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Smarkus mūšiai Sibire.
Slovakai priversti bėgti.
Associated Press žinia iš

siųsta iš Vladivostoko 23 d. 
rugpiučio sako, kad pasi
traukus kazokų generolui 
nuo Ussuri upės. Raudono
sios Gvardijos spėkos, apsi- 
metusios keliaujančių ūki
ninkų vežimais, užvažiavo 
su kulkasvaidžiais čeko-slo- 
vakams iš dešiniojo šono ir 
užpakalio ir nuo kalnelių 
užpylė jų pozicijas kulipko- 
mis. Čeko-slovakai turėjo 
toli trauktis ir turėjo nema
ža nuostolių.

Rugpiučio 25 japonų karės 
vyriausybė išleido šitokį 
pranešimą:

"Rugpiučio 22 priešinin
kas (Raudonoji Gvardija) 
vis dar laikėsi musų fronte. 
Po pietų buvo matyt jo or
laivis. Šiaip jokių permai
nų nebuvo. Priešininko 
spėkos susideda iš apie 8,000 
pėstininkų. Tikrai matyta 
pas jį 14 lauko armotų. Jis 
turėjo ir kitokių sunkių gin
klų.

"Rugpiučio 23 apie 1,000 
priešininko kareivių su lau
ko kanuolėmis ir kulkasvai
džiais atakavo dešinįjį są-- 
jungininkų sparną, kurį 
dabar saugoja japonai. Už
puolimas buvo atremtas.

"Vakare 2,000 priešininko 
pėstininkų su šešiais kul
kasvaidžiais užpuolė ir kai- 
riajį musų sparną. Čeko- 
slovakai narsiai laikėsi, bet 
buvo priversti trauktis at
gal. Pribuvus tenai 12 toji 
infanterijos divizija pri
dengė besitraukiančius slo
vakus ir priešininką atrėmė.

”12-toji djvizija, kuriai 
vadovauja Suiyagina, anks
ti 24 rugpiučio rytą pradėjo 
ofensyvą. Po smarkaus 

> mūšio priešininkas likos nu- 
_ Įstumtas į šiaurę. Tuomet 

pribuvo jam į pagalbą.Įmes žengėm prie pakriaušės 
Šimanovkos šiaurėje ir da
bar atakuojant - x

"Mes paėmėm vieną ka- 
nuolę, tris kulkasvaidžius ir 
du šarvuotu garvežiu. Nuo
stoliai išbiejų pusių dar ne- • • 99žinomi.

Rugpiučio 26 d. žinia iš 
Tokio sakė, kad tarp sąjun
gininkų ir Raudonosios 
Gvardijos Ussuri fronte 
prasidėjęs didelis mušis. Ja
ponai per tas kelias dienas 
netekę 170 vyrų, tų tarpe ke
lių oficierių.

Rugpiučio 31 d. Londono 
"Daily Mail” gavo iš Charbi- 
no žinių, kad po trijų dienų 
mūšio Ussuri fronte bolševi
kai likos nuvaryti atgal su 
dideliais nuostoliais. Dabar 
jie traukiasi linkui Chaba- 
rovsko. Ant mūšio lauko jie 
palikę 4,000 užmuštų. Jau
nai užėmę Imau. Mūšyje, 
kuriam vadovavo pats japo
nų maršalas Otani, dalyvavę 
taipgi franeuzai ir čeko-slo
vakai.

A AMERIKONAI PAĖMĖ 
200 VOKIEČIŲ.

Amerikonų generolas Per- 
ishing praneša, kad pereitoj

Visa tai paimta nuo 15 
' liepos.

Nuo 15 liepos iki 31 rug.; seredoj amerikonų kariume- 
piuėio sąjungininkai per sa-;ne turėjo pasitraukti is Ba- 
vo ofensyvą paėmė 128,302! 20“e?.,r I'ls1n*ttę>df1..vieto.s 
belaisvių, 2*069 armotas,I atakų. Bet Jis pn-
1,734 mašinas minoms svai- d.u9a:. kąd.eidami pne gele- 
dvt. 13,783 kulkasvaidžius, 21nkeko > sl.aur« .nu? J 
daugybę visokios amunici- ameriKona* paėmė 200 be- 
jos ir įvairiausių kares į tai- 
su.

Franeuzai savo fronte pa
ėmė nuo 18 liepos 75,900 be
laisvių ir 700 kanuolių.

Anglai savo fronte į pen
kias dienas, nuo 21 iki 26 ru
gpiučio, paėmė 21,000 vokie
čių, kuomet jų pačių nuosto
liai su visai užmuštais ir su
žeistais per tą laiką buvo 
nedaug ką didesni. Iš viso 
gi anglai nuo 8 rugpiučio pa
ėmė 47,000 belaisvių ir arti 
600 kanuolių.

Anglų kariniai kritikai 
sako, jog dabar esą jau aiš
ku, kad vokiečiai yra pasiry
žę trauktis vakarų fronte į 
trumpesnę liniją, kur jiems 
lengviau butų ginti savo po
zicijas nuo nuolatinių sąjun
gininkų smūgių. Trumpes
nis frontas vokiečiams esąs 
būtinai reikalingas da ir dėl
to, kad galėjus sutaupyt 
daugiau žmonių, kurie pas! 
juos jau pradeda baigtis.

ANGLAI PAĖMĖ PER- 
RONE IR BELLE- 

COURTĄ.
Rugsėjo 1 d. anglai atsiė

mė jau ir Perrone miestą, 
didelį geležinkelių centrą 
prie Somos upės susilenki
mo, kurį per savo ofensyvą 
pereitą kovo mėnesį vokie
čiai buvo paėmę.

, Bellecourto ir Morvalo 
miestai taipgi likos anglų 
paimti. Anglai pasiekė jau 
Lens priemiesčio. Apie Lens 
ir Armetiers matyt ^dideli 
gaisrai, kas liudija, jog vo
kiečiai traukiasi da toliaus 
ir traukdamiesi viską degi
na.

4, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

PASKALAS APIE
N. LENINO IflRTJ.

te Ky., mmisterį Registracija bus 12 d. Rugsėjo
REGISTRUOTIS TURI 

VISI VYRAI NUO 
18 IKI 45 METŲ.

IWW. UNIJOS VIRŠININ
KAI SUNKIAI NU

BAUSTI.

Pereitoj nedėlioj Viktori
joj, Kanadoj, likos užmuš
tas Kynų apšvietos ministe
ris Tang Li Hung. Ji nušo
vė vietos kynietis barzda
skutys Ha Čiu. kuris paskui 
ir pats nusižudė. Manoma, 
kad užmušėjistės motyvai 
buvo politiški.

Tang ėjo iš kyniečių kliu- 
bo, kur jam buvo surengta 
puota, o Čiu laukė jo lauke 
su revolveriais abejose ran
kose. Kaip tik ministeris 
pasirodė, Čiu tuojaus ir pa
leido du šuviu. Vienas šū
vis sutrupino ministeriui 
žandą, antras pervėrė kru
tinę. Už 15 minutų ministe
ris mirė. Užmušėjas leido
si bėgti. Pabėgęs kelis blo
kus jisai atsuko vieną re vol- 

Kulipka sustojo apie kaklą veri į save ir nusišovė.
į Tang buvo Was’ningtone 
su slapta Kynų valdžios mi
sija ir atlikęs savo reikalus 

i ketino grįžti namo per San 
į Francisco, bet jį persergėjo, 
,kad tenai jis esąs paskirtas 
'užmušimui. Todėl jis va
žiavo per Kanadą, bet ir te
nai jis pakliuvo. Jis buvo 
51 metų amžiaus ir mokslą 
buvo ėjęs Suvienytose Vals
tijose.

---------- «----
Ji peršovusi moteriškė pri- 
klausianti prie Socialrevo- 

liucionierių Partijos.
Per Kopenhagą Londone 

gauta iš Petrogrado labai 
liūdna žinia, kad bolševikų 
premjeras Leninas, kuris 
pereitoj. pėtnyčio j Maskvoje 
buvo du syk peršautas, jau 
miręs nuo žaizdų.

Apie pasikėsinimą ant Le
nino gyvasties Londone gau
ta ir oficialis rusų valdžios 
pranešimas, kuris sako, kad 
Leninas buvo sužeistas dvie
jose vietose. Viena kulipka 
pataikė apie dešinį petį, įnė- 
jo krūtinėn ir griebė viršu
tinę dalį plaučių. Nuo to 
nubėgo labai daug kraujo.

Už nesiregistravimą gręsia 
metai kalėjimo.

Prezidentas Wilsonas įsa
kė, kad ketverge, 12 rugsėjo- 
visi Suvienytų Valstijų vy
rai užsiregistruotų naujam 
draftui. Registruotis ne
reikia tik tiems, kurie jau 
tarnauja kariumenėj arba 
laivyne.

Apskaitoma, kad užsire
gistruos mažiausia 12,778,- 
758 žmonės. Manoma, kad 
2,300,000 iš tų bus paimta 
kariumenėn.

Generolas March pasakė, 
kad visi paimti kariumenėn 
vyrai iki birželio mėnesio 
bus jau pristatyti Francuzi- 
jon ir sudarys Amerikos ar
miją iš 4,000,000. vyrų, taip 
kad 1919 metais karę butų 
galima jau laimėti.

Tiems vyrams, kurio abe
joja apie savo amžių, ge- 
rolas Crowder pataria iki 
registracijos dienai tikrai 
savo metus sužinoti ir kas 
tik turi nemažiau kaip 18 ir 
nedaugiau kaip 45 metus, 
turi užsiregistruoti.

Nežinojimas savo

Haywood ir 14 kitų gavo po 
20 metų kalėjimo 

ir $20,000.
Teisėjas Landis, kuris tei

sė 100 IWW. unijos veikėjų, 
atsisakė pripažinti jiems 
naują bylos peržiūrėjimą ir 
paskelbė savo nuosprendi.

Penkiolika unijos viršinin
kų, tų tarpe ir centro sekre
torius Haywood, likos nutei
sti po 20 metų kalėjimo ir 
užmokėti po $20,000 pabau
dos.

33 žmonės gavo po 10 me
tų kalėjimo, 33 po 5 metus, 
12 po 366 dienas ir 2 po 10 
dienų. Be to da visi nubaus
ti nuo $5,000 iki $10,000 pini
ginė pabauda.

Viso pabaudos uždėta $3,- 
130,000.

Teisėjas Landis ilgai aiški
no valdžios poziciją šitoj by
loj, dedamas daugiausia 
svarbos ant to, kad IWW. 
skelbia amžiną kovą samdy
tojų klesai ir pasmerkia ka
res. Jis sako:

"Ramybės laiku, pasinau
dodami žodžio laisve, jus tu
rėjot legalę teisę karės pri
sirengimui priešintis. Bet 
kuomet karė apskelbta, šita 
teisė tuojaus nupuola.”

f DIENĄ ATSIĖMĖ 40 
KAIMŲ.

Paryžius sako, kad 28 
rugpiučio franeuzai eidami 
pirmyn, Sommos pietuose 
vietomis nuėjo iki 6 mylių ir 
atsiėmė 40 kaimų.

į UŽGINČIJA, KAD VOKIE- 
ČIAI PAĖMĖ 250 AME

RIKONŲ.
Amerikos oficieriai užgin

čija vokiečių pranešimą, buk 
250 amerikonų buvę paimta 

! anądien vokiečių nelaisvėn, 
i Jankiai sako, kad iš jų tarpo 
(prapuolė tiktai keliatas žmo
nių.
SUBMARINAS ~ŠAUDĖ 

PASAŽIERINĮ 
LAIVĄ.

Vokiečių submarinas, pa- 
i sistatęs ant savo denio kami- 
j ną iš audeklo, taip kad išro- 
; dvtų kaip Amerikos naikin? 
’ tojas, užpuolė anądien Vir
ginijos pakraštyje pasažie- 

i rinį laivą į pylė ant jo šrap- 
nelėmis per ištisas dvi va
landas. Užpultasis laivas 
vežė 350 pasažierių, tų tarpe 
100 oficierių, daug moterų 
ir vaikų, šaudymas liovėsi 
tik tuomet, kuomet vienas 
naikintojas, gavęs užpulto
jo garlaivio bevielę telegra-' 
mą, 1 J I.,"/
Submarinas tuomet pasinė
rė. Atakuojamo garlaivio 
kapitonas plaukė visą laiką 
dideliais vingiais ir tik ačiū 

i tam nei vienas submarino 
šovinys negalėjo į jį patai
kyti.

Antras užpuolimas įvyko 
pereitoj sąvaitėj ties Boon 
sala. Dienos laiku submari- 

! nas čia užpuolė laivą "Tri- 
ton” ir pradėjo jį šaudyt. Tą 
dieną buvo labai didelis rū
kas ir užpultas laivas pabė
go į uostą. Boon sala randa
si netoli pakraščio, kur suei
na Maine ir Vermonto vals
tijų rubežiai.

j

FRANCUZAI PAĖMĖ 
NOYONĄ.

Pereitoj sąvaitėj franeu
zai atsiėmė jau ir Noyoną, 
didžiąją vokiečių jiapėdę Pi- 
kardijoj. Šitas miestas 
puolė ačiū greitam francu
zų judėjimui, kuriuo žaibui 
greitumu vokiečių drutvietė 
buvo apsupta iš šiaurės ir! 
pietryčių, ir vokiečiai, bijo-j 
damiesi patekti nelaisvėn, 
kuogreičiausia turėjo iš te
nai trauktis. Miestas te
čiaus nebuvo atiduotas be 
mūšio. Priemiesčiuose vo-1 
kiečiai buvo stipriai apsika-: 
sę su kulkasvaidžiais ir lai-, 
kėši labai atkakliai.

VOKIETIJOJ EINA VISO
KIE PASKALAI.

Vokietjoj dabar pilna į- 
vairiausių paskalų. Tarp 
žmonių kalbama, kad Hin
denburgas jau nusižudęs, 
kad visa vokiečių armija 
perėjusi francuzų ir anglų 
pusėn- kad Anglijos laivy
nas sunaikinęs Vokietijos 
tvirtovę Helgolandą ir tt 
Esseno apygardoj žmonės 
tais paskalais taip susirūpi
nę. kad to miesto komendan
tas buvo priverstas išleisti 
proklamaciją patardamas 

šiaurėje nuėjo žmonėms netikėti "perdė
tiems paskalams.”

PRANCŪZAI J DIENĄ 
NUĖJO 12 MYLIŲ.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad 28 rugpiučio generolų 
Renev ir Humberto pulkai 
Oise upės 
12 mylių pirmyn.

ANGLAI PAĖMĖ LENS IR 
10,000 VOKIEČIŲ.

Vėliausios žinios sako, 
kad pereitą panedėlį anglai 
paėmė jau miestą I>ens ir 
daugiau kaip 10,000 vokie
čių.

atsimušus Į peties kaulą.
Antra kulipka pramušė 

kairijį petį ir sutrupino kau
lą. Ji sustojo tuojaus po oda. 
Čia tikimasi didelio krau
jo nubėgimo viduje. Ši
ta žinia sako, kad pašaukta 
geriausi daktarai chirurgai 
ir kad Leninas turėjęs dar 
pilną žadą. Pulsas mušęs 
104 kartus i minutą.

Bolševikų organas "Prav- 
da’’ sako, kad premjerą per
šovusi jauna moteris, pri
klausanti prie inteligentų 
klesos. Ją tuojaus areštavo.

Užpuolimas ant Lenino bu
vo padarytas pereitos pėtny- 
čios vakarą po darbininkų 
susirinkimo Michelsono dir
btuvėj, kur Leninas sakė 
prakalbą. Kuomet Leninas 
grįžo iš to mitingo namo, jį 
sustabdė jauna moteriškė ir 
pradėjo ginčytis delei išleis
to anądien įstatymo apie im
portavimą valgomųjų daik
tų Maskvon. Laike to pasi
kalbėjimo paleista tris šū
viai į Leniną.

Gauta Vienoje telegrama 
iš Maskvos sako, kad už
puolimą ant Lenino padarė 
dvi moteris, priklausančios 
prie Socialrevoliucionierių 
Partijos.

LENINUI NESĄ JOKIO 
PAVOJAUS.

Amsterdam. — 2 rugsėjo 
čionai gauta iš Rusijos ofi
cialu telegramą, kad Nika- 
lojui Leninui, kuris pereitoj 
pėtnvčioj buvo tūlos mote
riškės perstutas ir buvo ap
skelbtas jau kaipo miręs, ne- 
gręsia joks pavojus.

Londone gauta oficialė te
legrama iš Maskvos sako:

"Devintą valandą nedė
lios vakare premjeras Leni
nas miegojo labai gerai. Už-( 
sidegimo žaizdose visai ne-' 
buvo. Nuo nubėgimo 
jo tiktai temperatūra 
pakilus.”

Londono "Evening 
gavo iš Petrogrado 
kad peršovusi Leniną

krau-J
bnvoj

ISPANIJA KONFISKUO
JA VOKIEČIŲ 

LAIVUS.
Iš Madrido pranešama- 

kad Ispanijos valdžia paė
mė vieną internuotų vokie
čių garlaivių. Toks žingsnis 
padaryta dėlto, kad vokie
čių submarinas paskandino 
ispanų laivą ”Ataz-Mendi." 

Associated Press praneša, 
kad Ispanijos valdžia nuta
rusi konfiskuoti visus Vo
kietijos laivus Ispanijos uos
tuose. Ji jau pirma buvo 
Berlynui pranešus, kad ji 
taip padarys, jeigu vokiečių 
submarinai nesiliaus skan
dinę Ispanijos laivų. Dabar- 
gi užsienio ministeris Dėto 
pranešęs, kad vokiečių sub
marinai užpuolė Ispanijos 
garlaivį "Ataz-Mendi,” ku
ris plaukė iš Anglijos į Is
paniją su anglimis, ir pa
skandino jį. Jurininkai bu
vo išgelbėti.

UKRAINOS ŪKININKAI 
NEDUODA TEUTONAMS 

RAMYBĖS.
Londonas sakosi turįs iš 

ištikimų šaltinių žinių,kad u- 
kininkų sukilimas Ukrainoj 
einąs toliaus ir kad nuolatos 
įvyksta smarkių susirėmimų 
su vokiečių ir austrų karei
viais. Geležinkelio streikas 
vis daugiau plėtojasi ir strei
kieriai pridarę jau didelių 
nuostolių. Kontroliuoti ir 
išnaudoti šalį vokiečiams 
kas sykis darosi vis sunkiau.

am
žiaus nepateisins žmogaus 
už nesiregistravimą. Jei kas 
turi tinkamą amžių ir neuž
siregistruos, tas gali būt nu
baustas iki metų kalėjimo.

Star"1 
žinių, 
mote

riškė vadinasi Dora Kaplan, 
žymi žydų revoliucionierė.

Iš Tekino pranešama, kad 
būrys Kynų kariumenės yra 
siunčiamas į Vladivostoką 
sąjungininkams į pagalbą. 
Jis jau pribuvęs į Mukdeną.

GENEROLAS KOKNI LO
VAS ESĄS GYVAS.

Vladimiars Burcevas. ži
nomas rusų revoliucionie
rius, kuris dabar gyvena 
Paryžiuje, sakosi gatfęs ži
nių, jog generolas Kornilo- 
vas, kuris kelis kartus buvo 
paskelbtas jau užmuštu, c- 
sąs gyvas.

VOKIEČIAI PEREINA 
ŪKININKŲ ARMIJOM.
Iš Maskvos pranešama ši

tokių žinių:
"Prieš Baltąją Gvardiją 

eina smarki kova. Suimtas 
Maskvoje jos organizato
rius vardu Marpulis (Ar tik 
ne lietuvis? Red.) likos su
šaudytas. Nakties laiku 
gauja baltagvardiečių likos 
suimta prie Kristaus Išga
nytojo bažnyčios. Rašyto
jas Pešechonov Maskvoje li
kos paliuosuotas.

"Ukrainoj ūkininkų judė
jimas eina platyn. Dymeros 
mieste ir apygardoj, 24 my
lios nuo Kijevo, vokiečių ar
mijos vadas apskelbė apgu
los stovį. Po 7 vai. vakare 
žmonėms uždrausta vaikš
čiot gatvėmis ir sulaikyta 
visas judėjimas į miestą ar 
iš miesto.

”Bet vis dėlto ūkininkams 
pasisekė sutraukti apie mie
stą didelių spėkų ir komen
dantas turėjo šauktis iš Ki
jevo sustiprinimų. Už dvie
jų valandų virš miesto pasi
rodė orlaivis ir pranešė, kad 
prieš kaimiečius išsiųsta du 
garlaiviu su kareiviais ir 
kanuolėmis.

"Pribuvę su kulkasvai- 
džiais kareiviai užėmė visus 
kelius i miestą. Ant miesto 
gyvenantų uždėta piniginė 
pabauda.

"Sukilę 1,200 vokiečių pe
rėjo ūkininkų pusėn su 10 
kulkasvaidžių ir keliomis 
kanuolėmis. Tarp ūkininkų 
ir vokiečių spėkų įvyko 
smarkus mušis. Nuostoliai 
buvo sunkus iš abiejų pusių.

"Kijevo gyventojai ba- 
*dauja."

P .ĮĖMĖ 2,000000 LAIŠKŲ 
Iš PAČTOS,

Dabar krės visus nužiūrėtus 
žmones ir draugijas.

Chicagoj pereitoj sąvaitėj 
valdžia paėmė iš pačtos dau
giau kaip 2,000.000 laiškų ir 
kitokių dokumentų, šito pa
sekmėj buvo slapta išleista 
300 varantų kratoms. Tarp 
kitų, varantas esąs išleistas 
kratai Socialistų Partijoj, 
surištose su ja organizaci
jomis ir spaustuvėse Illinois 
valstijoj. Išleista taipgi va
rantas kratoms aidoblistų 
unijoj, jos apginimo organi
zacijose, viršininkų ir agita
torių namuose.

Tarp vietų, pažymėtų kra
tai kitose valstijose, esą Bu
tas 831 po No. 70 Fifth ave. 
New Yorke ir valstijos So
cialistų Partijos ofisas Hun- 
tingtone, W. Va.

-* *

RUSAI ATSIĖMĖ NOVO-
ROSIJSKĄ.

Amsterdame gauta iš Ki
jevo žinių, kad rusų liuosno- 
rių armija atsiėmusi Juodų
jų jūrių uostų Novorosijskų.

Novorosijskas guli Juodų
jų jūrių rytuose. Kuomet vo
kiečiai andai užėmė Sevas
topoli, rusų Juodųjų jūrių 
laivyno papėdę, tai dalis ni
šų laivyno pabėgo i Novoro- 
sijską. Gegužės mėnesyje 
vokiečiai grasino Novorosij- 
skui orlaiviais ir submari- 
nais, bet keno rankose dabar 
tas miestas buvo, nežinia.

SUDEGĖ 13.000 BAČKŲ 
DEGTINĖS.

Ovvensboro miestelyje. 
Kentucky valstijoj, gaisras 
sunaikino Grcen River bra
vorų, su kuriuo sudegė ir 
43,000 bačkų degtinės.
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KUR DINGO KATALIKŲ 
DIENOS AUKOS?

Jau netoli metai laiko, 
kaip kunigai rinko bažny
čiose popiežiaus paskirtoj 
dienoj badaujančiai Lietu; 
vai aukas, bet atskaitų nėra 
da iki šiai dienai. Kiek jie 
tą dieną pingų surinko ir 
kur jie juos padėjo, visuo
menė nieko nežino.

Tuo tarpu apie surinktas;

Idžiamas laikraštis. Reika
lingas jis dėlto, kad butų 
kuo „informuoti angliškai 
kalbančią visuomenę apie 
Lietuvą.’’

Na, o kaipgi su d-ro Šliu
po informaciniais raštais? 
Juk jis tam tikslui parašė 
„Lithuania in Prospect and 
Retrospect” — knyga pusė
tinai stora ir buvo sakoma, 

ou.u.a«.,|kad kaip tik ji išeis, Lietu- 
„kataliku dienoj" aukas ei-! vos vardas pagarsės visam j 
na labai skandališki paska- Į pasaulyje. „Dabar vėl, bu-1 
lai. Vieni sako, kad iš i 
pinigų gyvena dabar susis
pietę apie Gabrio „T ‘ 
klerikalų „veikėjai.” 
tvirtina, kad surinktas ba
daujančiai Lietuvai aukas 
kunigai atidavę vyskupui 
Karevičiui ir "kompanijai, 
kuri rūpinasi įsteigimu Lie
tuvoje vokiškos monarchi
jos.

Ka-gi sako ant to patįs 
klerikalai?

Jie nesako nei pusės žo
džio; Jie tų paskalų nepa
tvirtina, bet jie jų ir neuž
ginčija. Jie tyli kaip žemė. 

Taigi kur dingo į kunigų 
kišenius suplaukę pinigai, 
niekas nežino. 0 tuo tarpu 
žmonės, kuriems tie pinigai 
buvo renkami, miršta badu. 
Lietuviai tremtiniai šaukia
si pagalbos iš visų pusių. Iš 
Vladivostoko, Stokholmo ir 
kitų vietų ateina Amerikon 
telegramos, kad pašalpa rei- 

' kalinga kuogreičiausia, gi 
kunigai pasiglemzę tam 
tikslui žmonių pinigus tyli.

Nejaugi musų visuomenė 
prieš toki klerikalų darbą 
neužprotestuos? ” ‘

I

neužprotestuos? Nejaugi tems, 
ji nepareikalaus iš kunigų Gaorio
atskaitos?

NORI LEIST ANGLŲ 
KALBA LAIKRAŠTI.

