š- 
master at Boston, Mass., on ztujrust ,. • , J V7. ,*
7, 1918, as reęuired by the Aet of. liniuke. ViSH ZmoniJOS 1S- 
October «, 1917. j te rija nežino tokio gyvybės

Pilnas oras paskalų, kad' Rakinimo, kokį rusai turėjo 
prezidentas Wilsonas svars-> nukentėti dėl savo biurokra
tus klausimą, kokią poziciją tijos išdavystės, kuomet vie- 
Amerika turi užimti linkui j špatavo dabar nuverstasai 

• Rusijos. Koks šito klausi-.caras. Milionai jaunų Rū
mo išrišimas nebūtų — tei- sijos kaimiečių guli nepa- 
singas ar klaidingas — jis paženklintuose kapuose, o 
bus mums begalo svarbus, I desėtkai milionų .moterų ir 
nes kiekvienam atsitikime'vaikų verkia žuvusių savo 
turės milžiniškos reikšmės( tėvų ir vyrų, kurie buvo 
Amerikai ir jos sąjunginin- paaukauti dei nelemtos caro
kams.

Rusija yra turbul
ą v» • • •v# •džiausiu 
veiksniu dabartinėj karėj, kinįnkai 
Ji turi daugiau kaip 8,500,-'nuvi

ir neaiškiausiu

valdžios ir Vokietijos judo- 
di- šysčių.

t

♦

Kuomet sukilę Rusijos u- 
‘ su darbininkais 

_ , , - . ,—'ertė biaurią savo1 val-
000 keturkampių mylių že-'džią, tai jie pradėjo-griauti 
mes. Vokietija turi tiktai viską, kas tik tai valdžiai 
208,000 keturkampių mylių prigulėjo arba jos buvo pa
plotą. Austro-Vengrija tu- daryta, nes jiems buvo ne
ri tiktai 260,000 keturkam-'pakenčiama viskas, kas tik 
pių mylių. Suvienytos Vals- rišosi su ta spėka, kuri juos 
tijos vargiai užima trečią taip biauriai niekino ir per 
dalį te ploto, ką Rusija. '■

Rusija turi daugiau kaip; 
475,000,000 gyventojų, kuo
met Vokietija neturi pilnų 
75,000,000, o mes turim tik 
truputį daugiau kaip 100.- 
000,000. Rusija turi di
džiausių gamtos turtų šalti
nių, mineralų ir girių, o visi 
tie dalykai, jeigu juos su
naudos energingi ir a.Ps^t _____  r___ „__,
sviete žmonės, reiškia dide- pairęs dėl karės uitis ir ūe- 
lę galybę. j leido Rusijos žmonėms tęsti

Šiton karėn Rusiją buvo karę toliaus, kad jie net ir 
įtraukus despotiška, tamsi, ■ butų norėję, 
supuvusi, f 
valdžia be Rusijos žmonių kokia jie galėjo, 
pritarimo, i jų reikalus visai priešininkas 
neatsižvelgdama, ir tokiais ranka už gerklės, 
tikslais, kokių liaudis * "• - - - -- -
nesuprato. Sudribusi, 
gedusi, 
grūdo liaudį į baisiausią' 
skerdynę, kokia tik buvo ka
da nors ant žemės žinoma. 
Tūkstančiai ginkluotų Rusi
jos ūkininkų buvo aukauja
ma išsigimusios biurokrati
jos bandymams, kuri prieš 
revoliuciją kontroliavo Ru
sijos valdžią.

Pradžioje 1915 metų Vo
kietija buvo parmušta be
veik jau ant kelių. Kuomet 
Francuzija sumušė ją prie 
Mamos ir prispyrė prie Bel
gijos sienos; kuomet Angli
jos legijonai pradėjo piltis 
Francuzijon, taip kaip šian
dien pilasi musų legijonai, 
ir kuomet rusai sumušė 
Hindenburgą po Varšava ir 
beveik sunaikino vieną ’ jo 
armijų, tai Vokietija buvo 
arčiau apgalėtos, negu kada 
nors nuo to laiko.

Bet sumušta karės lauke, 
ji grįžo prie senų savo prie
monių, kurias ji buvo prak
tikavus jau per keturesde- 
šimts metų — ji ėmėsi pa- 
pirkinėt Rusijos činovnin- 
kus. Ko ji negalėjo atsiekti 
kardo spėka, ji atsiekė pa- 
perkamaja pinigo galybe.

Rusijos amunicijos dirb
tuvės pradėjo lėkti į padan
ges. Jei kokios amunicijos 
Rusija da turėjo, tai šita bu
vo siuntinėjama ne tais 
traukiniais ir keliais, siun
tinėjama visur kur, tik ne 
tenai, kur ji buvo reikalin
ga. Net traukinių susiku- 
limai buvo tyčia daromi ir 
geležinkeliai ardomi, kad 
sutrukdžius amunicijos pri
statymą. Anglija pasiūlė 
Rusijos biurokratijai amu
nicijos kiek reikia, pati ap
siėmė ir pristatyti, bet pa
pirkta biurokratija pasiū
lymą atmetė, sakydama, 
kad rusai turį amunicijos 
gana — gana, kuomet jų ka- 
nuolės neturėjo nei vieno šo
vinio, kuomet ant penkių 
kareivių buvo tiktai vienas 
šautuvas ir tas pats be pat
ronų, kuomet rusai turėjo 
stovėti ir laukti, pakol gaus 
sužeisto ar kritusio 
vo draugo karabiną.

Ir taip, papirkimais atkir
tę nuo rusų anymiciją ir 
ginklus, vokiečiai pradėjo

amžius slėgė.
Karę buvo pradėjęs .caras. 

Todėl jie žiurėjo į ją kaipo 
į caro karę, jo pradėtą ir jo 
reikalams vedamą, o jie da
bar jį nuvertė ir uždarė ka
lėj i man. Ar galima-stebė
tis, kad jie nenorėjo ją tęs
ti! Praliejus tiek kraujo ir 
išeikvojus tiek turtų, Šalis 
buvo baisiai pavargus; oi

Rusijos žemę ir kitokiais bu
dais darydami Rusiją vi
siems rusams tėvyne nuėjo 
pertoli, ar ne, vienas daly
kas yra aišku, kad tuose jų 
darbuose nėra nieko prie
šinga tikrai demokratijai.

