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— -V • 7 •Sąjungininkai rūsčiai Bolševikai
grąsina Bolševikams paėmė Samarą

Sąvaites bėgiu anglai paėmė 
19,000 vokiečių nelaisvėn.

REIKALAUJA TUOJAUS 
ATSITEISTI Už KRATĄ 

AMBASADOJ IR UŽ
MUŠIMĄ ATAšĖS.

ANGLŲ AMBASADOJ A- 
REšTUOTA 40 ŽMONIŲ.

Kapitonas Cromie buvo So
vietų nužiūrėtas suokalbyje.

Stokholm. — Vienos agen-Grūmoja Sovieto nariams _
išskyrimu iš po įstatymų toros telegrama pauuoda is 

globos. Maskvos ”Pravdos” smul
kių žinių apie kratą anglų 

Anglijos valdžia nusiuntė ambasadoj, kurios pasekmėj 
bolševikų valdžiai Maskvoje buvo užmušti trįs kratikai ir 
telegramą, reikalaudama, anglų kapitonas Cromie. Ji 
tuojaus nubausti tuos žmo-, sako, kad ambasadoj buvo 
nes, kurie 31 rugpiučio buvo areštuota apie 40 žmonių, 
padarę angių ambasadoj Pe- kurių tarpe buvo ir kunigai- 
trograde kratą,laike kurios kštis Šakovski, kurį Sovietai 
buvo užmuštas kapitonas; skaito aršiausiu kontr-revo- 
Cromie, angių valdžios ata- iiucionierium.
se. . _ _

Protestuodama prieš tą Sovieto nuožvalgą, kad ang- 
kratą ir užmušimą npnėto ių ambasada veikė su prie- 
kapitono, Anglijos valdžia šingomis Sovietui partijo- 
sako:

„Petrograde ant Anglijos 
ambasados buvo j. 
nedoras užpuolimas; jos į- 
talpa buvo išpustyta ir su
naikinta; kapitonas Cromie, 
kuris bandė ją ginti, buvo 
nužudytas ir jo kūnas bar
bariškai sukoneveiktas.

„Mes reikalaujam kuo- 
greičiausia tatai atitaisyti 
ir kiekvieną kaltininką, ku
ris prie to nedoro darbo bu
vo prisidėjęs, tuojaus nu
bausti.

” Jeigu Rusijos sovietų 
valdžia nenorėtų duoti pilno 
užganėdinimo, arba jeigu 
toks prievartos darbas prieš 
Anglijos piliečius da sykį at
sikartotų, tai jo didybės val
džia laikys sovietų valdžią 
asmeniškai už tai atsakomy
bėje ir dės visas pastangas, 
kad visos civilizuotos tautos 
vaišintų juos (bolševikus. 
Rd. ) kai po išskirtus iš po į- 
statynių globos ir kad jiems 
niekur neliktų vietos prie
glaudai.

„Jus jau žinot iš p. Litvi- 
novo pranešimo, kad jo di
dybės valdžia buvo pasiren
gus daryti viską, kas tik ga
lima, kad oficialiai Anglijos 
ir-Rusijos sovietų valdžios 
atstovai kuogreičiausia ga
lėtų sugrįžti namo. Jo didy-; 
bės valdžia buvo davus gva- 
rantiją, kad kaip tik Angii-j 
jos oficialams bus leista iš
važiuot per rusų-finų sieną,, 
p. Litvinovas ir visi jo štabo 
nariai tuojaus gaus leidimą 
važiuot Rusijon.

"Dabar gi mes palvrėm 
kad “ “
buvo 
mas 
lijos ir Francuzijos pavaldi
nius tarp 18 ir 40 metų am
žiaus, ir kad Anglijos oficia- 
lai buvo areštuoti pasire
miant sufabrikuotais kalti
nimais, buk jie darę prieš 
sovietų valdžią suokalbį.

"Todėl jo didybės valdžia 
atrado reikalingu pastatyti 
p. Litvinovą ir jo Štabo, na
rius po areštu ir laikyti pa
tol, pakol nebus paiiuosuoti 
ir išleisti i>er finų sieną be

. Jau vien tik
jo tenai buvimas pateisinąs

padarytas £kj?s

t

mis.
Sovietas praneša, kad An- 

> atstovas Lockhart 
kreipėsi Į latvių kariumenės 
vadą, norėdamas užvesti su 
juo derybas prieš Sovietą. 
Latvių vadas pranešė apie 
tai Sovieto viršininkams ii 
šie patarė jam tas derybas 
užvesti. Toliaus jie paskelbė 
ir sumas pinigu, kurie buvo 
kontr-i evoliucioijierių išleis
ti arba skiriami išleidimui.

I

29 dieną rugpiučio 
paskelbtas Įsaky- 

areštuoti visus Ang-

le
is

Iš Washingtono praneša
ma, kad per Olandijos, Da
nijos, Švencarijos ir Norve
gijos pasiuntinius sąjungi
ninkai perspėję bolševikų 
valdžią Maskvoje, kad jeigu 
sulaikytiems sąjungininku 
atstovams bei misionieriams 
Rusijoj atsitiktų kas bloga, 
tai bolševikai bus laikomi už 
tai asmeniškai atsakomybė
je.

True translation filed with the post- True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on Sept. 
master at Boston, Mass., on Sept. • 11, 1918, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.
11, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

Bolševikai išardė
Sibiro geležinkelį.

Kazanė ir kiti miestai taipgi Iš Darbino pranešama, 
esą pavojuje. i kad Dauria apielinkėj, netoli PRIEŠAI LAIKOSI VISO-

; Mandžiurijos sienos, boiše- 
įvikų kariumenė traukdamo-
|si atgal išardė Sibiro gele- Sąjungininkai artinasi prie 
žinkelį. Vandens pristatv-. Cambrai, La Ferre ir St. 
mo Įtaisus taipgi esą sunai
kintos, todėl su vandeniu 
esą labai daug keblumo. Sa
koma, kad bolševikai trauk
damiesi ir šulinius užnuodi
ję.

AVashingtonas sako, kad iš 
Rusijos atėję nemalonių ži
nių. Generalis Amerikos 
konsulis Harris iš Irkutsko 
pranešė, kad boiševinų ka
riumenė atėmė iš čeko-sio- 
vakų Samarą prie Volgos. 
Samara yra beveik pusiau
kelėj tarp Maskvos ir Sibiro 
rubežiaus.

Konsulis sako, kad šitų ži
nių jisai gavęs neoficialiu 
keliu, bet jeigu tai esą teisy
bė, tai reiškią, kad Orenbur
gąs, Simbirskas, Kazanė 
ir* kiti svarbus miestai, ku
riuos turi užėmę čeko-slova- 
kai ir kitos priešingos bolše
vikams spėkos, taipgi esą di
deliam pavojuje. Su Orcn- 
burgu susinėsimo nesą jau

BOLŠEVIKAI GRĄSINA 
SĄJUNGININKAMS.

Anot Amsterdamo žinių, 
„Frankfurter Zeitung” ko
respondentas praneša iš 
Maskvos, buk Sovieto narys 
pasakęs, kad Rusijos valdžia 
ketina sąjungininkams pra
nešti, jog už kiekvieną toli- _ _______
mesnį pasikėsinimą ant Ru- nu0°3 rugsėjo.

i gyvasties Harris priduria, kad 25sijos valdininkų gyvasties Harris priduria, kad 25 
bus atsilyginama tokiu pat rugpiučio vice-konsulis Had- 
pasikėsinimu ant sujungi- ]ey telegrafavęs jam iš Sa
kų valdininkų jų pačių *ze- maros, jog bolševikų spėkos 
me^e- , . tenai labai auga ir tęsiasi

Korespondentas priduria, nuo Penzės net i šiaure už 
kad Sovieto rateliuose kąĮ^ Boiševikai ‘ turį
bama, jog paskutiniai pasi- daug artilerijos, kuri esanti 
vėsinimai ant augštų vyrų aptarnaujama vokiečių. Če- 
Rusijoj buvo organizuoti ko-slovaku spėkoms ginklu 
gen. Boriso Savinkovo. 1 stinga.

Sakoma, kad bolševikų 
spėkos Samaros fronte su
sideda daugiausia iš latvių, 
kurie pasiliko karščiausiais 

.... Lenino šalininkais, ir buvu- 
Anglijoj, sjų austrų ir vokiečių karė,-.

mėse.

kad Sovieto rateliuose kaįįjK.azanės.

ANGLIJ0S DARBININ- 
KALBA APIE 
TAIKĄ.

AMERIKOS LEGACI- 
JA PRIBUVO Iš RU

SIJOS STOKHOL
MĄ N.

Amerikos ir Italijos 
nacijos ant galo pribuvo 
Rusijos Stokholnian.

Frank Lee, kuris buvo 
Maskvoje Amerikos vice- 
konsu’liu, atvažiavęs pasakė 
korespondentams, kad bol-l džios, kad ji tuojaus užvestų 
ševikų valdžia visokiais bu-; taikos derybas, kaip tik prie- 

ar 
iš

I

70 MYLIŲ MUŠIS ORE.
Pereitoj subatoj anglų la

kūnai leidosi bombarduoti 
iš oro Mannheimą, dideli 
vokiečių išdirbystės centrą. 
Vokiečių orlaiviai norėjo pa
stoti jiems kelią.

Anglų lakūnai pasiryžo sa
vo tiksią pasiekti ir pasie
kė jį mušdamiesi su vokiečių 
orlaiviais visu keliu per 70 
mylių. Pasiekę tą miestą, 
angiai numetė du tonu bom
bų ir sugrįžo namo.

Grįžtant atgal, vokiečiai 
vėl juos persekiojo visu ke
liu per 70 mylių. Trįs vokie- 
čiuorlaiviaį buvo nušauti že
mėn. Angiai neteko keturių 
mašinų.

20,000 AMERIKOS SUŽEI
STŲ NEBUVO PA

SKELBTA.
Washington. — Generalio 

štabo viršininkas Peyton C. 
Francuzų ir anglų armijos i March išgėlė aikštėn, kad 

vis dar laužiasi per vokie- 1 Francuzijoj y ra -0.000 A- 
ir mušis siaučia • menkos kareivių sužeistų, 

deJapie kuriuos gen. Pershing 
į nebuvo karės departamen
tui pranešęs. Toks nepa
skelbtų nuostolių skaičius 
buvęs ki 20 rugpiučio.

Tie 20,000 nepaskelbtų ka
reivių esą lengvai sužeisti. 
Iš pat karės pradžios Per- 
shing reikalavo, kad tokie 
nebūtų skelbiami, ir su tuo 
buvo sutikta.

Paskelbtų Amerikos nuos
tolių iki 7 rugsėjo buvo 27,- 
175 vardai, o pridėjus 3,001 
jurininkų, išviso 30,174.

Pranešdamas, kad 20,000 
lengvai sužeistų buvo nepa
skelbta, gen. March sako, 
kad namie žmonės reikalau
ja pilnų žinių apie savo gi
mines Francuzijoj ir kad 
tiems teisingiems reikalavi
mams patenkinti esą daromi 
jau prisirengimai.