„Vienybė Lietuvninkų'

. Dabar vėl, bu
tu I damas Švedijoj, d-ras Šliu- 

P33 parašė antrą knygą an- 
biurą” gty kalba apie Lietuvą. O 

Kiti juk tautiškų reikalų specia
listas Gabrys irgi nemaža 
tokių raštų yra patiekęs. O 
kur vėl visokie mūsiškių di
plomatų „memorandumai?” 
Nejaugi šitų raštų da neuž
tenka, ka4 painformavus 
svetimtaučius apie tai, kas 
yra Lietuva ir lietuviai? 
Jeigu taip, tai kokiems ga
lams reikėjo visą tą jovalą 
leisti ir pinigus eikvųti? Ir 
jeigu popieriniai musų poli
tikieriai negalėjo pasiekti 
savo tikslo iki šiol, tai kur
gi gvarantija, kad jie galės 
jį pasiekti Įsteigę bendrą 
laikrašti su lenkais, su ku
riais jie taip sutinka, kaip 
dvi katės vienam maiše?

TAUTININKAI DAVĖ 
KLERIKALAMS 

MANDATĄ.
Tautininkų ir klerikalų 

laikraščiai praneša, kad a- 
biejų šitų srovių lyderiai bu
vo susirinkę New Yorko ko
telyje ir klerikalų "diploma- 

siunčiamiems prie 
’ ► kompanijos, tauti

ninkų taryba davusi man
datą kalbėti tautininkų par
tijos vardu.

Tais ’’diplomatais” yra

I

I

i

_  _r___
______ _________ * klerikalų klapčiukas Pakš- 

praneša, kad tautininkų Ta- tas, kun. Dabužinskas ir tu-
ryba nutarusi susidėti su 
lenkais, armėnais ir kitų 
tautų „atstovais” ir leisti

las Mastauskas.
Vieną „diplomatą” kleri

kalai Šveicarijoj prie Gab- — - -- - - r:’’ •lai y-anglu kalba bendra laikraš- rio "biuro” jau turi.
nes vieniems toks dar- ra kun. Bartuška, kuris pa- 

t ouimuo. . sii ase po i------------------- 7
"Dabar pasitaikė gera pro- kad Lietuviai reikalingas 

, ga. čekai, lenkai, ukrainiečiai, svetimo kraujo karalius, 
estonai ir armėnai pasijuto, Turbut vieno parašo perma- 
kad ir jiems taippat sunku iš- ža, kad klerikalai siunčia da 
leisti savo laikraščius. Išleisti tris savo atstovus.
tai jie dar išleidžia, bet sunku 
gerai išplatinti. Ukrainiečiai 
išleido vieną tokio laikraščio 
numerį ir daugiau neįstengė. 
Tad ir kilo sumanymas išleisti 
toms tautoms vieną bendrą lai
kraštį ir bendrai platyti.

"Tautinė Taryba irgi nutarė 
prisidėti prie to laikraščio. To
kiu budu susitarė šešios mažo
sios ir pvergtos tautos bendrai 
leisti vieną laikraštį ir bendrai į skirtumą.

"žmogui, 
Amerikos 
tuoj metasi 
augščiaus 
nuo Amerikos lietuvių laik
rašti jos, kaip pagal jų toną, 
taip ir pagal įtalpą: 1) anei 
viename iš augščiau minėtų 
laikraščių nerasite nei šešėlio 
užpuldinėjimo arba užgavimo 
viens kito, bet net kokio nors 
griežto budo polemikos tarp jų 
neatrasite, nepaisant to, kad 
tie laikraščiai yra leidžiami, 
kaip augščiau matėme, visai 
skirtingų pažiūrų žmonių.

”2) Visų laikraščių tonas 
ir rimtumas gvildenamų klau
simų neduoda jokios progos už
gauti tos ar kitos partijos 
branginamų insitikinimų, nors 
kiekvienas iš jų gvildena tuos 
klausimus, prisitaikant prie 
tam žinomos rūšies skaitytojų 
ir tam tikrų pakraipų su rim
tais argumentais.”

Bet ”Amerikos Lietuvis” 
pastebi, kad tas nevisai tie
sa. Jis sako:

"Gal būt, kad inžinierius p. 
Naruševičius ir turi tiesą sulyg 
minėtų laikraščių, gal būt tas 
rimtumas ir tolerantija atsira
do Lietuvos laikraštijoje po į-
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bas esąs persunkus. Sako:

I

jį platinti. Kiekviena tauta tu
rės to laikraščio šeštąją dalį ir 
ką norės, tą ir talpins, žinoma 
ne su skriauda kitoms tautoms. 
Sujungus šešių spėkas, beabe- 
jonės, šešeriopai bus ir išplatin
tas, kas kaip tik ant gero vi
siems išeina.

”Jau to naujo laikraščio vie
nas numeris išėjo. Jo vardas 
■Periscope." Bet dabar reikia jį 
inkorporuoti, reikia lėšų toli
mesniam leidimui. Apskritai 
išskaitliuota. kad tokis mėne
sinis laikraštis atsieis metams 
į 6 tūkstančius dolerių, taigi 
kiekvienai tautai išeina tiktai 
po vieną tūkstantį. Tautinė 
Taryba ir užgvarantavo, kad 
ji įneš tą tūkstantį Šerais. Ko
kis bus pelnas ar nuostolis — 
šėrininkai paneš.

” Taigi dabar rekalinga pirk
ti Šerus. Tas laikraštis bus in
korporuotas ir Šerai padaryti 
ar po 10 dolerių ar po 5 dol.; 
dar tas galutinai nenutarta. 
Bet lietuviams kaip jau sakė
me tą tūkstantį dolerių į šėrus 
reikia įnešti bėgyje 2-3 sąvai
čių.”
Vadinasi, tautininkai at

randa, kad jiems būtinai 
reikalingas anglų kalba lei-

sirašė po memorandumu.

karalius.

SAKO, EUROPOS LIETU
VIAI NESIKOLIOJA 
TAIP KAIP AMERI

KOS.
Inžinierius Naruševičius, 

sulyginęs („Tėvynėje’’) atė
jusius dabar iš Lietuvos tris 
laikraščius su Amerikos lie
tuvių laikraščiai, atranda 
tarp jų didelį santikių tono 

Girdi:
pripratusiam prie 
lietuviu spaudos, 
Į akis skirtumas 

minėtų laikraščių

i

tekme pergyventų karės aud-, 
rų ir atgimstant Lietuvos val
stijai. Bet darant palyginimą, 
neteisinga butų vien . 
kos lietuvių spaudai primesti. --------- -—
blogąją pusę. Tiesa, Ameri-; Žinoma vra, kad musų že- 
kos lietuvių laikraštija skyrė- mės kamuolys dorybės visa- 
si nuo Europos lietuvių laikraš-, tos skvadžiomis, tarsi lais- 
tijos ir tonu ir įtalpa, nes jai ir-. vas jūrėmis, plaukia. Tiesa, 
gi reikėjo taikytis prie savos žemė neplaukia kokiu nois 
rūšies skaitytojų ir prie visiš-! paviršiumi. Aplink ją begali- 
kai skirtingų aplinkybių. Bet nė tuštuma, kurioje ji kaip 
"griežto budo polemikos’ ir už-t paleistas vilkelis ar vijurkas 
gavimų tos ar kitos partijos į-Į sukdamasi ratu aplink saulę 
sitikinimu nestokavo ir pas Įskrenda, o su saule su visa 
Europos lietuvius. Pradedant1 saulės šeimyna: Marsu, Ve- 
nuo 'šaltinio’ ir 'Vilniaus žinių’ j nėra, Saturnu, -Jupiteriu, 
laikų ir baigiant 'Naujaja Lie- Uranu, Neptūnu ir visų tų 

‘planetų mėnuliais dagi neiš
pasakytu smarkumu skren
da erdvybių bedugnėmis i 
begalinius tolius. Nei su sau
linės systemos planetomis, 
nei kitomis žvaigždėmis že
mė nesusiduria, nes tarpai

Žiemos Pūga.
(Sulyg M. Konopnickos).

Atmosfera yra
- ---------- "

Ameri- IYHJ.IY1 S cipSčlUgcl štai užšniokštė, prunkštė-

tu va’ ir 'Lietuviu Balsu,' gali
ma rasti nemažiau aštrių pole
mikų. užsipuldinėjimų, kaip ir 
Amerikos lietuvių laikraščiuo
se. Pažvelgus pagalios į Ame
rikos lietuvių laikraščius, gali
ma matyti, jogei atvykę čio- 
nais iš Europos laikraštininkai tarp visų tų žvaigždžių taip 
ir redaktoriai koliojasi nepras- dideli, taip platus, kad pa

prastam žmogui sunku ir 
suprasti.

Tečiaus toks susidūrimas 
visgi yra gaiųnas. Tokių 
susidūrimų visatoje turėjo 
būti, nes skrendantįs visa
tos tuštumoje kietos niede- 
gos gabalai, meteorais vadi
nami, tik ir yra liekanomis 
sudužusių planetų.

Meteorų kritimą ant že
mės labai dažnai matome, 
tečiaus niekad niekas nėra 
girdėjęs, kad tie meteorai 
nukrisdami butų kokią že
mei blėdį padarę. O bet gi 
jie musų mažytę žemelę nuo
latos kaip milžiniškos vokie
čių kanuoles bombarduoja. 
Astronomų apskaitoma, kad 
24 valandų bėgiu ant žemės 
didžiosios kanuoles šūvio 
smarkumu nukrinta apie 
400 milionų meteorų. Šito
kio pašėlusio bombardavi
mo joks kad ir dabartinės 
kares frontas negali pada
ryti, Jei bent vienas iš 
tuksiančių tų meteorų pa
taikytų į savo „dėlių” su ta 
pačia spėka, su kokia jis le
kia, tai žemė senai jau bu
tų sutriuškinta. Musų že
mės laimė yra tame, kad ji 
gerai apsišarvavus. Atmos
fera, ką paprastai oru va
diname, žemei yra tuo, kuo 
kariškam laivui tvirčiausio 
plieno blėtos, apdengian
čios jo šonus. Meteorai pa
tekę atmosferon nuo lėkimo 
smarkumo dažnių-dažniau- 
siai sudenga ir retas jų pa-

čiau už amerikiečius ir todėl 
palikti tą 'garbę' vien ameri
kiečiams butų neteisinga.”

Prie to da reikia pridėt, 
kad Amerikos laikraščiai 
vartoja kaip galimą lengve
snę kalbą ir gyvesnį stilių, 
kas pripratusiam prie euro
pietiško „rimtumo’’ inteli
gentui išrodo „nerimta.” 
Europiečių laikraščiai yra 
labai nuobodus. Ką ameri
kietis laikraštininkas pasa
kys keliais sakiniais, tai eu
ropietis prirašys kelias špal- 
tas. Užtai žmonės jų laik
raščių ir nemėgsta. Bet 
kuomet nueina Lietuvon a- 
merikiečių laikraštis, tai 
žmonės nepaleidžia jo iš ran
kų, pakol jis visai nenuplyš- 
ta. Jis jiems patinka, nes 
jis suprantamai ir gyvai 
parašytas.

ŠPITOLNINKŲ „LIO- 
GIKA.„

Tūlas žmogus klausia So. 
Bostono „Darbininko,” ar 
tai tiesa esą, kad vyskupas 
Karevičius pardavęs kaize
riui Lietuvą, ant ko to laik
raščio redakcija duoda šito
kį atsakymą:

"Kad ką parduoti, tai tą rei
kia turėti. Kad vysk. Karevi
čius galėtų parduoti Lietuvą, 
tai jis ją turėtų turėti. O mes 
žinome, kad vysk. KerevičiuI 
Lietuva neprigulėjo, tai reiš
kia. jog tik pusgalviai gali sa
kyti. kad vysk. Karevičius Lie
tuvą pardavė kaizeriui.”

O nelabai senai tas pats 
spite Įninku organas „aiški
no” savo skaitytojams, kad 
Kapsukas gerai pasipiniga
vęs parduodamas Lietuvą. 
Taigi išeina, kad ir pats 
"Darbininkas” buvo pusgal
vis, kuomet jis rašė apie 
Kapsuko „pasipinigavimą.”

n i
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Waterburio skandalas
»

Įėjo
Koserė žiemos, 
Lekia, skrenda balti rukai 
Ant slenksčio stubos.
Ant stubos slenksčio liepi

nio,
Ką savo stogu 
Glaudžia, dengia musų 

galvas
Tuo žiemos laiku.
0 aš stoviu prie langelio 
Ir žiuriu tolyn,
Tilsta, rimsta man dainelė 
Širdis ein’ iiudnyn.
Vai, ne viena ten našlaitė 
Dreba palikta, 
žiba, sala jos akyse 
Ašara karšta.
Oi grintele mano miela, 
Sienas tik praplėsk!
Eikš i vidų našlaitėle, 
Eikš, čia atsisėsk!

J. B. S.

Ir dirbantis protu 
reikalauja mėsinio maisto?
Tūlų gydytojų, o ypač ve- 

getarionų, aiškinama, kad 
mėsos maistas žmogui ma
žai yra reikalingas, o jei rei
kalingas, cai tik tiems, ku
rie sunkiai raumenimis dir
ba, dėlto kad daug raume
nų sudenga ir mėsos mais
tas sudegusius raumenis 
veikiau atbuuavoja. Taigi jų 
manymu protu dirbantis 
žmonės nereikalauja mėsi
nio maisto.

Tuo klausimu Paryžiaus 
laikraštis ’Medical Journal” 
padarė ištyrimą gyvenimo 
tų žmonių, kurie žinomi kai
po proto milžinai, norėda
mas priparodyti, kad vege- 
tarijonai taipgi gali atsižy
mėti proto jiega. Tiesa, ra
do kelis tokius intelekto di
džiūnus, kurie mėginę tik 
augalu ir daržovių maistu 
maitintis, bet tuos savo mė
ginimus jie pametę. Tokio 
gi žmogaus, kuris atsižymė
jo dideliu protu ir per visą 
savo gyvenimą nevalgė mė
sos, laikraščiui surasti nepa
sisekė.

Minėtas medicinos laik
raštis mini vardą Benjami
no Franklino,, kuris buvo

PROTESTAS.
''Keleivio” No. 24 tilpo 

straipsnis ”Waterburio kle-, 
rikalai ir tautininkai,’’ kur 
sakoma, buk klerikalai ir 
tautininkai esą kaizerio pa
sekėjai, kad neprotestavę 
prieš vyskupą Karevičių. 
Nežinia, iškur „Keleivis” ga
vo tokią žinią, nes tai yra 
tikras melas. Waterburio 
Draugijų Sąryšio susirinki
me buvo pakeltas tas klau
simas ir buvo išrinkta komi
sija, kad surengus mas-mi- 
tingą ir užprotestavus prieš 
visus kaizerio šalininkus, ne
tik prieš vyskupą Karevičių. 
Tam tikslui buvo išrinkta 
komisija, bet komisija to 
darbo neatliko ir neišpildė 
savo pareigos. Dėlto negali 
būti tame kalti kltrikalai nei 
tautininkai, ir negalima va
dinti jų kaizerio pasekėjais. 
Waterbūrio visų Draugijų 
Sąryšis pamatęs tokį netei
singą apšmeižimą, griežtai 
protestuoja ir reikalauja, 
kad viskas butų atšaukta.

Su pagarbi Komisija:
A. K. Lazdauskas.
J. S. Rimkevičius, 

O. M. Stalioraitė.
Delei VVaterburio klerikalų 

„apšmeižimo.”
Teko sužinoti, jog Water- 

burio Draugijų Sąryšy s, ku
riam vadovauja klerikalai ir 
tautininkai, nori traukti 
„Keleivi’’ teisman, jau bėgio
jo su skundais į vietos Coun- 
cil oi Defence ir kursto žmo
nes prieš „Keleivį,” sakyda
mi, buk „Keleivis” apšmei
žęs visus Waterburio lietu
vius. nes parašęs, kad jie e- 
są germanofilai ir nenori 
protestuoti prieš Lietuvos 
pardavikuš. Vadinasi, kle
rikalai su tautininkais prie 
to jau neprisipažįsta. Jie 
sakosi protestui nebuvę prie
šingi. Taigi, kad paaiškinus 
kaip buvo ištikrujų, aš ir pa
siryžau čionai kelis žodžius 
nabriežti. Šiuo žygiu aš 
kalbėsiu tik apie klerikalus; 
anie tai. kaip tautininkai pa-
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mas vis mažėja ir mažėja ir ™osPrenoj padare ns delei 
jei ir nukrinta ant žemės, tai sav0 nuomones, * kad .ūdyti
jau tik kaipo oran išmestas 
geležies gabalas. Milionai 
tų meteorų atmušančio oro

gyvūnus, kad jų kūną suval
gyti, yra netik nedora, bet 
ir pasibiaurėcina. Tečiaus

spėka naikinami augštuti- įa.m J-e^.° P?ina'
atmosferos slnogs- K?1?
r rotas koris akis hn- >smete ls ZUV,eS v«iu-

gresyvių delegatų balsais 
nutarta protesto prakalbas 
bas surengti.

Tečiaus kada reikėjo rin
kti prakalbų rengimo komi
tetą, nei tautininkai, nei kle- % 
rikalai nesutiko komitetan 
ineiti, aiškiai tuomi parody
dami savo pritarima vysku
po Karevičiaus politikai.

Nepaisydami klerikalų ir 
atžaerareiviškų tautininkų 
priešinimosi, pirmeiviai nu
ėjo pas policijos viršininką 
p. Beach prašyti prakal
boms leidimo. Bet čia pasi
rodė, kad prakalbų šalinin
kai policijai jau įskųsti kai
po „neištikimi” žmonės — 
leidimo negauta.

Nuėjus antru kartu ir pa
klausus, kodėl policija ne
nori leisti rengti protesto 
prakalbų prieš ypatas ir į- 
staigas, kurios sužiniai tar
nauja kaizeriui ir melagin
gai skelbiasi Lietuvos žmo
nių atstovais, p. Beach atsa
kė: „Kreipkitės prie kun. 
Saurusaičio; jeigu jisai su
tiks, galėsite prakalbas 
gti.”

Paaiškėjo- kokią rolę 
lošia kun. Siaurusaitis.

Rengėjai nors žinojo
per paukštis tas kunigas, bet 
nenorėdami imti ant savęs 
kaltės už prakalbų nei vyki
mą, nuėjo pas jį ir, paaiški
nę dalyką, paklausė, ar jis 
sutiksiąs policijos viršinin
kui pranešti, kad protesto 
prakalboms prieš kaizerį li
jo bernus jis nepriešingas.

„Aš nieko daugiau nepri
pažįstu, kaip tik Rymo kata
likų bažnyčią...” atsakė ta
sai tėvelis. „Negalima!...” 
ma!...”

Ir taip, per kleriklų intri
gas protesto prakalbos įvyk
ti negalėjo. Ir kuomet „Ke
leivis” apie tai pranešė, tie 
žmonės da nesigėdi protes
tuoti ir sakyti, kad juos ap
šmeižė.

Gindami Lietuvos atžaga
reivius. mūsiškiai klerikalai 
netiktai meluoja, bet ir or-

ren

čia

kas

AR TIK NE PERTOLI • 
NUEITA. .

Niekindami revoliucionie
rius mūsiškiai reakcionieriai 
priėjo jau prie to, kad kri- 
minališkų šmeižimų pradėjo 
nesidrovėti. Štai „Vienybė 
Lietuvninkų” 35-tam savo 
numeryje rašo:

"Jei neskaityti Kapsuko ir 
Ko. eksproprijaciju, užmušėjy- 
sčių ir tt.. tai lietuviai veik nie
kuo neprisideda prie palaikymo 
'proletaro' valdžios...”
Čia aiškiai pasakyta, kad 

Kapsukas eksproprijuoja ir 
užmušinėja žmones. Tai y- 
ra nedoriausis, kriminališ- 
kiausis žmogaus vardo 
šmeižimas, koks tik gali būt. 

Galima su politiniais Kap
suko įsitikinimais nesutikti, 
galima jo pažiūras kritikuo
ti, bet sakyti, kad Kapsu
kas užsiima eksproprijaci- 
jomis ir užmušėjystėmis, 
tai reikia būt netik begė
džiu, bet ir besmegeniu.

Daleiskime, kad neužilgo 
Kapsukas atvažiuoja Ame
rikon ir per teismą pareika
lauja, kad „Vienybė Lietuv
ninkų’’ prirodytų, ką jis yra 
apiplėšęs ir užmušęs — kur 
tuomet tautininkų laikraš
čio redaktoriai atsidurtų?

niuose ;
niuose ir retas kuris akia bū
na matomas kaipo rausva 
šviesi juostelė padangėj, 
nusidriekianti žemyn ir gęs
tanti, ką paprastai žmonės 
krintančia žvaigžde vadina. 
Taigi dėka žemės atmosfe
rai to pragariško bombarda
vimo, koki žemei dangus 
siaučia, žmogus ir visa že
mės gyvybė neturi mažiau
sio reikalo nuogąstauti.

J. Šukys klynija Sąjungą 
iš „inteligentų,” o bene Šu
kienė progresysčių Susivie
nijimą pradeda valyti iš "in
teligenčių.” turbut dėlto, 
kad vienoj ir kitoj tų organi
zacijų Šukys ir Šukienė lik
tų augščiausiais.

Musiį nelaimingumas pra
sideda su ta diena, kurioje 
pirmu kartu savo prieder
mės neišpildėme. Dėlto pa
saulyje tiek mažai laimingų 
žmonių. .

Laimingu žmogumi yra 
tas, kas turi tikrus draugus. 
Bet ir tokių žmonių pasau
lyje labai mažai tesiranda.

Filozofas.

rių mažesnę žuvį, tai ir 
Franklinas tuomet pasakęs: 
"Jeigu žuvis žuvį ėua, tai 
nematau priežasties, kodėl 
mes žuvų negalime ėsti.” Ir 
nuo to laiko liovėsi besimai
tinęs vien daržovėmis, pra
dėjo vėl mėsą valgyti.

Garsusis anglų mokslinin
kas Herbert Spencer per 
šešis mėnesius buvo vegeta- 
rionu, bet pastebėjęs, kad jo 
dvasinės spėkos silpnėja, 
grįžo prie valgymo mėsos. 
"Turėjau viską tą, ką para
šiau tuo laiku, kada mėsos 
nevalgiau, perrašyti išnau- 
jo, nes veikaluose matėsi 
stoka energijos” — jis už
reiškė.

Levas Tolstoj pasiliko ve- 
getarionu susilaukęs 57 me
tų savo amžiaus ir tokiu jau 
pasiliko iki pabaigai savo 
gyvenimo, L y. per 25 metus. 
Geriausi jo veikalai parašy
ti tais laikais, kada valgė 
mėsinius valgius.

Ir taip minėtas laikraštis 
mini visą eilę žmo
nių, pasižymėjusių pasauly
je proto gabumais, prirodo, 
kad mėsinis maistas yra rei
kalingas lygiai kaip fiziškai, 
taip ir protakai dirbantiems 
žmonėms.

dedl'klerikatos'rind Ue- nutarimus laužo,aeaa KienKaiams ginu ponfr;onf;^ 
tuvos pardavikus, pabnesiu: 
vėliau.

Štai tikra šito incidento is
torija :

Kaip tik pasirodė spaudoj 
žinia apie vyskupo Karevi
čiaus žygius delei Įsteigimo 
Lietuvoje monarchijos, dvi 
tVaterburio draugijos pada
vė Draugijų Sanrišiui suma
nymą išnešti prieš vyskupo 
Karevičiaus išdavikišką po
litika protestą. Sanrišio su
sirinkimas klerikalų ir tau
tininkų balsais šitą sumany
mą atmetė.

Sekančiam Draugijų San
rišio susirinkime vėl buvo 
paduotas įnešimas, kad už
protestuoti prieš tuos politi
kierius, kurie traukia Lie
tuvą vokiečių vergijon. Kle
rikalai su tautininkais vėl 
balsavo prieš įnešimą, ir vėl 
jis buvo jų balsais atmestas.

Laikui bėgant spauda 
skelbė žinią po žinios apie 
Lietuvos pardavikų kompa
nijos augimą. Augo taipgi 
priešingo judėjimo spėka. 
Visuose Amerikos miestuo
se, kur tik randasi lietuvių 
kolonijų, pradėta rengti pra
kalbas ir karštai prieš Lie
tuvos pardavikus protestuo
ti. Todėl trečiam Waterbu- 
rio Draugijų Sanrišio susi
rinkime jau nepasitenkinta 
reikalavimu išnešti vien tik 
protesto rezoliuciją, bet pa
reikalauta. kad Sanrišys su
rengtų viešas protesto pra
kalbas.

Klerikalams šitas reikala
vimas pasirodė perdaug bai
sus ir jie vienas paskui kitą 
pradėjo iš susirinkimo nyk
ti. Pirmininkas matydamas, 
kad įnešimas gali pereiti, 
kelis sykius atsisakė leisti jį 
balsavimui. Bet tas nieko 
negelbėjo. Socialistų ir pro-

I

Rengianties prie „ištikimy
bės dienos” apvaikščiojimo, 
AVaterburyje buvo susida
rius taip vadinama draugijų 
pirmininkų draugija. Šita 
Įstaiga nutarė sušaukti ma
sini mitingą tai dienai pa
žymėti. Apie 10 progresy
vių draugijų pareikalavo, 
kad ant to mitingo butų visų 
trijų srovių kalbėtojai, bū
tent, katalikų, tautininkų ir 
socialistų. Balsuojant šitą 
reikalavimą iš viso paduota 
48 balsai, iš kurių 18 buvo 
„prieš.” Pasirodžius šito
kiam balsavimo rezultatui, 
klerikalai su savo pirminin
ku suardė susirinkimą.r

Sekantį vakarą klerikalai 
sušaukė ”extra„ susirinki
mą, į kurį atsilankė jau ir 
''dievo tarnai”. Posėdžiui 
atsidarius, klerikalai vienas 
paskui kitą pradėjo pasakot, 
kaip jie visą dieną bėgioję 
po miestą, kaip visi valdžios 
oficialai jau žiną apie įvyku
sį vakar lietuvių susirinki
me skandalą, kaip jie nelei
sią kalbėti socialistų kalbė
tojui ir tt.