Supraskime taipgi dabar
tinės Rusijos valdžios 'for
mą. Supraskime, kad ji yrą 
tikrai žmonių atstovybės 
valdžia, bet ne anarchija ir 
ne ant privatinio biznio rei
kalų paremta, nes rusai tu
rėjo užtektinai pamato ma
nyti, kad tai butii kopija iš
kraipytos demokratijos A- 
merikoj. Sovietų valdžia 
remiasi ant plačiosios liau
dies. Jos pamatai guli taip 
giliai ir plačiai, kad ji išlai
kė -visa's atakas, visviena 
kaip smarkios jos buvo ir 
kaip gerai jos buvo taiko
mos.

Sovietų valdžia primena 
musų demokratijos elemen
tus, kurie yra daugiausia! 
pastovus ir stiprus. Sovie-| 
tų valdžia remiasi ant loka
lių savyvaldyoės organiza
cijų pamatų, taip kaip pa
garsėję Naujosios Angli
jos miestelių mitingai. Vie
nas amerikonas, žymus Ru
sijos reikalų tyrinėtojas, 
kuris tik iš Rusijos sugrįžo’ 
ir kuris priguli prie tos mu-: 
sų visuomenės klesos, kuri 
yra daugiausia palinkusi

*

* I

___~ KELEI VIS.

nei jokiais kitais budais, ku
rie reikalauja viešumo ir 
kuriems pati Rusijos liaudis 
nepritaria.

Kad šitokia valdžios for
ma yra labai tvirta, tai nesy- 
kį jau parodė augštai sto
vėjusieji Rusijos vyrai. 
Kuomet Kerenskis pasiprie
šino Sovietų autoritetui, jis 
negalėjo net vyriškos at
spirties Sovietų galybei pa
statyt. Sovietams nereikėjo 
net mažiausių pastangų da
ryt, kad Kerenskį parbloš- 
kus. Ir jis puolė. Genero
las Kornilovas, turėdamas i 
savo komandoje kariumenę,! 
pasikėlė nuversti Sovietus 
ginklo spėka, tečiaus jis 
buvo biauriai sumuštas. Tas 
pats buvo su „Mirties Bata- 
lijonais,” su Savinkovu, Ka- 
ledinu, Aleksiejevu, šcerba- 
čevu ir Semionovu. Aleksic- 
jevas, vienas geriausių Ru
sijos generolų, suorganiza
vo armiją iš parinktų ir ge
riausia apginkluotų karei
viu, ir žengė iš Rostovo ant 
Maskvos. Sovietai tarp 
Maskvos ir Rostovo jokios 
kariumenės neturėjo. O 
betgi Sovietų galybė pasiro
dė tokia didelė, kad nepriė
jus jam da prie Maskvos, iš 
visų pusių pasipylė Rusijos 
demokratijos milicija, ir pa
sipylė tokiais skaičiais, kad 
senas generolas buvo pri
verstas su. senais savo ka
reiviais trauktis ir paskui 

: pasiduoti.
Bolševikai, tai tik politi

nės partijos vardas, kuri

•1

Anglijoj j keturis metus ka-Į 
binete buvo du perversmu. <$, «,

Taigi bolševikų partija ty
ri tiek bendra su Rusijos 
valdžios forma, kiek musų 
demokratų arba republiko- 
nų partjos turi bendra su 

! Amerikos žmonių valdymosi 
j budu, kuris buvo nustatytas 
su konstitucijos priėmimu. 
Ir kuomet mes reikalaujame 
Rusijos valdžiai pagerbimo, 

i mes reikalaujame pagerbi
mo Sovietų valdžiai, nes ji 
yra priimta rusų liaudies.

Bolševikai gali tikti ar
ba netikti Rusijos reikalams 
tvarkeli šitais sunkiausio 
jai krizio laikais, bet mes 
nenorėjom ir dabar neno
rim tikėti, kad Leninas ir 
Trockis butų neištikimi sa
vo pareigoms. Taikos su
tartis su Vokietija nėra joks 
prirodymas, kad tenai‘butų 
buvęs kas papirktas. Reikia 
tik įsitėmyt tą faktą, kad 
kur tik vokiečių kareiviai 
Rusijoj kariauja, ar tai bus 
Finliandijoj ar Ukrainoj, jie 
vis kariauja kaipo talkinin- 

: kai kapitalistiškų ir reakcio
nieriškų partijų PRIEŠ bol- 

: ševikus.
Mes tikimės, kad prezi

dentas suras būdą, kuriuo 
bus galima apsaugot Rusiją 

i nuo Vokietijos išnaudojimo 
ir tuo pačiu laiku apsaugot 
jos revoliucijos laimėjimus.

Iš „Boston American.”

Materįjalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AtoKŲS 8TRAIP8NKL1A1 
PROLETARMKOSIOS F1LOZOFUO&

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NU0TIKIU8.

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS ttTBIU8.

SKYRIUS L įvairus Istorijos supratimai. 
SKYRIUS n. Materijaliiknsto Istorijas M| 
SKYRIUS III. Išvedi*# patvirtiaimsL 
SKYRIUS IV. Pirmoji Kryžeivi# Kari.
SKYRIUS V. Antroji Kryžeivi# Kari.
SKYRIUS VI. Trečioji -ir sekančios kryžeivi# karia. 
SKYRIUS VII. Kryžeivi# karės su Krikščioniais ir 

Stabmeldžiaia.
— KARIU PRIEŽASTIS,

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos S^ratf. 
maa ir Darbinink# Klesos Išsiliaosaviass.

.. ■ < - - ~ ■ *:

TA KNYGA TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIB* 
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kiūto aari Ma

čias ir aiškiau suprasti pažangą draugijinį sarždyną
KAINA KNYGOS 20c.

Gauaama "Keleivio” Knygyne. Rašant laHk# arka 
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios j 
knygos. I

SOCIALIZMO TEORIJA - į
Parašyta kiekvienam suprautama kalba, socializmo amkalss 5 

čia išguldy tas tokioj aiškioj fermoj, kad kM t# kay## perskaitys ir i 
gerai ją sau į galvą įsidės, tas galės sukirsti kad ir stiprinsi aoci- | 
alizmo priešą. Yra tai didžiausia argumentu sutrauka diskooijemo 3 
ir prakalboms iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir 
skaitąs skaityti.. KAINA 25c.