Sulvg naujo pauavadiji- 
rno gen. Pershing dabar 
siųs per pasiuntinius kas sa
vaitė po du raportu apie vi
sus Amerikos kariumenės 
nuostolius, pranešdamas net 
ir tokius atsitikimus, kur 
kareivis išbuvo ligonbutyje 
tik vieną dieną. Kuomet 
tokia pasiuntinių tarnystė 
pradės veikti, tai telegrafu 
Pershing raportuos tiktai a- 
pie užmuštus, prapuolusius 
ir mirusius, o apie sužeistus 
visai netelegrafuos. Rapor
tai su sužeistų vardais bus 
siunčiami per pasiuntinius 
į karės departamentą Wa- 
shingtone ir karės departa
mentas skelbs juos kartu su 
kitais nuostoliais.

MIS JIEGOMIS.

Quentino.
Francuzų ir anglų armijos i ^arcn įskėlė aiKsten, 

vis dar laužiasi nėr vokie-' Francuzijoj vra -0.000 
čių liniją 
Francuzijoj per kelias 
šimts mylių.

Nepaisydami biaurių orų, 
kurie iš dalies sulaikė mūšių 
smarkumą, feldmaršalo 
Haigo spėkos padarė svar
bių laimėjimų apie Cambrai 
ir St. Quentiną, kuomet to
liau i pietus francuzų pul
kai gula ant La Ferre ir La- 
ono.

Per pirmutinę rugsėjo są- 
vaitę Haigo kariumenė paė
mė daugiau kaip 19,000 vo
kiečių, daugybę kulkasvai- 
džių ir didelius sandėlius.

LENINO ŠOVĖJA NUŽU
DYTA.

Londonas. — Berlino ”Lo- 
kal Anzeiger” išspausdinę 
iš Maskvos žinią, kad Dera 
Kaplan, kuri peršovė Le
niną, 4 rugsėjo buvo nužu
dyta.

Po pasikėsinimo ant Leni
no gyvasties buvo areštuo
ta ir 26 angiai. Jeigu Leni
nas numirtų, visiems jiems 
gręsia sušaudymas.

Sulyg gautų jiereitoj ne
kėlioj Londone žinių, Leni
nas sveiksta.

Lenino vieton dabar likos 
paskirtas Leonas Kamene- 
vas, Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos pirmininkas. Ka- 
menevas yra Trockio švoge- 
ris, jo žmonos brolis.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
RUSŲ FRONTE GIE
DA MARSELIETĘ.

Iš Christijanijos (Norve
gijos sostinės) pranešama, 
kad sulyg gaunamų tenai iš 
Rusijos žinių, vokiečių ka- 
riumenėje Estonijoj prade
da rodytis jau sukilimo žen
klai. Keli šimtai kareivių 
iškėlę raudoną vėliavą ir 
giedoję Marselietę. Oficie- 
riai neturėję* jiegų, kad 
"tvarką” palaikius.

I

KAI

Derby mieste, _ _____ _  . __
dabar vra pramonės unijų belaisvių, žinia apie paėmi- 
suvažiavimas. ^uv^ia)?* mą Samaros primena Troc-. 
me buvo įnešta rezoliucija kio atsilankyma tame fronte i 
dėl centralių valstybių dar- ir j0 užreiškimą, kad bolše- 
bimnkų ir socialistų partijų' vįkų kariumenė tikrai nu
karęs tikslų. Rezoliucija veikg tenai čeki-slovakus ir 
rekalauja iš Anglijos val^ atidaryS europinei Rusijai

’ kelią prie Sibiro auruodų.
-

dais norėjusi jų išvažiavimą I šas, ar tai liuosu * noro 
užvilkti ir kad francuzų ir į priverstas. pasitrauks

r rancuzijos ir I 
sutiks steigti Internaciona
lą, kaipo tikriausią gvaran- 
tiją pasaulio taikai. Rezo
liucija taipgi reikalauja, kad' 
taikos derybose dalyvautų Jhan^ 
ir darbinuiKų atstovai. -pielinkėj buvo rusų apsupti, 

Rezoliucija buvusi prnm- dabar ištruko iš tų pavojin- 
ta didele oalsų didžiuma. ,rų sląstų

NUTEISTI I4V TV. V1RŠI- ; ekspedicijos, kuri tūlas lai- 
NINKAI JAU UŽDARYTI kas atgal buvo priėjus prie 

Obozersko miesto iš užpaka
lio. Kuomet juos visai apsu
po, amerikonai prasimušė 
sau kelią, bet suklimpo į gi
lias jielkes, iš kurių jie išbri
do tik po dviejų dienų.

i anglų konsulių ji da neišlei- 
dzianti.

Generalis Amerikos kon- 
i sulis pasilikęs da Maskvoje 
ir ketinąs būti tenai patol, 
pakol nebusią paiiuosuoti 
francuzų ir angių konsuliai.

Traukinis, kui's vežė minė
tas iegacijas ir 200 pabėgėlių 
iš Maskvos,2G rugpiučio Pet
rograde buvęs sulaikytas ir 
visi pasažieriai uždaryti ka
lėjiman, kur jie išsėdėję ke
turias dienas. Sėdėdami te
nai jie nuolatos girdėję gat
vėse sumišimus ir šaudymą.

Toliaus Lee sako, kad Ru
sijos žmonės labai užjaučiu 
čcko-slovakams. Bolševikų 

, galybė puolanti. Bandymas 
sudaryti didelę raudoną ar- 

’ miją nenusisekęs.

Į

Belgijos ir.
Į
I

RUSIJOS ŠIAURĖJ AME
RIKONAI IŠTRUKO Iš 

SLĄSTŲ.
Iš Archangelsko praneša

ma, kad būrys Amerikos ka
reivių, kurie su kitais sąjun
gininkais išėjo andai iš Ar-

pielinkėj buvo rusų apsupti.

UKRAINOS DVASlšKIJA 
STOVI Už MASKVĄ.

Ukrainos hetmanas Sko- 
ropadskis norėjo atskirti L- 
krainos bažnyčią nuo rusų 
stačiatikių bažnyčios, bet Ū- 
krainos dvasiškija tam pasi- 

. priešino. Dvasiškijos kon
gresas nutarė, kad bažny
čios reikalų centras turi pa
silikti Maskvoje.

į Amerikonai buvo dalis tos1 oVcTuarlizm mc 4-i.tne loi-l
t

Už LENINO ŽAIZDAS 
KALTINA S A JUNGI 

NINKUS.
Kuomet Petrograde ir 

i Maskvoje siautė prieš bur
žuaziją audra, bolševikų 
laikraščiai reikalavo už 
kiekviena užmušta bolševiką fc. * — *■l,(>00 buržuazijos galvų. Tie 
patįs laikraščiai atvirai sa
kė, kad pasikėsinimas ant 

_____.... ___T/enino ir Urit/.kio gyvas- 
jokių kliūčių Anglijos atsto- čių, tai anglų ir francuzų 
.vai.”____________________darbas.

KALĖJIMAN.
IWW. unijos sekretorius 

Hayvood ir 92 kitų tos or
ganizacijos nariu, kurie uz 
trukdymą karės buvo nutei
sti Chicagoje iki 20 metų 
kalėjiman, pereitoj subatoj 
jau tapo uždaryti federa- 
liam kalėjime Leavenwor- 
the.

Iš Chicagos į Leavenvvor- 
thą, Kan.. atgabeno’ juos 
specialiu traukiniu ir, atli
kus reikalingus formalu
mus, išskirstė po celes.

Haywoodas kramtė sau 
gumą ir išrodė visai lamus. 
Jisai pasakė, kad sprogusi 
dabar Chicagoj bomba jiems 
daug užkenkė, nes dėl tos 
bombos dabar pasiskubinę laikraščiai praneša, kad kū
juos uždaryti kalėjiman ir rėš lauke buvo užmuštas vo- 
netiavę progos parankos su- kiečių kunigaikštis Ferdi- 

1 suieškoti. nandas iš Hohenlohe.

AMERIKONAI SUSIVIE
NIJO SU JAPONAIS IR 

ČEKAIS.
Iš Vladivostoko praneša

ma, kad du batalionai ameri
konų prisidėjo prie japonų 
ir čevo-slovakų. Trečias ba
talionas saugoja geležinke
li tarp Vladivostoko ir NL 
kolsko.

KUNIGAIKŠTIS FERDI
NANDAS UŽMUŠTAS.
Atėję Londonan vokiečių

6.000,000,000 MARKIŲ' VO
KIETIJAI Už KONFIS

KUOTUS TUR- * 
TUS.

Anot Kopenhagos 
gautas tenai pusiau oficia- 
lis vokiečių organas ”Nord- 
deutsche Zeitung” prane
ša, kad Rusija sutikusi už
mokėt Vokietijai šešis bido
nus markių ($1,288,000,0)0) 
už vokiečių nuostolius, ko
kių jie turėjo dėl Rusijos re
voliucinio įstatymo apie tur
tų konfiskavimą. Vieną bi- 

jlioną markių iš tos sumos 
turės užmokėt bendrai U- 
kraina ir Finliandija.

i ___________ ’

I AMERIKONAI BOMBAR
DUOJA VOKIEČIŲ 

DRUTVIETĘ.
Amerikonų artilerija pra

dėjo smarkiai bombarduoti 
Petite Montagne, (iručiai 
fortifikuotą vokiečių kainą, 
kuris turi apie i50 j>e<ių aug 
šcio.

žinių,

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 
512 SUOKALBININKŲ.
Amsterdame gauta iš Pet

rogrado oficialių žinių, kad 
iki 9 rugsėjo bolševikai su
šaudė 512 kontrevoliucionie- 
rių, tų tarpe 10 dešiniųjų 
socialrevoliucionierių, kad 
atkeršijus už užmušimą Pet
rogrado Komisijos Kontre- 
voliucijai Slopinti pirminin-, 
ko Urickio.

Dėl pasikėsinimo ant Le
nino gyvasties Smolenske 
buvo sušaudyta 34 stambus 

.dvarininkai ir buvęs Mask- 
vis archimandritas Maka- 
nj-

I

I

1,500 SLEKERIŲ NUSIŲS
TA KEMPišN.

Iš suimtų New Yorke vy
rų 1,500 atrasta tikrų sieke
lių ir tuojaus juos nusiųsta 
kempėm Dar 15,000 tyrinė
jama. Iš viso išegzaminuo
ta 60.187 žmonės.

i

l)EL AMERIKONŲ UŽ
DARĖ PARYŽIAUS 

LAIKRAŠTĮ.
Paryžiaus socialistų vaka

rinis laikraštis "UHeure” li
kos suspenduotas ant 24 va
landų. "Figaro” ir kiti laik
raščiai sako, kad jį uždarę 
amerikonų gene raliam šta
bui reikalaujant.

SĄŽININGAS KARĖS 
PRIEŠININKAS 
GAVO 15 METŲ 

KALĖJIMO.
Pereitoj savaitėj Devens 

kempėj likos nuteistas 15 
metų prie sunkių darbų 
Alfred Buzzi iš Worcesterio, 
kuris atsisakė klausyti ko
mandos, užreikšdamas, kad 
jis esąs „sąžiningas karės 
priešininkas." Jis buvo gi
męs Italijoj.

Viktoras Kuleša iš Torrin- 
gton, Conn., likos nuteistas 
3 metams prie sunkių darbų. 
Jisai atsisakė pasirašyti, 
kad priima kareivio unifor
mą, nors pirma priimdamas 
blanketus jisai buvo pasi
rašęs.