Nežiūrint klerikalų agita
cijos, susirinkimas nutarė, 
kad masiniam susirinkime 
butų išnešta protesto rezo
liuciją prieš Lietuvos parda* 
vikus. Rengimo komisija — 
klerikalai — šitą nutarimą 
tečiaus sulaužė. Masiniame 
mitinge protesto prieš vys
kupą Karevičių ir kitus kai
zerio bernus ji neišnešė.

Klerikalai gali dabar kal
bėti ką jie nori, bet šitų fak
tų jie neužginčys nei per 
spaudą, nei per mitingus, nei 
per teismą, nes jie yra žino
mi visai Waterburio vei
kiančiai visuomenei — jie 
užrašyti protokuolose.

J. Vabalas.
%
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Tas duonos neprašo

NORWOOD, MASS. ! 
Mūsiškiai klerikalai, tai be- . 

gėdiškiausi šmeižikai.
Tariame viešą žodį visuo

menei, kokie yra musų vie-j 
tos klerikalai. Tur būt nėra 
pasaulyje nė vienoj srovėj 
tokių nepraustaburnių, 
šmeižikų ir pramanyto jų ne 
butų daiktų ant priešingos 
sau politinės sriovės bei as
menų, kaip kad viršminėti 
musų klierikalai. Jie ne tik 
kad nesiskaito su gyvenime 
Įvykusiais faktais, kur visas 
pasaulis žino, bet visada ir 
visur iškraipo vingių- Vin
giais. Jie su savo šmeižimo, 
plūdimo ar melų skleidimo

sakant, pasisavinęs $400 
dr-jos pinigų, bet jam ne
pavyko jie sunaudot. Mat 
nučiuptas nabagas už 
sprando, turėjo sugrąžint > 
pinigus." 1
Ii minėtas buvęs Keistu

čio dr-jos kasierius taip arti 
stovi prie socialistų, kaip 
mėnulis nuo žemės. Jis pri
guli prie dviejų katalikiškų 
draugijų, kurios verčia eiti 
būtinai išpažinties nors vie
ną syki metuose' (o kad su 
keistutjne progresyviška. 
dr-ja atsilygino, tai per iš
pažinti gal nereikės kunigui 
spaviedoties...) Jis taipjau 
ir pilnas parapijoms.

taktika priėjo galą liepto,1 Kada Norvvoodo progre- 
kuriuo daugiau eiti jau ne- šyvių draugijų taryba išne- 
begali, nepamelavus ką nors šė protesto rezoliuciją bir- 
tokio ant socialistų, ar Į lai-, želio 2 dieną, 1918, prieš kai- 
krašti melagingai nepara- zerbemius kunigą Bartušką 
sius. ’ Pastaruoju laiku jie ir vyskupą Karevičių, tai 
priėmė naują melų metodą:!praslinkus kelioms savai- 
kuris jų, klerikalų, tarpo tems klerikalai sušaukė kle- 
žmogus padaro ką bloga, tai rikalų dr-jų mitingą, kad i 
jie tuojaus ir primeta tą as- tą protestą atsakius, koki 
meni socialistams, sakyda- jie yra ištikimi ir kokiu nuo- 
mi: "štai jums cicilikų dar- jjelnų yra pridarę šiai šaliai, 
bai ir ciciliško mokslo vai- Ir minėtasis kasierius sykiu 
šiai!” ' su kunigu A. Daugiu bažny-

"Draugo" 181 numeryje tinėj svetainėj kad perkuna- 
vra viena korespondencija iš vo prieš socialistus, tai net 
Norwood, Mass., po kuria sienos drebėjo.
pasirašo pasivadinęs savq Mes, L.S.S. 133-čia kuopa. 
"Iš kantrybės Išėjęs.” Ten smerkiame vietos klerikalus 
jis sako: Į už jų tokį begėdišką prime-

" Vienas cicilikas R. su vi- timą savų prasikaltusių 
sa savo šeimyna išgyveno žmonių socialistams, ir vie- 
pas vieną kataliką per vi- šai reikalaujame tuojaus a- 
sa žiemą nei centu savi- teiti prieš visuomenę ir at- 
vininkui neatlygindamas šaukti minėtą koresponden- 
(mat cicilikas buvo nusi- ciją.
gyvenęs taip, kad neturė- L.S.S. 133-čios kuopos ko- 
jo iš ko ušsimokėt už stu- mitetas^ 
bą). Jo savininkas buvo 
mielaširdingas žmogus ir( 
laukė ciciliko prasigyve-, 
nant. Bet kuomet cicilikas 
prasigyveno, tuomet mu-! 
sų savininkui tik špyga 
parodė, ir tik, anot,
cicilikų mokslo, to su'
puvusio ! _
džia privtrtė ciciliką su_____
Męs, L.S.Š. 133-čia kuopa, 

viešai užreiškiame. jog mi
nėtas R. yra katalikų Įžy
mus šulas, savo rūšies kal
bėtojas; 1916 m. buvo pirmi
ninku Susivienijimo Rymo 
Katalikų Amerikoie, taingi 
susivažiavime S.R.K.A. Vvil- 
kes- Barrėj pirmininkavo 
1916 m., todėl minėtasis R. 
yra tiek artvmas socialis
tam, kiek ugniai vanduo.

Toliau kunigų organo ko
respondentas sako:

"Antras cicilikas taipgi 
grąžų šposą iškirto savo 
kaimynui. Mat jo kaimy
nas turėjo bičių avilį, tai 
cicilikui vis gėlė dantį.kaip 
prie tų bičių prisitaikius, i į- Prakilniausia tat 
Tiesiog vogti visgi neis- ? - - - -. . . - • 1 vi<x uuvu v ii. yco uau-

SU-r^aveJ kimas. Vienoj pusėj stojo 
med| įkelti a\ilĮ, kad bites "narsjejį"—kitoj „drūtieji.” 

Tampėsi po keils kartus ir 
visvien virvė netruko, o 
prisitampiusieji už tai gavo 
$7.00; tai svaigalams buvo 
karšta. Nestebėtina, kad ka
talikiškas pikninkas "pui
kiausiai nusisekė,” nes visas 
alus ir degtinė išgerta, tai il
gi rengėjams liko gražaus 
pelno už tamsių žmonių pro
to nuodijimą.

Italai apkūlė lietuvį.
25 rugpiučio rytmetį 

tūlam lietuviui katalikui ei
nant iš bažnyčios nuo ank
styvu mišių su savo vaikais, 
italai pastojo kelią ir drūčiai 
apkūlė.Priežastis buvo tame, 
kad lietuvis nugalabino vie
no tų italijonų katę, kuri lie
tuviui viščiukus smaugdavo. 
Italai katalikai už katę gal 
butų lietuviui katalikui at
ėmę gyvastį, jeigu užpulta
jam nebūtų pasiskubinę su 
pagalba kiti praeiviai. Už
puolikai likosi areštuoti, o 
lietuvis turėjo atsigulti Į 

buvo nukniaukęs, tikiraū! lovą. Pikninkinis.

Org. P. Kručus,
Sek. Tvtus Skaizgiris, 

Ižd. F. Mačėnas. • •

ANSONIA, CONN. 
Piknikai.

Vasaros metu pas mus ki- 
surėdvmo~~ vai- tokio veikimo beveik visiš- 

----- j kai nėr, išskyrus piknikus, 
gera žmogum Itsa'yįnt”, Ęilpinkai kaipo bendri su- 

- - - ------ • siėimai. jeigu juose laikas
praleidžiamas draugiškais 
pasikalbėjimais, damomis, 
gražiomis žaismėmis ir tam 
panašiai, beabejo turi savo 
kultūrinę vertę. Tečiaus gi 
pas mus pikninkai dažniau
siai praleidžiami girtuoklia
vimais, tad apie jų vertę nė
ra reikalo nei kalbėti. Ypa
tingai tais girtuokliavimais 
atsižymi tamsesni mus bro
liai katalikai.

■ Rugpiučio 25 d. čionai pas 
Klimą po medžiu buvo L.D. 
S. 43 kuonos parengtas 
pikninkas. Prigabenta net 
30 bačkučių alaus ir nemaža 
degtinės. Apsvaigusių žmo
nių žaismės, žinoma, kokios 

Įgali būti. Prakilniausia tat 
i žaisme čia buvo virvės trau-

pačios ateitų. Taip ir atsi
tiko. Bet kuomet kaimy
nas paprašė ciciliko savo 
bičių, tuomet jis atsakė: 
"well, brolyti, lai būna ly
gybė, dar tau liko bičių, o 
aš jų neturėjau." (Mat, 
tuo laiku buvo bičių spie- 
tis.) Tokiuo budu cicili- 
kėlis pasiliko jas sau." 
Čia vėl grynas melas. Ne! 

tas, kurio buvo bitės, nei šis, 
kuris pasisavino bites, nieko 
bendro neturi ne tik su soci- 
alistais^bet nepriguli nė prie 
progresyvių pašelpinių lie
tuviškų draugijų, o priguli 
prie katalikiškų draugijų, 
kurios verčia eiti būtinai 
nors vieną syki metuose iš
pažinties, kaip švento Jur
gio draugija ir šv. Kazimie
ro ; taipgi priguli ir prie pa
rapijos.

Minėtas "Draugo" kores
pondentas tęsia toliau:

"Vienas cicilikutis,kasie- 
riaudamas per keletą me
tų Keistučio draugijoj,

LAWREN’CE, MASS. 
Iš tautiškųjų katalikų 

gyvenimo.
Daug musų spaudoje kal

bama apie Laurence’o 
I "Tautiškai-Katalikišką Baž
nyčią." Romos trusto rė
mėjai tą bažnyčią keikia ir 
niekina, sykiu, žinoma, iš
niekindami ir savo, nes tar- 

■ pe vienos ir kitos tų katali
kiškų bažnyčių — jų dogmo
se, prietarų skelbimuose ir 
žmonių temdinimuose nėra 
mažiausio skirtumo. Gi Ro
mos priešininkai giria savo 
bažnyčią, kad tai 
tinė Įstaiga, kad 
nė už 
Romos 
ir tt.

Kiek
tų tarp savęs besipešančių 
katalikų yra tiesos, aš čia 
nemėginu gvildenti, tik no
riu plačiau pasakv ti apie 
faktus, kurių liudininkais 
kasdien esame.

Kunigas vyskupas Micke
vičius visur važinėja su pra
kalbomis, visur agituoja už 
savo nuo Romos nepriklau
sančią katalikišką bažnyčią, 
girdamas, kad tai yra "gry
niausia darbininkų draugė," 
šviečia juos ir mokina, neiš
naudoja ir kišenių netušti
na.

Faktas gi sako visai ką ki
tą. Kaip prigulmingos, taip 
ir neprigulmingos bažnyčios 
parapijoms turi užlaikyti 
toki pat dykaduoni kunigą, 
jo gaspadinę ir k. Kaip vie
nos, taip ir kitos parapijo
ms deda milžiniškus pinigus 
bažnyčios ir klebonijos pa
statymui, jų užlaikymui ir 
tt. Neprigulmingosios baž
nyčios kunigai aiškina žmo
nėms, kad bažnyčia (mald- 
namis) parapijai priguli, o 
ne svetimtaučiui vyskupui. 
Bet ar tas tiesa? Kaip Ro
mos katalikų bažnyčios yra 
aprašomos ant vyskupų, 
taip ir neprigulmingos ly
giai aprašomos ant vyskupo. 
Tas tik skirtumas, kad Ro
mos katalikai da neturi sa
vo tautos vyskupo, o nepri- 
gulmingieji jau turi. Kokia 
gi gvarantija. kad tautietis 
vyskupas Įsigalėjęs nepa
klusniems savo parapijo- 
nams nepasakysiąs "lauk iš 
mano namo," kaip pasako 
svetimtautis vyskupas, ka
da katalikai pasipriešina jo 
valiai? Taigi jau rodos aiš
ku, kad abi tos bažnyčios 
stovi tais pačiais pamatais 
ir vadovaujasi tais pačiais 
bažnyčių hierarchijos Įsta
tymais.

Neprigulmir.gieji kunigai 
pasakoja, kad jų bažnyčia 
netuština žmonių kišeniaus. 
Ar tas tiesa? Visai ne: Ly
giai kaip romiškas, taip ir 
tautiškas kunigas kas nedėl- 
dienis šaukia: dolerių, dau
giau dolerių! Ir ką žmonės 
už tuos dolerius gauna? 
Nieko, apart paiku prietarų 
ir kvailinimo. Vieni savo 
bažnyčiai perka brangius 
aukurus ir didelius molinius 
ar medinius dievus, kiti tą 
patį daro. Vieni prieš sta
bus parkritę ant kelių kak
tomis grindis daužo, kiti tą 
pati daro. Vieni klausosi 
visai jiems nesuprantamų 
"oremusų'’ — kiti tą pat da
ro. Kame gi čia ta pažanga 
tos neprigulmingos tautiš
kos bažnyčios? Kogi ji žmo
nes išmokina? Gal niekinti 
ir neapkęsti kitos sektos, bū
tent Romos katalikų — tai 
ir viskas. Šviesti žmones 
joks kunigas- ar jis bus ro
miškas, tautiškas, kalviniš- 
kas, liuteroniškas ar bent 
kokios nors kitos sektos — 
niekad nešvies tiek, kad jie 
pažintų save ir tikrus savo 
gerovės priešus, nes juk visų 
tikėjimiškų sektų kunigai iš rius

klerikalų 
katalikų

demokra- 
pažanges- 
apsėstąją 
bažnyčią

pas vienus ir kitus

žmonių tamsumo sau turtus 
kraunasi ir smagiai gyvena. 
Apšviestas žmogus netiki i 
burtus ir prietarus, kuni
gams už burtus ir prietarus 
ninigų nemokės. Tai jau ai
šku kiekvienam, kad ir tau
tiškai katalikiškas kunigas 
nemokins žmonių visa to, 
kas žmogų žmogumi daro, 
nes tas reiškia visiems kuni
gams galą.

Kol reikėjo iš romiškos 
parapijos atitraukti savojon 
daugiau žmonių, tai ir mū
siškis neprigulmingasis vys
kupas smarkiai "kovojo” 
prieš romišką kunigą. Da
bar jau ir ta konkurencija 
pradeda silpnėti. Abiem ma
tomai, mulkių užtenka, tai 
kam gi čia kunigėliams peš
tis už savo dievų gerumą 
kam bereikalo aušinti sau 
burną pasakojimais, kad 
"mano dievas geresnis", 
jeigu žmonės mato, kad a- 
bieju dievai lygus ir kai du 
vandens lašai panašus vie
nas Į kitą, nes abiejų vardas 
"doleris."

Darbininkams laikas jau 
protauti ir mesti šalin tas 
parapijas steigus ir dyka
duonius Šerus.

Aukuras.

VALPARAISO, IND. 
Atsišaukimas j visuomenę.

Musų progresyvė visuo
menė nori ir reikalauja, kač 
musų moksleiviai darbuotų
si jos labui. Daugelis mušt 
moksleivių to patie# trokš
ta. Jie aukauja ir deda sa
vo laiką ir spėkas ant darbo 
žmonių kiesos aukuro; jie 
savo sunkiu darbu uždirb
tais skatikais apmoka mo
kyklą ir mokinasi, kad ingi- 
ius daugiau spėkų, idant su 
jomis prisidėjus prie paver
gtųjų kovos-už laisvę. Te
čiaus musų kovojanti visuo 
menė labai mažai teatkrei- 
pia domos Į moksleivių pa 
dėjimą.

Rugpiučio 4 d. Gary, Ino 
musų pirmeivių darbo žmo
nių pakviestas skaitė pa
skaitą moksleivis d. A. A 
Bimba. Tamsioji klerikali- 
ška ranka atkreipė save 
smūgi prieš šitą jauną ko
votoją. Juodašimčių Įskųs
tas prelegentas likosi areš
tuotas. Išlaikytas 5 dienas 
po kaucija, 16 d. rugpiučio 
drgas. Bimba likosi paleis
tas, nes teismas nerado jo 
kios kaltės ir areštuotąjį pil
nai išteisino.

Tečiaus neturtėliui moks 
leiviui tas klerikalų niekšiš
kas Įskundimas visgi uždavė 
skaudų materiali smūgi; iš
traukė iš jo kišeniaus advo
katų ir bylos lėšoms apie du 
šimtu dolerių. Du šimtai 
dolerių moksleiviui laba’ 
daug reiškia. Jis turėjo iš 
draugu skolinti, kad reika
lingas lėšas surinkus. Bet, 
žinoma- kad ir visi darbo 
žmonių kiesos moksleiviai 
neturtingi, jie savo draugo 
gelbėjimui negali aukauti, 
nes patiems da dažnai stin
ga. kad prasimaitinus ir 
mokslą apmokėjus.

Kadangi d. A. A. Bimba 
pakliuvo ton nelaimėn visai 
ne dėl savo kaltės, vien už 
švietimą darbo žmonių, tai 
skaitome savo pareiga krei
ptis Į progresyvę visuomenę 
su prašymu gelbėti d. A. A. 
Bimbą. Ypatingai LSS. 
kuopos turėtų atkreipti sa
vo domos Į šitą reikalą ir 
pagelbėti d. Bimbai padeng
ti tas lėšas, kokių jam pri
darė juodoji klerikalų jiega.

Susižinojimui su d. A. A. 
Bimba galima kreiptis šiuo 
adresu: 751 Gyrus st., Val- 
paraiso, Ind.

LSS. 120 kuopos sokreto- 
3, J. G. Rlozis.

LIMA, OHIO.
Kareivis Juozas Jakutis pa* 

laidotas iškilmingai.
Pereitą sąvaitę čia tapo iš

kilmingai palaidotas karei
vis Juozas Jakutis, kuris bu
vo paimtas kariumenėn ii 
išvežtas Į Sherman kempę.

Priežasčia jo mirties bu
vo nelaimingas atsitikimas; 
vežant šieną kempėn, jis nu
puolė nuo vežimo ir nuo to 
mirė.

Velionio J. Jakučio kūnas 
likos iš ligonbučio pergaben
ąs Į Juozo Jasinskio namus 

Limoj ir iš čia palaidotas. 
Velionis čia neturėjo joikų 
riminių, miesto valdžia ir 
kariumėniška vyriausybė: 
itidavė kareiviui visus pri
derančius savo patarnavi
mus ir pagarbas. Laidotu
vės buvo nedėlioję. Visų vie 
os lietuvių ir kareivių paly
timas velionio karstas, iškil
mingai buvo nulydėtas i šv. 
Fono bažnvčia, o iš ten ant 
kapų nulydėtas. Seržantas 
oasakė prakalbą, ’išparody- 
damos, kad velionis buvęs 
oavyzdingiausiu kareiviu ir 
’abiausiai mylimu tarpe jo 
draugų. Iš 89 lietuvių karei
vių, esančių Sherman kem
pėj, tris jų liuosnoriai pasi- 
•yžo tuojaus iškeliauti Į ka
rės lauką- tujų tarpe buvo ir 
Juozas Jakutis. Jie buvo pa
leisti 18 d. rugpiučio namon 
savo pažystamų ir giminių 
Atsisveikinti. Velionis visa 
savo siela troško kovoti už 
pasaulio laisvę, žinodamas 
ką reiškia despotizmas 
ir autokratijos viešpatavi
mas. Velionio 
gose laidotuvėse 
ne tik visi vietos . .._ ,
bet ir kitu tautu daugvbė 
žmonių.

Vietos anglų spauda štai 
ką apie lietuvius prie šios 
progos paskelbė:

"South Limoj apsigyve
nusieji lietuviai užsipelnė 
savo kolonijai pagarbą ir ge- 
’ą vardą, kokio netur jokios 
kitos tautos čia gyvenantis 
Ateiviai. Jie pastebėtinai iš- 
likimi šiai šaliai ir patįs sau. 
Joks lietuvis nemiršta savo 
vientaučių neaprupintas ir 
oriderančiai nepalaidotas. 
Patyrę apie savo brolio ne- 
aimgą mirtį, jie tuoj krei- 
?ėsi i vyriausybę, prašyda- 
ni, kad leistų jiems velionio 
Juozo Jakučio kūną palai
doti. Pažymėtinas fakta.j 
kad visi velionio giminės pa- 
:iko anapus vandenyno, te
čiaus pažįstamieji jam buvo 
artvmesniais da ir už tūlas 
gimines."

Velionis Juozas Jakutis 
buvo laisvų pažiūrų jauni
kaitis. Gyvendamas India
na Harbor, Ind., priklausė 
pris Lietuvių Socialistų Są
jungos vietinės kuopos ir 
prie Susivienijimo Lietuvių 
Amrikoje. Skaitė bene vi
sus musų pirmeiviškus laik
raščius. imamas kariume
nėn jis mielu noru stojo jos 
ulėsna, nes buvo Įsitikinęs, 
kad be aktvvės kovos pasau
liui laisvės negalima iškovo
ti. Likimas ji padarė tarsi 
pavyzdžiu visiems laisvę 
branginantiems. Jis liuosu 
noru aukavo savo sveikatą 
ir gyvastį, nuspręsdamas iš
keliauti kovos laukan pirma 
negu bus Įsakyta keliauti, 
bet matyt nebuvo jam lemta 
apleisti ši kraštą.kurį jis pa
mėgo ir kuri troško ginti. 
Lai būna jam lengva šios ša
lis žemelė.

J. A. Stačikas.

iškilmin- 
dalyvavo 
lietuviai.

POLICMANAS NUM
ŠOVĖ.

Metliun, Mass. — Ant 
kami>o East ir Prospect gat. 
čia buvo atrastas balsavimo 
būdoj nusišovęs policmanas 
aną rytą.

KAS MUMS RAŠOMA. 
Mockaus byla artinasi.
Iš Waterbury mums pra

nešama, kad Mockaus byla 
jau artinasi. Ji bus nagri
nėjama Superior Court’e. 
Nors diena dar nepaskirta’ 
bet Mockaus advokatas jau 
kreipėsi Į 34 LSS. kuopą su 
klausimu, ar ji nori bylą ves
ti, ar ne. Kuopa svarstė ši- 
ą klausima savo susirinki

me ir atrado, kad nuo bylos 
vedimo atsisakyti negalima, 
les tas reikštų jos praloši
mą, o bylą pralošus juodoji 
armija turėtų daug džiaugs
mo. Beto, prie bylos pridė- 
,a jau daug darbo ir visuo
menės pinigų; surinkta dau
gybė dokumentų ir istorinių 
faktų, kurie parodo, kad tas 
trijų šimtų metų Įstatymas, 
(Blue Law) kuriuo, pasire
miant Mockus yra skundžia
mas, senai jau atgyveno sa
vo amžių ir nesutinka su šios 
gadynės dvasia. Taigi nuta
rta bylą vesti iki pilno lai- 
nėjimo ir prašyti visuome
nės tam reikalui aukų, nes 
LSS. kuopos iždas veik tuš
čias- o byla yra visuomeni
nės svarbos, čekius ir mo
lei’ orderius prašoma daryti 
J. S. Pruselaičio vardu, o ad
resuoti juos kuopos sekreto
riaus adresu: S. Kretavičia, 
82 So. Leonard st., V/aterbu- 
ry, Conn.

Kun. Maliausko mokiniai 
apsivogė.

Iš Forest City, Pa., mums 
rašoma, kad tenai atsibeldęs 
kun. Makauskas, kuris dau
giau yra žinomas kaipo "me
todologijos daktaras," ir ap
sistojęs pas vietos kunigą 
pradėjęs kataliku vaikus 
mokinti. Tūlas V. S.—tis, 
13 metų amžiaus vaikas, ku
ris tarnaudavo prie mišių ir 
ėmė pas Maliauską lekcijas, 
pavogė savo tėvu pinigus ir 
pabėgo Į New Yorką. Te
nai pasisakė esąs Jonas Ger- 
manovich iš Bostono. Fo
rest City miestelio majoras 
pargabeno vaiką namo ir 
pristatė tėvams. Kitų kata
likų vaikai atsidūrę pataisos 
namuose. Jų esą išplėšta 
daug krautuvių ir "freitų."

ANSONIA, CONN. 
Pranešimas.

Rugsėjo 8 dieną čion bus 
L.S.S. 185 kp. pikninkas, ant 
p. Vasiliausko farmos. Vie
ta puiki, daugeliui žinoma— 
pirma čia gyveno J. Bieliau
skas. Pikninkas bus vienas 
gražiausių, nes apart kitko, 
ant programo yra paskirtos 
ir prakalbos. Kalbės d-gas 
J. Jukelis iš New Yorko. Ti
kimasi bus daug svečių ir iš 
tolymesnių miestų. Rengė
jai tat kviečia visus apielin
kės draugus darbo žmones 
susirinkti ir liuosą šventa
dienio laiką nuadingai pra
leisti.

MONTELLO? MASS. 
Padėkavonė.

Tariame širdingiausią
čių visiems draugams ir pa
žįstamiems, kurie ]>arodė 
mums savo simpatiją ir už
uojautą, dalyvaudami laido
tuvėse mano žmonos Mari
jonos Vikšnaitienės, kuri 
nelaimingai mirė; ji tajx> 
palaidota rugpiučio 24 die
ną. Laidotuvėse dalyvavo 
apie 150 žmonių. Draugė 
Puišiutė ir d. Šmelstorius 
laidojant pasakė po trumpą 
prakalboje, už ką jiems labai 
dėkavoju.

Velionė paliko mane, du 
vaiku ir mergaitę didelia
me nubudime. Jinai pri
klausė prie šių progresyvių 
draugijų: LMPS. 22 kuo
nos, Liet. Teat. Rat. Viesu- 
los, L. T. Namo Draugovės, 
Vienybės Draugystės ir Bi
rutės Draugystės.

Vikšnaitis.

KAS GIRDEI! LIETUVOJE.

a-

(Iš Lietuvos, laikraščių.)
Gričiunų sodžius. (Sužo- 

nių parapijos, Vilniaus gu
bernijos.) Musų apielinkėj 
didžiausiai prasiplatinęs 
slaptas degtinės varymas. 
Iš rugių pūdo moka čia išva
ryti 6 benkas; praskiedžius 
spiritą vandeniu išeina net 
9 bonkos. Iš tų 9 bonkų iš
ima lig 100 rublių. Tam pel
ningam gešeftui varyti mu
sų apielinkės ūkininkai su
pirkinėja rugius iš visų a- 
pielinkių ir net tolimesniųjų 
parapijų. Tokiu budu duo
nos žmonės neturi, užtai 
degtinės ligi valiai.