CARAS SIBIRE

1

EJSEN1E

Sloans
Liniment

K/LLS PAI/'I

Vartok Sloan’o Linimentą nereika
laujantį įtrinimo, patepk nutirpusią 
vietą ir skausmas tuoi praeina.

Dėl reumatiškų gėlimų, neuralgi
jos sausgėlių, nikstelėjimų, užsidrės- 
kimų, užsigavimų, nutirpimų ir k. 
vartokite Sloano Linimentą.

Greit pagelbsi ir numalšina, šva
resnis negu pleisteriai ar mostįs, ne
gadina odos.

i

iBIkiuįjį

Si i! B ■O ». -niekinti Rusijos valdžią, už- tuom tarpu yra didžiumoj, 
reiškia, jog kitaip sunai- j Pats žodis „bolševik” rusų 
kinti Rusijos valdžios nega-; kalboj reiškia „didžiumie- 
lima, kaip tik iš apačios, t. • tis.’’ Žmones, kurie sudaro 
y. pradedant nuo pačios dabar bolševikus, gali re- 
iiaudies. Lokalės savyval-.prezentuoti pastovią arba 
dybes organizacijos suside-; pereinamą rusų politinės o- 
da iš vietos visuomenės ūki-' pinijos fazęt Paprastai, to- 
ninkų ir darbininkų. Tai nė- kiose didelėse revoliucijose, 
ra klesinė valdžia, kaip tu- kaip šita, politinės partijos 
liems gali išrodyt, nes senoji ilgai neviešpatauja. Bile 
Rusijos tironija nedavė valanda Rusijos valdžios 
svarbesnei viduriniai klesai kontrolę gali paimti social- 
pakilti. Praktiškai Kusi jos demokratai, t Bolševikai vie-! 
žmonės susidėdavo tiktai iš špatavo jau tiek, kiek pa-i 
išnaudotojų ir išnaudojamų- prastai partija viešpatauja 
jų, supuvusių biurokratų ir Francuzijoj. Ir Amerikoj Į 
beraščių darbininkų ir kai- labai tankiai atsitinka, kadi 
miecių. Tečiaus kuomet vieną rudenį kongresas bu- 
mes sakom beraščių, mes ne- na išrinktas iš demokratų, 
turim mintyje tamsių kiek- o sekančiais rinkimais val- 
vienoj to žodžio prasmėj, džią paima republikonai. 
Rusai žino kaip valdytis ir 
tvarkyti savo reikalus. Lo
kalės organizacijos siunčia 
savo atstovus į Visuotiną 
Rusijos Sovietų Šeimą, ku
ris turi būt šaukiamas kas 
keturi mėnesiai, bet ištikrų-, 
jų renkasi da tani iau. ši-, 
tas Visuotinas Rusijos So-| 
vietų Delegatų Seimas iš sa
vo pusės vėl renka Centrali 
Pildomąjį Komitetą iš apie 

i250 narių. Šitas pildomasis: 
komitetas yra Rusijos liau-‘ 
dies įstatymdavybės kunas. ;

Be to, šitas centralis ko-, 
mitetas renka da taip vadi-: 
namus „Liaudies Komisą-! 
rus,’’ kurie pildo tokias pa
reigas, kaip Anglijoj, Fran- 

’cijoj ir Italijoj ministeriai, 
o Suvienytose Valstijose 
prezidentas ir sekretoriai. 

Rusijos ministeriai, 
__o----- Liaudies Komisarais’’ va-

kitoj pasaulio dalyje. Taiigi dinami, visuomet yra atsa-

1 z z | *'Llvvt livl V* •

iaiperialistiška; .Jie padarė geriausią taiką, 
' j , kuomet 

laikė viena 
o antra• . I ”

visai kardu skriodė, ir dabar jie 
•su- 'naudo „raišiot savo šalies 

išsigimusi valdžia žaizdas.”
Bet nors ir daug Rusija 

i nukentėjo, ji yra pailsus tik 
. laikinai. Rusija yra taip di
delė,* kad Napoleonas ar«von 
Moltke yra pasakę, ’ jog 
„Rusiją mušti, tai vištiek 
kaip padušką kulti,” kas 
reiškia, jog nuo ilgo kūlimo 
tik ranka pavargs, bet pa- 
duškai blėdies nepadarysi.

Klausimas kįla, kokią rolę 
Rusija užims šitoj karėj, 
kuomet ji pradės po savo 
nuilsimo po truputį atsigau
ti, arba po valiai kristi ga
biausio konkurento eksplua- 
tacijai ? Šitas klausimas 
kas sykis darosi vis svar
besnis. Jei Vokietijai pasi
sektų užvaldyti Rusijos 
žmonių-ir medžiagos šalti
nius, tai mes niekados nega
lėtume Vokietijos sumušti. 
Jei mes leisime Vokietijos 
„Kultūrai” pavergti Rusijos 
mintį, tai mums tas bus di
desnis smūgis, negu vokie
čių armija galėjo ar galės 
Kada nors užduoti. Mes lei
sime pastatyti prieš save 
kliūtį prie taikos daug di
desnę, negu vokiečių armi
jos, vokiečių apkasai, 
kioji vokiečių artilerija ir. 
kas aršiausia, iuco ;
sunaikinti Rusijoj demokra-j 
riją, kur ji turi didesnę 'iri 
prielankesnę dirvą išsiplė šitie 
tolimui, negu kokioj nors'/’Liai

'..„.J J~. uiuaiiu, nouviuvi. jia <*vo«-
ne vien tik dėlto, kad lai-, komy beje prieš įstatymda- 
mėjus šitą karę, bet ir dėlto, vybės kūną, kuris juos ren- 
kad išgelbėjus Rusijoj de-ka. Juosgalibiiekadapra- 
mokratiją, mes privalom d<a- šalinti pildomasis komite- 
ryti viską, kad Rusijos Hitu-į tas, taip kaip pildomąjį ko- 
dis nepasiduotų vokiečių1 mitetą gali bile kada praša- 
propagandai. Įlinti Visuotinas Rusijos Sa-

‘ , o seimą —
; liaudis.