Kareivis William Begga- 
ne laike pietų pareitoj suba
toj pabėgo nuo sargų. Jisai 
buvo nuteistas šešiems mė
nesiams kalėjiman uz išva- 
žaivimą be leidinio.

JAPONAI VERŽIASI
Iš Vladivostoko praneša

ma, kad Sibire japonai užė
mė Chabarovkos ir Krasno
jarsko miestus.
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D APŽVALGA 0
True translation filed with the post- 
master at Boston, .'*lass., on Sept. 
11. l‘J18, as reųuired by the Act of
October «. 1M7.

NEAPGALVOTAS DAR
BAS.

Mes gavom iš Washingto- 
no rezoliuciją, kurioj daro
ma sumanymas tverti lietu- 
tuviu kariumenę Amerikoj. 
1‘asiklausykit, kaip moti- 
vuojama tokios kariumenės 
reikalingumas (rašybos re
zoliucijoj netaisom):

"Kadangi f * .
rikos Valstijos kariauja prieš 
Vokietijos Imperatorišką Val
džią, besistengiančią pavergti 
Lietuvą ir galutinai viso pa
saulio tautas;

"Kadangi Vokietijos valdžia 
viešai ir neovejotinai išreiškė 
norą pavergti ekonominiai ir 
valdyti politiniai Lietuvą, ant- 
metant jai kareivijos, muito, 
piniginės, gelžkelių, sutartys ir 
Vokietijos skolos;

"Kadangi lietuvių tauta dau
geliuose atvejuose ir seimuose 
parodė, kad lietuvių tautos va
lia yra siekti pilnos politinės ir 
ekinominės nepriklausimybės 
Lietuvai;

"Kandangi Vokietijos Val
džia savo padarytais žygiais 
mindo lietuvių tautos valią;

"Kadangi visišką Lietuvai 
nepriklausomybę užtikrinti te
gali alijantų pergalė;

"Kadangi tai pergalei atsie
kti reikalinga yra visų už lais
vę bekovojančių tautų, taigi 
ir lietuviu, pajiegu įtempi
mas;

"Kadangi Suvienytos Ame
rikos Valstijos savo pavyzdžiu 
santikiuose su kitomis tauto
mis duoda vilties materiaiės ir 
moralės paramos lietuvių ka- 
riumenei suorganizuoti ir iš
laikyti, kuri butų panaudota 
kovai prieš Vokietiją už Lietu
vos laisvę, kuri galutinai už
tvirtintų lieturiu tautos vie
nybę su ali.iantais ir kuri butų 
garantija Lietuvos nepriklau
somybei ir laisvei; —

"Taigi Amerikos Lietuvių 
Taryba ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė Taryba išsamiai lie
tuvių tautos reikalus apsvars
čius, atranda -----«

”1. Kad lietuvių tautos lai
svė, gv^^ybė ir Lietuvos valsty
bės pamatai yra pavojuje;

"2. Kad Lietuvos laisvę ir 
gj'vybę apginti tėra vienatinis 
tikras ' būdas 
beturiu kariumenė kovai 
Vokietija —

"Taigi abi Tarybos, pilnai 
savo atsakomybę jausdamos 
prieš lietuvių tautą ir riša pa
sauli. nutarė šaukti i Vytauto 
ir Gedimino dvasios paveldėjus 
dirbti visu sielos intempimu 
lietuvių kariumenę organizuo
jant, kas tik gali stoti, kaip tik 
progos bus sudalyta, po Ame
rikos ir Lietuvos vėliavomis 
Lietuvos laisvę vaduoti, už jos 
garbę ir šviesią ateitį kovoti.

"Amerikos Lietuvių Taryba.
"Amerikos Lietuvių

Tautinė Taryba.’’
Nors po rezoliucija pasi

rašo net dvi, „tarybos,“ bet 
veikiausia tai yra tik dviejų 
žmonių darbas, būtent d-ro 
šliupo ir Ščesnulio.

Taigi mes norime tų žmo
nių paklausti, kas juos įga
liojo daryti tokius sumany
mus nepasiteiravus, ką apie 
tai mano pati musų visuo
menė?

Mes girdėjom, kad šliupas 
su Ščesnuliu 30 rugpiučio 
iau kalbėjo tuo reikalu ir su 
Suvienytų Valstijų valdžios 
atstovais. Jiedu tikrinę vy
riausybei, kad iš lietuvių ga
lima sudaryti didelę armiją, 
kurią galima butų pasiųsti 
Sibiran kartu su čeko-slova- 
kais kariaut. į

Mums rodos, kad ponas, 
šliupas su ščesnuliu daro la-' 
bai neatsargų žingsnį.

Visų pirma, jiedu gali la
bai suvadžioti šios šalies val
džią, tikrindami jai, kad iš

kuomet ji ir bolševikams už
uojautą reiškė, o kiek vėliaus 
akmenimis į juos svaidė.

"Nenuostebu, kad tokiu vei
klumu labai neužganėdinti 
daugiau protaujanti, pažan
gesnieji tautininkai, ir dėlto 
nuolatos girdisi protestai prieš 
Tautinę Tarybą iš pačiu tauti
ninkų tarpo.*’
Taip kalba apie tautinin

kus laikraštis, kuris ir pats

lietuvių galima sudaryti di
delę armiją, kuomet ištik- 
rųjų tokios armijos sudary
ti nebūtų iš ko.

Toliaus, jiedu įžeidžia lie
tuvių vi^iomenę, nes visai kus laikraštis, Kuris ir pat 
jos nesiklausę, lyg kokie ca- Į prie tos partijos priklauso, 
rai. nori traukti ją karėn.

Lietuvių tauta, kaipo to
kia, iki šiol buvo neutralė. 
Jeigu lietuviai kariavo ru
sų ar vokiečių armijose, tai

__ ’’; (jie kariavo ne kaipo lietu-!
Suvienytos Ame-^viai, bet kaipo Rusijos ar 

Vokietijos valdiniai. Jeigu 
i šiandien musų žmonės ka-

F
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riauja po Suvienytų Valsti-
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organizuota
su

jų vėliava, tai jie kariauja 
kaipo šios šalies piliečiai. 
Savo vardu lietuviai da ne
kariavo.

Kokiems tad galams po
nas šliupas su šč^nuliu 
nori tverti lietuvių “armiją“ 
ir vesti karę savo vardu?

Jiedu sako,kad reikia prieš 
Vokietijos valdžią kariauti.

Jeigu tai]), tai juk geriau
sia prisidėti prie Suvienytų 
Valstijų armijos. Ir dabar 
ton armijon bus užregis
truoti veik viri lietuviai. 
Kiekvienam bus proga išva
žiuot Francuzijon. Valdžia 
su mielu noru paims net ir 
nepiliečius, jeigu tik jie to 
nori. Ir čia jiems nereikės 
rūpintis nei apie maistą, nei 
apie ginklus, — Dėdė Shmas 
pristatys visko.

Tai kokiems gi galams or
ganizuoti atskirą kariume- 
nę ir rūpintis jos užlaikymu, 
apginklarimu ir mokinimu?

Pagalios, kokią gi spėką 
galima sutverti iš Amerikos 
lietuvių, kurių visi tinkami 
vyrai bus jau pašaukti šios 
šalies kariumenėn? Jeigu 
ir atsirastų kokie penki de- 
sėtkai liuosų nuo drafto vy
rų, tai juk sarmata butų su 
tokia “armija” ir svietui pa
sirodyti.

Taigi ponas Šliupas su 
Ščesnuliu dirba neapgalvotą 
darbą.

TAUHN1NKAI KRITI
KUOJA SAVO TARY

BOS TAKTIKĄ.
Mes jau rašėm,.kad tauti

ninkų Taryba davė klerika
lų delegatams mandatą kal
bėti Europoje “vidurinės 
srovės“ vardu. ‘“Amerikos 
Lietuvis“ dabar sako, kad 
kairiems tautininkams toks 
susibičiuoliavimas su kleri
kalais nepatikęs ir jų prispi
rta Taryba turėjo savo klai
dą “taisyti.“ Tuo tikslu j" 
vėl turėjo vienam kotelyje 
(o kaipgi!) pasikalbėjimą su 
klerikalu delegatais, kurie 
išvažiuoja Europon "vykin
ti Amerikos lietuvių politini 
programą,” ir. išklausus jų 
„iškilmingų pasižadėjimų,“ 
padarė šitokį nutarimą: 

”Męs, A. L. T. Taryba, 
reiškiame iižiio.jautą šitos 
tegacijos darbams lietuvių 
litikos reikalais tuomi suprati
mu. kad minėta delegacija pa
dės visas savo pastangas sie
kimui musų idealų, būtent Ne- 
priguim ingos demokratiškos
Lietuvos respublikos.”
šituose tautininkų Tary

bos manevruose „Amerikos 
Lietuvis" mato didžiausi ne
taktą. Jis sako:

"Nenorėdami nusižeminti, 
sentautininkių taryba nepa

norėjo pirmos rezoliucijos at
šaukti. vien atrado labiau pri
derančiu išnešti 2-rą rezoliuci
ją, manydami, kąd tuom pat 
nupuls pirmiau išnešta aoejo- 
tinos vertės rezoliucija. Bet 
dabar atrodo, kad musų tauti
ninkai ne tik ingaliojo nuo sa
vęs klerikalų atstovus, bet po-, 
draug rado reikalingu ir išreik
šti jiems užuojautą.

"Toks nenuoseklumas tauti
nei Tarybai nepirmiena. Ne
turėdama savistovios taktikos, 
ji nuolatos puldinėja tai vie
nur. tai kitur, kad savo veiki
mą palaikius. Buvo laikai,

torijos rankvedėiis yra Trano f 
(25c). 1
apC&švti labai aiškiai 
traukiančiai. Lietuviu 
bos galima pasimokinti 
Trumpos Lietuviu Kalbos Gra
matikos (35c.). Koresponden
tams. visokių draugijų rašti
ninkams ir kitiems, 
prisieina daugiau rašinėti, o 
ypač į laikraščius bu spaustu
ves, privalo pasimokinti lietu-; 
nu rašybos. Retas iš lietuvių! 
yra keliavęs po Lietuvą ir to 
del mažai apie ja žino. Todėl 
labai patartina tokiems įsitai
syti knygelę vardu Trumpas 
Lietuvos aprašymas (20c.) su 
daugeliu paveikslų.”
Čia yra keli atskiri daly

kai, bet visi suvelti į vieną 
paragrafą. Tas parodo, 
kad ir patiems “Darbinin
ko” redaktoriams da reikia

T“—“•
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Apie Liet Darbininką Literatams Draogąą jir pa- į 
rašy-' i

L LI y
i Kaip Draugija atsirado?

Rugpiučio mėnesyj 1915 
kuriems metuose keliolika Brooklyno I a ____ _ _ • Mr _

MOKINA KITUS, O PA
TĮS NEMOKA.

So. Bostono „Darbinin
kas” ragina savo skaityto
jus mokintis rašybos, bet 
pats jos nemoka. Pavyz
džiui, jis rašo:

"Tolinu sni darbininko žing
sniai moksle yra tai rukundai. 
Lietuvos istorija, gramati-; 
ka ir Lietuvos geografija. Ko-D’^Šybos taisyklių pasimo
kančių galima prasilavinti iš j 
knygelės •Pradinė Aritmetika 
(25c.) arba didesnės knygelės 
Aritmetika (25c.). Pirmoji* 
taikyta vaikams, betriiks tari; 
suaugusiai. kurs nei kiek .ie- 
apsipažinęs su rokundais.- Ant
roji apima visą aritmetiką, bet 
rankvedys nenusisekęs — ra
šyba senoviška, raidės labai 
smulkios. Tas,. kurs moka

kinti.