Ypačiai tuo pasižymėję y- 
ra Gričiunų, Pauliukancų ir 
kiti sodžiai, kur gyvena su
lenkėjusieji lietuviai. Pa- 
mėgusis girtuokliauti jauni
mas dažnai daro vakaruš
kas, kuriose kuonepado- 
riausiai elgiasi, kazyruoja 
ir girtuokliauja per naktis. 
Tarp kitko labai pagarsėju
si musų apieiinkė tokia va- 
karuška, buvusi Gričiunų 
sodžiuje kovo 7 dieną. Kaip 
girdėti, degtinės varymas 
dar labaiau prasiplatinęs ir 
Unturkės bei Malėtų para
pijose. Gč.

Garleva. (Kauno apskr.) 
Paskutiniuoju laiku Garlia
vos apielinkėje priviso dau
gybė Įvairių vagių. Nėra 
tos dienos ir nakties, kad 
nebūtų girdėti Įsilaužimų ir 
apvogimų, štai ir klausyk: 
čia bulves iškasė, ten pavo
gė kiaulę, čia karvę, čia ark
lius. čia vėl Įsilaužė i klėtį, 
ką tik rado, išnešė ir taip to
liau. Čia pragyvenimas ir 
maistas bi angus ir dar nėra 
kur gauti. Reikia pasakyti, 
kad karės metas daug žmo
nių tiesiog ištvirkino. Die
nomis eina po sodžius elge
taudami ir pirkinėdami iš 
ūkininkų, gi nakties sulaukę 
grįžta durų laužti. Žinoma, 
tie žygiai neapseina be pa
dėjėjų ant vietos. Spalinis.

Dusmenys. (Alytaus ap- 
skryčio.) Kovo 5-tą dieną 
užpuolė ginkluoti plėšikai 
Vieštartonių sodž. ūkininką 
Simoną Voverį, reikalauda
mi pinigų. Užpultam pasi
sekė užkopti ant pirkios ir 
užsidaryti nuo galvažudžių. 
Negalėdami Voverio besu- 
gauti, padegė namus. Vo
veris tuomet nusileido pro 
stogo langą ir pabėgo. Su
degė pirkia ir kūtes, arklys 
ir karvė pasisekė iš ugnies 
išvesti.

• Tie patįs galvažudžiai 
kiek vėliau Įsilaužė pas ūki
ninką Astrauską Zalaman- 
koj, šeimininką užmušė, pa
ėmė rubus, 1,000 rublių bu
vusio pas Astrauską švoge
rio pinigų ir išvažiavo.

Varguolis.
Lietuviai tremtiniai grįž

ta. Antradienį, balandžio 9 
d. Į Vilnių atvežė iš Psko
vo pirmą lietuvių tremtinių 
kuopą arti 800 žmonių. Jų 
sąstatas kuoįvairiausias; y- 
ra kareivių ir šiaip žmonių, 
vyrų, moterų ir vaikų išvke- 
turių gubernijų: Vilniaus, 
Kauno, Suvalkų ir Gardino.

Kartu su pirmąja lietuvių 
tremtinių kuopa iš Pskovo 
atvažiavo ir inteligentų, 
tarp kitų Antanas Sugintas, 
baigusis Petrapilio univer
siteto teisių skyrių, ir Pet
rapilio universiteto studen
tas Jackus Sondeckis.

Susirinkimai uždrausti.
Beje vokiečiai uždraudė 

daryti susirinkimų, bausda
mi 5 metais katargos ar mir
timi. Lig-šiol partijos darė 
susirinkimų, dabar žinoma, 
galas. Ir partijų veikimas 
turės apmirti.

Vietos laikraščiai jau vo
kiečių cenzūruojami.



~ KELEIVIS.4

[ Buržuazija ir IDailė dėdavo į savo turtingąjį rin
kių. Paskutiniuose Rodino 
skulptūros ir braižymo ški
cuose matomi pėdsakai ir

realizmo linkmėj rodėsi, pa ( 
sakęs paskutinį žodį, Rodi-’ 
nas tečiaus nuėjo toiiaus. 
Pas Doneteliį gyvena asmuo Senovės Lietuvių Dievai

Dažnai pasakojama, . kad 
dailė negali būti traukiama 
kokion tai vienos ar kitos vi
suomenės klesos nustatyton 
rubrikon; kad dailė yra 
"bepariyvis,” nieko bendra 
su vienos ar kitos partijos 
politiniais siekiais neturin
tis dalykas ir tt. Akyvaiz
doje faktų nėra reikalo to
kios nuomonės nenuosaku- 
mą aiškinti, nes bažnytinė 
dailė, religinė poezija yra 
įrankiu klerikalizmui palai
kiai; menas, dailė ir net li
teratūra yra įrankiu impe
rialistų siekiams realizuoti. 
Dailininkas tečiaus vis pasa
kys, kad jis savo produktą 
aukauja ne kokioms nors at
skiroms žmonių grupėms, 
bet visiems. Kad ir toks pa
sakymas nėra teisybe, tatai 
aiškiausiai matome, kad ir 
didžiausio XIX šimtmečio 
artisto-plastiko Augusto 
Rodino gyvenime, kurį čia 
norime paminėti.

Vargiai bent katras di- 

tos "revizijos” metu vienas 
teisėjų veikalą išgelbėjo sa
vo pastebėjimu, kad "jeigu 
kopija iš gamtas yra taip 
graži, tai veikalą pridera iš
statyti parodai.” Prasidėjo 
neužbaigtina polemika, te
moje :”ar yra galimybe žmo
gui taip smulkmeniškai mo- 
deliaciją perversti?” Apsi
gynimui Rodinas pasiuntė 
tikrąjį nuo modelio nulieti- 
nį, kuris nors ir visai nebu
vo iš skrynios atkaltas, te
čiaus dailininko teisėjams 
nelauktinas rezultatas visgi 
likosi pasiektas: Rodino 
vardas Paryžiuje pagarsėjo.

Iš viso to skandalo pats 
artistas padarė tą išvadą, 
kad buržuazine dailė reika
lauja interpretacijos, o ne 
gamtos sekimo. Nuo to lai
ko Rodino tveryboje užstojo 
naujas krypsnys, kurio įdo
miausiu veikalu yra "Jonas 
Krikštytojas.” Pakraipa, 
kokioj Rodinas nuėjo, j ieš
kodamas gamtos interpreta-

I

džiujų dailininkų bus turėjęs j cijos, rišosi su tuo laiku ve- 
taip sunkius savo gyvenimo dama tepliorystėje smarkia 
ir darbavimosi dailės srityje 
metus, kaip tasai 
klausias franeuzų dailinin- 
kas-skulptorius.
Rodin, kuris savo Įkvėpimų 
galybe lygus Rennaisanso 
kreatorlams.

Gimęs neturtėliu, gavęs e- 
lementarį mokslą, būdamas 
14 metų amžiaus likosi ati
duotas tinkamon mokyklon,! 
kur šalia mokvklos užsiėmi-L 
mo da savo gvvvbės paiaikv- j m<>s, taip labai tuomet uz 
mui dirbdavęs pas koki tai kančios tepliorius, tapo įse- 
gvdvtoja ir tuo pačiu laiku'jnno punktu Rodino veikalų 
lankė Muzejaus mokvklos atmainoms, matomoms to- 
piešimo skyrių, vedamą laikotarpio jo veikaluose. Pa 
skulptoriaus Barge, iš kurio, Į sižymi jos labai aiškiai ypač 
anot palies Rodino žodžiu,; marmoruose, kurių meaega 

’ • ’ • . skaisti ir gamtiškai šiurkšti,
dėlto leidžia atvaizdinti oro 

-- miglas, taip labai impresio-
„ JJ1XUK/j Jdstu branginamas. Papė- 

Meno ^Io- Mykolo An-
kvkla, tečiaus artistui nebu-j^e?° }e.*£a?aį’ didi-

patekti nekantrumo paliko neužbai- 
- - nenudaiiintus, ap-

ir siaustus lyg kad migla, sa- 
gauivo šiurkščiu šviesoje virpan

čiu paviršiumi. Antra pa
pėde Rodinui buvo pirmes- 
niųjų dailininkų veikalai.

.^o'^ors sekimas ar pamčgdžio- 
1 -<ta,Jin',as ’”ra ^as V1SUS aaiJinin_ v i’ią ma£oma silpnybe, te- 
- - "įČiaus pas Rodiną muzealiai

geniališ-

Augustas

kova. Paryžius tuomet 
skambėjo ginčais impersio- 
nizmo šalininkų su prieši
ninkais. Rodinas stojo im- 
persionizmo pusėj. Paga
lios jis nebuvo toj pakraipoj 
pirmu skulptorium. Šviesos 
ir oro problemas jau stengė
si išrišti savo skulptūroje 
artistas Medardo Rosso, ku
ris ir šiandien nedaugeliui 
yra žinomas, los probiė- 

t

anot i 
tėko iam šiek-tiek pasinau
doti: “

Tris kartus bandė iš' 
ti kvotimus, kad patekus į 
valdišką Dailės 1----- —
vo lemta gauti oficiali moks-!saį dailininkas delei 
lą, Negalėdamas ------ .
valdžios mokyklon, Rodinas s ir 
įsisteigė nuosavą studiją, ir į .
tuo pačiu laiku pelnė —' 
pragyvenimą kaipo dekora
torius ir akmenų drožikas.

Sulaukęs 23 metų amžiaus 
artistas pagamino 
didelį savo veikalą, 
rasti vieta šalia didžiojo ar-

atsiminimai likosi tik pagili- 
. n"|nnr.u jo veikalams. Ir jo 

”šv. Jone Krikštytojuje” 
matomi renaisantistų atsi- 
ninių pėdsakai, tarsi toli
mesnė tąsa Donateilo vizi
jos, jungianti kietą realizmą 
su išraiškos gelme.

Be to Donateilo pamėg
džiojimo minėtoje Rodino 
stovvloje pastėbiamas tas be 
galo aiškus, gamtiniu žvilg
sniu rodos, visai negalimas, 
betgi savo sintentizme giliai 
atjaustas ir suprastas žing
sniuojančio žmogaus judėji
mas, kas vėl, beabejo, yra 
priminimu tų mistiškų egip- 
tiškų stovylų, kuriose žmo
gus užsimąstęs apie viršže- 
miškus dalykus, tarsi som- 
nambulistiškame miege žen
gia link žavėjančios saulinės 
vizijos. Šalia Puvius Cha- 
vannes’o Rodinas galbūt bu
vo pirmu artistu, kuris su
prato paslaptingą egiptiškos 
dailės gelmę, kuris pasigedo 
hieratiškos didybės, gludan- 
čios primityvėj dailėj. Tasai 
primityvizmo siekimas, 
taip paprastas šių dienų dai
lininkams, Rodine rado tik
rąjį aiškų reiškėją.

Nuo to laiko jautri, amži
nai gyva ir amžinai tobulu
mo siekianti dailininko siela 
atsiliepė į kiekvieną nauja-

jo veikalas, "Žmogus nulau
žta nosia," tečiaus likosi at
mestas 1SG4 metais. Oficia
liai dailės žinovai pasiryžo 
išmušti iš jauno dailininko 
galvos svajones spie atsižy- 
mėjimą dailės srityj. Atme- 
timas jo pirmo didžiojo vei
kalo tečiaus nenugalėjo jau
ną dailininką. Kaip tik tuo 
laiku jo studija ir dirbtuvė 
buvo varvančiu kiauru sto
gu arklvdėj. Žiemos metu 
nuo šalčio sustingusiomis, 
vasaros metu prakaitu ap
lietomis rankomis, pavogtu 
kasdieniniam darbui laiku 
pagaminti jo veikalai, skilo, 
trupėjo ir gesdavo. Tas tai 
ir vi a priezasčia, Kodėl iš tų 
laikų neužsiliku joks Rodino 
veikalas.

1871 motais artistas gavo 
darbą, kaipo dailininkas 
statant Brusely biržos na
mą. Delei taip lukratiško 
darbo Rodinas metė teplioji- 
mą Severoj vazonų, išvažia
vo Belgijon, džiaugdamos, 
kad didesnis pelnas ir dau
giau liuoso laiko leis jam ten 
daugiau užsiimti mygimu 
dailės darbu. Taigi čia ar
tistas pagamino visą eilę in- 
domių gyvų vaizdų ir skulp
tūros veikalą, kuris kilusio 
skandalo dėka išgarsino ar
tisto vardą. Tuo skulptū
ros veikalu buvo "Spižinis 
Amžius,” kurį Paryžiaus 
Saliono areopagas atmetė, 
uzreikšdamas, kad tai kopi
ja nuo gyvo modelio. Tik

t stovyloje atvaizdintas, pas 
Rodiną gyvena tą asmenį 
apsiaučiantis oras, gyvena 
apsiaučianti jį šviesa.

Rodino dirbtuvė šalia di
delio skaičiaus paties artis
to veikalų buvo turtingiau
siu rinkliumi įvairių dailės 
veikalų. Tą tikrai didelį 
dailės muzejų Rodinas buvo 
padovanojęs Franci jai, te
čiaus buržuazija dovaną at
metusi. Rodinui nemaža rei
kėjo sunkiai kovoti, kad ra
dus buržuazijoj pripažinimą 
savo veikalams. Ir tik kada 
Rodino vardas likosi žino
mas visam civilizuotam pa
sauliui, galų-gale ir francu- 
zų buržuazija pripažino Ro

mtaka da nesukristalizuo- 
tų paskučiausiųjų dailės 
siekimų, kuriems naujalai- 
kio dailės istorikai duoda 
ekspresionizmo vardą. Tie 
škicai nepaprastu savo gy
vumu juose matomu daili
ninko genialumu viršija gal
būt visa tai, ką tik artistas 
savo jaunystėje yra pagami
nęs.

Tokia tai yra Rodino ge
nijaus kilimo linija iki pas
kutinių artisto gyvenimo 
dienų. Kame gi Rodino me
no didumas?

Polemika delei jo ’’špiži- 
nis Amžius” veikalo kaip tik 
ir parodo, kad Rodinas buvo 
ne dabarties, bet ateities i _ 
dailininku. Jis vaizdino sa-idiną artistu, nors savo mok- 
vo veikalais ne tai, kas vai-1 slo akademijoj 
dančiai buržuazijai yra ma-! kėdės nesuteikė, 
lonu, bet jis ją smerkė. Jis j Rodinas mirė, 
buvo realistu, aisižymėjan-’77 metų, 1917 m. 
r* 
buržuazijai nesuprastinu didžius ateities dailei 
gamtos žinojimu. Donetellis nius. ___
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visgi jam

susi laukęs 
Savo vei-

čiu nustebinančiu ir tiesiog kaiuose jis paliko pasauliui
1 nesuorastinu didžius ateities dailei šalti-

Cinikai ir Cinizmas
Šių dienų cinizmas den- ’ džiodamas, kad gyventi ne- 

giamas įvairių-įvairiausiais verta, o bet gyvena, ilgai gy- 
ru'oais — pasibiaurėtiniau- vena, smagiai, ramiai ir so- 
sias jų yra juodas, nykus' * 
pesimizmo apsiautalas.

—Niekų niekai ir viskas 
niekai! — vebliana buržua 
zija savo besieiiniais žo 
džiais. romantiškai puošda

šnabžda

siurbus, aliai tik paklaidas 
krovus ir atkakliai savo bū
vį ir nuosavybę — ypač nuo
savybę — gynus; aliai tik 
senus 'prietarus stiprinus ir 
naujus tverus; aliai lik ki
tų valią varžius, aliai tik vis
ką šuteršus iškoneveikus — 
o paskui ubagiško bailumo 
delei tos nenumaldaujamos 
būtinybės baimės apim
tam savo sielos tuštumą am
žinybėn sulieti, ilgai merdė
ti, raitytis išgąsties konvul
sijoj, pripildyti pasaulį nie
kingais, sielvartingais šauk
smais ; stvertis kiekvieno 
gyvybės plaukelio, galop pa
siduoti ir paiiuosuoti žemę 
nuo savo ant jos esybės, pa
liekant ant jos da labiau sa
vo dalyvamimu sumazginta, 
surazginta supuvusiu šlyk- 

. ščių melų, niekingi! prie- 
, tarų ir kitokių šukšlių tink-

—Ar žmonijai verta gy
venti? — klausia cinikas, 
stverdamasis iš visur su- 

• niaurotų ir jo paties sudras- 
kvtu minčių, ir remda- 

■ masis sutrūnėjusiais lavonų 
sprendžia: —

čiai gyvena.
Jeigu jau galutinai yra nu

spręsta, kad gyventi never- 
' ta, tai visgi da reikia daryti 
i viską, kad gyveninio bėgis 

—----- - . „------------ ----- ; išnaudoti, reikia visas spė-
ma=i savo silpnybės skarma-į kas ir protą įtempti, kad 
Jais. Gyvenimas raitosi mil- grožė, malonumai, džiaugs- 
žiniškame savo tvėrimo gei-imai neausistojančiai augtų, 
dime; šimtai ir tūkstančiai I kad jo teisybės vis besiplė- 
didvyrių drąsiai ii išdidžiai; totų. Taigi aliai tik gyve- 
be oaimėS/krinta kovoje už!nus^ aliai'tik keno kraują 
realizavimą didžiosios svajo- u ■*’
nės — visasvietinės liaudies 
iškylimo—ir cinikas tatai ži
no.

—Gentkartės gema, gent- 
kartės miršta 
ant krūvos senų knygų nu- 
koręs savo galvą cinikas, 
matydamas jose kaip nera
mi žmogiška gyva mintis 
patirdavo savo sutvertojo 
dievo galybę; patirdavo ir 
su skausmu abejodavo apie 
galią ir grožę jo. Ir kada 
matai, kaip už tų iškilmingų 
psaitvrių, lig užu paravano, 
slepiasi niekinga bailaus ci
niko žmogysta, pasislėpusi 
paikai piktžodžiauja išmin
čiai, kad tuomi išteisinus 
savo tingumą ar savo ne- 
jiegą. reik rausti iš gėdos 
už suteršimą šventų išmin
ties knygų puslapių.

Kadaise rimtas ir gražus, 
meilės ir prakilnios rūsty
bės pagimdytas pesimizmas 
likosi blevyzgų sugromu- 
iiuotas, buržujo seilėmis su
terštas ir brutališkai pa
stvertas nešvariomis ranko
mis paliko beforme, biauria 
kasdieninių sugrustų menk- kaulais tuoj 
niekių mase.

—Niekad nieko nepatirsi-
Ne...

Bet tai perdaug 
me, veltui stengiamės iš visųj klausimo išrišima?, 
pusių apsupančias mįsiesį mas gali būt vienu 
spėti — aiškina cinikai ir c..J_ -
grimsta į klaikų dvokiančios da visa mas 
paleistuvybės purvą. O kuo- geltonų žmonių, apgyvenan- 
met girdi, kad kas toks ne- čių žemės 1 
nuoalsiu.nepertrauktinu gy-! visus gyvenimo 
venimo paslapčių tyrinėji
mu paturimo žmonijos min
tį; nauju, genialiu atidengi
mu, praplatino žinią ir pa
tyrimą budo gamtai pažin
ti — tas ciniką erzina.

umus
Klausi
ai- kitu 

budu išrisiąs tik tuomet, Ra- 
sč baitų, juodų ir

čių žemės kamuolį pažins
» gerumus, 

atjaus ir prisisotins kurio ir 
dvasios smagumais, išnagri
nės ir supras visą milžinišką 
žmonijos nuveikimą nuo pat 
pradžios jos esybės; supras 

 _______ visą meilės, kančios ir atei- 
—Visos jūsų pastangos y-(ties darbu galybę, apkai- 

ra tuščios; niekad nieko ne Įnuos visus bočių n u veikimus 
žinojote ir nežinosite, jūsų 
spėjimo aparatas buvo ir 
bus netobulas — pasipikti- 
tinančiai ir pranašo tikru
mu aiškina cinikas. Ir tuo
met taip vaizdžiai jis pana
šus į aklą ubagą, kuris pra
eiviui, pavadinusiam jį aklu, 
atkerta: pats esi lūšna, nes 

laikio dailės pageidavimą, į turi dvi akis, 
kiekvieną ilgėsi. Rodinas ’
buvo vienu uoliausių Geau- klausia cinikas. Ir tuoj pri- 
gnino apgynėjų ir garbinto- veda eiles citatų — eilėmis 
jų; jo veikalus pirkdavo ir ir proza — reiškiai prive-

—Ar veita gyventi? —

ir lygiai tarp visų padalins 
visą neišmatuojamą jų pa- 
tirimą. Gal tuomet žmoni
ja kaip vienas vyras vien
balsiai nuspręs isdinamituo- 
ti žemės kamuolį ir užbaigti 
savo būvi ant jo — tokia tei
sė žmonijai pilniausiai pri
klauso. bet kada parazitai, 
mintanti milžino kunu, ban
do spręsti ar verta žmonijai 
gyventi, tai tas jų bandymas 
šlykščių, paiku ir juokingu 
tėra — tai cinizmas.

(Toliaus bus)

(Tąsa.)
Žemaitė pamačius priešininko kariume

nę, nusiuntė i dangų Aigj paklausti, ar va
lia jai kariauti (mat ji buvo išleista ant že
mės su ta išlyga, kad be dangaus leidimo ne
pradėtų čia nei vienos karės). Susirinko 
aniuolai ir nutarė, kad prieš užpuolikus Že
maitė gali kariaut. Žemaitė surinko savo 
kariumenę ir priešininką sumušė.

Bet nebūnant Žemaitei namie, ant žemai
čių žemės užpuolė latviai. Sužinojus apie 
tai Žemaitė nutarė savo kaimynus nubausti. 
Ji sėdo ant ugninio žirgo ir iatvių kariume
nę sunaikino. Bet šitai karei ji nebuvo pa
siprašius iš dangaus leidimo. Todėl Dievą? 
ant Žemaitės supyko ir pranešė jai per Algį,, 
kad laikas jos buvimo ant žemės jau pasi
baigęs ir ji turinti grįžti į dangų.

Gavus tokį pranešimą, Žemaitė sušaukė 
savo pulkus ir nuvedus į tolimą kraštą už
darė juos dideliam kalne, kur jie giliai sumi
go. Paskui nusileido debesis ir nunešė Že
maitę i dangų. Tuo pačiu laiku nuskendo 
ir Žemaitės pilis ant salos.

Žemaičiai, negalėdami suprasti kaip visa 
tai pasidarė, ilgainiui pradėjo manyt, kad 
Žemaitė suvis nebuvusi jų kilmės motina, o 
tik kokia ragana, Žemaitės vardu pasivadi
nusi. Todėl jie atšalo, nuo visų pamokini
mų. kokių Žemaitė buvo jiems palikusi, žu
vo pas juos dora, atsirado daug blogo ir iš
nyko visa laimė.

Dievas baudžia žemaičius.
Aniuolai Šveistikas ir Gabrielius atėjo sy

kį pažiūrėti, kaip žemaičiai gyvena ir kaip 
jie elgiasi. Žemaitija buvo jau visai ne ta. 
V ietoj draugiškumo ir meilės, aniuolai ra-

kiek varguolis nevalgė, kiek jis negėrė, nei 
i aurė nei bliudas niekad neištuštėjo.

Apie vidurnaktį kaimiečiai pasiryžo nepa
žįstamąjį nugalabint. Jie pasiuntė vieną 
savųjų i tą grįčią, kur atėjūnas miegojo, ir 
liepė jį paplauti. Kuomet kaimietis įnėjo 
grįčion, ši buvo visa apšviesta, nors jokio 
žiburio nebuvo. Svetimasai miegojo. Kai
mietis, prisitaikęs, smogė jam savo peiliu; 
bet peilis nulužo, o svetimasai net ir nepa
budo. Kaimietis griebė kitą įrankį, paskui 
trečią, bet joks ginklas svetimojo neėmė; 
netik kad neėmė, bet dagi iš miego neišbu- 
dino.

Kaimietis persigandęs pabėgo ir apie vis
ką saviškiems papasakojo. Tie nenorėjo 
jam tikėt: išjuokė jį ir nutarė eit patįs elge
tą užmušti. Jiems nuėjus, kambarys buvo 
tamsus ir lovoj nieko nebuvo. Jie jau ren- 
g»“ si eit laukan, kaip staigu pasidarė švie.'u 
ir prieš juos atsistojo nepažįstamasai.

"Ar jus manote, kad aš nežinau jūsų tiks
lų?” tarė jisai. Ir po tų žodžių visus juos 
išsvaidė laukan, kur atsivėrė žemė ir visus 
piktadarius prarijo.

Nepažįstamas elgeta buvo Duongis, Že 
maitės sūnūs.

Tą pačią naktį Duongis pasišaukė Algį ir 
nusiuntė jį pas savo tėvą šveistiką su pra
šymu, kad šis atšaukti! aniuoles Pavietrę, 
Cholerą ir Giltinę, kurios vis <b;r naikino 
žemaičių žemę, o prisiųstų Užvcikmą ir 
Sveikatą.