»j Nieko tvirtesnio ir puikiau 
i- stuvarkyto demokratijoj ne- 

? . .4- gali būt Ištiesų, tai pilnai
Supraskime tikrai, kad Ru- išsivysčiusiai demokratijai 
sija pasitraukdama iš karės tokia valdžia net perdaug 
nepardavė sąjungininkų, tvirta. Amerikoj mes gal 
Didžiuma žmonių ir laikiiaš- nevadintume tokios valdžios 
čių šioje šalyje dabar dėnun- visai demokratiška, 
cijuoja rusus išdavikais 
netiek deltoj kad rusai įpa
sitraukė iš karės, kiek dėlto, 
kad Rusijos revoliucija pra
dėjo vykinti neapkenčiamo 
jiems socializmo principui. 
Bet ar rasai socializuodami

i

i

sun-
»

mes leisime

va- i

i

sa-

DYKAI PATRUKUSIEMS !1ii
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Vis# Gyvenimą Nešiot Beverti Truss

vokiečių mitetą gali bile kada praša-

Kokiuo budu mes galėtu-' vietų Seimas, 
mc tatai padaryti?

Pirmutinis žingsnis t 
tikslui atsiekti — reikia' 
prasti Rusijoj padėjo

Musų 
korporacijos ir specialiai in
teresai galėtų nardyt tokioj 
organizacijoj kaip antįs. Ji 
rasit gali būt prieinama ir 
gudriai vokiečių propagan
dai. Bet jo6 negalima nu
versti atviromis atakomis.

Šis tfaosnus pasiūlymas yra padarytas per 
Hradčj* stebuklingos “vis* dieną ir naktį" 
dirbančios metodo*, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss. bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5060 ken
čiančių. kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųst* užtekti
nas skaitlius Plapao. 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progų |te- 
rai išmčgint juos. J** 
nieko nemokėsite ui 

tų iSmčginim* Pla
pao nė dabar, nė v*, 
liaus.

a NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebe.ai lok JL 
H savo paties patyri
mo jus tinote, kad 
Truss vien tik ym ne- 
atsakančiu ramsčių 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gailina 
jusų sveikatų, nes jis 
neriSkadija kraujui 
Kuosai bėgiot, kode! 
tad jus turėtumėt jj 
dėvėt? štai yra ge
rinusi* keltas, kurį jus trslite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVĖJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiau-is siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisų taip 
vadinamų Plapao. kuris yra susimaiin*s pa
vidale ir paimtas drauge su ingreilientaii 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atrauna tuaakulu* iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu. kad sulaikius nuo slankiojimo padriksi
te. yra prirodau, es*s svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
sieitas prieė ofieiertaa, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų ftatrukimus. tūli ii jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo liftas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtinų ypatybė PLAPAO-PAD rv<b- 
mo yra ta. kad sulyginamai | labai trumpų 
alkų aplaiknfnoa pasek mč*.

Tas yra todėl, kad v tikai yra nepaliau
janti—naktį ir diena kiaurai per 2< valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, net 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu
tei. kuomet jų* atliekate dieno* savo dar
bu*—dagi Ir miegant M stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jusų vidurių maskuiamt 

. kokie jiems yra 
atlikus jiems pa- 

vMBHų mvo vie
toje, be i kitai jea paaaiių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Priaeipae, karino re>ir«aieat Plapao Pad 

veikta, gali būt lengvai ilrokvotas. lietėmi- 
jant drauge einančių iliustracijų ir ekaRant

PLAPAO-PAD yru padaryto • sttprtee. M- 
sfteaptame* materija* "E”, kuri* yra pritai
kytas prie kuae krutėjimų ir rtaUbe ••■gu
rno j| dėvėk Jo vidur* yra ltaapeatto (nors 
daug skiri**! aua limpančia plaaterta). kad 
apuageju* aedaMtaitg F^ms riaaktajime 
ir >ultT*akimi aaa tom t*M vtata*. .

“A" yra |lžilinto* PLAPAO-PAD sala*, 
kori* Iirbtiekita *unytu*fa*. tnmilpnėjv*ius 
muskulu*, kad juo* (ulaikiu* nuo vta toly# 
be-i.Mnktm*.

"B” yra atsakančiai nutaikinto padoJksi- 
tė tokiam vartojimui, kad Klaikius Beniai 
crifice ir taipgi pritaiko vidurių dalis, kad 
pa.-tarosios neišsisvertų j lauko puoę. Ta- 
daškaitės yra reservuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinuBtis susitraukiantis 

mediką los. Kaip greit šta medjkalųs esti kūne 
sušildytas, jis paši
le Idža ir išeina pro 
mažų skylute, kuri y- I 
ra pažymėta su raide I 
-C” ir yra suimtas Į 
per mažas odos sky- i 
lutes, kad *udratinus | 
nusilpnčjusiue musku
lus ir veikta ant vž- I 
daryme skylačių.

•■f”* yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kurte turi būt prili
pintas per hiphoae- . 
nepal ečiant taip pa
vadinto frame - wurk 
dalie» išrokuojant. 
kad davus reikalingų 
st yrom* ir paramų 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais I 
Ai noriu jums pri- 

nxlyt pats save kuš
lais. kad jus galite 
perralėt savo patrū
kimų.

Knorr.et silpni muskulai atgaus savo stip
rumų ir tamprumų -

Ir. nepatemijamai. rksudų. pavojingi Ssi- 
reržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrjžtarnai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumų, gyvumų, 
energijų, stiprumų—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau viuanu- 
siškai ir jūsų draugai patėmija jiuų pagerė- 
j.mo pasirodymų—

Tuomet jus žinosite, kad jusų trukia yra 
pergalėtas ir jus širdingai dčkavoslte man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR šį ste
buklingų uždykų itanėginims.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiėk.ii išmėgink jo verte. Nesiųsk 

pinigų, ui Dykai Išmėginimų, Plapao nieko 
jums nekaėtuoja. apart to. jis jums gali 
pagražint sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 
iibanlis auksas. Priimk i| dykai “Išmėgl- 
aimų” šiųdien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję 4ia proga. Rašykite 
atvirute, arba išpiMykite kuponų šiandien ir 
grižtančia kraaa jus aplaikysite išmėgini- 
mui dykai Plapao sn pridėčkn Mr. Stuart'o 
4S pu-laplų knygute apie patrūkima, talpi
nančia informacijas apie būdų, kurs buvo 
apdovsnotss auksinta medalfumi Ryme ir su 
diplomu Grand Pria Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo tlo bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugų, pasakykite jam apie ši dideli pasta- 
lynų.