„DARBAS“ PASIRODĖ.
Gavome pirmutini numeri 

“Darbo.” Tai yra oficialis 
lietuvių rubsiuvių organas, 
leidžiamas jiems Amalga- 
inated Clothing Workers li
nijos, Chieago j.

Laikraštis ketina eiti kas 
, sąvaitė. Redaguoja ji d. Kl.

šiek tiek angliškai, lai griebia Jurgelionis. Pirmas nume
si bile kokio angliško rankve- rjg veik visas pašvęstas 
dėlio. Geriausios Lietuvos is- kriaučių reikalams.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on Sept. 
ii, 1918, as recuired by the Act ofOctober 6, 1917.

NEW YORKE SUIRTA 50,000 VYRŲ.
MASHINGTONE KILO 

DIDELIS TRIUKŠ
MAS.

iž
de- 
po-

toriaus ir iždininko, bei kny- 
giaus.

Centro komitetas prižiūri 
visas knygas ir veda tisus 
draugijos reikalus. Nuc 
centro komiteto veikimo pri
klauso D-jos gerovė, todėl 
reikia rūpintis kad centro 
komitetan visuomet butų iš
renkami atsakanti žmonės.

Be centro komiteto, ren
kama da Literatūros Komi' 
tetas iš 3 narių. Literatū
ros Komitetas prižiūri kny
gų leidimą.

Jeigu centro komitetas, 
iiteraturos komitetas ar ku
ri bent draugijos kuopa su
mano ką nors naujo, kokį- 
aors naują įnešimą draugi
jos labui, tuomet visi drau
gijos nariai dalyvauja svar
stymuose. Jeigu bėgyje 60 
iienų įnešimas būna parem
tas, tuomet jis eina visuoti
nam nubalsavimui. Jeigu 
didžiuma draugijos narių 
priima jį. tuomet sumany
mas pavirsta įstatymu.

Taigi, kaip matote, drau
gijos reikalus tvarko patįs 
draugijos nariai. Draugijos 
bujojimas, vadinasi, pri- 
dauso nuo kiekvieno jos na
rio.

Visi privalo dirbti.
. Nėra lengvesnio daikto, 
taip įsteigti kuopa lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos tenai, kur kuopos 
ia nėra.

Jeigu jūsų miestelyje gy
vena bent keliolika lietuviš
kų šeimynų, tai jau leng
viausias darbas prikalbint 
juos prisidėt prie kuopos, 
luopa turi susidėt bent iš 5

mirštu, nėsa tai duos musų 
draugijai progos pašelpti 
tuos mokslan einančius jau
nuolius, kurie galės išeiti ge
rais darbininkų klesos drau
gais.

$1.50 vertės knyga už 75c.
Kaip augščiau buvo minė

ta, šįmet L. D. L. D. išleis 
knygą „Socializmo Istorija 
Suvienytose V alstijose.” 
Kada šita knyga išeis iŠ 
spaudos, jos kaina bus $1.50, 
bet Draugijos nariai gaus ją 
iž metinę mokestį — 75 cen
tus. Reiškia, vienu ypu 
Draugija atsilygins savo na
riams net dvigubai. Taigi 
šįmet puiki priga pritrau
kimui prie jos daugiau na
riu. Pasidarbuokit. drau
gai ! Kalbinki! darbininkus 
urie L. I). L. D. kuopų, o 
kur jų nėra, tverkit naujas.

Seniaus tokių kuopų, kaip 
So. Bostono arba Brooklyno, 
kur randasi daug inteligen
tų ir prakalbininkų, raginti 
orie veikimo visai nereikė
davo. Jos kitoms buvo pa
vyzdžiu. Bet dabar tos pa
garsėjusios kuopos taip ap
sileido, kad jau tokios nedi
delės kolonijos, kaip Marl- 
boro, Mass., 99 kuopa pra
lenkė 2-rą kuopą So. Bosto
ne.

Palauksime ir pažiūrėsi
me, — nejaugi So. Bostono 
iraugai ir toliaus bus taip 
apsileidę ir atšalę nuo ap- 
švietos darbo.
Kuopų nariams pranešimas.

Prieš pirmą rugsėjo kuo
poms ir pavieniams nariams 
tapo _ išsiuntinėtos Centro 
Valdybos nominacijai blan- 
kos. Nariai ir kuopos turi 
išpildyt tas blankas ir su
grąžinti Centro sekretoriui 
nevėliau kaip 26 spalių šių 
metų. Vėliaus sugrąžintos 
blankos nebus prie balsavi
mo priskaitytos.

Geistina butų, kad kuopų 
valdybos pasistengtų sušau
kti nominacijoms kuoskait- 
lingiausius susirinkimus ir 
juose nuodugniai apkalbėtų 
nominuojamų draugų tinka
mumą. Mat reikia atsimin
ti, kad nuo Centro Valdybos 
veikluino priklauso visos or
ganizacijos bujojimas. Todėl 
reikia nominuoti tokius 
draugus, kurie veiktų orga
nizacijos labui su pasišven
timu ir žinotų kaip veikti.

K. Steponavičius, 
LDLD. Sekretorius.

draugų susiėję "Laisvės” re
dakcijoj, įsteigė pirmą kuo- 

ipą Lietuvių Darbininkų Li- 
! teraturos Draugijos. Kaip 
■tiktai pasklido gandas po 
plačią Ameriką apie naujos 
draugijos įsikūrimą, taip 
beregint pradėjo tveri iŠ jos 
kuopos lietuvių apgyventose 
kolonijose ir koionijėlėse. 
Draugija smarkiai tarpo. 
Darbininkai rodė jai didelę 
simpatiją ir pritarimą.

Kuopos dygo kaip grybai 
po lietaus. Net tolimoj Ar
gentinoj bei Kanadoj pradė
jo kurtis kuopų.

Praslinkus trims metams 
L. D. L. D. turėjo jau 105 
kuopas, kuriose buvo suvirs 
apie 4,000 darbininkų ir dar
bininkių.*

Tas spartus draugijos au
gimas pirmaisiais metais, 
žinoma, tęsis ir toliau. Juo 
labiau darbininkai šviesis. 
juo labiau jie pradės supras
ti savo reikalus, tuo labiau 
augs ši draugija. Kada pa
sibaigs ši didžioji karė, Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija veikiausia pra
dės veikti Lietuvoj ir Rusi
joj. Tuomet jos spėka da la
biau išaugs, jos vardas da la
biau pasklįs žmonėse.

Šiuomi tarpu draugija tu
ri savo kuopų sekamose A- 
merikos valstijose: New- 
York, New Jersey, Pennsyl- 
vania, Maryland, Connecti- 
eutt, Massachusetts, New- 
Hampshire, Vermont, Mai
ne, Ohio? Vvest Virginia, In
diana. Minnesota, Wiscon-Į 
sin, Missouri, Nebraska, lo-i Metinė nario mokes-
wa; Michigan, Califomia ir Uis tik 75c., už kuriuos narys

v •

ko neareštavo.
Brooklyno ir Oueens dist- 

riktuose areštuota 10,000, o 
Bronxe daugiau kaip 2,200. 
Apie 8,000 buvo suimta Jer- 
sey City’je, 2.000 Hobokene 
ir 1,500 Passaic’e.

Sakoma, kad pakol visus 
išegzaminuos. suimti žmo
nės turės išbūti nelaisvėj ke
lias dienas, vis viena ar jie 
kalti, ar ne.

Apskaitoma, kad pirmą 
dieną išviso* buvo sulaikyta 
ir išklausinėta apie 60,000 
vyrų tarp 21 ir 31 metų am
žiaus. Šimtai žmonių buvo 
suimta prie teatrų ir kruta- 
mujų paveikslų. Daug are
štuota žmonių iš kitų mies
tų.

Drafto direktorius Dovi- 
das Asch pasakė, kad New- 
Yorkas yra didžiausis ”sle- 
kerių centras Amerikoj.” 

'Žmonės, kurie slapstosi nuo 
kariumenės, susirinkę tenai 
iš visos šalies.
Senatoriai protestuoja prieš 
urminį žmonių areštavimą.

Senato militarinio komite
to pirmininkas Cnamberlain 
pakėlė senate protestą prieš 
tokius neautorizuotus masi
nius areštus. Jam pritarė 
New Yorko senatorius Cal- 
der, Californijos senatorius 
Johnson, Illinois senatorius 
Sherman ir kiliatas kitų. 
Republikonų lyderis Lodge

I

Senatoriai sako, kad tokio 
terorizmo galima tikė

tis tiktai Vokietijoj.
Prezidentas M ilsonas pa

reikalavo, kad generalis 
prokuroras Gregory prista
tytų jam pilną raportą apie 
“slekerių medžioklę” New- 
Yorke, per kurią pereitoj 
savaitėj su pagalba kareivių 
r jurininkų buvo areštuota 
arti 50,000 žmonių vien tik 
ant nužiūrėjimo, kad jie gali 
būti „slekeriai.”

Kokiam tikslui preziden
tas to raporto pareikalavo, 
nebuvo paaiškinta, bet jis 
iepė jį pristatyti tuojaus po 
to, kaip dėl tos „medžiok- 
ės” senate kilo didelis triu
kšmas ir republikonų sena
torius Smooth iš Uta’n pa
siūlė rezoliuciją, reikalau
jančią, kad Senato militarė, 
komisija susektų, kas įsakė' 
‘medžioklei“ vartoti tai ka-l 
reivius ir jurininkus.

Šitai „medžioklei” vado
vavo justicijos departamen- 
:o žmonės, už kuriuos atsa
ko esamojo prie to departa
mento tyrinėjimų biuro še
fas A. Bruce Bielaski.

Dalyvavę joj taipgi laivy
no oficieriai ir daug kitų ka
reivių, bet kas jiems davė 
teisę vartoti šituose ažpuoli-jj^k^kad rtšuomenT ta
utuose kareivius ir junnin-^ žinot kaltininkus, kurie 
kus. tai neskelbiama.. lDanaudojo tokiam darbui

Is viso šitoj medžiokle) kariumene.
dalyvavo apie 2o,000 karei- ^„,^5 ėhamberlain 
vių junnmkų, polKmanų ir|sak ka(t s)ekerjai kurj 
kitokių valdžios agentų. Perijisai nekenčiųs, turėtu būt 
pirmų dieną 3 rugsėjo, *>; gaudomi legSiu ir ranuu bu- 
vidurnakcio New Yorke ir &a|js; K
aplinkiniuose miestuose jie toleruoti tokios 
sųeme išviso apie 30,000 nu- kad del keli kaltinink bul 
žiūrėtų slekenų^ ‘Y- tų areštuojami tūkstančiai 
nnėjimas parodęs, kaėI tlk-;nekaltų kai tai da.
nj stekenu tarp areštuotų bar bavo NewYorkkrų
žmonių esą vos tik tai pen
ki nuošimčiai.