Algis išpildė savo pasiuntinystę, bet Švei
stikas nenorėjo Duongio klausyti. Duon- 
gis tuomet pasiuntė Algį pas Augštį, Perkū
ną ir savo motiną Žemaitę. Bet kada ir

do čia tik piktžodžiavimą ir pajuoką. To- prašant Šveistikas nenorėjo pasiduo-
dcl Dievas leido jiems žemaičius nubausti, bi, tai Duongis kreipėsi pas patį Dievą, ir 
Šveistikas tuojaus pasiuntė žemaičių žemėn b-' KeP« Šv.cistikui Duongio reikalavimą i A 
ligų motiną Pavietrę su Cholera ir mirties’ pildyti. Šveistikas išpildė, bet labai neno-
deivę Giltinę, kaip lygiai ir Pikuolį, kuris dėdamas, 
tos trejybės paliestuosius turėjo gabenti į 
pragarą. Negana to, aniuolas Mykolas su- buvus Užveikimui ir Sveikatai, 
kurstė kaimynes tautas apskelbti 
čiams karę. Jisai pamokino jas kariško 
meno ir visokių burtų, kad jos raganavi
mais galėtų žemaičius pavergti. Sunku že
maičiams buvo kovoti, ir jeigu jų broliai lat
viai bei prusai nebūtų jiems į pagalbą atė
ję, gal butų rekėję jiems ir žūti. Pagalids, 
kada atėjo žemaičiams sunkiausia valanda, 
jų motina Žemaitė kreipėsi į savo sūnų 
Duongį ir tarė: "Tavo broliams ant žemės 
gresia pražūtis. Prašyk Dievo leidimo, kad 
galėtum jiems pagalbą duoti.” Duongis 
tuojaus kreipėsi prie Dievo ir leidimą gavo.

Duongis ateina žemaičiams su {Kigalba.
Tą pačią dieną ant dangaus pasirodė jau 

keisti ženklai. Nors oras buvo gražus ir 
saulutė švietė, tečiaus visą laiką žaibavo 
žaibai ir griaudė perkūnas. Pagalios atsi
vėrė dangus, išjojo aniuolas ant aukso žirgo 
ir ilgą laiką jodinėjo tarp debesų šen ir ten. 
Jį iydėjo didelis būrys kitų aniuolų ir aniuo- 
iių. Paskui visas šitas reginys išnyko; 
žmonės tik matė, kaip oro aniuolas Algis 
nuvarė žemyn tirštą debesį.

Tą patį vakarą pas vieną kaimietį buvo 
susirinkę kaimynai ir girdėjo, kaip lauke 
smarkiai sulojo šunes, bet staiga ir vėl nuti
lo. Tuo pačiu laiku grįčion inėjo elgeta ir 
pasiprašė nakvynės, gert ir valgyt. Kada 
kaimiečiai pi’adėjo iš pavargėlio daryti juo
kus ir tyčiotis, šis išsvaidė visus juos lau
kan, o pasilikušiems vaikams ir moterims 
liepė, kad paduotų jam valgyt. Išmėtyti 
Kaimiečiai nutarė, kad iš to ubago nieko ge- 
?a nebusią, o juo labiau, kad ant jo šunes ne
loja; jie priėjo prie išvedimo, kad reikia jį 
užmušti.

Kada nepažįstamasai jiavalgęs nuėjo gul
ti, kaimiečiai subėgo grįčion paragauti to 
valgio, kuris buvo atlikęs nuo jo vakarienės. 
Valgis ir gėrimas buvo taip kartus ir taip 
dvokė,-kąd jie išmetė laukan net ir tuos in
dus, iš kurių nepažįstamasai žmogus valgė.

Netikėtai tuo tarpu ėjo pro šalį vienas pa
vargėlis. Pamatęs išmestą medinį bliudą ir 
puoduką, jisai pasiėmė juos ir parsinešė na; 
mo. Iš medinio puoduko tuomet pasidarė 
auksinė taurė, kurioj putojo stebėtinai gar
dus gėrimas, o medinis bliudas pavirto į si
dabrinį indą, pilną gardžiausio valgio; ir

I . I

» •

Pasitraukus Pavietrei ir Giltinei, o pri- 
žemai.r.-d 

žemai- tuojaus liovėsi mirę ir ligoniai pradėjo svei
kti. Vis tai buvo Duongio nuojielnai, kuris 
keliavo po žemaičių žemę ir visur darė ste
buklus. Paskui jisai išmokino žemaičius vi
sokių amatų ir mokslų, o ypač karės meno, 
su kuriuo jie da nebuvo gerai apsipažinę. 
Jam paliepus, iškilo iš žemės gelmių ir ž; - 
maitės pilis, kuri kitąsyk buvo ant salos’nu
skendus.

Danguje dėl žemaičių kįia didelė karė.
Sykį Duongis apreiškė savo žmonėms kuo 

jis yra ir pasisakė norįs ant jų viešpatauti. 
Žemaičiai tečiaus jo žodžiams netikėjo ir 
pakėlė prieš jį maištą. Tuomet Duongis 
atsisėdo ant aukso aro, nulėkė pas tą kabią, 
kur miegojo Žemaitės kariumenė, kalnas 
plyšo su didžiausiu trenksmu, kareiviai pa
budo ir stojo šalia naujo savo karaliaus. Su 
šita kariumene Duongis tuojaus žemaičius 
apgalėjo ir tie jam pasidavė.

Numalšinęs žemaičių pasipriešinimą, 
Duongis nutarė apskelbti karę tiems žemai
čių priešams, kuriuos aniuolas Mykolas bu
vo prieš juos sukurstęs. Bet tokiai karei 
D :ongis turėjo gauti iš dangaus leidimą. 
Todėl jisai nusiuntė į dangų savo tarną 
aniuolą Algį su prašymu, kad dievai tenai 
sušauktų mitingą ir duotų jam reikalingą 
Įgaliojimą.

Dievų nuomonės Išsidalijo. Augštis, 
Perkūnas ir Žemaitė stojo užtai, kad leidi
mas Duongiui butų duotas, o Šveistikas ir 
aniuolas Mykolas buvo tam griežtai priešin
gi Kadangi nei vieni, nei kiti nenorėjo nu
sileisti, tai kilo ginčai ir galų gale šventieji 
susimušė.’ Tuojaus įsikišo kiti dievai ir 
danguje užvirė didžiausia karė. Augščio, 
Perkūno ir Žemaitės pusėje stojo: perkū
ne, Perkūno teta, Žemaitė, Barstukų moti- 

(Toliau bus).

Alkų laukas
Spinduliai saulės- dangaus mėlynė, 
Nesėtos dirvos, miškai sudraskyti, 
Rodos, du virpa, kaip ta krūtinė, 
Kur jausmas-mintįs likos suardyti... 
Šian bei ten kyšo ranka lavono, 
Lig kad pagalbos iš tangaus šaukias. 
Rodos, da virpa baimėj demono... 
Tyla, ramumas...čia alkų laukas...
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Teisybes Jieškojimas. j
Mąstantis žmogus spiečia- išnaudoti tą žmonių Kiesą, 

si i panašių jam gyvių gru- kuri delei savo narių neap- 
pes, sudarant organizacijas sišvietimo nėra stipriai su- 
įvairių-įvairiausiais tikslais, organizuota ir turi kuoma- 
teciaus ant visų tų margiau- ’ žiausiai teisių. O pastaroji 
šių tikslų viešpatauja vienas. — darbo žmonių klesa — 
visiems bendras tikslas — kad apsigynus nuo skriau- 
noras palengvinti sau būvį ūžiančiųjų ją klesų, jai gali
ant žemės. To fakto niekas mais budais stengiasi pažin- 
užgincyt negali. Kiekvienas ti savo jiegas ir vertę vi 
žmogus dedasi prie vienos suomenėj, organizuojasi ir 
ar kitos draugijos, vedamas veržiasi prie įslatymdavys- 
noro bendromis spėkomis tės, kad užtikrinus sau tei- 
patenkinti savo pageidavi- siu ir atėmus galią valdan- 
mus. Tam reikalui kiekvie- čioms kiesoms. Delei to nuc 
nas musų aukaujame turtą senai eina tarp žmonių ne- 
ir laiką. Tuo principu re- atlaidi kova, vadinama klesų 
miasi netik darbininkiškų kova.
susitelkimai — unijos, bet Visuomenė tvarkos ir tie-
taipgi ir didžiosios visuome
nės organizacijos valstybė, 
religinės bei mokslinės drau
gijos.

Žmonės, nerasdami vienoj 
organizacijoj savo troškimų 
patenkinimo, pameta ją. de
dasi prie kitos, jieskodami 
daugiau materialės ar dva
sinės sau naudos. Dėl to tai 
iš ^ienos valstybės keliauja 
kiton, keičia savo religijas ir 
bažnyčias, neradę pirmesnėj 
to dvasinio pasitenkinimo ir 
laimės, kokios jiems buvo 
žadėtos.

Tasai kiekvieno siekimas 
užtikrinti sau tcuodaufįiau- 
siai patogumų organizacijos 

• pagalba matomas ne vien 
pas žmones. Matoma tatai 
visoj gamtoj, pas visus gy
vus sutvėrimus. Skruzdės 
ir bitės savo organizacijos 
tobulumu nemaža nuosta
bos, o gal ir pavydo gali su
kelti žmonėse, jei tik tų 
žmonių minios galėtų aiškiai 
prisižiūrėti tų mažyčių gy
vūnėlių organizacijai ir pro
tui. Keliaujantis paukščiai 
visuomet turi savo vadovus 
ir net savo policiją. Keliau
jančių žuvų hordos esą kaip 
laniausiai disciplinuotos ar
mijos. Sara učiai lekia taip 
susispietę, kad saulės šviesą 
temdo, ir ant žemės nutupia 
visuomet taip urnai ir visi 
kartu, kad tarsi visas tas ne
suskaitomas amaras, tai vie
nas kūnas; ir vėl lyg pagal 
vieną signalą tas nesuskai
tomo gaivų skaičiaus kūnas 
vienu sykiu pakyla ir skren
da paskui nematomą savo 
vadovą tolyn. Taurai, dram
bliai, briedžiai, vilkai ir visi 
kiti laukiniai grupėmis gy
venantis gyvūnai visuomet 
pildo kokią tai discipliną. 
Tarpe mažiau sudemorali- 
zuotų naminių gyvūnų tatai 
taipgi da galima dažniau 
pastebėti. Avys visados turi 
savo vadovus; tas pats yra 
tarp grupėmis gyvenančių 
naminių paukščių. Vienu 
žodžiu, kur yra grupė, ten 
visuomet yra disciplina ir 
vadovas.

Iš visų žemės gyvūnų tik 
vienas žmogus niekad ilgam 
laikui negali pasitenkinti 
tuo, ką savo pasitenkinimo 
ueiei jis yra pasigaminęs. 
Ta žmogaus amžino nepasi
tenkinimo ypatybė tik ir lei
do jam pralenkti savo protu 
visus gyvūnus. Tečiaus 
ir normaliai žmonės, gyven
dami draugijomis, savo Įno
rių patenkinimui nedaro to, 
kas kenktų visuomenei ar 
kitam žmogui. Negalintį 
save kontroliuoti asmenį vi
suomenė baudžia. Gyve
nančius kitu draugijos narių 
skriauda žmones visuomenė 
visuotinos gerovės delei pra
šalina iš savo tarpo.

Kitiems kenksmingą as
menį lengva yra prašalinti 
iš organizacijos, bet neleng
va yra prašalinti iš visuo
menės jos narį — kle^. Vi
suomenėje, pasidalinusioje į 
klesas, žmonės vienos klesos 
kovoja prieš žmones kitos 
klesos. Vienos tų klesų sten
giasi užtikrinti sau kuodau- 
giausiai teisių skriausti ir

sos pridabojlmui ir gynimui 
turi įsisteigusi sau valdžią 
žmonės moka mokesčius, už
laikymui \aidininkų, teismų 
krasos, mokyklų, ugna- 
gesių, policijos, kariumenės. 
įvairių įstaigų žmonių svei
katos ir gerovės reikalams. 
Kaip ilgai valdžia pildo vi
suomenės jai pavestas pa
reigas, taip ilgai ta valdžia 
užsipelno visuomenės pa
garbos ir palaikymo. Bet 
jeigu valdžia pradeda tar
nauti tik visuomenės tam 
tikrai dalelei ir ieidžir 
skriausti visuomenes di
džiumą, tokia valdžia neuž
sipelno visuomenės didžiu

mos paramos.

Ar gali būti mokslui žino 
mas būdas kaip apvalyt' 
žmonija nuo piktadarysčių 
apgavysčių ir paikumo? Ne 
tokio budo, kad vienu užsi
mojimu galima butų per 
keisti žmonių prigimtį, iš
naikinti ydas ir padaryti vi
sus žmones tobulais, nebuvt 
ir turbut niekad nebus. Te
čiaus yra vaistai ir buda> 
žmonių sveikatai pagerinti 
netikusiems žmonių santi 
kiams patobulinti ir tų prie
monių ir vaistų žmonija nuc 
amžių neapsistojančiai jieš- 
ko, surastus gerina ir visgi 
žengia prie tobulumo artyr 
ir artyn.

Atskiru žmonių, kaip iv- 
giai ir didžiausių organiza
ciją paklaidos dažnai neš? 
netik skaudžių nuostolių 
bet nekartą ir mirtį. Kaip 
atskiras asmuo beeidama: 
suklysta ir ažuot šaltu protu 
vaduotis, neramumo apim
tas apkvaišta ir tolesniai pa- 
klaidon brenda, taip lygia’ 
būna ir su didelėmis žmonių 
grupėmis — su visuomenė
mis ir valstybėmis.

Kita pi i parodyta teisybė 
yra taipgi ta, kad kiek
viena visuomeninė ’ organi
zacija, ar tai svietiškoji ar 
dvasiškoji.sensta ir ilgainiui 
palieka netik nenaudinga, 
bet ir kenksminga. Kaip 
atskiras asmuo ar gyvūnas 
nors ir buvo geriausiais 
ir naudingiausiais, ilgainiui 
pasensta, palieka nenaudin
gi, miršta ir liekasi gyviems 
vodingi, dėlto reikia juos 
visai nuo žemės paviršiaus 
prašalinti, taip i*at yra ir su 
įvairiomis organizacijomis 
ir visuomenės įstaigomis. 
Atgyvenusių savo laikus 
vietą turi užimti naujos, vi
suomenės reikalams ir su
pratimams atsakančios.

Draugijiniai surėdymai, 
visuomeninės tvarkos, kada 
jau įsišaknėjo žmonių pri- 
gimtyj, kada paliko pasenu
siais įpročiais, tradicijomis, 
prietarais ir papročiais, per
keisti juos vienu užsimoji
mu nėra galimas daiktas.

Senovės Egipte kunigija 
per keletą tūkstančių metų 
valdė žmones; baisiausiomis 
toituromis įpratino garbin
ti kaipo dievus krokodihus, 
bulius, kates ir kitus aršius 
gyvūnus. Baisiomis kanky
nėmis bauginami žmonės il
gainiui neteko sveikos są
monės, neteko jiegos sveikai

mąstyti ir tą dievų baimę Liaudį tamsybėj ir prietarų 
gentkartės svaiguliuose nuoliai laiko 

/ * • kunigija, kurią rūpestingai 
Ant prietarų egip- globoja turtuolių klesa. delei

perduodami iš g 
gentkartei padarė ją pri
gimtim. .
tiški kunigai išvystė didelę 
Egipto civilizaciją, kuri am
žius tvėrė. Tečiaus sykiu 
tie prietarai naikino ir žmo
nių sveiką energiją, dėlto 
visa egiptiečių organizacija 
su visa kultūra ir civilizaci
ja turėjo kristi ir palikti pa
sauliui lik senovės liekano
mis, griuvėsiais gulinčiomis, 
iš kurių jau niekad nepakils 
faraonų galybė.

Apie krikščioniškos baž
nyčios organizaciją irgi tą 
)atį galima pasakyti. Vidu
ramžių inkvizicijos baise
nybėmis kunigija įvairius 
□netarus įgyvendino žmo
nių prigimtyje ir tą patį ku
nigija šiandien tuos prieta
rus iš žmonių lengvu budu į 
neįstengtų jau išrauti. Reli-jven<5 įvairios rūšies gvvunai 
giniai prietarai ------  ... - - -

liaudies tamsumo turtų per- 
tekliuose gyvenanti. Te
čiaus ir čia šitoks dalyko 
stovis nėra amžinu. Žmonių 
jieškojimas teisybės nesu
laikomas.

Kaip pasidarė kerosinas.
Ar žiūrint į šviesų ir link

smą lempos žiburį atėjo 
jums kada nors į galvą klau
simas: kaip pasidarė tas 
skistvmas, kurį vadiname 
kerosinu ?

Taigi klausykit.
Senai-senai, tūkstančiai 

metų atgal, ant musų žemės 
buvo labai didelės girios, u- 
pės ir jūrės. Visose šitose 
giriose ir vandenyse gy- 

“ - ■ • w “ ->

- - užmušė jr žuvis, gyveno baisus mil-
zmonėse sveiką sąmonę, pa-žinai. Žmonių tuomet ant 
iarė juos nuolankiais ver-■ žemės buvo labai maža, o ir 
gaiš valdonų ir išnaudotojų, patįs neturėjo jokių gin- 
teciaus tos pnezas'ųs lemo taigi niekas tų gyvunu 
»lSUOrflfellČS
įasidalinti į taip nesutaiko-: per didelius žemės perver- 
nas klesas,kad ir pati visuo- smus, drebėjimus ir potvi- 
meninė organizacija suįra, njus> kuomet girios įdubda- 
griuva. Visas Krikšciomš- vo jr jurės persiliedavo iš 
kas pasalus sianuien gnu- vietos į vietą, galybė tų miš
riuose. Nauja dvasia mir- su visais gyvūnais likos 
rinoj kovoj grumiasi su mirr palaidota žemės gelmėse ir 
siaučia tvarka, kurią nuo prislėgta jos sunkumu. Kaip 
nii ties da gina prietarai, prislėgto sūrio išsispau- 
laprociai. džia išrūgos, taip iš tų gy-

Istorijoje randame tiek Vunų likos išspausti visi rie- 
iaug aprašytų žilos senovės bumai ir pavirto į tirštą 
r viduramžio tautų, jų at- 
ūradimą, iškilimą ir išny
kimą, 
bei religines organizacijos 
išaugusios gyvavo šimtus ar

Ame nmi i v

nepaiikusios
Mokslo tyrinėtojai knisas: 
po griuvėsius. Iš archeologi- 
os patyrimų žinome tik, 

kad buvo kadaise galingos 
valstybės, didžios tautos, 
kuriu kultūra ir išmanymas 
ikosi užrašyti ant marmoro, grąžtais, 
škalti granite, lyg kad pa- pumpas, 
miaklui jų kapo. Iš tos ziw ja tą skystimą. Aliejus bu- 
įijos istorijos imdami nuo-na tirštas, pilkas ir labai 
rikius sulyginame juos su dvokia; tik gerai jį išvalius 
dabarties"nuotikiais ir ma- jis pasidaro permatomu ir 
ome, kad tas pats procesas netenka atkaraus savo 

neapsistodamas eina ir to- kvapsnio.
baus. Iš istorijos ir lyrinė- Vra vietų, kur toks alie
jinių patiriame neužginči- jus pats iš po žemės muša, 
jamą faktą, kad kiekvienos Taip yra Amerikoj, Kauka- 
didžios* organizacijos, kiek- ze ir lenku Galicijoj. Taigr 
vienos didžios tautos, valo- skaitytojas gal nei nepagal

voja, kad kerosinas, kuris 
tankiai dega jo lempoj, yra 
buvęs ant Kaukazo ar kur 
nors toli-toli Amerikoj.

Gal ne vienas skaitytojų 
turi namie tos geltonos mos- 

masis progresui ir aklas ti- ties, kuria tepamos rankos, 
kėjimas prietarams, 
čiasias žmonių minias

skystimą, kuris 
sunkėsi ir rinkosi 

Galingos valstybinės žemės vietose.
Tas skystimas 

akmens aliejumi,

po valiai 
įvairiose

vadinasi 
„ „ ° kerosi-

.ukstančius metų ir išnyko, pas, tai puikiai išvalytas ak- 
nei pėdsakų, mens aliejus.

Susijieškoję, arba kartais 
iš netyčių užtikę tokią vietą, 
kur randasi akmens aliejaus 
šaltinis, žmonės labai rūpes
tingai laužiasi j ie r žemės 
plutą, gręžia ją dideliais 

o. paskui įtaiso 
kuriomis pumpuo-

lybės, religijos ar visuome
ninės tvarkos puolimo prie
žastimis vis buvo tas pats 
neatsižvelgimas į žmonių 
supratimo ir reikalavimų 
augimą; tas pats priešini->*-•

pla- kuomet jos nuo vėjo suplyš- 
prie ta, arba šiaip koks skaudu- 

v^ve. Ta gydanti 
mostis, tas vazelinas, irgi y- 
ra daromas iš kerosino, iš 
tų riebalų, kurie susirinko 

I žemėj iš žuvusių kitą syk 
orie žmonių reikalavimo, jei gyvūnų ir užsilko žemėj iki 

—’ musų laikų.
valant kerosiną gauna- 

savo įstatymų, jos kova su m*as taipgi skystimas vadi- 
valdomaja klesa nėra išven- namas benzinu, su kuriuo . -s _  Į_ _____________ i *
toj kovoj jos kritimas. Kiek- nes greitai užsidega, 
vienos tautos valdančioji Taigi matom, kad žmonės 
klesa butų mažmožiu pla-'daug vargo turi padėti, pa- 
čiajai valdomajai klesai, jei- kol išima iš žemės kerosiną 
gu ta valdomoji klesa nesi- ir prirengia jį vartojimui, 
dalintų į pažangiuosius ir =•------------------ ------- ----
prietarų akiai besiiaikan-AVATERBURY. CONN. 
čius. Visur klesų kovoje' m*ix» n*i
matome tą patį apsireiški-' HllZiniŠKflS llknikdS 
ma, kad pati pavergtosios i>_„ - .

nritorlnlrnii vi. ^Ilgia LSS. 1-mas lajOIiaS, 
! Subatoj 7 d. Rugsėjo, 1918.

__________ . _ _ „..’UNDEN PARKE, NAU- 
viešpačius patol. iki gaių-GATUCK, CONN. 
gale pati išalkusi nepavirsta v^l. vakare.
žvėrių gaujomis, kuomet jau Tai bus jau gal paskutinis 

suvaldyti negali. Žūva mi-! apielinkės jaunuomenė

-kurdo vedantiems, o vieš-,lys ant odos. 
—> lei- 

perteklių pra- 
l i‘. Ažuot pri-

•9

lataujančiorns kiesoms 
ūžiantiems ] 
bangoj išvirkti.
įtaikius prie laiko dvasios.

valdančioji klesa vis nori 
laikytis senos tvarkos, senų 
savo įstatymų.

gtina, ir neišvengtinas yra reikia labai atsargiai elgtis,

valdančioji Taigi matom, kad žmonės

klesos prietaringoji dalis vi
suomet žudė pažangiąją sa
vo klesos dalį ir gina savo 
viešpačius patol. iki galų-GATUCK, CONN. Pradžia 
gale pati išalkusi nepavirsta val- vakare.

jokia spėka abclno pašėlimu piknikas šią vasarą. Todėl 
suvaldyti negali. Žūva mi-! apielinkės jaunuomenė ne
mos,!*-! žūva ir pati vaidan- praleiskite šios puikios pro- 
čioji klesa. ‘gos, pasilinksminimui. Link

Demokratinėse valstybė-; s mus šokiai trauksisi 
se, kur visuomenės švieti- lybai nakčiai. Ant 
mas yra priverst inu, liaudis bus geriausios rūšies 
gali būti iiuosa nuo spau- mų ir užkandžių, 
ūžiančios ir išnaudojančios 
klesos. Bet deja, taip nėra.

iki vė- 
vietos 
gėri-

Užkvicčiii visus,
KOMITETAS.

True translation filed witb the post- 
jnaster at Boston. Mass., on Sept. 

•1, 1918, as reųuired by the Act of
. October 6, 1917.
SVAIGINANČIU GĖRIMŲ 

AMERIKOJ NEBUS.
Senatas Washingtone nu

tarė, kad nuo 1 liepos atei
nančių metų Suvienytose 
Valstijose butų uždrausti vi
si svaiginantis gėrimai iki 
pasibaigs karė ir visi karei
viai bus paleisti namo. Nau
jas įstatymas sako:

”Po 1 gegužės, 1919 metų, 
iki pabaigos dabartinės ka
rės... nei grudai, nei vaisiai, 
nei kitokie valgomieji daik
tai nebus vartojami dary
mui alaus, degtinės, vyno ar 
kitokių svaiginančių gėri-
mų.

”Po 30 birželio, 1919 me
tų... nei alus, nei vynas, nei 
kitokie svaiginantis gėri
mai nebub pardavinėjami...”

2,000,000 ŽMONIŲ PRO
TESTUOJA PRIEŠ 

PANAIKINIMĄ 
SVAIGALŲ.

Prezidentas Wilsonas ga
vo organizuotų darbininkų 
peticiją, kurioj protestuoja
ma prieš įvedimą visuotinos 
blaivybės karės metu. Sa
koma,kad po peticija pasira
šo iš viso 2,000,000 darbinin
kų. Amerikos Darbo' Fede
racija New Yorko valstijoj 
taipgi įteikė savo protestą.

4,233 REGISTRANTŲ
ima šią sąv Aite.

Iš Massachusetts valstijos 
4,233 registrantų, prigulin
čių 1 klesai šią sąvaitę iš
siunčiama į Devens kempę 
1,425; jie išrinkti kaipo fi
ziškai tinkami. Kiti SOS ne
trukus bus išsiųsti į Upton 
kempę, o 2,000 bus išsiųsti į 
Syracuse. šie pastarieji iš
rinkti iš 1 klesos C grupės 
specialiai militariškai tarny
stei.

REIKALINGAS ŽMOGUS.
Apsukriam vyrui turin

čiam pardavėjo gabumus ir 
gryną rekordą gera proga. 
Atsakantis žmogus gali su
sijungti ant viso gyvenimo 
su augančia Massachusetts 
valstijos korporacija. Puiki 
ateitis. Kreipkitės asmeniš
kai, arba laišku (angliškai) 
pas Mr W. L. Benn, 148 
Statė st., Moom 210 Boston. 
Mass.

Pajieškojimai
Ona Tumosukė—Rinkevičienė pa

jieškau brolių Jono ir Elarijono Tu- 
inosų, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto. Pajevonio parap. Mano vyras 
mirė ir id. gegužės tapo palaidotas; 
vyresnysis sūnūs Vincas, 15 metų — 
susižeidė 4 rugpiučio; aš pati sergu 
ir norėčiau prieš mirsiant pasimaty
ti. Malonėkite atsišaukti tuojaus.