S.tM skaitytoj* galės gaut >| Bmėginlmų 
dykai. Ateiliepimas. yra žinoma, bus per- 
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO IABORATORIES. Ibc. 

Block 2921 3t. Louis, Mo.
Dykai Uatėgtaiaiai Vlap*o ir Mr. Staart* 

Knyga apie Patrūkima*. ,

Vanta*........................................................ ..

Adresą* ................................................................
Crjitantl krs*a atneš dykai išiašg. Plapao

—Tai veikalas, kori galima ir ant Kerną pastatyt, ir fiatp pa* 
skaityt; jis begalo įdomus. Veikalas pilnas juoką ir ašarą. KAINA 
25 CENTAI.

Tai puikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nėra lie- - 
tuvių kalboj buvę. • .

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaua. Adresuokit

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

SEJG

“KELEIVIO 
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis n 

ir geriausiais įtaisymi

SPAUSDINAM:
KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMAS, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spaudiniu* 
nuo didžiausios knygos iki mašiaurio tiriate. 

Darbą atliekamo

GRAŽIAI. PIGIAI:ir GREITU.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip viaskfaa j* 
reikalams spausdiniua. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j **KKLEIVKF 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir gar# 
patarnavimą.

“KELEIVIS”
255 Broadmy, Si. Basto Mm.
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' 8 KELEIVIS.

e * • Minia sumušė Policmaną.
****** ******** i Nlinia apie is žmoniųV1CUHCS ^min£ i ana naktį suspietę Blos- 

Isoin ir Cambridge gatvių 
kertėj, polimanas Wm. J. 
Quigiey norėjęs iškrikdyti, 
teičaus minia netrukus Įnir
šus puolėsi policmaną mušti.' 
Netrukus pribuvo daugiau 
policmanų ir prasidėjo la-

Svarbus niusų draugijų 
darbas.

Pereitą nedėldieni (4 rug
piučio) buvo D. L. K. Vy
tauto Dr-jos susirinkimas, jiuikuicuiu n pi<z»iucjv «»- 
kame tarpe kitų svarbių nu-;bai smarki karė. Keletas y- 
tarimų nutarta paremti patų tarp tų ir viena niote- 
Bostono Lietuvių Simanoriškė likos areštuota. Kad 
Daukanto Mokyklą. Tam suimtusious nugabenus nuo- 
svarbiam reikalui D. L. K. vadon, policija turėjo palro- 
Vytauto Dr-ja be jokių gin- les vežiną stiprijoj sargyboj 
čų iš savo iždo paskyrė $50. laikyti. Aplink policijos 
Vadinasi, draugija padarė’nuovadą taipgi didelė žmo- 
gerą darbą, atidarydama -•-*-- = —-
lietuvių vaikučiams mokslo 
duris. Už tuos pinigus vai
kučiai galės mokintis per vi
są sąvaitę lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos, rašto, 
skaitymo ir dainavimo. Gar
bė vytautiečiams!

Da vienas paminėtinas 
tuo žvilgsniu darbas, tai p. 
Ivaškevičiaus, plačiai žino
mo Bostono lietuvių biznie
riaus, kuris visuomet kiek
vieną prakilnų ir progresą

Pienas rugpiučio mėnesio 
bėgiu bus po 15c.

•Naujosios Angliją ,P>™“ draugiškas
Komisija paskelbė, kad nuo , -
1 o. ragpiucio pneno kaina ford Maį ’Biratiečiam8 pa- 
bus 15c. kvortai. Tai augs- Urti alsivežli ir 
ciausia karna, kokia kada 
nors yra čia buvusi. Pagal 
tos kainos nustatytojų nu-}^
rodomą pieno gamintojas J gėrimų; aiskrimo ir toniko.

Komisija paskelbė, kad nuo

BlRUTIEčIĮJ ŽINIAI.
Nedėlioję, 11 d. rugpiučio, 

bus Birutės Kanklių Cnoro 
į išvažiavimas 

ant 2vingiių farmos, Bed-
I

svečių. 
‘Atsilankiusieji bus maloniai 
priimanti. Taipgi bus švie- tos Kainos nusiatyiojų nu-;žiu f8rnlerišku užkandžių ir 

rnnvnui nie*nn aaminrniasi - • . , r . .
gauna 8 ir 5 aštuntadalius 
cento, kas rodo, kad jam pa-

iI 
t

Kas nenorės toniko, gers;

LAIMĖ TAVĘS LAUKIA!!
.Paimk šilą šlubą 6 šeimynų ant 

Bokon st.. So. Boston, Mass. netoli 
St. Vincento bažnyčios pusdykiai. Sa
vininkė turi kitą biznį, liepia parduo
ti ant pirmo pasiūlymo. Kreipkitės 
pas:

A. J. KUSTYS,
343 \V. Broaduay, So. Bo«lo|i, Maga 

Telephone So. Boston 2113 W. (33)

Sustok, paklausyk ir 
panislyk.

Skaitydama* musų pranešimą ga
rai pamislyk, ar mes teisybę kalbam. 
Tavo Ą1.00 atneš tau pelno $25.00 į 
metus ir netik pelną, bet ir įgysi sau 
savastį ir ką norėsi, tą galėsi su ją 
daryti. Musų agentūra gyvuoja jau 
senai, visame patarnaujam teisingai 
ir kas pas mus ką nors pirko, tas ne
sigaili. Saugokis tokio agento, ku
ris neturi jokio patyrimo, jokios sa
vasties nė pinigų neturi; bet tiktai 
šmeižia kitus, kad galėtų patįs pasi
naudot Tokių ir atsakomybėn nepa
trauksi, nes plikas kaip tilvikas. Mes 
turim čielą eilę namų ir farmų labai 
pigiai parduodame. Todėl, jeigu ma
nai kokią savastį įgyti, atsikreipk 
prie musų. Gauk pas mus aiškius nu
rodymus, o tada nuspręsk pats kaip 
tau geriau ir parankiau išeina. Da-1 
bar gera proga naudotis, nes karės ' 
metu daugelis visokių praperčių par- ; 
siduoda pusdykiai. Nepraleiskite ge- 
ros progos neišnaudoję.