Tarp 10,000 ir 12,000 su
imtų vyrų uždaryta arsena-'

Senatorius Johnson pasa
kė, kad valdžia tuo budu sė- 

ija terorizmą, ir reikalavo, 
le, užkimštos visos policijos e e Jf*
nuovados ir privaryta pilni v ’mokvklu kiemai, kur ares-|kaP 
tvotieji laikyto po sargyba.

; bet ne tokioj respublikoj, 
rienvtos Valstijos.

Net ligonius krėtė.
Slaptoji policija su buriu kaip Suvienytos Valstijos, 

jurininkų įsiveržė net į Bei-1 Po to triukšmo medžioklė 
levue Hospitalį ir tenai darė ant „slekerių” New Yorke 
kratas privačiuose ligonių ir aplinkiniuose miestuose 
kambariuose, egzaminuo- likos atšaukta 5 rugsėjo na- 
dami netiktai daktarus ir ktį. Sakoma, kad ji turėjo 
nurses, bet ir ligonius, nors trauktis daugiau kaip tris 
nieko tenai nesurado ir nie-'dienas.

gauna tų metų leidinius.
Jeigu kas-nors delei laiko 

stokos negalėtų ateiti į įm
ingą. tai nėr ištikimą žmo

gų lai perduoda savo metinę 
mokestį ir laukia jam prigu- 
inčių knygų.
Tenai, kur jau kuopos gy

vuoja, kiekvienas narys turi 
rūpintis, kad jos augtų na
rių skaičium. Pasitikę bile 
žmogų, kuris yra Socialis- 

- , . . . . tams prielankus, arba gero
žinojimo rvbas i^inose^ mo- ‘ velija. socializmui, kalbinki- 

gų is dailiosios literatūros ir jejgU jisai sakvtusi neturįs 
laiko ateit į mitingą, tai gau
bite nuo jo mokestį ir pri
suokite kuopos sekretoriui, 

žodžiu tariant, nepraleis- 
jkite progos nepakalbinę ge- 
į :’O žmogaus prisidėt prie 
Į draugijos.
i Jeigu nugirsite, kad ko- 
: kiame-nors miestelyje gali- 
!ma sutvert L. D. ll D. kuo- 
oą, tai mėginkite ten nuva
žiuoti, o jeigu negalėsite, tai 
bent gaukite tenykščių lie
tuvių adresų ir priduokite 
centro sekretoriui.

Jeigu turėtumėte kokius- 
nors neaiškumus, ar kas- 
nors butų jums nesupranta
ma, tai rašykite centro sek
retoriui, o jisai tuoj duos 
atsakymą.
L. D. L. D. Centro Komiteto 

narių adresai (1918m.) 
Pirmininkas, A. Žolynas, 

8 Merchant PI., Nevark, 
N. J.

Sekretorius, K. Steponavi
čius. P. O. BOx 17, Cliffside, 
N. J.

Kasierius. K. Liutkus, 131 
Grand st., Brooklyn, N. Y. 
Moksleivių šelpimo Fondas.

L. D. L. D. nariai yra nu
tarę įsteigti prie savo drau
gijos Moksleivių šelpimo 
Fondą.

Joks narys nėra verčia
mas mokėti priverstinas 
duokles į M. Š. Fondą. Na
riai moka į tą fondą tik iš 
liuosos valios.

Geistina, kad kiekvienas 
narys šiek-tiek prisidėtų su 
savo auka prie to fondo. Gei
stina, kad ir kuopos jo neuž-

Illinois.
Draugijos tikslas.

Vyriausias draugijos tiks
las — knygų leidimas. Drau
gijos konstitucija apie tai 
sako: “L. D. L D. stato sa-į 
vo tikslu leidimą tokių ras-; 
tų, kurie keltų darbininkų ’ 
miniose klesinę sąmonę, au-- 
kietų darbininkuose socialis-1 
tini susipratimą, solidaru-' 
mą ir šiaip jau praplėstų jų

kslo šakose. Leisdama kny-.te j j pristoti prie draugijos.

Įvairių mokslo šakų, ši drau
gija betgi labiausia rūpin
sis leisti raštus gvildenan
čius darbininkų klausimą vi
same jo apimyje, bei rastus, 
rišančius mokslinio socializ
mo teorijos ir praktikos 
klausimuose.”

Eidama prie to tikslo L. 
D. L. D. jau išleido sekamas: 

'knygas:
1916 metais — ”Karė — 

Ko Dėlei?”
1917 metais — “Jono Bi

liūno gyvenimas ir darbai;“ 
„Ant rytojaus po socialės 
revoliucijos.”

1918 metais ši draugija iš
leis didelį veikalą: “Socializ
mo Istorija Suvienytose Val
stijose.”

Kiekvienas draugijos na
rys. pasimokėjęs metinę mo
kestį, gauna visus draugijos 
leidinius.

Tuo budu, draugija jau tu
ri gražią pradžią. Vis la
biau beaugdama į plotį, ji 
pajiegs da daugiau nuveikti 
knvgi] leidimo srityje.

r

Demokratinė vaHymosi 
tvariai.

L D. L. D. valdo ne kokia- 
nors spėka iš viršaus, bet 
patįs nariai. Jie sulyg di
džiumos balsų principo, išsi
dirba sau įstatymus (konsti
tuciją), daro įstatymuose 
permainas ir, jeigu reikia, 
leidžia naujus įstatymus.

Kiekvienų metų pabaigoj 
draugijos nariai išsirenka 
sekantiems metams draugi
jos centro komitetą, suside
dantį iš pirmininko, sekre-

I PASTABELES ! 
i______________ J

„Laisvės” Zigzagų auto
rius mėgina pašiepti mane, 
kad aš buk sulyginęs ”Smel- 
storių su Kautskiu mokshi- 
me.” Manau, kad jei tik jis 
nezigzaguos, bet nuosakiai 
pagalvos, išaiškins sau ir ši
tą mano analogišką sulygi
nimą Zigzagų rašyt o j aus su 
Grikštu. Zigzagų rašyto- 
jaus mokslumas su Grikšto 
mokslumu nesulyginamas, 
o bet protavimo būdas pas 
juodu vienodas.

J. P. Raulinaitis.

J. Stilsonas užreiškė, kad 
jis “su tokiais žmonėmis,” 
kaip Grigaitis, niekad nesi- 
taikvs, nes Grigaitis LSS. 
IX suvažiavimo nutarimus 
išaręs ir išakėjęs.

Well, kas arė, akėjo ir sė
jo, tam ir darbo vaisiai pri
klauso. Stilsonas tai žino, 
kad jis dirvą tik varpučiu 
užleido: IX suvažiavimas 
nutarė ir referendumas už
tvirtino, kad Pild. Komite
tas susidėtų iš septynių na
riuko centro sekretorius no
minuoti kuopoms įsakė tik 
penkis. Aišku, kad jis nu
tarimų nė aria, nei akėja, 
tik bolševikiškai sijoja.

Menševikas.
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Kas nieko neveikia 
To niekas nopeilda AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

PH1LADELPHIA, PA.
Katalikų viešame susirin

kime.
Rugpiučio 31 dieną šiauri

nėj miesto dalyj, vadina
moj Richmondu, buvo vietos 
klerikalų Tautos Fondo sky
riaus surengtos prakalbos. 
Prakalbų paskelbime buvo 
paskelbta, kad kalbės tris 
kalbėtojai: vienas kunigas, 
"Garso" redaktorius L. Ši
mutis ir "advokatas” Česnu- 
liukas.

Susirinko katalikai ir keli 
šiaip-jau žingeidaujantįs. 
Ant pagrindų pasirodė 
"kalbėtojas” dvas. tėvelis. 
Tuoj susirinkusiems pasiro
dė, kad "kalbėtojas” per
daug ”ant drąsos” paėmė ir 
dėlto negali" ant kojų pasto
vėti ir liežuvio burnoj ap-

DUQUESNE, PA. 
Atsakymas "Darbininko” 

korespondentui.
Tūlas klerikalas iš Duąue- 

sne. pasivadinęs "darbinin
ku,” matomai būdamas to
kiu pat darbininku, kaip ir 
klerikališkas jų laikraštis 
"Darbininkas,’’ šmeižia so- 

tokių nesąmonių pasakoti?, djeną> fia blevy’zg0j0‘ cicili. 
Antras toks pat kvailas kas, dergė vyčius, niekino L. 

pasigyrimas, tai tas, kad j J). S. užpuolė ant ’Darbinin- 
girdi. didžiausi musų (su- ko’ už tai, kad jis nekurs- 
prask klerikalų) priešai iau sto darbininku prie streiko”

tuvius iš Amerikos armijos, 
atskirsime iš lenkų ir Rusi
jos bolševikų ir padarysime 
stiprią, galingą armiją po 
lietuvišką vėliavą. Mes nu
važiuosime į Lietuvą ir iš
vysime iš tenai visus bol
ševikus..." Lenkų čia jau ne
suminėjo. Argi išmintingas 
ir rimtas žmogus galėtų ši-

ginantis išnaudotojų ir dar- LAVVRENCE, MASS. 
bininkų prispaudėjų viešpa- Valdžia konfiskavo "tautiš- 
tavimą, tame kapitalizmo 
ramstyje ”Dar-ke” šaukia,! 
kad visiems padoriems žmo-i 
nėms— tokiems doriems į 
kaip jis pats — reikia šalin
tis nuo to bedievio ciciliko.
Aš sakyčiau, kad ištikrųjų* 
visiems protaujantiems dar-; 
bininkams reikia šalintis 
nuo tokio gaivalo, kaip mi
nimas korespondentas, pri
sidengęs darbininko vardu, 
kaip vilkas avies kailiu. Nes 
jei jis ištikrųjų butų darbi
ninku ir tas jo laikraštis 
'Darbininkas” darbininkiš

kų reikalų gynėjas,tai nei jis 
įei jo remiamas laikraštis 
nešauktų žmonėms saugotis 
socialistų, nes tik socializ
mo mokslas yra pavergtajai 
žmonijai išganymo keliu. Vi
si darbininkų priešai ir be- 
širdiškiausi jų išnaudotojai 
šaukia taip pat, kad darbi
ninkai neklausytų, ką socia
listai skelbia. Nei nereikia 
iaug galvoti, kad matyti, 
kokioj kompanijoj ir k.eno 
-ežime sėdi tiedu minimi 
”darbininkai” kableliuose. 
Jei socializmas yra baisus 
darbininkų skriaudikams, 
tai jau aišku, kad darbinin
kams socializmas reikia pa
žinti ir ne nuo socialistų lik 
nuo tokių, kaip tasai vyriš
kas "darbininkas,” pridera 
šalintis.

Argumentai su tokiu 
klerikalizmo vergu matomai 
butų bereikalingas darbas, 
o atsakinėti į visus jo šmei
žtus butų peržema, nes tas 
tamsos apuokas netik gėdos, 
bet ir žmoniškos sąžinės nu
stojęs. Turiu tik tiek pasa
kyti. kad jis lai pasižiūri į 
kunigų dorą, jei nori kalbė
ti apie socialistų nedorybes. 
Pas socialistus nėra Ma- 
cochų. Šlamu, Juodišių, E- 
žerskių, Šmicįtų ir visos ei
lės tiems panašių kunigų — 
doros mokytojų, kurie pri- 
oarodg, kiek kunigai paiso 
doros. Visus šituos pavyz
džius sau prieš akis pasista
tęs paskui tesprendžia apie 
socialistų dorą.