(;r.a Tumosukė-Rinkevičienė, (39)
R E D No. 3, DON 96, !rwin. Fa.

Pajieškau Emilijos Simonavičienės, 
Kauno gub., Rascinų pavieto, Vadžgi
riu miestelio. Kas apie ją žino, ar- 
i»a ji pati, teiksis man pranešti.

Ona Zaksytė,
37 Portland st., Cambridge, 'Mass.

Rugpiučio 21 d. prasisalino iš namų 
n'ano žmona, Ona Kireilienė. Ji yra 
:’G metų amžiaus, geltonų plaukų, 
mėlynų akių ir išrodo taip kaip ant 
šilo paveikslo; kalba tik lietuviškai ir 
latviškai. Kartu su ja prapuolė ir 
rusas. Stovas Maz.urcnko, kuris kal
ba tik rusiškai ir lenkiškai. Todei jie
du nelabai susišneka. Tuo pačiu lai
ku prapuolė ir $7 00 mano pinigų. 
Ruskelis yra 23 metų amžiaus, nedi
delio ūgio ir taip pat geltonų, augštyn

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

Povilas Kireilis, (36)
>7 \\ Seventh str., Boston, Mass.

| Pajukau PUAUS KACAI SKO. 
čia telpa ir jo paveikslas. Jis icyven-

damas drauge su manim, paėmė iš 
po užrakto mano 8120 ir prasišalino. 
Kalba tik lietuviškai ir biskį angliš
kai. Paprastas darbininkas ir gir
tuoklis. Kas pirmas apie jj praneš, 
tas gaus *f2C atlyginimo. (36;

IGNACAS TOMAS,
117 McCielaii otr..

Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Adolfo Paške
vičiaus, iš Gupkeiių kaimo, Saločių 
l>a ra n., Panevėžio pav., Kauno gub. 
Taipgi savo pažįstamų Mortos l>e- 
besaitės. Jono Sliazo ir Jievoi Ced- 
ronaitės, visų meldžiu atsisaukt) ar 
kas juos žino meldžiu pranešti.

Ona Kozinckaitė-\ icas,
GIS Crocker str.. Los Angeles, Cal.

Pajieškau savo brolių; Juozo, 50 
metų, ir Aleksandro, 35 metų, Berno- 
tavicių iš Kunigiškių kaimo, Bartinin
kų valsčiaus, Vilkaviškio pav., Suval
kų gub. Jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žino meldžiu pranešti. (35) 

Vincas Bernotaviėia,
BOK 95, Eccles, W. Va.

Pajieškau švogerkos Rozalijos Lern- 
perėiukaitės, is Vieėunų sodžiaus, 
Itatnicos parapijos, 'frakų pav., Vil
niaus gub. Jos pačios atsišaukti ar 
kas ją žino meldžiu pranešti.

J. Lazinskas,
6 Jackson st., Nashua, N. II.

Pajieškau draugo Antano Kizlaičio, 
1916 metais kartu su juo dirbova pas 
farmeri P’ayette, No. Dakotoj. Vė
liaus gavau kelis jo laiškus iš Minne- 
apolis, bet dabar jokios žinios apie jį 
neturiu, jo paties atsišaukti ar kas ži
no malonės pranešti.

Chas Melnis,
DON 281, VViison, Pa.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esu iš Vėldžių sodžiaus, Panevėžio pa
vieto, Kauno gub. Visų mane pažįs
tančių meldžiu atsišaukti.

. Vincas Strapakas, (36)
238 Buker str., Gardr.er, Mass

Pajieškau savo giminaičio Kazimie
ro Repšio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Papilės parapijos, Rumšių sodos; 
apie 10 metų kaip Amerikoj, girdėjau, 
kad gyveno Brooklyne, N. Y. ir dir
ba prie kriaučių. Jis pat-s ar kas ki
tas malonėkite suteikti jo adresą.

i)ominika.-> Kazlauskas, (37)
211 Kirst str., Elizabeth, N. J.

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

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

Pajieškau draugų: b. Jatauto ir B. 
Daugino, Kauno gub., Šaulių pavieto, 
Šidlavos parapijos; 5 metai kaip A- 
merikoj, I>. Jatautas girdėjau, ka»l 
gyvena Nevvark, N. J. i.abai norėčiau 
su jais susižinoti. Jie patįs ar kas 
apie juos žino, meldžiu inan pranešti 
už ką busiu labai dėkingas. (36) 

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

APSIV ĖDIMAI.
l’ajieškau savo dėdes Pranciškaus 

CriĮiaičio, is Juodpėnų sodos, Sąlantų 
parap., Telšių pav., Kauno irub. Jo 
paties atsišaukti ar kas jj žino mel
džiu pranešti.

Kazimieras I’uškorius, 
Co. fi-th 2-nd E. 153 l>e|>ot Bri^ade, 

Camp I)i\, Trenton, N. J.

Pajieškome musų tėvo Simano Ja
navičiaus, pirmiau jis gyveno Brook- 
lyn, N. Y., ir antras metas nežinia, 
kur prapuolė. <> musų motina mirė 12 
liepos šių motų ir paliko mus du naš
laičiu: mane Vincą 10 motų ir seselę 
Marijoną 7 metų. Tas paveikslas, tai

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

VINCAS JANAVICIA.
129 Hope str„ Drookiyn. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 30 m. amžiaus,laisvų pažiū
rų, mylinčios gyventi ant farmos. 
Geistina, kad butų biskį susipažinusi 
su mokslu. Aš esu 27 metų, gražios 
išvaizdos. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai..

A. P. Malinauskas,
BOX 147, Kewar.ec, Iii,

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
32 metų. Mylinčios gražų dorą gy
venimą malonės atsišaukti. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

J. B., (39)
63:10 So. Racine avė., Chicago, Iii.

Pajieškau apsivedimui lietuvaites 
tarpe 18 ir 22 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, aš esu 22 metų, turiu gerą 
darbą liuosas nuo kariumenės. Aš 
paeinu iš Suvalkijos, Naumiesčio pa
vieto. Geistina, kad ir mergina atsi
šauktų iš to paties krašto. Plates
nių žinių suteiksiu per laišką.

J. Yuodi-šius, Ji3X)
161 — 8-tli str., So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo Ik iki 25 melų amžiaus. As esu 
30 metų, dirbu anglių kasyklose n 
uždirbu ]K> 7 dolerius į dieną, liuosas 
nuo kariumenės. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą, at
sakymą ir platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. (36)

John Tnonias
BON 15, M yco, \V. Va.

PRANEŠIMAI.

Pajieškau dviejų brolių Vincento ir 
Domininko Rubavičių, Kauno gub., 
Telšių pav., 1 vėrių parapijos. Turiu 
labai svarbų reikalą, kas apie juos 
žino malonėkite pranešti aiba lai pats 
atsišaukia. (37)

Levusė Bekerienč,
132 Greenivich str.,

Philadelphia. Pa.

Pajieškau giminių ir pažįstamų gy
venančių Amerikoj. Aš paeinu is 
Gedgaudiškių viensėdijos, Skaudvilės 
parapijos, Raseinių pav., Kauno gub. 

Antenas Cepauskas,
39 Portland st., Cambridge, Mass.

Pajieškau draugų: Juozo Girnio, Si
mano ir Jurgio Daračiunų, is Taujė
nų miestelio, Vilkmergės pav., Kau
no gub. Jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žino meldžiu pranešti.

Petras Nimiks,
B<>X 8<*5, Ereehokl, N. J.

Pajieškau draugo Kazimiero Mato, 
seniau jis gyveno Schenectady, N. Y., 
paskui išvažiavo į Hartfordą, Conn. 
Jo paties atsišaukti ar kas jį žino 
meldžiu pranešti.

Juozaims Turčinskas
61 7 Uulin st, Rockford, III.

Pajieškau Juozo, Petro ir Baltraus 
Šnipų, visi iš Geistoriskių Kaimo, Ke
turvalakių parapijos, Suvalkų gub., 
pirma gyveno Anglijoj? Jų pačių at
sišaukti ar kas žino meldžiu pranešti. 

Juozas Guntnriu.s,
' 6 Berkley str., VVorcester, Mass.

Kazimieras Bcrgelis ir Marcelė 
Rergelaitė iš šviekšnos valsčiaus, pa- 
jieško Igno ir Andriaus Kozių, jie 
du pirma gyveno Ne* Yorke. Turi
me labai svaruų reikalą ir meldžiame 
jų pačiu atsišaukti ar kas juos žino, 
pranešti.

Charles Bergelis,
2201 Tustin st., Pitsburgh, Pa.

Pajieškau savo pažįstamųjų Kazi
miero Griciaus ir Amilės Grieaitės, iš 
šlektinfs sodos, Ginteliškės parap.. 
Telšių pavieto. Taipgi Aleksandro 
Endroškio ir A ulės Geiženaitės, jų 
visų meldžiu atsišaukti ar kas juos ži
no teiksis pranešti. (36)

Konstantas Fronckus.
719 Milių str., Cambridge, Mass.

AR ŽINOTE KAIi-
As padarau 19b dailiausių fou>gra- 

fiškų štampų su jūsų paveikslu tik 
už 81.20’ Reikalauk prabos (pavyz
džio). Jdčk už 3c. štampą ir gaus', 
pamatyt, kaip tokios fotografiškos 
stampos išrodo. (36)
THE GEORGE PHOTOGRAPHER, 

609 N ori h Riverside str..
M’aierbury, Conn.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA KARMA 112 akrų 

žemės, 30 akrų išdirbtos, pora arklių 
4 karvės, 2 veršiai, 4 kiaulės, 10 viš
tų. visos reikalingos triobos, mašinos, 
vežimai, gražus miškas su daug me
džių lentoms ir tt. Visas tas turtas 
parsiduoda už 1,400 dolerių. Y'patis- 
kai ar laišku kreipkitės pas:

J. Bu’oelis, (36)
Superior, P. Q., Canada.

EXTRA! PARSIDUODA!
Gera proga lietuviui kriaučiui.

Puikiam miestukyje, netoli nuo Bo
stono, parsiduoda kriaučių sapa. Biz
nis gerai išdirbtas per daug metų. 
Miestas apgyventas lietuviais, len
kais ir rusais. Platesnių žinių klau
skite "Keleivio” Redakcijoj.” (39) 
ant š. A. M. 255 Broadvay,

So. Iloston, Mass.

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

E. MILAŠAUSKIS.
13 Atlantic st.. So. Boston. Mass.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. RIMKUS
P. O 114 >\ '.G llolhrook, Masą,



Limburger suris.
Daugumas lietuvių neži

no, kas tai do suris tasai 
Limbu rger.

Tasai suris labai pagarsė
jęs savo kvapsniu. Juokin-,i 
ga, ar ne, kad kvapsny s gali 
būti garsus? Męs žinome, 
kad balsas gali būti garsus, 
bet kvapsnys, tai jau per
daug stebėtina. Vienok, to 
sūrio kvapsnys yra taip di
delis, kad jei jį paslėptum 
kur kambaryje, tai namų 
savininkas tuojaus išardytų 
padlagas jieškodamas pa
dvėsusios katės. Nežiūrim 
į tai, ji kaikurie vokiečiai 
taip mielai valgo, kad net po 
svarą ant syk suvalgo. Lie
tuviai ji nei mirdami neval
gytų.

Limburger sūri galima pa
daryti sekančiu budu: Pir
miausiai pasirūpink labai 
seno pieno puodą. Ar jis 
jau gana senas, galima iš
tirti taip: už varvink jo lašą 
šuniui ant nosies; jei šuo 
kaukdamas išbėgs ir sugrįžs 
ne anksčiau kaip į antrą die
ną, tai pienas bus geras. Ta
da tą pieną užkask i žemę ir 
laikyk šešis mėnesius. Išbu
vus tiek laiko, ji išimk iš že
mės, gerai suplak ir Įiadėk 
ant saulės. — Sakoma, kad 
labai tankiai Į tą sūri perkū
nas muša; bet toks mušimas, 
žino’ma, jam visai nieko ne
kenkia. — Lauke ji laikyk 
per kiauras naktis ir dienas, 
tegul ant jo rasa krinta ir 
saulė jį kepina tol, kol jo pa
viršius bus gerai sutirštėjęs. 
Tada turėsi tikrą Limbur
ger sūrį.

Vienas vokietis nekurį lai
ką sirguliuodavo; tikrai ne
žinia, bet gal būt, kad laši
nių buvo persiėdęs. Kaip

II 
i

ten nebuvo, vistiek, bet dak
taras jam prisakė valgyti 
viską, ką jis gali užsimanyti. 
Jis todėl pasišaukė savo pa
čią ir sako, kad jis manąs, 
jog jam labai patiktų Lim- 
burger. Pati buvo labai šir
dinga žmonelė; ji nuėjusi 
nupirko visą dešimti svari, 
to sūrio, įiarnešusi namo, vi
sur. visuose kampuose, ant 
stalo, ant langų ir kėdžių 
pridėliojo ]>o šmotą, kad kur 
tik jis nepasisuktų, visur ga
lėtų atrasti šmotą ir valgy
ti, kada tik jam užeina no
ras.

Po nakčiai daktaras atėjo 
pažiūrėti, kaip jo ligonis pa
silaiko. Suskambino varpe
lį. Kada pati pravėrė duris, 
daktaras atbulas, tarytum 
kulka, nuo durų atšoko. Bet 
po valandėlei, atsipeikėjęs, 
nusišluostė nuo kaktos pra
kaitą ir užklausė: "Kada ji
sai numirė ?"

v.

Nesaldu.
Vaikas:— Kodėl tu, 

m a, vis sakai "Jėzau 
džiausiąs,” kad gi jis nėra 
saldus. Matai anądien, iš
virei kopūstuose dievo mu-

Sąžinės baisas
Vienas New Yorko s d vo

ką cas, neturėdamas ką veik
ti, iš. nuobodum© žiurėjo per 
langą, ir netikėtai, k’came 
name^skersai gatvę pamatė 
tokį dalyką, kuris jį priver
tė gerai patrinti akis ir vėl 
pažiūrėti. Ak, taip, ištiesti 
—nebuvo abejonės. Sieno- 
griiie sėdėjo ant pono Kelių. 
Ant lango buvo maty- fir
mos vardas, kurį advokatas 
susijieškojo telelonų knygo
je. Žiūrėdamas į s kibusius 
jib užtelei'onavo. Tuojaus 
narnate, kaip tasai puias su
kruto ir viena rantei griebė 
tele;Ci*ą.

—Taip, taip, -- kalbėjo 
advokatas: kada kits tams
ios ranka užimta svarbiu 
darbu, tai gana vienos ]>a- 
ėir.imui teleionn.

Galima buvo matyt, kaip 
jis urnai atitraukė ranką 
nuo mergos.

—Ah, tair 
advokatas; ■ -- --------- ,
tiaus tamsta atitrauk ir ki
tą lanką. Vienok, n ma
tyt, tamstos kambaryje yra 
dauginus i vieta kėdė, 
toli----

Ponas ■ umč nuo
kelių mergi. ą ir susijudinęs 
pašoko.

--Kas, McJ čir. kalba 
po šimts perkūnų?!

y i
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—Slinė trinaus 
•as manau, ge-

po

Bjauri sriuba.
Tūlas pulkininkas, pagar

sėjus tarpe kareivių savo 
prisakymų aštrumu, kurie 
turėdavo būti išpildomi be 
mažiausio pasiteisinimo ar
ba klausimo,kartą ties virtu
ve sulaikė du kareiviu bene- 
šaneiu katilą su kokia tai 
sriuba.

—E, judu! — suriaumojo 
pulkininkas. — Duokite man 
to paragauti!

Vienas kareivių greitai 
nubėgo atnešti samti. Pulki
ninkas. paragavęs, biauriai 
susiraukė, išspjovė viską iš 
burnos ir suriko:

—Po šimts negerovių! Ai
tai jus tą iakalą vadinate 
sriuba? a?

—Ne. justi mylista,
sakė susirūpinę kareiviai 
tai yra pamazgos, kurias 
nešame išlieti.

IR PASITIKĖTINAS.
"Aš galiu pasakyti, kad 

esmi daug geresnėj sveika- 
. toj nuo to laiko, kaip pradė
jau vartoti Trinerio Ameri
koniška Kartaus Vyno Eli- 
xe?į. Vargu aš galėjau keti 
iš lovos ir neturėdavau jokio 
noro valgyti, labai mažai ga
lėdavau miegoti. Taipgi 
būdavau nerviška it turė
jau vidurių užkietėjimą. Sir
gau per 20 metų ir galiu pa
sakyti, kad Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Eli- 
xeris pailgino mano gyveni
mą mažiausiai dešimčiui me
tų" — taip rašo 
Bjornson, rugpiučio 
1918, iš Springville, Utah. I 
jos užreiškimas vrajyienu i; 
tūkstančių 
kostumerių. 
Trinerio 
Kartaus Vyno Elixeris yra 
pasitikėt i niausi u vaistu vi
sokiom skilvio ligom, užkie
tėjimui, nevirškinimui, gal
vos skaudėjimui, nenišku- 
mui, abelnam apsilpnė.iirnui 
irti. Kaina aptiekose $i.lb. 
Trinerio Linimentas yra an
tru pasekmingiausiu vaistu 
visuomet atsitikimuose reu
matizmo, neuralgijos, stiė- 
nų gėlimo, nikstelėjimo, iš
tinimo ir kituose panašiuose 
atsitikimuose. Kaina aplie
tose 35 ir 00c. Išsirašant — 
15 ir 75c. — Josepli Triner 
Company, 1333 — 1343 So. 
Asliland avė., Chicago, II.

Mrs Th.
12 d.,

$ 
kitų Trinerio 
Tai yra faktas. 
Amerikoniškas

Draugijų Reikalai1.

LIET. DARB. BR. PAS. DR-STĖ 
Covrtney. Pa.

Valdybos adresai:
Mikas Nakutis, —pirm.

BOK 410, Courtney,
D. Lakavičius,—pirm, pagelb^

BOX 138, Courtney, 
Ant. Bresenskis—Fin. rast,

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

BOX 400, Courtney,
St Bernotoviėia—kasier.,

P. O. BOX 28. Courtney.
Visi nariai.kuric gyvena toliau, 

malonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šalpos.

Pa.

Pa

Pa.

Pa.

Pa

•al
7

nas

vms YKAS.
Kaną buvo vytis Y kas 
Dar nesenas, bet jau plikas. 
Mat, kaip tik dienos atšilo, 
Plaukai nuo galvos nubiro. 
Mus narsusis vytis Ykaš, 
Nor’ būt didvyriu, nors 

plikas,
Mei kas nori gal sau peikti: 
į Musų Ykąs moka veikti: 
i Prakalbose ar prie baro 
' Jis vis save darbą varo, 
: Visur tie jo "cicilikai" 
; Ramumo neduoda plikiai;
Jie kai šmėklos jį kankina. 
Smegeninę išdžiovina, 
Gal da nuvaryt nuo koto, 
Yką palikti be proto L.. 
Gaila butų musų Yko, 
To didvyrio, nors ir pliko! 
Kas gi tad ant svieto veiklų, 
Kas tuos "cieilikus” keiktų, 
Jei ga.ivpj protas išdžiūtų 
Ir beprotnamio pakliūtų?... 
Kasgi davatkas mylėtų, 
Kasgi kunigams padėtų 
Tautą kaizeriui parduoti? 
Kas bedieviams protestuoti 

neleistų? 
tad šniei-

i

Tna- 
sal-

Prieš Karevičių
Kas socialistus

žtų —
Jei nebūtų musų Y ko,— 
To didvyrio nors ir pliko!

<• e

Patariu tau. musų Ykai, 
Nedaryti savo plikiai 
Tiek daug rūpesčių ir vargo, 
Neatduok protą ant bargo!

kėlę, o kopūstai nebuvo sai- Nuo Karevičiaus, nuo Ga-
dus?

Motina:— Tu parše ! 
lėk!...

ty-

Kad dantjs nustotų skau
dėję reikia: paimt bumon 
vandens, atsisėst ant karsto 
pečiaus ir, sėdėt koi vanduo 
burnoje užvirs.

brio 
Reikalauk už jį sidabro, 
Nors jau trisdešimtį grašių 
Kaip kad Juda nuo Kaifašių, 
Kad turėtumei ant galo 
Nusipirkti virvės galą, 
Kurs gal bus tau reikalin

gas,
Idant liktum nemirtingas.

Juros Sumiš.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA.

Pittsburgh, Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colwall Street,
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st.,
Prot. Sekr Juozas Virbickas,
~ 149 Moultrie Street,
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,

1525 Penn. avė., 
Kasierius Karalius Varašius.

Ali Nation Dep. Rauk S. S. 
Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai
tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado
mas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov. 
Stanišauskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

GRANU RATTOS.
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybes 

adresai:
Pirmininkas P. Rausius

1221? Front avė. 
Pirm pageibininkas. J. J. iiielskas, 

133S Quarry 
Protokolų raštininkas J. Štaras, 

1114 Hamilton 
Turtų rast. D. Greičaitis,

1534 (Juarry 
Iždininkas V K Liumas.

Itrjo ?.tiiskegan 
Treciųjų Teism rašt. J. žigunas.

1”4() Elizsbeth
Organo prižiūrėtojas A. D. Telyčėnas, 

505 ’Crosby štreet.
Su Draugijos reikalais malonėkite 

kreiptis virš nurodytu adresu.
Pirmininkas T. Rausius. 

Susinėsimų rašt. .1. Štaras.

ave.

avė.

avė.

f I
Vadovėlis Esperanto Kal

bus; sutaisė Kazimieras Vi- 
dikauskas; išleido .'>1. Palta- 
navičia ir A. Trečiokas, 
AVorcester, Mass. Kaina vie
nas doleris.

Fa ima zona i. komedija 
trijose veikmėse-: vertė Juo
zas Kačergis, išleido “Lais
vė," Brookiyn, N. Y. Kaina 
it centų.

Liet aviškos Dainos, 
Sasiuvinys, mišriems 
sams (kvartetams arba cho- 
"ams); sutaisė Petrauskų 
Tviikas, išleido "Gabija," So. 
Boston, Mass. Sąsiuvinyje 
telpa šitos dainos: 1, Kur 
namas mus? 2. Gieda, rylio- 
ia; 3, As palikau motinėlę: 
4, Saulelė raudona; 5, Kam 
šeriai žirgelį? 6, Kai mes 
buvom du broliukai; 7, Ger
kit, svečiai, žalią vyną; N 
Atėjo žiemelė; 9, Parsive
džiau megužėię, lepūną; 10, 
Pasėjau kanapę. Kaina už 
visą sąsiuvinį 25 centai.

Lietuviškos Dainos, V. 
Sąsiuvinys, dviem balsam 
(skyriamos mokykloms); 
sutaisė Petrauską Mikas, 
išleido Lietuvių Muzikos 
Konservatorija. So. Boston, 
Mass. šitam sąsiusinyje tel
pa sekančios dainos: 1, Lie
tuva, tėvynė musų; 2, Mil
žinkapių daina: 3, Ilgu man 
ant svieto; 4, Piemenėlis; 5, 
Kiškelis; 6, Kikyiis; 7. Sesu
tėle: S, Avižėlė; 9, Birutė; 
10, Strazdelis; ii. Vargdie
nėlės dainelė; 12. Seni, duok 
tabakos; 13, Karvelėli; 14, 
Pavasary] sodeliai žydėjo; 
15, Vai, kad aš išjojau; 16, 
Zvlotušaite miela: 17, Vai 
berneli mano! 18, Prirodi- 
no; 19, Mažas piemenėlis: 
20, Rudens mėiiodija; 21, 
Spragilų dainele; 22. Geis
mai ir svajonės; 23, Naujoji 
gadynė: 24, Vakaras; 28, 
'4a.n gaila; 29, Valio, dalge
lė; 30, Pavasario gėlei; 31, 
rudis (vokiška daina): 32, 
Alles neu (vokiška); 33, Au 
clair de la Lune (franeuziš- 
ka); 31, Frėre Jacųues 
•(franeuziškai, taipgi lietu
viškai ir rusiškai). Kaina 
viso šito sąsiuvinio 50 centu.

Aukso veršis, vieno veiks
mo komedija, parašė St. Do- 
brzanski, vertė Scenos Mylė
tojos, išleido M. J. Damijo
naitis. Chicago, Iii. Kaina 
15c.

Pasikalbėjimas Velnio su 
Dievu, sutaisė ir išleido K. 
Rutkus, Chicago, Iii. Kny
gutė 30 puslapių, kaina 25c.

TV’ 
bal-
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avė.

avė

A.

A.

K.

W.

ST CHARLES. iIAANOTS. 
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS 

Valdybos antrašai:
Vilkaitis — Pirmininkas. 

P. O. BOK 4b. St. Charles, 
Urpolis — pagclbini tikas. 

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

P. O. BOX Ifi, St Charles, III. 
M. l.ukas Kasierius. —

560 4-th str„ St Charles, Iii.

II)

III.

III.

DR V. KIDIKKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGER. ILL.

Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa- 
gelbininkas Aut. S.ilasevičius. Prot. 
Raštininkas Ant. Urbonas. Finansų 
Rast. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
■Jono Dambrausko svetainėje.

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

TERRE H AUTE. IN'D.
Draugystes "Sietynas” mėnesiniai 

susirinkimai būna kožną pirmą mene 
šio seredą, 7 valandą vakare, Socia
listų svetainėje, po num. 1120 6-th st. 
Te r re Ilaute, ind. Norintieji įstoti 
į draugystę meldžiami atsilankyti į 
susirinkimų. Mėnesinė mokestis OOv. 
Pašalpos ligoje — $1.<M į dieną.

F. Urbonas, fin. sekrt.

Mano veidas po Mano veidas prieš 
vartojime. vartojimo.

TIKTAI .MOTERIS GALI PAGEL- , 
BET MOTERIAI.