M. KORAN, P. KETVIRTIS, 
366 Broadway, So. Boston, Mass.--------------- 1
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Severos Gyduoles n/l.t.k- 

šeimynos s vetk.tt. t

Prakaituojančio* ' 
Kojos

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

Telephone: Back Bay 42M

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO -AKINIUS.

Severe’* 
Foot Powder

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

cenvo, Kas rouo, xau jam pa- pjena >
keliama 1 aštuntadalis cento H Važiuot reikia iš Bostono J
ant kvortos, o pristatytojas 
gi — 6 ir 3 aštuntadalius, t. 
y. 3 aštuntadaliai cento dau
giau, negu imdavo liepos 
mėnesiu.

Taipgi pakeliama ir pan- 
tėmis parduodamo pieno 
kaina taip, kad dabar reikės 
jau mokėti 8 ir vienas ket
virtadalis centų, vietoje 8.

1 * -------*—Simano Daukanto Lietuvių 
mokykla.

Bostono Lietuvių Draugi
jų bendru rūpesčiu Įsteigta 
mokykla tuo tikslu, kad lie
tuvių vaikus pamokinus jų 
tėvų kalbos, lietuviškos ra
šybos, Lietuvos istorijos ir 
tt

Mokykla kontroliuojama 
ir užžiurima draugijų išrin

kus Gesonis už kėsinimąsi į kto komiteto, vedama ge- 
v«i,.i~> mokytojų.

Tečiaus tokios mokyklos 
užlaikymas reikalauja ne
maža lėšų. Nors vieta jno- 
kvklos name ir gaunama 
dykai, bet reikia apmokėti 
mokytojai, knygos ir tt

Mokyklos komitetas dėlto 
šiuomi kreipiasi Į visas lie-

Aplink policijos

nių minia susispietė, norė- 
, rėdama Įsiveržti vidun ir 
atimti areštuotus. Įniršusi 
minia butų užmušusi Quig- 

|lęv, tik kas-žin-kas telefonu 
pranešė policij'os stolin apie 
oeštynę ir atvykusi policija 
rado vyrus, moteris ir net 

, vaikus ’oekoneveikiančius 
i policijan tą.

ir apieiinkės elevatorium iki 
Harvai’d skvero, iš tenai 
paimti karas Arlington 
Heights; nuvažiavus Į Ar
lington Heights, 
karas Lexington 
ris nuvezs iki 
Paskui reikia eit 
'Springs Road" 
farmos. Važiuot 
ryte nuo 10 vai. ir būti iki 
nakties.

B. K. Choro KONITETAS.

reikia imt 
Pa i k, ku- 
Bc-dfordo. 
po dešinei 
keliu iki 

galima

Valandos: į(
• Nuo 1 iki 3 dieną. ”

Nuo 7 iki 9 vai vakare, n.

419 BOYLSTON STR. ;
Suite 419, 42U ir 421. »

Netoli didžiojo miesto knygyno, ’<
BOSTON, MASS. į

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, tOVVA

Nuteisti už kėsinimąsi 
užmušti.

•__ - , -. *.•- j-i i Newton 1 d. rugpiučio
EE" teisėjo Bacor. likosi nuteis-remia. Taigi ir šiuo kart 
Lietuvių Mokyklos Pildomo
jo Komiteto tūliems na-' 
rįiams bekalbant apie sunkų 
mokyklos padėjimą, jis iš- 
netyčių priėjęs ir išgirdęs 
i)ėdavojimą, nuleido galvą, 
valandėlę pastavėjo, Įsikišo 
ranką Į kišenių i?- ištraukęs 
penkias dešimtines Įteikė 
mokyklos komitetui.

Tai didelė ir vertinga au
ka. Gerb. Ivaškevičiui nuo 
visų savo vaikučiam mokslo 
trokštančių lietuvių priguli 
nuoširdi dėka.

Geistina, kad ir kitos mu
sų draugijos ir vertei v iai 
pasektų čia paminėtos drau
gijos ir žmogaus pavyzdi. 
Tai butų daug daugiau nau
dos, negu pasilinksminimų 
rengimai, arba daug nau
dingiau, negu leidimas pini
gų brangių biznio iškabų Į- 
laisvmui. S. N.

ti trims mėnesiams kalėji- 
man Konstantas Kirsfield, 
Adomas Limpitskas ir Bo-

užmušti Joną Valu ką. Kaip 
Valuko žmona teisme liudi
jo, Soco-Lowell dirbtuvėje 
sustreikavus darbininkams, 
sustreikavo taipgi ir jos vy
ras, Jonas Vaiukas. Vėliaus 
iis su kitais trims vyrais 
grižo darban, tuomet minė
ti tris vyrai atėję Į Valukų 
namus ir prigrasinę Valu-tuvių draugijas ir apskritai 
kui, kad jei jis nepames į 
darbo, jie jį užmuš, padeg- paramos.

• - • * _____ ____1_____1

MAS MITINGAS.
Ateinančioj 

d. rugpiučio, 
pietų Boston 
bus didelis 
rengiamas 
reikalu. Kalbėtojai 
Rose Pastor Stokes, 
Hourevich, 
visi iš New . Yorko. Krank 
Mack pirmininkaus. Kvie
čia Bost. S. P. Skyrius.

nedėlioj, 11 
nuo 3 vai. po 
Common sode 
mas-mitingas, 
demokratijos 

bus: 
prof. 

Louis F raina,

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKIEUICZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI. 

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.

-------------------------------------------4.

DAKTARAS

Ia.lkapocius^ 
fe LIETUVYS DENTISTAS. j 
fe VALANDOS: Nuo 2 iki 12 dieną.į

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS

iki 1 ▼. po pietų.

Ofisas "Keleivio” name.

(43)

I

šią namus ir nusižudysią. 
Valukienė tuomet - kreipėsi 
poiicijon ir išėmusi ant jų 
varantus.