Dukenietis.

ir laukiama, kad bile dieną 
vėl išeis į streiką.

A. Maxim.

ROCKFORD, ILL.
Tarptautinės socialistų 

Prakalbos.
Rugsėjo 1 d. čionai Loves 

Parke buvo tarptautinės 
socialistų prakalbos, suren
gtos švedų socialistų ir lie
tuvių socialistų kuopų. Kal- 
l)ėjo nesenai iš Rusijos atvy
kęs d. John Reed. Sulygi
nus Reedo prakalbą su ka
pitalistiškos spaudos skel

biamomis apie Rusiją žinio
mis, aiškiai pasirodo, kaip 
niekingai kapitalistų spau
da meluoja apie Rusiją. 
Lietuviams kalbėjo LSS. 
centro sekretorius J. Stilso- 

'nas. Jo visa kalba beveik 
j vien tik "lietuviškam dien
raščiui” buvo pašvęsta. Vi
sos jo "kritikos" nematau 
reikalo cituot, nes darbinin- 

i kams tasai "lietuviškas 
i dienraštis" ("Naujienos"), 
■gerai žinomas, o d. Stiisono 
"kritika” tik pačiai musų 
Sajunaai daro pažeminimą, 

i Tiek tik turiu pastebėti, kad 
1 darbininkai negreit savo ko
vą laimėtų, jei visur leistų 
taip darbininkiškas spėkas 
ardyti ir darbininkų tarpe

ką” alų.
Jau buvo rašyta tautinin

kų laikraščiuose, kad Lavv- 
rence’o Tautos katalikų baž
nyčios parapijonai nupirko 
keliatę akrų žemės kapi
nėms.

Įsteigė jie kapines, šalę 
kapinių išretinę krumus jie 
įsteigė tenai ir taip vadina
mą "tautišką” parką. Į tą 
parką pastaruoju laiku su
važiuodavo daugelis nau
josios bažnyčios parapijonų 
ir tautininkų ir sulyg jų pa
čių pasakos, "šviesdavos” 
alučiu. Žinantieji tvirtina, 
kad tenai išgerdavo lietuviai 
kas šventadienis į 200 keisų 
alaus.

Rugsėjo 1 d. vietos polici
ja, padarė ablatą ir konfis
kavo. visą "tautišką alų, 
kiek tik buvo atvežta tai die
nai. ir kartu su alum arešta
vo 3 ypatas, kurie buvo to 
alaus prižiūrėtojais. Dabar 
L. T. K. B. parapijonai la
bai piktinas už tą suarešta
vimą jų alaus ir kaltina Ro-j 
mos katalikų bažnyčios lie
tuviškus detektyvus, buk tie’ 
įskundė juos apie tai vai-i 
džiai, norėdami pakišti koją 
jų naujai bažnyčiai, 
užmetimas rimionams 
sutikt su teisybe, nes 
mos parapijonai su 
tos” t “ ~ _
turi ypatiškus ” 
už Dievą 
gu galėtų tad vieni ..... ......
tuojaus padaryti! galą. 
Skundai ir keršyjimai yra "muzikanto su armonika,"Į ^uvs- 
labai prastas ir žemas dar- tai y p kp> turėjo tuos 
bas, bet jeigu Romos pavapi-'pačius muzikantus, kuriuos 
;onai ir butu įskundę Tau-vartoja ir socialistu kuopa 
tos parapijomis policijai, J Maplė Parke. Ant galo, T. 
užtai dideliai pyktis nereikė-; M D kp. nėra „tautininku” 
tų. Įstatymai draudžia taip, įstaiga, bet visokių: ‘ 
daryti, o kas įstatymus lau- priklauso ir tautininkų, 
žo, tas yra baudžiamas. Į socialistų ir katalikų.

Prie progos paminėsiu da' J. Sekevičius.
vieną įdomų atsitikimą,; -----------
kurį padarė "tautiško" alaus į ERIE, PA.

i ’oe; tas iš musų gyvenimo 
į Nuo kovo mėnesio šių me- 
i tų, čionai gyvuoja LSS. 259 
■ kuopa. Nors da taip jaunu
lė, įaugo iki 26 narių ir su
rengė jau dvejas prakalbas 
ir pikniką, kuris davė gra
žaus pelno. Kuopa rodosi 
iau gana tvirta ir buvo ti
kimasi, kad galės da dau
giau nuveikti ir jiegų įgyti.

i Tečiaus pastaruoju laiku dė
lei atsiradimo kuopos val
dyboje išdaviko "vyčių ge
nerolo” kuopos energija Ii-:į 
kosi nupulayta. i-M?- J
vikas veik likosi iš kuopos 'ra iinnj5 tat atrimetė nuo- 
išbrauktas, bet tūlų veiklių iškį jr
draugų energija nukentejo|tvžrė ,au paraoija.
delei niekingų skundų, da-U- k iš tį •’j
romų ant Kuopos. įsusimm-1 • -• F.
ti nėra reikalo. Teisybė vis
gi ima viršų.

Paskutiniame kuopos 
sirinkime likosi nutarta už- 

pasipra- siprenumaruoti 10 egzemp- 
° * liorių "Keleivio”, tiek pat 

i "Laisvės” ir "Kardo”. Taip
gi kuopa iš savo iždo pa-

Paaiškinimas.
"Keleivio" num. 35-tam 

A. Maxim, rašydamas apie 
tautininkų pikniką (mano 
pabr. J. S.) prasilenkė su 
tiesa. Jisai rašo, kad "keis
čiausia,” jog "tautininkai 
parengė ant katalikų kapi
nių... parsigabeno bačkučių, 
pasiėmė muzikantą su ar
monika ir prisigėrę... prisi
šoko...” Bet kas žiuri tiesos, 
tai tam kitaip atrodo, bū
tent, kad prie katalikų (Mic
kevičiaus) kapinių rengta 
dėlto, kad kitur niekur ne
galima buvo gauti vietos. T. 
M. D. kuopa daug kartų tei
ravosi pas vietos socialistus, 
kad gauti Maple Parką del 
gegužinės, bet socialistai vis 
at^kė, jog užimta kitų (jų 
pačių).

T. M. D. kp. gegužinėj 
bačkučių visai nebuvo. Bu
vo, tiesa, keliatas butelių a-
Iaus, bet per daugybę žmo-j 
nių mažai kam teko gerti, i 
taigi niekas ir "neprisigėrė." į . . _ .
Pas T. M. D. kp. narius de- vienV Prle? kAHs neapykan- 

i lei tų keletos butelių alaus į P^jinti, kaip kad įpusų 
buvo nuomonė, kad geri. socianstiška Sąjunga leidžia 
žmonės, kokie jie nebus, jie^avo sekretoriui, šiaip" ar

eina dabar su mumis. ”Di- Ir tt.
džiausiąs veidmainis ir nei Tiesa, ta diena buvo pra- 
smkis, nei tokia dabar ateina ka]b surengt(Js progr^v. 
pas mumis ir sako: , Dova-|vių IietuvilJ s Teatrališk8s 

kuopos, kuri nesenai čia su
sitvėrė. Toji kuopa tečiaus 
<iieko bendra su socialistais 
neturi, o tasai vyriškas dar
bininkas matomai tiek išma
nąs. kad nei nežino, kas tas 
prakalbas surengė.

Kalbėtojas kalbėjo dau
giausiai apie reikalingi-mą 
darbininkams lavintis ir vi
sais galimais budais šviesiis, 
aiškindamas teatro reikšmę 
žmonių švietime. Nurodi
nėdamas žmonių tamsumo 
priežastis, kalbėtojas išpa- 
rodė, kad patįs darbininką1' 
dažnai yra sau didžiausiais 
neprieteliais; apmulkinti 
jie labai-labai dažnai atkak
liai gina savo vergiją. Pa- 
vyzdin nrivedė ir mūsiškius 
vyčius, kurie nors yra dar
bininkais, bet kunigijos ap
kvailinti jie organizuojasi 
ne kovai už savo būvio page
rinimą, bet tik tam, kad pa
laikius savo ir kitų paverg
tųjų žmonių vergiją ir tam
sumą. Tai nebuvo joks ble
vyzgojimas, nei joks šmeiži
mas, bet tik visiems protau
jantiems žmonėms žinomų 
faktų priminimas. Tečiaus 
tamsos ir vergijos apginė- 
jas.minėtas ”darb-kas," be
gėdiškiausiai viešai meluoja 
ir šitaip meluodamas nei ne
rausta iš gėdos, tarsi koks 
paskutinis nedorėlis, gatvės 
auklėtinis.

Kritika LDS. (tikriau sa
kant, Švento Juozapo Są
jungos) netik kad buvo pa
matuota, bet ir da perdaug 
mandagi ir švelni. Kaip se
nas yra pasaulis, taip senai 
žmogus dedasi į organizaci
jas, kad bendromis jiegomis 

l kovojus už savo būvio page 
rinimą. LDS. kaipo darbi
ninkiškos organizacijos 
darbininkai niekad nenie
kintų, jeigu jos siekiu butu 
kova prieš pavergtųjų žmo
nių išnaudotojus ir pavergė
jus. Bet dabar juk niekas 
neužginčys, kad ta organi
zaciją veda kunigai, kurie 
kaip senai pasaulyje randa
si, taip senai kovoja už pla
čiųjų minių vergijos ir tam
sumo palaikymą, kas jiems 
(kunigams) leidžia smagia-' 
ir sočiai gyventi. Jeigu šv 
Juozapo Sąjungą veda kuni
gai, tai jau aišku, kad ta Są
junga naudinga ne darbinin
kams. bet jų išnaudotojams 
Taip lygiai ir kunigų rašo
mas "Darbininkas”, tarnau
damas darbininkų engė
jams. niekad nepritarė ir 
nepritars darbininkų kovai 
už didesnį duonos kąsnį ir 
trumpesnes darbo valandas, 
nes tas reiškia, kad geresnis 
darbininko padėjimas lei
džia tam darbininkui dau
giau protauti, greičiau ap
sišviesti ir pažinti savo prie- 
telius ir neprietelius. Su
prantama, kad kunigai šito
kio apsireiškimo nepagei
dauja ir net labai ir labai bi
jo. 0 kad galėtų savo vieš
patavimą pailginti, jie ir or
ganizuoja tamsius, sufana
tizuotus elementus, kad tie 
jų interesus gintų ir kovotų 
prieš tuos, kurie darbo žmo
nėms neša šviesą. Taigi ir 
minėtas klerikalų vergas,

nokit man, ir aš dirbsiu su 
iumis išvieno.’ — Tai yra 
Daktaras šliupas.” Puikiai 
už tą prisidėjimą prie kleri-vėti ir liežuvio burnoj ap- _ . . .

versti. # Kažką sumurmėjo ir i kalų darbų pagerbia Dr. 
nusvvravo sau nuo pagrin-1 Šliupą, nėr kas sakyti. Joks 
du. ‘ Parapijonįs dažnai bent kiek padorumo tui intis 
guodžiasi, kad jų "tėvelis” i žmogus nedrįstų panašiai
Perdaug giliai stiklą studi- kalbėti apie asmenį,
juoja.

Po tam pirmininkas pasa
kė, kad dainuos Rūtos cho
ras. Toks choras philadeb 
phiečiams mažai yra žino
mas, i

, kuris 
padavė jam ranką. Mato
mai, klerikalai Šliupo žings
ni pasmerkia ir skaito "di
džiausiu veidmainiu."