Jums moterįs ir merginos, kurios 
turite išbertų ir papučkuotą veidą, ir ■ 
abehiai visa odą, turiu jums K rimą. • 
kuris yra sutaisytas pagal europinių • 
daktarų receptus, ir jei jus vortosite į 
ji tik kelis kartus, nemalonus papuė- 
kai tuoj išnyks, jūsų oda paliks skais
ti, tyra ir švelni kai šilkas, o daili kai 
ma r maras, ką mes užtikriname; jei 
butų kitaip pinigus g: ąžinam. Kaina 
indelio su instrukcijomis kaip vartoti 
— $2. įdėkite 25c. štampų į jūsų už
sisakymo laišką ir prisiųskite mums, 
o gavę užmokėsite reštą. Jus šiią 
KRIM.y galite gaut tik pas mus.

.MRS. NELUE M. HOINAR, (34) 
311 E. 75-th str Nen York. N. Y. 
lama Salutaras Bitteria. KainaSl.00.

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIU KRAUTUVE 

So. Bostone.
Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk 

kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašomą kiekvieno laikrodžio 
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
kad męs. parduodame viską daug pigiau ir už viską gvarantuojame.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naują arba išmainome ar.t naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms uz prieinamiausią kainą. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nured’-mų įdėkit krasos ženklelį at
sakymui.

P. VALUKONIS,
255 Broadwav. So. Boston, Mass.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Ricbtcr’io 

PAIN-EJPELLER 
Neabejojantis budas įtrinimui r.so 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal- 

<limo. išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ” 
35c. ir C<>e. butelitika*. visose nptiekose arba 

>t;t •'•!» i n no
. F. AD. RKMTIIR & CO.
M-30 Wa»hlngt<»n Street, New York, N. Y.

Akių
Specijalistas. >!

10 m. So. Bostone.
399 Broadvav,

SO. BOSTON, MASS.

j
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DUOKIT PASIŪT MUMS.

_____■‘-•t

Tokiu atgalvin dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Ix»we)iio debatai. kuriuose 
klerikalu debatnriai "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti. kad palike visus savo "fomi- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

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

Susipratę’ darbininkai turėtų pasi- ’  — 2—a* 1—J a.^.  1»—s— *1—..jlMp..V», "“""T
giausia paskleidus tarp tamsios mi-

joj, kaina tik 10c. 
| Suvyniok 10c„

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1G1A1 IR GERAL 
IR 1ŠPROSINAM

VYRŲ IK MOTERŲ RUBUS 
Darbu geru ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikru Jūsų brolis lietuvis

Ant Januška

Mes užtikrinant, kad Jus eučėdvait pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna 
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUVAU
TAIPGI IŠVALOM

i tus ir visą jų "mokslą” į skutus.

' rūpinti’, kad tos knygutės kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio” redakci- 
J >j, kaina tik 10c.

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

^KELEIVIS”
255 BROADWAY, * SO. BOSTON,

, k-I

NORI, KAD MERGiNOS£ 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai aaaipirk

f

*

KREST KEND2IŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kerdžių pardumas priverčia ją') 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir f 
visados Lewney's Crest Ken-V 
džių. Jeigu negali gaut kitur, j 
tai prisiųsk mums dolerį, c 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone
K. MDLAUSKĄ8

XX6 broadway,
«rt-TF H«>nT»»N. MASU— - -. _ ______ -

U, Alena Kestovska, pasirc 
dau visai publikai akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
-veikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bittcria. Kaina §1.25. 
Galima rauti geresnėse aptickose, <j 

’.ur negalima g:.u<J, kreipkis pas:
SALUTARAS CHEMICAL INST 

Žolės nuo visokių blogumų.
J. BALTRĖNAS. Prof.

1707 S. Ualsted St-, Tol. Canal 6417 
Chicage. III.

Mtą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirnt ir pasilikt

. Antai 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantaotas ant 20 me- l 
tų. Ypatingai, pasiulyjimaa. Mes iš-- 
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso ož $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėiį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu lsnkrodėliu. (?)

SXCELSI0R WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, HX

■■M

Debatai socialistu 
su klerikalais.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

222 W. BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21011
MO0l0l0IClC«0K>10l0l0KX>XMOIOtGK)iaOIGIt

KARE IR LIGOS!
KA££, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Kare yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
• ją sunaudojamą laiką.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankoę 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD A VENTE, BROOKLYN, N. Y.

Žmogaus Išsivystymas
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS. NEKURIU SAKO.
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

AUDIMO APDARAIS 50c.
KAINA 35c.

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokni bū
dų toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie žmo
gaus.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JU9KEVICIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKI AT APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

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

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

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

Viriminftns knygos gaunamos "Keleivio" knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašykit taip:

-KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.



Senovės žydų Kanibalizmas, i ŽINIOS IS VISUR.
(Pabaiga)

is kalnų, apie kuri aš pasa
kysiu tau.” Aišku, jog' die
vas Jehova reikalauja auk- 
nešystės iš žmonių,reikalau
ja žmogienos. Kad žmonių 
aukavimas nebuvo svetimas 
žydų bočiams, patvirtina 
tas, jog Abraomas be jokio 
nusistebėjimo pildo kaniba- 
iini savo dievo reikalavimą: 
"Abraomas atsikėlė anksti 
iš ryto, pabalnojo asilą savo, 
pasiėmė su savim du jauni
kaičiu (vergus) savo ir Iza
oką, sūnų savo; priskaldė 
malkų sudeginimui..” "Ir a- 
tėjo i vietą, apie kurią pasa
kė jam dievas; ir prirengė 
tenai Abraomas aukurą, su
dėjo malkas ir, surišęs sūnų 
savo Izaoką, padėjo jį ant 
aukuro virš malkų”. (E. 
XXII.3,9). Tokia pilna pa
klusnybė buvo galima vien 
tais laikais, kada auknešys- 
tės iš žmonių, kada savo sū
nų "pervedimas per ugnį” 
buvo nuolatiniu. apsireiški
mu.

Iš šeimynos istorijos mes 
žinom, jog buvo laikas įvai
rių tautų gyvenime, kada 
vyriausis sūnūs skaitėsi die
vo sūnumi"), kada vyriau 
sius sūnūs aukaudavo die
vams ; per tai ir nestebėtina, 
jog Jehova pareikalavo iš 
Abraomo sunaus.

ši legenda ne tik patvirti
na žydų dievų kanibalizmą 
bet kartu nurodo to kaniba
lizmo išnykimą —Abraomas 
nesudegino Izaoko ant Je
hovos garbės. ”Ir pakėlė Ab
raomas ranką savo ir paėmė 
peili,kad paskersti sūnų sa
vo. Bet Jehovos aniuolas 
sušuko į jį iš dangaus ir ta
rė : "Abraome! Abraome ■' 
Jis atsakė: ”ve aš.” Balsas 
tarė: "nekelk rankos tavo 
ant jaunikaičio ir nedaryk 
nieko, nes dabar aš žinau 
jog bijaisi tu dievo ir nepa
sigailėjai sunaus tavo, dė. 
manęs.” Ir pakėlė Abraomas 
akis savo ir pamatė: "ir ve. 
užpakalyje avinėlis, įsipai
niojęs tankumyne ragai; 
savo. Abraomas nuėjo, pa
ėmė avinėli ir atnešė jį su
deginimui vieton sunaus sa
vo,” (B. XXII. 10-13).

Vieton sunaus, likosi pa
aukautas avinėlis. Ir ištik 
rujų, su kaiminininkystės ii 
ženidi rbystės išsi pietoj imu 
auknešystės iš žmonių liovė 
si; jų vietą užėmė kitokios 
aukos: gyvuliai ir vaisiai. 
Legendoj apie Abraome 
auknešystę, išpradžių reika
laujančią jo sunaus Izaoko 
irgi atsispindi gadynė, kadt' 
buvo naikinamas auknesys 
tės iš žmonių.

12.
Apie tai, kaip buvo panai

kintas žmonių aukavimas 
pas žydų bočius, mes turi n 
ir kitą legendą.

’Tr sudėjo Jefajus prisi- 
žadėjimą Jehovai ir tarė 
jei tu atiduosi amonitiecius . 
rankas mano, tai man sugrį 
žus su santaika nuo amontie- 
čių, kas išeis iš mano namų 
vertą sutikti mane, bus Je
hovai ir iškelsiu tą sudegi
nimui,” (Teis. XI.S1). ”Ii 
sugrįžo Jefajus į Masitą, sa 
vo namus, ir ve, jo duktė išė
jo sutikdama jį su timpanais 
ir likais...” Ir nesinori Jefa- 
jui atiduoti savo dukterį su
deginimui Jehovai, nes "ji 
pas jį buvo vienturtė, ir ne
buvo pas jį dar nei-sunaus 
nei dukters.” (Teis. X1.34). 
Duktė, supratusi savo tėvo 
nuliūdimą, jog negali jis at 
sisakvti nuo sudėto prižade 
jimo (Teis. X1.35), randa iš
ėjimą. ”Ji tarė tėvui savo: 
tėve mano! tu atidarei bur-

-) Šią gadynę nereikia painioti su 
kita, kada visi ginto ir kilties nariai 
skaitėsi dieviškais, skaitėsi dievų vai 
kais, kaipo leger.dariškų bočių ainiai 
Imkiu likusių dievais.

na tavo prieš Jehovą — ir 
daryk su manim tai, ką iš
tarė burna tavo...” ’’Ir tarė 
tėvui savo: padaryk su ma
nim tik ve ką: paliuosuok 
mane dviems mėnesiams; aš 
nueisiu, užeisiu ant kalno 
ir apverksiu mergystę mano 
su draugėmis mano” (Teis. 
XI.36,37). Galima aaleisti, 
jog dviems mėnesiams pra
slinkus ji bus sudeginta. 
Veikiausiai taip ir atsitiko. 
Bent tai patvirtina šie žo
džiai: "Dviems mėnesiams 
praslinkus sugrįžo ji pas tė
vą savo, ir jis išpildė su ją 
prižadėjimą savo, kurį sudė
jo, ir ji nepažino vyro.” 
(Teis. X1.39).

Ši vieta neaiški; bet visgi 
galima daleisti, jog Jefajus, 
'pildydamas su ja savo pri
žadėjimą,” sudegino ją, kaip 
prižadėjo prieš karę su ama- 
nitais. Jei taip buvo, tai 
mes turėtume čionai aiškų 
Žmonių aukavimo pavyzdi 
oas senovės žydus.

Vienok, tą vietą galima ir 
kitaip aiškinti, žodžiuose 
nepažino vyro” galima ma- 
:vti mergystės prižadėjimą, 
orižadėjimą ne tekėti. Da
lykas tame, jog buvo laikai, 
kada dievai reikalavo sau 
Žmonių, su kuriomis papras
ti žmonės, išskyrus dvasiš- 
kiją, negalėjo turėti lytiškų 
lusinešimų. Tokia "dievo 
žmona” galėjo likti ir Jefa- 
’,o duktė. Bet, jei ir to čio
nai nebuvo, tai visgi mes 
natom, kaip tėvas nenori 
iukauti dievui savo pirmyk- 
ės, nors tai ir duktė. Ši le
genda rodo, jog negalima 
oildyti neapgalvotų priža- 
iėjimų.

Ar buvo -Jefajo duktė su
deginta, ar tik ji liko Jeho- 
’os žmona, mums vis-vien; 
mums pakanka ir to, jog 
iievų kanibalizmas pradėjo 
įvkti ir tėvai jau nebenori 
>e pasipriešinimo, kaip Abr
aomas, aukauti savo vai
tus.

13.
Žmonės tveria savo dievus 

?agal savo išvaizdą. Pertai, 
ei žydų dievai kanibalai, tai 
>atįs senovės žydai irgi ka
nibalai. iš Saleinono "išmin
čių” (XII) mes susekau), jog 
.ydų bočiai atlikdavo "ne
varias auknešystes" ir bū
ti "begaiiestingais vaikų 
ūdytojais, ir laike aukne- 
ystiškų puotų rydavo žmo
nų kūno ir kraujo vidurius 
slaptuose susirinkimuose...” 
4-5).

Žydai valgė savo vaikus 
r taip vadinamuose carų 
•adynės laikuose. ’Tr tarė 
ai caras: kas tau? Ir tarė 
i: si moteris pasakė man: 
tiduok savo sūnų, suvalgy
tai jį šiandien, o mano sūnų 
uvalgysim rytoj. Ir išvi- 
čm mano sūnų, ir suvab 

Tėm jį. Ir aš pasakiau jai 
>.nt rytojaus: atiduok -gi ta- 
;o sūnų, ir suvalgysim jį. 
tet ji paslėpė savo sūnų,” 

(IV Car. VI.28,29).
(Toliaus bus.)

KAM SVIETO PABAIGA, 
O KAM BIZNIS.

01d Orchard, Me. — Krik- 
čionių misionierių susivie

nijimo bažnyčioj kunigas 
Radę r iš Chicagos pranešė 
savo klausytojams, kad pa
saulio pabaiga jau nebetoli, 
todei pinigai jau bus niekam 
nereikalingi ir lai visi juos 
am atiduodą. Ir ar tikėsi

te, kad jisai surinko $5,000!
Kas sakė, kad pasaulyje 

įėra kvailių?

NUšGVe FABRIKANTĄ 
SU MERGINA.

Rahway, N. J. — Pereitoj 
sąvaitėj čia nežinia kas nak
ties laiku nušovė cigarų fab
rikantą Kupserį su mergina 
Eva Jannv.

PATARIA BUČIUOTIS 
PER SKEPETAITĘ.

Šiomis dienomis Amerikoj 
žmonės pradėjo sirgti ypa
tinga sloga, ispaniška iniiu- 
enza vadinama. Kad neuž- 
krėtus ta liga kitų, dakta
rai pataria jauniems žmo
nėms su merginomis kitaip 
nesibučiuoti, kaip tik per 
skepetaitę.

Gali būti, kad toks būdas 
ir gera apsauga nuo ligos, 
bet koks gi gali būt smagu
mas bučiut skepetaitę?

f

OLANDIJOJ VISIEMS 
VIENODOS DRAPANOS 

JR VIENODAS
MAISTAS.

Laikraščiai praneša, kad 
Olandijoj dabar jau įveda
mas visiems vienodas mais
tas ir ne užilgo busią įvesta 
visiems vienodos drapanos.

Mėsos ministeris dabar 
paskelbė, kad nuo šiol po 
valdžios priežiūra busianti 
daroma iš jautienos ir ver
šienos dešra, kurios kaina 
nustatyta 22 centai svarui.

Čevervkai dabar jau.daro- 
mi visiems vienodi. Neužil
go žadama Įvesti vyrams ir 
drapanas vienodas.

Rikalaujama ir moteriškų 
drapanų suvienodinimo, bet 
šitas klausimas esąs labai 
lunkus ir kol kas jo nenori
ma liesti.

Dabar įvesta vienodi ciga
rai. Tabakas pastaruoju 
laiku labai pabrango ir ci
garai pasidarė dvigubai 
brangesni, negu pirma. Vi
są šalies tabaką valdžia pa
ėmusi dabar į savo rankas 
ir darys cigarus su medi
niais cibukėliais, kad galima Cabot Ix>dge savo ------
butu surukvt iki pat galui. Jis yra Massacliusetts vals- 
Tuo budu manoma sutaupyt ii jos senatorium, 
apie 15 procentų tabako, ku- ----------
ris kitaip nusimeta, 
cigarai parsidavinės 
landiškus centus.

LAIVU STATYTOJAI NO
RI PO SI f V ALANDĄ.

Visose laivų statymo dirb
tuvėse amatninkai padvė 
'draugišką reikalavimą,” 
kad jiems butų mokama po 
SI į valandą ir dvigubą mo
kestį už viršlaikį. Dabar 
amatninkai prie laivų staty
mo gauną apie T5e. į valan-j 
dą.

LODGE BUSIĄS REPUB- 
L1KONU VADAS SE

NATE.
Laikraščiai praneša, kad 

įepublikonai senatoriai Wa- 
sningtone aprinkę Henry 

lyderiu.

BADO STREIKAI 
CARIJO.J.

1 • įOKiej 
po 5 o- š

ŠVEI-

Pastaruoju laiku Šveicari
joj tankiai kįla strtikai. Iki 
šiol jie buvo organizuojami 
kaipo protestas prieš maisto 
brangumą. Kartu su tais 
streikais darbininkai reika
laudavo trumpesnių darbo 
valandų ir didesnių algų.

Bet bavęs dabar streikas 
Luganoj turėjo jau kitokį 
pobūdį. Visų pirma šitas 
streikas buvo generalis. Vi
sos dirbtuvės ir krautuvės 
buvo uždarytos. Pieno gy- 
vntojams miestas pristaty
davo, bet duonos nebuvo. 
Žmonės Įsitikinę, kad jie tu
ri kentėti dėlto, jog biznie
riai išveža maistą Į užsienį 
nes tenai brangiau gali par
duoti. Todėl streikieriai čia 
Dareikalavo, kad duonos, ry
žių ir sūrio porcijos darbi
ninkams butų padidintos, o 
turčiams, kurie nieko nedir
ba. sumažintos. Be to da! 
streikieriai pareikalavo,) 
kad butų panaikinta ant 
kai kurių valgomųjų daiktu' 
monopolija koteliams, i
kurie visuomet piini dyka-, 
duonių.

Kuo tas streikas pasibai
gė, nėra žinios, tik sakoma, i 
kad darbininkai su valdžia 
svarstę šitą klausimą šaltai 
't jokių riaušių nebuvę.

PER AUDRĄ 26 ŽMONĖS 
UŽMUŠTI, 48 SUŽEISTI.
Pietų Minnesotoj pereitoj 

savaitėj siautė baisi vėsula. 
Daugybė namų likos suly
ginta su žeme ir 26 žmonės 
užmušti, o 48 sužeisti. Tyler 
ir Connors miesteliai visai 
-ugriauti.

AUROS

pas 
rei-

CLEVELAND. OJIIO.
Drga Dėbso bylos vedimui.

Susirinkus būreliui draugei 
drgą J. Kulakausku bėgantiems 
kalams aptarti, drg. J. Karpavičiaus
paduota sumanymas, kad sumetus po 
kiek kas išgali g. E. V. Debs'o bylos 
vedimui. Suaukauta $4.85. Aukavo: 
T. Žagtas ir J. Karpaviėia po $1.00;
J. Kalakauskas, W. 'Dereskienė, J. 
Turginas ir J. Bališauskas po 50c.;
K. Zalenka, K. Bartašius. A. Linge- 
vičia po 25e. A. Jonaitis 10. Viso la
bo $4.85.

Pinigus pasiunčiame per '"Keleivio” 
’-edakciją.

J. Kalakauskas.
Pinigus $4.85 priėmėm ir pasiun- 

;ame nurodyton vieton.
J. G. Gegužis.

UŽMUŠĖ V YRĄ. 5 VAI
KUS IR PATI SUDEGĖ.

VVilsyville, N. Y. — Visa 
įpielinkė čia sujudinta de1 
Rothų šeimynos žuvimo. 
Penki vaikai, tėvas ir moti
na, išviso septyni žmonės žu
vo liepsnose, kurios sunai
kino Rothų namą iki žemės. 
Kaimynai teciaus spėja, kad 
vaikus ir tėvą užmušusi išė
jus iš proto • motina, kuri 
paskui padegusi namą ir pa
ti ugnyje žuvusi.

STAMFORD, CONN.
Miestas nedidelis ir lietuvių gyvena 

mažai. 14 rugpjūčio tapo palaidotas 
Antanas Makariukas, jaunas vyras 
nukakęs vos 25 m. amžiaus. Velionis 
r. i re nuo džiovos ligonbutyje. Ka- 
’angi mirė ligonbutyje, tad miestas 
■>utų palaidojęs, bet geros širdies 
ietuviai pasirūpino apie velionį ir ap
sėmė patįs palaidoti. Antanas Ka- 
•aliunas ir Mikolas Tarutis pasidar
bavo tame reikale daugiausiai.

Čia seka ypatų vardai, kurios au- 
\avc A. A. Makariuko palaidojimui.

A. Karolivnas. 25.60, J. Karoiiunas. 
'10.09. 3. Yeiulaitis $17.00, M. Ta- 
utis. W. Danilavicia, M. Uždanavičia, 
\. šliaksiukas, W. Martinaitis, po 
'5.00; J. Majauskas. A. Morkauskas, 
\. Vatsmonas, A. Zinkus. Mrs Ba- 
ilienė. K. Zamuiski>. J. Zamulskis 
o $2.00; M. Laukaitis, K. Donivec- 
is, A. Ivanauskas, J. Litockls, J. 

■itavackis. A. Sartauskis. A. Akro- 
įas, Jonas Klimas, K. Rimkus, Juoz. 

Klimas. J. Valinčius, S. Dobrauskas, 
I. Pocienė. J. Dzido’ikas. M. Palkinie- 
•ė, J. Kuilinskas, J. Barzdžius, po 
■1.00. Nors kai-kurių pavaldžių čia 
epaminėjome, bet visiems aukavu- 
iems tariame širdingai ašių, už pri- 
idčjinsa su aukų ir neapleidima savo 
autos žmogaus tokiame reikale, 

’šviso suaukavo tam reikalui $115.00 
- velionį labai gražiai palaidojo. 

Velionis paeina is Kauno gub..Jistėnų 
kaimo nuo Veliones. Velionis turi du 
brolius Juozapa ir Stanislova, girdė
jom, ka,i jie pirmiau gyveno Picfork. 
r*a. Jeigu kas norėtų apie velionį 
’asižinofi, lai kreipiasi šiuo adresu:

A. Karaliūnas,
37 Lu.ILav pi, zSTAMFORD, CT.

Dar nėra per vėlu, bet 
tuoj bus.

(Apgarsinimas)
Ar norite žinoti, kaip lenkai i 

apaštalavo Lietuvoje per 500 
metų ?

Ar norite žinoti, ką pralotas 
K. Propoliams rašo apie lenkus 
kunigus ir vyskupus bei apie jų 
kenksmingus darbus Lietuvoje?

Ar norite žinoti, kiek bedie
vystės priplatino patįs lenkiškie
ji kunigai-apaštalai Lietuvoje?

Ar norite žinoti, kaip Lietu
vą alino lenkai per 500 metų ir 
koki buvo sunki kova už išsiliuo- 
savimą lietuvių iš po sulenkėju
sių kunigų jungo?

Ar norite žinoti, kaip jie Lie
tuvos turtus eikvojo, tie lenkiški 
apaštalai Lietuvoje?

Ar norite žinoti, kaip len
kai išmokino lietuvius tokių 
"lenkiškų” maldų, kurių nei 
pats Saliamonas nesuprastų?

Ar norite žinoti, kaip jie kėlė 
muštynes bažnyčiose, kaip jie 
persekiojo lietuvius kunigus, 
kaip vijo laukan iš bažnyčių ir 
mokyklų lietuvių kalbą, kaip jų 
kunigai Lietuvoje buvo maso
nais ir bedieviais?

Ar norite žinoti, kad lenkiš
kieji kunigai Lietuvoje per 500 
metų vedė lietuvius ne Į Dievo 
Karalystę, bet Į Lenkijos Ka
ralystę ?

Taip, norite apie tai žinoti, o 
ypatingai norite, kad apie tuos 
dalykus rašo gilus tyrinėtojas, 
kunigas Kaz. Prapolianis, Teolo
gijos Kandidatas.

Todėl pasiskubinkite užsira-1 
šyti kunigu K. Prapolianio kny
gą „Lenku Apaštalavimas Lie
tuvoje;” išleidžia A. L. Spaudos 
Draugija. Knyga jau baigiama 
spausdinti. Dei brangumo po- 
pieros nedaug jos tebus spaus
dinama, todėl užsirašydami vė-Į 
’iau, galite jos nebegauti.

Ta knyga — tai neapkainuori 
jamas turtas, tai neišsemiamas- 
šaltinis informacijų, kurių su-j 
rinkimui gerb. autorius pašven-; 
tė keletą metų.

Kiekvienas lietuvis privalo tą i 
knygą turėti. Iš spaudos išeis 
pabaigoje šito mėnesio. Tad rei
kia pasiskubinti, kad nebūtų 
nervėlu.

Knygos kaina, paprastais po- 
pieros viršeliais — $1.00. Bet 
(ie. kas užsirašys dabar (iki 15 
d. Rugsėjo, Septeniber.) ir pri
sius $1.00. gaus knygą dailiais 
drobiniais viršeliais apdarytą. 
Paskui apdaryta knyga kainuos 
$1.50. Taigi apsimoka užsira-, 
syti išanksto.

Spaudos Draugija tą knygą 
leidžia ne dėl pelno, bet patrioti-; 
škais tikslais.

Pasiskubinkite užsirašyti; 
"'Lenku Apaštalavimą Lietovo- 
jc.*’ kol dar nėra pervėlu.

Užsakymus ir pinigus siųski
te šituo adresu:

Lietuvių Spaudos Draugija 
307 W. 30-th St..

New York, N. Y.

SKAUSMUS.
Persisaldžius numalšinsite savo 

kūno nesmagumu vartodami Sloano 
Linimentą. Parankus vartojimui ir 
greit suteikia pajralb^. Svaresnis ne
gu limpantis pleisteris bei mostts, 
odos negadina.

Nuo reumatiškų skausmu, neu
ralgijos. dieglių, strėnų skaidėjimo, 
raumenų sustingimo, uzsidrėskimo ir 
tt.. Sloano Linimentą turėk po ranka.