Nuteistieji, pastatyti po 
300 dol. kaucijos kiekvienas. 
Apeliavo Į augštesnj teismą.

Rado skenduolės kūną su 
prosu prie kaklo.

Pereitą nedėldienį John 
Shea netoli Riverside valte
lių stoties Charles upėjo pa
matęs plūduriuojantį mote
rišką kūną, pranešė polici
jai, kuri atvykus kūną iš
traukė. Prie skenduolės 
kaklo buvo pririštas prosas. 
Patirta, .kad nusiskandinusi1 
ar nuskandinta meteriškė 
yra etesenai pragaišus! Ka- 
therina V. Hali.

Anot jos vyro papasako
jimo, moteris pragaišo pe

Nusižudė, kad nestojus 
prieš teismą.

Rugpiučio 3 d. Crystal e- 
žere atrasta kūną Roberto 
McClelland'o*, 60 metų am
žiaus žmogaus, kuris New- 
tone buvo žinomas, kaipo 
automobilistasvežėjas. Pe
reitą panedėlį išpirko ant jo. 
va rantą 14 metų mergaitė, 
gyvenusi jo namuose prie 
Summer gatvės Nevvlon 
Centre. Kad išvengus teis
mo, senis nusiskandino.

Į visuomenę, prašydamas 
. Tai yra svarbus 

musų kultūros darbas ir su
pažindinimas musų jauno
sios kartos su visu tuo, kas 
mums yra, brangu ir šventa, 
yra, beabejo, svarbu kiek
vienam iš musų. To delei 
tikimės, kad šitas musų pri
minimas ras lietuviuose at
balsį.

Aukas rinkti ir priimti y- 
ra Įgalioti šie asmenis: I). 
sapalius, M. Žilinskienė, V. 
Varžinskaitė, K. Ambrazas 
ir F. N. Ramanauskas. Au
kas galinta siųsti ir tiesiog 
kasiėriaūs vardų: S. Nor
kūnas, 396 4-th st., So. Bos
ton.

Spaudos komisijos narys, 
F. N. Ramanauskas.

"KELEIVIO” SKAITYTO
JŲ ŽINIAI.

Sulyg naujų pačtos taisyklių mes 
turime mokėti pačiai už visokius pa
skelbimus daug brangiau negu už- 
skaitymą ir žinias, todėl nors ir 
"Keleivio” skaitytojams apgarsini
mus talpyt dykai negalime. Už viso
kius pagarsinimas mes skaitome po 
2c. už žodi pii mą syki. Jeigu tą patį 
apgarsinimą nori patalpini kelis sy
kius. tad už sekančius sykius skaito
me žodį po l'/2c.

Todėl, kurie siunčiate koki nors ap
garsinimą, į laikraštį ieigu norite, 
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
raštyje. kartu su apgarsinimu pri- 
siųskite ir mokestį, tad apgarsinimas 
tilps arty minusiame numeryje.

Taipgi ir visokios kuopos ir Dr-stes 
kurios siunčia kokius nors balių ar 
piknikų apgarsinimus arba šiaip ko
kius nors pranešimus. malonėkite 
prisiųsti kartu ir, mokesti, kitaip ap
garsinimai gali susivėlini.

Su augšta pagarba,
"KELEIVIO” ADMiN.

255 Broadnay, So. Boston. Mass.

SO. BOSTON, MASS.
(Į 251 Broadway, tarpe C ir D SU. 
l't R6 BOSTON. MARŠ.

)

(<|Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

>)
>> r

Į 
»

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRU IK 

MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.

VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 
iki 9 vai. vakare.

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42) 
69 CHAMBER ST, BOSTON 
Teiephone: Haymarket 3390.

Telephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS į
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyru ir moterų ligas.
VALANDOS:

nuo 9 iš rvlo iki 9 vakare. |
L1
II
i
J

11 PARMENTER STR., 
netoli nuo Ilanover st, 

BOSTON, MASS. Į

I

I

y^****************^^
<.
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iTeL: Richmond 2957-M.

į Dr. David W. Rosen
: Kalba

GYDO

321

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, 
BOSTON. MASS.

?;
H

45 o 
<> t;

Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkėj

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

Ypatingai geros šios gyduolės:

kojęs ir dabar išgirdęs apie 
skenduolės atradimą atėjo i 
lavoninę, kur greit pažino 
savo pačią. Jis sako, kad 
moteris nuo pirmo kūdikio 
gimimo buvo blogos sveika
tos per 5 pastaruosius mė
nesius. Paskutinėmis die
nomis buvusi labai nesmagi. 
Ketverge išėjusi iš namų, 
kaip ji sakiusi, aplankyti 
savo pažįstamųjų, ir negrį
žo. Policija dabar šitą atsi
tikimą tyrinėja.

; Areštavo kunigą už raote-
I
i Tremont Tempte Baptistų 

fe
pastatytas prieš Maldeno 

j teismą, kaipo intartas už- 
inušėjistėj. Jis važiavo au- 

;toniobiliu ir užmušė mote
rį Marie Fester iš Meirose. 
Pastatyta ji po 1,000 dolerių 

i kaucijos. Teismas paskirta 
10 rugsėjo.I

riŠkės mirtj.

Nenorėjo palaukt naturalės
• mirties.

Otis, t 79 
našlė, * pe- 
savo duk-

Somei villėj

Theresa A.
'melų amžiaus 
reitą nedėldienį

i tės namuose
j>asikorė. Senelė pasidariu
si sau kilpą iš virvės dra
bužiams džiauti. Medikalis 
'ištyrimas pripažino, kad se-

Uolinių sportai pasiųsta ka
lėjimam

Pereitą sąvaitę Bostono
policija padarė medžioklę .......... _ ...... . ......... ........
ant loaferių, leidžiančių dar- pati sau galą pasidariusi 
bo laiką pool-ruimiuose. As- 4elei blogos savo sveikatos, 
tuonis tokių dykaduonių,1 
kurie negalėjo prirodyti’ 
kad jie dirbą naudingą dar-

Pereitoj sąvaitėj Waltha-
- . _ m’e nakčia ėkspliodavus

bą, teisėjas Charles nuteisė lempai ir kilus gaisrui, mo- 
vienam mėnesiui kalėjimam /ceris J. La Causes 
Nuteistaisiais yra: Dominic 
Mordnetti, Louis Rossetta, 
Angelo Shedini, Isias Fratis, 
Frank A baru, Stasys Kami- 
lewski, Max. Shrier ir John 
Martin.

su savo
12 metų vaiky išbudę pasi

juto liepsnose. Bėgdami per 
liepsnas lauk skaudžiai ap
degė.