Šitokius tai įspūdžius iš-
mas, tai beabejo daugelį, sinešiau iš to klerikalų viešo 
kaip ir mene, užinteresavo.' susirinkimo. Jei kas mano, 
Nei dainavimo nelaukiant kad klerikaluose musų tau- 
daugelis pradėjo juoktis, ka-j tos ateitis, tai budavojant tą 
da pamatė ant pagrindu ke-'ateitį ant tokių dvasiškos u- 
lias davatkas, matomai la- bagystės pamatine kaip ta 
bai senai lutų vainikėlių ne
tekusias, dėlto pačios pasi
vadino rūtomis. Tarpe tų 
nubirėiusia’s lapeliais rūtų 
pasirodė ir keli vyriški 
gvazdikai. T 
jimų ir čiauuoiimosi galų-; 
gale užtraukia "Lietuva, tė
vyne musų.” Publika sėdi! 
ir žiopsosi. Pirininkas iš-!

ateitis išrodytų. Tiek tik ga
lima susiraminti, kad pasau
lio ateitis, o podraug ir mu
sų pačių priguli jau ne tiems 

t v t dvasios ubagams, bet susi-
Po ilgų atsikosė- pratusiam proletariatui. 
---- —i., i Richmondietis.

BURLINGTON, N. J.
_  _ Rugpiučio 31 LDLD. kuo- 

vžkulisų tatai Stebėjęs rir surengė prakalbas. De
pais matomai tik po ilgai va- |ei netiKUsio išgarsinimo ir 
landai atsiminęs, kad reikia heu,tau^ žmonių atsilankė 
atsistoti, išbėga ant oagrin- neskaitlingai, bet reiKia pa
du Į priešakį dainininku ir Z-Vmėti kad atsilaiinjusieji 
sušunka: "Stokit, visi atsis- u.^J.Ia!k,ė,labal. ®fa?.iai !.r a’ 
tokit.” Publika sustoja, klS.u?fą ĮtalbStojaiis
užimu nuslopindama choro įalbos. Kalbėtojas ouvo A. 
balsus Bimba. Jo kalba buvo zin-

Pasibaigia daina, nublika ir padarė gerą ispudj 
atsisėda. "Rūtos" uždainuo- !
ia kažkokią kitą dainelę, ir sas 'mokiais oudais 
katalikai, kad vėl negaus:aPPd0,i.1?t‘. socialistus,, bet 
nuo pirmininko barti visi *ena « dienos darbininkai 
vėl sustoja. Pirmininkas išri™ daugiau ir daugiau pa- 
bėgęs surinka: ”F 
sėskitės!....” Tuo užpuolimu

balsus.

•i.

i mat0 veidmainystes ir d i-
OvoAl 1 i* i i* • i •• i • •_ i r** f- f. t • . • Ali
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sumaišyti katalikai begalo daro°
žioplai išrodė, kiti piktai, re"caJT?; . 
juokdamiesi ne be triukšmo 
sėdasi, dainos beveik ir ne- ----------> -7---
sirirdi net tiems, kurie no-! !s^^Jra /ieninte- 
rėm klausyti. ,ais , . .

Po tokio ”Rutų” dainavi-;zmoniŲ reikalus’ ir kuriais 
mo ant [ _ 
mokyklon nepriimtasai 
Bielskio kanceliarijos "ad
vokatas” Česnuliukas. Jis 
ypatingai stengėsi sukelti 
didžiausios neapykantos 
lenkams. Apie prakalbą nė
ra verta čia kalbėti, tik tiek 
galima pasakyti, jog dauge
lį labai papiktino.

Paskui buvo aukų rinki
mas "Lietuvos laisvės atpir
kimui.” Toks užreiškimas 
lig ir reiškia, kad ir patįs( 
klerikalai jau pripažįsta, piknikas su prakalbomis, 
kad ta Lietuvos laisvė 'yra deklamacijomis ir įvairiomis 
kaizeriui parduota, tik par- gražiomis žaismėmis. Apie 
davikai Karevičiai, Gabriai,1 pusantros valandos kalbėjo 
ir kompanija neatpirkinės drgas A. A. Karalius iš Cle- 
jos. Aukų surinkta 63 do- veismdo. T 
ierius. I

Prieš publiką vėl pasirodo užganėdinta, 
dūšių ganytojas. Atsistojęs vietos draugai ir draugės, 
ilgai * stovi, galų-gale, atsilie- Po to buvo gražus žaidimai 
pia: "Brole ir seseris, aš ir piknikas buvo vienas gra- 
nieka neturiu sakyti, bo vis- žiausių, kokie čia kada yra 
ką pasakis advokatas...."’ ir buvę.
nuėjo šalin. ( Rugsėjo 2 dieną čionai bu-

Kadangi trečio kalbėto- vo Socialistų Partijos suren- 
jaus. "Garso” redaktoriaus, gtos Eugeniui V. Debsui 
visai nebuvo, tai ir vėl išėjo nrakalbos. Dėbso prakalbos 
kalbėti tasai pats sau advo- klausytis susirinko didelė 
kato diplomą davęs vaikėzas. ’ žmonių minia. Draugas De- 
Iš jo antros prakalbos verta bsas kalbėjo virš valandą 
paminėjimo šitas jo argu- laiko ir padarė publikoj di- 
mentas: "Mes negalime būti delio įspūdžio. Kalbėtojas 
be vandens, be oro, taip pat likosi apdovanotas keliais 
negalime būti be kariume-1 gyvų gėlių bukietais, 
nės. Mes atimsime savo lie- Senas kareivis.

dideliais būriais stoja i eiles
žmonių

• darbi
ninkus paduoti ranką socia-

darbo
10 nuiu aainavi- . .. . , . ..-r' „r . -x,- pagrindų pasirodo dartaninkai tik gal. pasui-

1 Girdėjau, kad da ir antru 
kartu yra rengiamos drg. 
A. Bimbai nrakalbos. Bur- 
lingtoniečiai turės kiekvie
nas atsilankyti ir išgirsti 
minėto kalbėto jaus aiškini
mus. Vietinis.

AKRON, OHIO.
LSS. 244 kuopos piknikas.

Rugsėjo i dieną čia buvo 
LSS. 244 kuopos surengtas

Publika atydžiai 
klausėsi ir iš prakalbos buvo 

Deklamavo

O*

!

i

iI

Toks ■
negers? o 'kušle biskf geria? taiP’ 0 mes sąjungiečiai ir 

’ R°‘! netvarkos nepadarvs. b kiti i Patžinome, kas veda mus 
_ _ jTau-l visi, kurie ger5a kur jie I prie musų socialistiško tiks-

cios spijOricAis; vi^tick jie cerio, ii* kos ot.it 1*0nkio nuo jo.
“ "dangišku s” ltam pinigŲ turi. 'Dei ap.(Tiek pat išmanome, kaip ir

laitus , todėl .jei- §vietos dalyku išlupt iš tokiu; d. Stilsonas ir nepageidau- 
tad vieni kitiems žmonių nors kiek centu —Siame panašių pamokslų ir 

nėra nusidėjimas. Delei j už neišmanė-
"muzikanto su armonika,”iHus. Jei darbininkai dien

raštį skaito ir remia, tai.ma- 
1 tyt, kad ir jie patįs žino jo 
verte musų darbininkiška
me judėjime. Drgo. Stilso- 
no "kritika” tik jam pačiam 
paliudijimą išduoda.

Prakalbų klausytis susi
rinko nemažai žmonių, tik 
tūli neužsiganėdino, kad bu
vo imama 10c. įžangos į 
parką. Plakatuose buvo 
skelbiama, kad įžanga dy
kai, o paskui reikalaujama 
užsimokėjimo.

Iš kataliku padangės.
i

i Vietos tautiškieji katali- 
i kai jau pradėjo statyti sau 
■ bažnytėlę.
Į Neprigulmingos parapi
jos atsiradimo priežasčia y- 
j ra tatai, kad romiškos para
pijos kunigas Taškunas ne
norėjo išduoti atskaitą iš 

i narapiios finansinių reika
lų. Už šitokį reikalavimą 

Uf*&*<~,** i kum Taškunas parapijomis 
i.?r? 1 ‘iapskelbė "bolševikais.” Pa

jon 
ir

šinkuotojai.
Rugpiučio 25 d. tame 

"tautiškam” parke buvo vie
tos Lietuvių Šelpimo Fondo; 
piknikas, kur taipgi buvo 
atvežta gerokai ir alaus. Pa
baigus alų, iš svečių atsira
do ir "kalbėtojų,” ir štai vie
nas iš jų pradeda rėž
ti : "Mes turime šviestis, 
nri«i vežti alaus ir daryt biz- 
ni.

Po tam atsistoja kalbėt ir 
J. S. "tautos” parko mana- 
džeris ir vėl rėžia: "Broliai 
ir seseris, mes kitą nedėldie- 
nį turėsime čia atsivežę da 
daugiau alaus, atvažiuokite 
visi šviestis. Tiktai tie pra
keikti cicilikai jau 
mums uždaryt parką, 
valdžiai laišką pasiuntė pra
šydami mus reštyti.”

Gerai kad ant vietos butą 
keleto socialistų, tai vienas1 
jų, A. J. Remeika, ]_ 
šė balso, kad jam leistų at
šaukti šmeižimą socialistų.

tiiniaiię na i*pi Italo-
Rugsėjo 2 3. Lietuvių Ūkė- vo nuo J. S. prirodymų, ant tj^TĖ ao£

su Gedimino Kliubo salei ko J. S. tik sustenėjo, nes 
lAVin natūra in ir nimUJ 2 At11

IIAVERHILL, MASS. 
šiaurių streikas da nesi

baigia.
•Jau aštuonios savaitės 

kaip čia tęsiasi čeverikų dir
bėjų streikas. Apie 16 dirb- 
uvių išpildė darbininkų rei

kalavimus ir pripažino Su- 
-ienvtų Čevervkų Dirbėjų 
Uniją (Ailied Shoe Wor- 
kers Union), kitos gi prisi- 
samdė Įvairių valkatų ir 
streiklaužių mėgina perga- 
’ėti sustreikavusius darbi - 
ninkus. Tuščia jų viltis. 
Streiklaužių pagalba savo 
biznį neilgai galės varyti, o 
sustreikavusieji darbininkai 
tvirtai laikosi ir nemano nuo 
savo teisėtų reikalavimų at
sisakyti.

buvo streikierių viešas susi
rinkimas. Prakalbos buvo 
anglų, lietuviu ir italų kal
bose. Prakalbų tarpais gra
fino italu orkestrą. Kalbė
tojai išaiškino streiko padė- 
’imą, o susirinkę streikie- 
riai vienbalsiai užreiškė: 
kovot iki pergalei! Visų ti
kimasi. kad kova netrukus 
bus laimėta.

Lietuvius strcikierius va
dovauja M. Matonis ir S. 
Benkus, pagalbos teikia ir 
kiti vietos veikėiai.

S. Uždarinis.

Kiekvienas turime drau
gi] ir prictelių, tik dažniau
siai jie draugu ir prietelių 
vardu prisidengia, kad sau 
naudos iš musų turėjus.

nori 
jau

. jimiiAj v/ acii draugai
suaukavo da $4.25. Viso pa- 
sidaro $9.25.