Ruptura užmuša 7000 kas metai
•

Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos). 
tai pripamdo laidotuvių paliudytoRodei? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Kų tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami ta naštų, skaudėjimų, arba 
kaip jus ja nepavartintumėt? Teisingai sakant, tų naštų žmonės patįs 
palaiko — paremdami ja kaipo griūvančių sienų — paduodami jai ne
teisinga pagall-a. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nu.-ilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros. •

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurių turi PLAPAO. be jokio klausimo, yra Viena iš geriausių kokių 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

PLAPAO PKDFšKAITftS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu Hudu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaioyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vaitot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant., e busi visa
dos sveiku, Trisiųskite savo varčia ir pavarde šiandien l PLAPAO 
COMPANY Block .J05R, St. Louis, M*. o jie Jums prisius Flapan ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

Sloans, 
Liniment 
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! DRAUGAI, SKAITYKIT* 
IR PLATINKIT

I "KELEIVI”

h

5
TRUMPI IR AMKŲS STRAIPSNELIAI 

PROLETARlšKOSIOS FILOZOFUOSL

i

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TAI VIENINTCLfi LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA. 
KURIOJE TRUMPAI, BET AURIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTYKIUS.

' ' 9
KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS tt YRIUS.

SKYRIUS I. įvairus Istorijos supratimai. 
SKYRIUS II. Materijaiiškasia Istorijos supratl 
SKYRIUS III. Išvedimų patvirtinimai.
SKYRIUI IV. Pirmoji Kryžeivių Karė. 
SKYRIUS V. Antroji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės. 
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išcihuosavimaa.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuriu neri pla

čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdy
KAINA KNYGOS 20c.

"Keleivia” Knygyne. Rašant laišką 
siunčiant pinigus, adresuoki t taip:

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS,

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos. •

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 

čia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas tų knygų perskaitys ir 
gerai jų sau į galvų įsidės. tas galės sukirsti kad ir stipriausi soci
alizmo priešų. Yra tai didžiausia argumentų sutrauka diskasijo 
ir prakalboms Iš SOCIALIZMU TEORIJOS galima taipgi ir 
skaitąs skaityti.. KAINA 25c.

i!
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CARAS SIBIRE

v

SPAUSDINAM:

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa.

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

Tai puikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nors lie- 
tuviy kalboj buvę.

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tnojaus. Adresuokit

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

1SE1I

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdinjuu 
nuo didžiausio* knygos iki mažiausio tikisto.

Darbų atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI it GREITAI.
Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau

gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO" 
spaustuve, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

“KELEIVIS”
2SS Broadwty, Ss. Bsstm Ita.
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e e {Ugnagesiai grąsina streiku.
ViatlliaC 7iniAC Bostono ugnagesių depar 
v IvUllvS ttllulUv tamento nuo 400 iki 500 ug

nagesių pasirengę rezignuo
ti arba išeiti streikan, jeigu 
paduotas miesto valdžiai jų 
reikalavimas liktųsi atmes
tas. Reikalauja pakėlimo 
jiems algos.

Bostono ugnagesių unija 
savo susirinkime imtai ė pa
siųsti ugnagesių tarptauti
nės associacijos prezidentui 
Thomas Snellacy, iš Sche- 
nactady, N. Y. telegramą, 
raginant jį atvykti Bosto
nan, ištirti vietos ugnagesių 
reikalavimo teisingumą.

Minėtas ugnagesių skai
čius pasiryžęs atsisakyt nuo 
vietos, jeigu, streikuoti jiems 
butų nedaleista ir palikta ta 
uati mokestis, kokią jie da
bar gauna. Jie tvirtina, kad 
dirbtuvėse visuomet gali už
sidirbti didesnes algas.

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

Simano Daukanto Lietuvių 
Mokyklos prakalbos.

Pereitos nedėlios (25 rug
piučio) vakare Lietuvių sa
lėje buvo Simano’ Daukanto 
Lietuvių vaikų Mokyklos 
komiteto parengtos prakal
bos. Kalbėjo kun. Tarnas Žį- 
Inskas, ragindamas lietuvius 
mokintis Lietuvos istorijos, 
geografijos, higienos, gam
tos mokslų ir bent kiek ast
ronomijos. Antras kalbėjo 
bankierius J. Kavaliauskas, 
taipgi aiškindamas mokslo 
reikalingumą. Lietuvių mo
kyklai Kavaliauskas čia pat 
paaukavo $100.00. Trečias 
kalbėjo A. Ivaškevičius, pla
čiai žinomas lietuvių Reai 
Estate biznierius, kuris nu
rodinėjo reikalingumą įstei
gti Lietuvių mokyklai namą, 
ir kad tatai parėmus, sako 
Ivaškevįčius, lietuvių biznie
rių, kurie iš lietuvių lobsta, 
Drivalumu yra tekti pinigiš- 
kos paramos. Ivaškevičius 
savo duosnumu mokyklos 
reikalui viršija visus musų 
biznierius, nes tam reikalui 
paaukavo jau $105.00 ir da 
žadėjo esant reikalui aukau
ti.

Iš susirinkusios publikos 
surinkta aukų $181.18. A. 
Ivaškevičius aukavo 55.00, 
(jis pirmiau aukavo S50.0J), 
Jonas Tuinila aukavo auksi
nį bransoiėta ir laikrodėlį ;J. 
Adomavičius aukavo $4.00; 
K. Yurgeliunas — $2.00; 
Petras Valukonis, J. B. Va- 
hikonis, J. Mockauskas, J. 
Sakas, Julius Sinkevičius. 
Alf. Čaplikas, M. Palkaus- 
kas, R. Jankevičia, S. Varei- 
ka, V. Jankauskas, J. Šim- 
tuckas ir V. Paulauskas — 
po $1.00. Smulkių aukų su
rinkta $7.18. Viso labo 
$181.18, o kartu s u Ka
valiausko auka? $281.18. •

Aukavusiems varde Sima
no Daukanto Mokyklos ta
riame ačiū.

F. N. Ramanauskas.
Presos komis.

TIKROS MAISTO KAINOS
nustatytos 

MASSACHUSETTS MAI
STO ADMINISTRA

CIJOS.

Elevatoriaus kasierius likosi 
užmuštas.

Mrs Levina. Bany, dir
banti A. H. Jenkins namuo
se, 11 Suffolk. ave., pamatė 
Boston and Maine geležin
kelio žmogaus kūną ir pra
nešė policijai. Policija atvy
kus patyrė, kad kūnas už
mušto žmogaus yra buvusio 
Bostono Elevatoriaus bend
rovės kasieriaus Jeffrey 
Bichardsono.

Miliūnai kiaušinių išmesta iš 
sandėlių.

Valstijinis Sveikatos De
partamentas paskelbė savo 
raportą, iš kurio . pasirodo, 
kad sandėliuose randasi 28,- 
000,000 svarų maisto, arba 
10 milionų svaru daugiau, 
negu tuo pačiu laiku perei
tais metais.

Departamento raportas 
tolesniai sako, kad kiaušinių 
skaičius šiemet lygus perei
tų metų skaičiui, bet sviesto 
yra daug mažiau, negu pe
reitais metais. Birželio ir 
liepos mėnesiais iš sandėlių 
išmesta 1,500,000 tuzinų 
kiaušinių, iš kurių, beabejo. 
daugybė buvo parduota kai- 
po švieži kiaušiniai. Tą ap
gavystę sunku yra prašalin
ti, nes krautuvninkai visvie- 
na ir išmestus su-ierka ir pa
skui sumaišę su gerais par
duoda suvartotojams. Po 
rugsėjo 1 dienai, sako, san
dėliuose sveikų kiaušinių pa
siliks labai mažai.

Devini žmonės likosi sužeisti 
tunelyje.

Iš panedė:io i utarninką 
nakčia ant požeminio gele
žinkelio, tarp Scoiley sq. ir 
Park st., susidūrus dviems 
karams devynios ypatos li
kosi sužeistos. Sužeistie
ji nugabenta i Haymarket 
skver ligonbuti. Jų visų gy
vasčiai pavojus tečiaus ne
gresia.
Didelis socialistų mas-mitin- 

gas.
Ateinanti nedėldienį (1 

rugsėjo) prasidedant nuo 
3 valandos po pietų Boston 
Common sode bus milžiniš
kas vietos socialistų partijos 
šaukiamas mas-mitingas.

Kalbės bostoniečiams ge
rai žinomas oratorius James 
Oneal iš Brooklyno, 
Class Struggle” 
redaktorius L. 
Finu Liaudies 
atstovas ir finų 
redaktorius Santeri 
tęva, ir A. Zipin. nesenai iš 
Rusijos atvykęs revoliucio
nierius.

The 
laikraščio 

B. r raina. 
Republikos 
dienraščio 

Nuor-

I

Tris žmonės sužeisti South 
Statione.

Pereitą panedėiį, 6 vai. va
kare ekspresinis traukinis iš 
New Yorko taip smar
kiai trenkė Į stovintį ant tų 
pačių bėgių tuščią vagohą, 
kad permetė jį per ' ouinpe- 
rį,” išmušė per tvorą ir iš
stūmė net ant vidurio sto
ties.

Tris žmonės, kurie nesu
spėjo pabėgti iš kelio, likosi 
sužeisti.

Prakalbos.
25 d. rugpiučio surengė L. 

T. K. B. choras prakalbas. 
Kalbėjo S. B. Mickevičius ir 
io pagelbininkas Sleinis, iš 
Lawrence. Abudu kalbėto
jai ragino dėtis prie dai
lės. Pradedant ir užbai
giant prakalbas, .sudainavo 
choras. Pertraukose pade
klamavo O. Višniauskūtė, S. 
Kavaliauskienė, L. Latvėnas 
ir K. Višniauskas. Prakal
bos ir dekhamacijos nusise
kė gerai ir choras keletą 
naujų narių gavo. si'jpuio^Į

Susirinkimas. •
Ateinančio utarninko va

kare, t. y. 3 rugsėjo Lietuvių 
Mot. Prog.. Sus. 13 kuopa 
turės savo susirinkimą LSS. 
6v kuopos svetainėje. Visos 
narės malonėkit ateiti į mi
nėtą susirinkimą ir priduot 
savo tikrus adresus, kad ga> 
lėtų gaut ''Moterų Baisą.” 
Artinanties rudens sezonui 
reikia pradėt iš naujo agita
ciją, prie ko pareiga prisi
dėt kiekvienai. Kviečiamos 
taipgi ir naujos narės, ku
rios norėtu prisidėt.

.J. Sarapienė, sekr.

Ateina vėsaus oio banga.
Oro perspėjimo biuras pa

skelbė, kad po šitų kaitrių 
dienų, kokios buvo pereitą 

i oro
I

sąvaitę, ateina vėsaus 
banga.

PARSIDUODA:
Didelis ai^baksis vienos 

svarstyklės, vienas cash- 
redžisteris ir viena kaladė 
mėsai kapot. Kreipkitės pas:

G. KA C LENAS, (38) 
130 D >t.. So. Boston, Mass.

tK E E EI V IS.

vaporateu Milk kenti, 
krautuvninkai — $5.0) ir 
$6.15 suvaitotojui — 13c. 
ir 15c. pante.
(4 tuz. Condensed Milk 
kenų, 14 unc. kenas) 
krautuvninkui — $6.90 ir 
7.90; suvartotojui 

20c. kenui.
(2 tuz. Corn Syrup kenų 
l‘/2 svaro Rene) krautuv
ninkui — $2.60 ir 2.75: su
vartotojui — 14 ir i«k‘. ken.

Aliejus:
(1 tuz. Corn Oii kenų, i 
kvorta kene) krautuvnin
kui — $6.70 ir 7. 10; su
vartotojui — *65 ir 72c. 
kvortai.
(2 tuz. Corn Oii kenų, 1 
pante kene) krautuvnin
kui — $7.30 ir 7.70; suvai
toto jui — 36 ir 38c. pantei.

Riebalai:
(3 tuz. skardiniu Lai d Su

bstitute, 1 sv. kiekvienoj; 
krautuvninkui — $10.17 ir 
10.65; suvartotojui — 33 

ir 36 centai skardinei.
Medvilnės Aliejus:

(1 tuz. skardiniu vidutinio 
didumo) krautuvninkui — 
$8.85; suvartotojui — 80 
ir 90c. skardinei.
(2 tuz. mažo didumo skar
dinių) krautuvninkui — 
$8.85; suvartotojui — 40 
ir 47c. skardinei.

Naujos Bulvės:
(100 svarų saikas) krau
tuvninkui—$3.00 ir 3.50; 
suvartotojui — 3‘ 2 ir 4 ir 
pusė centų sv arui.
(100 svarų saikas) krau
tuvninkui — S.00 ir 3.50; 
suvartotojui — 55 ir 65c. 
pekui.

Svogūnai:
(1 bušelis l krautuvninkui 
— $1.50 ir $1.75; su varto' 
tojui — 4 ir 5* c. svarui.

ĮSO. BOSTON. MASS.
29-TAS METINIS

BALIUS
Sustok, paklausyk ir 

pamislyk.
i

i Lietuviškai Lenkiška 
! ...... . .......

16 ir!

Miltai:
(Baltieji) krautuvninkui 
už aštuntdaiį bačkos (mai
šelį)—$1.40 ir 1.35: suvar
totojui (kostumeriui) — 
1.55 ir 1.70, arba 7 ir 8c. 
svarui.
(Ruginiai) kraut, už bač
ką — $11.00 ir 13.30; su
vartotojui — 7 ir 81 k cen
tų svarui.
(Miežiniai) kraut, už bač
ką — $10.50 ir 12.00;
vartotojui — 
svarui.
(K ominiai)
100 svarų — 
suvartotojui 
S' c. svarui.
(Komų kruštienė) kraut, 
už 100 svarų — $4.50 yr 
6.00-; suvartotojui — 5* 2 
ir 7! k c. svarui.

Kornų krakmolas:
(Vieno svaro pakelis) 
krautuvininkui — 7*X> ir

• 10c.; suvartotojui — 10 ir
12 centų.

Iškočiotos avižos:
(90 svarų pakelis) krau
tuvninkui — $5.25 ir 6.00; | 
suvartotojui — 71 ir 8 ir 
pusė centų svarui.
(3 tuzinai pakelių, 20 un
cijų kiekvienas) krautuv-į 
ninkui $3.35 ir 3.85; su-Į 
vartotojui — 11 ir 13 c. 
pakeliui.

''laistinč- košė:
(100 svarų dėžė) krautuv
ninkui — $5.40 ir G.4(‘; su
vartotojui — 7 ir 8l/5 c. 
svarui.

Ryžiai:
(100 svar. Hondūras) 
krautuvininkui — 
ir 12.00; suvartotojui — (on Hcights Nedėiioj, 1 Rug
io ir 16 centu svarui. sėjo-Scpt. Visus užprašome 

. , _ _ _ 1> 
ir kiekvienas busite užganė- 
12 dintas dainomis ir žaislais, 

kuriuos prirengs chorai. To- 
j dėl nepraleiskite tos progos.

—1 Komitetas.

2 d. RUGSŽJO-SEVTEMBER. J91S 
Labor Day.

LIETU ViŲ SVETAINĖJE,
Kampas E ir Silver Sts., So. Eo.'tvnc. 

Prasidės 2-rą vai. po p etų.
Visi tč’.yi.airuai ir tėvynainės. atei

kit į minėtą balių, kur rasite puikių 
gėrimų su skaniais užkard-.iais. S. 
L. Šv. Kazimiero d-ja yra ar.ug lietu
viams pasidarbavusi ir tautas labui 
laug aukavus, todėl ateiki:? ir į jos 

balių. Jaunimas neužmirškite, kad 
uus puikus šokiai ir geriausia muzika 
iš Bostono. įžanga vyrams 50c. mer
ginę ms 25c. (35)

Užprašo. KOMITETAS.

parsiduoda valgykla.
Vieta apgyventa Lietuviais ir len

kais, biznis išdirbtas ir eina gerai. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
pašauktas Į kariumenę. Norintieji 
pirkti klauskite "KELEIVIO" RED.

255 Broad^ay, So. Boston, Mass

Skaitydamas musų pranešimą ge
rai patnislyk, ar mes teis-.bę kalbam. 
Tavo $1.00 atneš tau pelno $25.00 į 
metus ir netik pelną, bet ir įgysi sau 
savastį ir ką norėsi, tą galėsi su ją 
daryti. Musų agentūra gyvuoja jau 
senai, visamė patarnaujam teisingai 
ir kas pas mus ka 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
bar gera proga naudotis, nes karės 
metu daugelis visokių praperčių par
siduoda pusdykiai. Nepraleiskite ge
ros progos neišnaudoję.

' M. KORAN, P. KETVIRTIS,
366 Broadvvay, bo. Boston, Mass.

APTIEKA.
205 Middle»ex str., 
LOVELE, MASS. 

š > u-žius krajavo.s dielčsb6■. duoda pigiai.

f
 Rūšies Vaistau
užsisakyti ir per pactą.

205 Middlesex si

61 L ir
su-
8c.'

krautuv. uz 
$5.75 ir 6.50;
— 7V, ir

i
SUVIENYTI CHORŲ IŠ

VAŽIAVIMAS.
Gabija ir Liuosybės cho

ras iš Monteiios rengia pui- 
$10.50 kiausi išvažiavimą i Brock-

13 ir 16 centų svarui. • \
< 100 svrru Biue Rose) atsilankyti į tą gražią vietą 
krautivninkui — 9.25
10.75; suvartotojui — 
ir 14 c. svarui.

Duona:
(Vieno svaro kepalėlis 

suvyniota) krautuvininkui 
—8 ir 813c.; suvartotojui
— 91/5 ir 10c. kepalėliui.

Cukrus:
(Maltas) krautuvininkui į 
kui—8 ir 8C»c. svarui;;
suvartotojui — 91 -j ir 10 kare, 
centų svarui.

Džiovintos slyvos:
(40-50 viename svare) Lietuvių Salėje kampas E ir 
krautuvninkui — 14ir.Silver galvių So. Bostone. 
16c. svaras; suvartoto-: Visos merginos ir vyrai bu- 
jui — 18 ir 20c. svarui. tinai atsilankykite į šiuos so- 
(90-100 viename svare) ikius, nes bus labai gražus 

krautuvninkui — 8 ir 91/j Į pasilinksminimas. Kviečia 
centų svarui: suvartotojuii visus Komitetas.
— Ii ir 14c. svarui.

Razinkos:
(Sėklinės, 15 uncijų pake- rrLsuS žoh-S’bSu^ 
lis Fancv) krautuvinin-1 batoje.^ ..............
kui — 11 ir 12*3c. pak. ;į 
suvartotojui — 14 ir 16c.
pakeliui.
(Besėklės.
krautuvninkui — i2’Z» ir° links:ninsis-T°-

' 1 . ■ z’°*14c. uak.; suvartotojui
15 ir 18c. pakeliui.

Pudos:
(Mažos baltos, California) | B 
krautuvninkui — 13 ir 15 • < 
centų svarui; suvartotojui į'»
— 16 ir i9c. svarui. ■1 •
(Lima pupos) krautuv-;” 
ninkui — 14 ir 151 _>c. sva-l' ’ 
rui; suvartotojui — 18 ir '' 
20c. ju
(Pinto pupos) krautv. — " 
lO1/^ ir Ii ir pusė centų ’’ 
svarui: suvartotojui —n
13 ir 14c. svarui. ' ‘

Konservuota žuvis: ''g I
(Tuzinas Aiaska Pink ke-.
nų) krautuvninkui—$1.90 ’ J 
ir 2.25; suvartotojui—20 iri ’ 
24c. kenui. I < >
(Tuzinas Fancy Red ke- u 
nų) krautuvninkui—$2.75 u 
ir $3.15; suvartotojui — 
28 ir 32 centai kenui. &

Dirbtinis Pienas: I
(4 tuz. pantės didumo E- 5

šokiai:
Prasidedant rudens sezo

nui Lietuvių Lab. Draugija 
parengia labai linksmus šo
kius ateinančios subatos va-

31 Rugpiučio-August. 
Prasidės nuo 7 vakare,

TA

LAMRENCE. MASS.
> .rengia 

ražų Žolynų Balių atimančioj

31 RUGPJŪČIO-AUGUST, 1918 
.Maplc Parke. Mcthuen, Mass.

Gerbiamus Lietuvius ir Lietuves 
meldžiame atsilankyti ant to gražaus 

p ... . . pasilinksminimo. Choras dainuos
v anlOmia.) - puikiausias dainas. Grieš gera orkes- 

, < * ’ ’ _ __ 2_ 2_
•dėl nepamirškite nevienas.

KOMITETAS.

I

labai
su-

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.

Nesveikos Moterys 
neprivalo dėti niekais tų skausmų, < 
dieglių, gėiimų. netikslumų ir ne- . 
sveikumų, kuriais jos taip dažnai ' 
serga. Nėra reikalo sirgti, ar turėti. I 
šitas kliūtis. Prašalink jas iš pat 
pradžios. Vartok gerai žinomą 
vaistą moterims ir merginoms, imk <

gevera’s
Regulator

•1°

(Severos Regulatoriją). Jis yra ( , 
puikum stiprintojo ir vaistu nuo 
moterų ligų. Jis veikia ramiai, grei- I > 
tai ir palengvina kaip bematai. Ja- , ( 
me nėra nieko kenksmingo sveika
tai. Kiekviena moteris turėtų jį I > 
išmėginti. Kaina $1.25 bcnkai. . . 
gaunamas visose aptiekoje.

W. F. SEVERĄ ,ęo. , 
CEDAR RA0IDS. fDWA

)•

1 • 
?;

> s 
$

is uieics parsi- 
Taipgi > isokios T 

Vaistus galite v 
J- y. (46)

., Louell. Mass.

SO. BOSTONO IR APIE- 
LINKIŲ LIETUVIAI.

GERIAUSIS LIETUVIS GRABO- 
RIUS.

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

Tek Haymarket 4154 
Gyvenimo Tek r Cambridge 6008.

DR. AL FIDERKIEUICZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slapiu ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST.. BOSTON. 
Room 215 ir 216.
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J 222 Sagamore St., I’ittsburgh, Pa.
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P. and A. Phone, 
McKees Rocks 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

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

GROSERNĖ IR BL'ČERNĖ. 
Bunu už Perkaibėtoją visokiuose 
reikaluose arba teismuose, 
teikiu visokias informacijas 
dyką. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS,

Su- 
už-.

(43)

tad pirmiau užeikite 
mane. Galite kreiptis 
klaust per telefoną.

I

Jeigu Jums reikės Aulomobiliaus 
i>ent kokiame reikale, tad atsiminkit, 
kad mes ant kiekvieno pareikalavimo 
galim pribūti. Automobilių galit 

uždarytą ar 
kuogeriausiai 

Todėl reikalui 
per

pribūti.
gaut kokį tik kas nori, 
atvirą. Patarnaujam 
ir skaitome pigiai.
esant kreipkitės ypatiškai arba 
telefoną.

P. J. AKLNEVTčIA, 
258 Broadway,

Telephone: So. Boston 381
Gyvenimo vieta: 7v2 E 5-th Str.,

į Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS
1 Fr. Matulaitis

GYDO VISOKIAS LIGAS 
PRITAIKO AKINIUS.I

Valandos:
! Nuo 1 iki 3 dieną.į Nuo 7 iki 9 vai

i< 419 BOYLSTON STR.
» Suite 419, 420 ir
<( Netoli didžiojo miesto knygyno, 

BOSTON, MASS.

vakare.

421,

Tek: 1525-M.
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BOSTON, M ASSJ
________ __  _ I

Teiephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyru ir motery ligas.
VALANDOS: 

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

netoli nuo Hanover st..

1 Dr. A. Montvid |
i) Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas, jį'
i) ---- tuIlkChicago,

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

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

Ncdėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.- _ -

Street,

.t 
f 

(

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

i
Į
I>
■

■
l

f Dr. L. J. PodderJ
Iš Petrogrado. j

:;S GYDO SLAPTAS VYRŲ IR j 
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 
? Telephone: Haymarket 3390.

j<c *XK]|0CCKMOlXt0l0t0l3*
ĄTel.: Richmond 2957-M. $
I

I
Dr. David W. Rosen!
Kalba

GYDO
i

__ j
įr I 

i
I

LIETUVYS DENTISTAS. )i)
$ VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną?;;

Nuo 2 iki 9 vak. '■?
NEDALIOMIS + 

17/iki 1 v. po pietų. 
Ofisas "Keleivio” name.

(ji 251 Broadway, tarpe C ir D Sts.įiį
2 SO. BOSTON, MASS.

>—įt—i.—'a—a——j—
I

j

|a.L. KAPOČIUS
(«

DAKTARAS

i/ 
V 
‘i* 

t 

i
321

-irl-

Lietuviškai, Lenkiškai ir T 
Rusiškai. į-

CHRONIŠKAS Ui SLAP-T T/ V,

i
&

TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

D R4I DENTISTAI
Kad supažindinti plačią visuo-

. jj menę su musų geru darbu ir tei- šh 
I -!- singu bei prieinamu patarvimu,

I

• .jj. b
4-y

29 4 TREMONT ST.

i-

t 
■f 
l'

kuris pasakys, kad jis skaityto
jas šio laikraščio, s 1 "
einamas sąlygas:
Auksiniai dantis 
PI ate dantįs ... 
Plombiravimas .
Estrakcija ........
Išvalymas ........

Didesni darbai
namų sąlygų po §1.00 sąvaitėj. 

International Deniai Co.
BOSTON

sekančias pri- I 
(4D * 

. ?3 ir brang. T 
. ,?5 ir brang.

50c-j
Ii ai

ant labai prici-

rlrl-šfe;

1 

iii 
......................................  J 

.nėjmio strėnų, kraujo vaiiinui, nuo uždegimo plau- jį) 
i
I 

(40> | 

BOSTON, MASS. J

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

ant 160 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- , 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusio reu
matizmo, nuo -nusilpi 
čiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime r.uo visokių slaptingų Ii- ; 
gu ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- i 
torų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- , 
sime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daktarus )>er telefoną už- ■ 
dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėėdyt pinigus, tad 
ateikite j APTIEKA 'po numeriu

100 SALĖM ST.,

7‘"
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Geriausia
Lietuviška

I

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

J. BERžELIONIS & CO
4 Haymarket Sq. kampas CroM Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq., 

BOSTON. MASS.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVĮ.”

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
INuo prakaitavimo kojų .. 

Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus, 
l'amoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo ___
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25e
50c
25c 
50c
20c
2ac

1.00
1.00
50c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadvay, Kampas c st. So. Bostt», flass.
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