So. Bostono LSS. G0 kuo
pa ateinančiam žiemos se
zonui rengiasi statyt veikalą 
"Jonas Krikštytojas," to
dėl pranešam kitom kuo- 
Įx>m bei draugystėms, kad

Sudegė šeši arkliai.
Pereitą utaminką Bosto

no priemiestyje Brookiine 
sudegė.po num. 75 -Francis 
st. arklydė ir gaisre žuvo še- minėtas veikalas užimtas, 
ši arkliai. | KOMITETAS.

Pereitą nedėldienį Chel- 
saj policija areštaVo 9 vyrus 
už kazyravim.ą nedėlaieny.

1

I D RAIDENTISTAI
<- Kad supažindinti plačią visuo-
'f. menę su musų geru darbu ir tei-

T kuris pasakys, kad jis skaityto-
1 ii-i-o calronAiaą tiri—

X
T

i

iė ______
-Į- namų sąlygų po $1.00 sąvaitėj.

International Dental Co.
| 29) į TREMONT ST, BOSTON.

-C singu bei prieinamu patarvimu,

jas šio laikraščio, sekančias pri
einamas sąlygas: 
Auksiniai dantįs. 
Piate dantįs ... 
Plombiravitnas . 
Estrakcija ........
Išvalymas ’........

Didesni darbai

(41) <
.. $3 ir brang, j
__ $5 ir brang. ;socj
ant labai priei- <

--------  9

DU KAMBARIAI IR 
VIRTUVĖ

Su visais Įtaisymais, pigiai 
Įsiduoda ant randos. Gali 
gaut tik tokia šeimyna, kuri 
neturi vaikų. Klauskite 
"Keleivio’’ „Redakcijoj.

ARBA
musų

visuo-

Jieškokite, tad atrasite!
JEIGU NORITE ĮGYTI PIGIAI: NAMUS. FARMAS 

KOKIĄ NORS KITOKIĄ NUOSAVYBE. tad ateikite į 
AGENTŪRĄ o visados gausite užganėdinantį patarnavimą.
• Matydami kad dabartiniai agentai nepatenkina Lietuvių

menę nornčią įgyt lengvomis sąlygomis koki nors nejudinamą tur
tą. paveizdan: NAMUS. FARMĄ arba BIZNI mes atidarėm REAL 
ESTATE AGENTŪRĄ, po num. 343 Broadway. So. Bostone. Kurie 
turite,kokį nors reikalą, arba norėsit gaut žinių apie gerus pirki
nius. ateikit ; mus kontorą, o visados gausite teisingus ir užganė
dinančius patarimus.

A. J. KUPSTYS.
Musų Agentūra randasi po numeriu:
343 BROADWAY, SO. BOSTdN. MASS.

Telephone: Fort Hill 3424.
PARSIDUODA FARMA. 32 akeriai žemės, 12 centų nuo Bosto- 
Kreipkitės pas: A. J. Kupstvs, 343 Broadway, So. Boston.

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

skanų ........  • •••••••••• 4 O C
Kraujo Valytojas.............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo .......... $1.0b

25c
50c
20c
2bc 

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
G ydų. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
ISlės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

Per f u mos 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 Šidlauskas
PROVIZORIUS

Gražiausių Dainų ir Najausių

fe

tad pirmiau užeikite 
mane. Galite kreiptis 
klaust per telefonų.

EILIŲ KNYGA

reikės AutomobiliausJums

******** 
********

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

, P. J. AKUNEVIČIA,
258 Broadvay,

Telephone: So. Boston $81 
Gyvenimo vieta: 702 E 5-th Str,

Tol.: 1525 M.

Old South Bldg. 735—736
294 M'ashington street, Boston, Mass.

, taipgi ir Rusijoje, 
ofise Lietuviškai. Ruskai. Lenkiš- 
galiu aprūpinti Jūsų civiliškas lygiai

susižeidime. Vedu visokius Jūsų 
Rusijoje; Sukolektuoju bilas; ajĮ- 

nejudinamo turto ir 
Visokius reika-

SO. BOSTONO IR APIE- 
LINKIŲ LIETUVIAI.

GERIAUSIS LIETUVIS GRABO- 
RfUS.

Patarnauja kiekvienam palaidoji
me So. Bostone ir visoje apielinkėje, 
nežiūrint, kaip toli r.uo Bos'tono. Kai
nos už palaidojimą labai prieinamos. 
Jeigu Jus kas nors rekomenduotų pas 
kitą graborių, 
persitikrnt pas 
ypatiškai arba

******** 
******** ********

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

ant 100 Salėm str., kur įasite visokių naminių vaistų šaknų ujo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio rev 
matimio, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligą. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir ganiausius patarimus suteikiam'', nuo patrūkimo de! vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sucėdyt- pinigus, tad 
ateikite į AI’TIEKĄ po numenu

100 SALĖM ST
(40)

BOSTON, MASS

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS.

Atidarė savo ofisą po num. 343 Broadway. So. Bostone. 
BOSTONO OFISAS; Z22 Z^Z

L.. ‘ ’ .. . .
Apsiimu vesti visus Jūsų legaliskus reikalus visose Suvienyto

se Valstijose, lygiai ir užrubežiuose, ‘
Jus gabte susikalbėti mano 

kai. latviškai ir švediškai. Aš 
ir kriminališkas bylas.

Apsaugoju Jūsų reikalus ir 
reikalus ir dokumentus surandu 
žiuriu Jūsų reikalus pirkime arba pardavime nejudinamo 
aktinu kaipo Notary Public ir Justk-e of the I’eace. 
Ius, kuriuos man pavešit, bus gerai ir užganėdintinai prfžturimi.

******** 
********1

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eiiiu, tinkamą 

dekiamuot ant viešą susirinkimą.
Knygoje trij# rūšių eilės:

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

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

Ta pati knyga drūtais audinio apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau

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

"KELEIVIS" SO. BOSTON, MASS.
5