Aukautojų vardai yra se
kantis: K. J. Zenčius $1.00;

_ L. S. J. S. Astrauskas. V. Branin- 
bet svai-‘skas. L. šiska. Chas Astrau- 

galu nebuvo. Publikos buvo skas ir F. Andruškevičius po 
atsilankę daug ir piknikas 50e. J. I. Lapinskas 25c. 
navyko gerai. Reikia pažy-] LSS. kuopa turi savo 
mėti. kad is šio pikniko is- kliubą po nr. 125 German st. 
jojo tūlą vaikėzą-šnipeh., Kliub®^ atdaras kiekvieną 
Jis buvo pasižymėjęs uzpe-( vakarą ir nedėldieniais per 
reitų metų Lswoco audėjų vjsa dieną, kur susiėję drau- 
streike kaipo provokatorius, ^ai\skaito il. lavinasi. Kliu- 
todel susirinkusioji piknike ’oan atcina įvairių darbinin- 
publika pareikalavo, kad jį kjk§kų laikraščių: lietuvių, 
išmestų. lenku ir rusu kalbose.

Atvykusioms iš kitur į čia

Imas ir parapijonams, bet 
įkun. Taškunui visgi daug 
Į skaudesnis smūgis. ”Revo- 

su- liucionierius” katalikus va
dovauja kun. Bučinskas iš 
Chicagos. Vadinasi, netik 
socialistuose yra bolševikai, 
bet jau ir katalikuose, kas, 
reiškia, kad visgi progresuo
jame. Revoliucionierius.

jokių faktų neturėjo j 
turėjo palikt melagiu prieš 
visą susirinkusią publiką.

♦ ♦ ♦

Rugsėjo 2 d. buvo 
Dr-stės piknikas.

išinės tų.
* * *

Pirmiau buvo rašyta apie , darbininkams patartina vi- 
Uswoco Mills audėjų strei- suomet del įvairių informa- 
ką. kuris tęsėsi apie dvi są- cijų kreiptis vįršnurodytu 
vaiti, bet darbininkai pralai-'adresu Socialistų kliuban. 
mėjo. Dabar vėl jie bruzda J- S. Astrauskas.

e



4 KELEIVIS

| Cinikai ir Cinizmas
(Tąsa).

Žmogus \eik visa tai, kas 
tik aplink ji randasi, gali 
padaryti gražiu. Buvo lai
kas, kuomet jis ir savo cini
zmą pasauliui rodydavo vaiz 
džiose ir stipriose formose, 
tečiaus musų laikų cinizmas 
tapo šlykštus ir niekingas. 
Herodų kinkos dreba iš bai
mės, kad nepraradus savo 
valdžios; žinodami,kad nau
ja religija atsirado, jie no
rėtų išnaikinti visus tuos, 
kurie žmoniškos valstybės 
įvykimą šioje ašarų ir nelai
mių pakalnėje pripažįsta 
galimybe, — nesą šią žemę 
nuo amžių ir amžiams at
kaklus Ilerouai savo prik- 
lios niekybės valstybe pri
prato skaityti.

Mirtis paima legionus au
kų. Žūva žmonės reikalin
giausi ir naudingiausi gyve
nimo tikslams — žūva tikin
tieji. Ii apie - tų žmogiškų 
minių naikinimą mąstyti ir 
kalbėti galima vien tik be
galinės rūstybės ir pasibiau- 
rėjimo apimtam, arba, atme
nant kad žmonės nemirtin- 
fi 
lėti, bet vaitoti 
laužyti 
pasigailėjimo jausmas yra 
lyginai pažeminantis, kaip 
atmojimas vra pagirtinas. 
Tik už tas žmogžudystes 
kaltinti mirti negalima, ne
są žudytojais yra pašėlę iš 
baimės žmonės. Kad mirtis 
ateina i patį laiką, kada a- 
tėina,idant ramiai ir mora
liai gyvenimui nuo kelio ša
lin nustūmus silpnas, atgy
venusias, pusiau mirusias e- 
svbes — ar galima da ką- 
nors daugiau, apart dėkin-j 
gurno, jai turėti? Kartais 
verta ji pasmerkimo ir pra-1 ______ 
keikimo tuomet, kada nepai-: barsto ant žemės sėklas ir 
sančiai ir neapgalvotinai iš- i viskas džiaugsmu virpa ant 
pildo savo priedermes — ne- jos kelio, viskas auga, žydi, 
sa daugelis žmonių gvvena • spalvomis žaidžia, gieda ir 
perdaug ilgai. Bet viskas,1 juokiasi saulės svaiguly?’, 
kas tiesu ir aišku, viskas, ‘ Bet gyvybė tverdama jieško, 
kas yra paprasta ir natūra-, nesą trokšta esybei įkvėpti 
liai — visa tai vra svetima viena didijį, galingąjį ir am- 
veiksniam, kurie nieku budu žįnajį, o kada pastebi pervir- 
negali sau atsivaizdinti/šių niekingo ir silpno, sako 
kaip priklus butų gyveni* j savo seserei:
mas. jei buržuazija nemir-; —Galingoji, pagelbėk: tas 
tinga butų. Baimė gyveni- yra mirtinga.
mo liepia ir priverčia nuo-! Mirtis yra nuolanki gyvy- 
lat mąstyti ir kalbėti apie bes tarnaitė.
mirtį — kaip raupuoti uba-\ Kaskart dažniau cinizmas 
gai, buržuazija, baimingais žmonėms apsireiškia margai 
liežuviais laižo giltinės parvuotais 'naujos grožės” 
blauzdkaulius ir, kaip ubą- rūbais.
gai, nuolankiai maldauja,' —Gyvybės mastu yra gro- 
lig menkos išmaldos, trupu-'žė — kartoja cinikas sveti- 
cio, 1 
mo. ]_ .
iii e mirti vra kas tokio che- ra svetima ir priešinga * * * . _ - _ « w _ • • TT * • •
miško.
jxmia apka 
tę kelių cukraus gal _
dėlto iškalno pataikūniškais musios 
c _ __ __ _____ 2 7 ~_  .
ti laukiamą jos rūstybę. Mir-j Liguistos moteriškės, kil
ties bijosi ir veikiausia riose stinga net ir šešėlio 
bijosi jos tikrai; beabejo,1 grožės; paleistuvybe nū
diena ir naktį jaučia ant,nuvarginti jaunuoliai; reu- 
savę.š slegiančios šmėklinės, matizmo ir strėnų diegimais 
baimės slogutį, ir tuo pačiutsulenkti, 
laiku jos pagarbai kompo
nuoja melagingus himnus, 
apibarsto ją popierinėmis 
savo besielinės ir ubagiškos 
fantazijos gėlėmis, lanksto
si prieš ją ir kai kirminai 
šliaužioja po ios kojomis, 
nedrįsdami pažvelgti į jos 
rimtąjį veidą; nubalusio
mis lupomis vebliana apie 
didžiąją galią ir iškilmingą 
mirties grožę, o mato ją 
baimės primerktomis aki
mis baisią ir pasibjaurėtinai 
šlykščią.

Jie sako:
—Laukiame tavęs! Eikš,

]>a geidaujame!
O mąsto:
—Vai. palūkėk! Da nors 

dienelę, da nors trupučiuką, 
susimylėk!

Ir mirtis su panieka atsi
gręžia nuo jų, nes išdidi, ką 
galima manyti iš tiesos, kad 
ji savo galinga ranka nepa

liečia ir sifilio suėstųjų, pik- 
tašašių ir besiplėčiančio pa* 
raližiaus susuktųjų kančios 
neužbaigia.

Gyvybė iš žmogaus reika
lauja darbo, tvėrimo, spė
kos ir grožės, cinikai gi sa
ko:

—Nėra gyvybės, yra tik 
mirtis.

Nėra idealų, nėra spėkų ir 
noro, kad juos susitvėrus, 
bet užtai yra vergiški cini
kams įpratimai pulti veidu į 
dulkes, tvert spalvuotus die
vaičius ir maldose prie jų 
jieškot užmiršimo. Kartais 
nuduoda tikrai kenčiančius 
ir vaitoja:

—Valgydamas visų dienų 
savo duoną, permažai su
valgiau medaus. — Meluoja. 
— Privalo pasakyti:

—Ėdžiau viską, kas tik 
man rodėsi saldu, ir štai 
apsiryjimu užsinuodijau.

"Gyvybė ir mirtis” — dvi 
tikros draugės, dvi tikros 
seserįs, dvi nemirtingojo lai
ko nemirtingosios dukterįs. 
Viena jų sparnuota stebuk
lingomis ir slaptingomis 
svajonėmis, neišpasakytai 
duosni, visuomet mylinti, 
spindanti saulės spinduliais, 
amžinu veiksmo troškimu 

įdeganti. Antroji — užsi- 
1 mąsčiusi, tylinti, kai snie- 
i gas balta, prakilniai, kai jū
rės gelmė ramioj naktyj, ty
ra, iškilmingai rimta gilio
mis židrios, kai kaitrios va
saros dienos zefiro parva, 
akimis, kuriose žiba gyvy
bei glamonus gerumas, be
galinis ir neišpasakytai rū
pestingas pasididžiavimas, 

į kaip kad maloni Šypsą už jos 
triūsą.

1 Gyvybė nepaliaujančiai 
nviiviiiiv liepai-

sančiai ir neapcalvotinai iš-'.viskas džiaugsmu virpa ant
__ _ -x*_ I • 1 !• • 1 W -»•

išdidžiai ir tvirtai ty- 
ir rankas 

- nedaleistina. Ir

kaip raupuoti ubą-1 Kaskart dažniau cinizmas . . • X___ — _ _ • •
laižo giltinės parvuotais 'naujos grožės”

nuolankiai maldauja,!

siais raumenimis, sutrūnė
jusiais kaulais ir išbalusio
mis pageltusiame veide aki
mis, deginamas pasiutusio 
priešmirtino klastingiausių 
smagumų geismo, bastosi iš 
miesto miestan, kai mūšio 
lauke lavonų apiplėšinėto- 
jas, kai vagis ant kapinių ir 
išdidžiai skelbia:

—Tarnauju grožei.
Ir apžavoj krinta ant ke

lių, lig kad prieš dievišką 
šventenybę, prieš krūvą 
margų menkniekių, neturin
čių jokios vertės, slepiasi uč 
apsiaučiančių jį krūvų pai
kų, niekingų žaislų — pa- 
veikslukai. žaislukai, sto- 
vylaitės, dailiai apdarytos 
knygutės — bėdini ir menki 
nusususios dvasios darbo 
vaisiai. O visi tie mažmo
žiai, fabrikuojami ant grei
tųjų, paskui viens kitą delei 
kaskart didesnio išpardavi
mo, užpildo kambarius ir a- 
pakina sielą* savo parvų 
margumynu, * apkurtina 
klausą savo tuščių frazių 
skambėjimais, maloniai er
zina atbukusius jausmus sa
vo pikantišku smailumu. Ir 
ios sunkios krūvos prislegia 
ir užverčia didžiųjų grožės 
tvėrėjų asmenis. Tilsta pra
kilnus praeities poetų him
nai, užmaršos miglynas den
gia jų vardus; skęsta dailios 
dainos jomarkiniame ''nau
jos dailės vaidylų” triukšme 
— tų nuolankiausių buržu
azijos pakalikų.

—Naujoji dailė — sako 
cinikai žavėdamiesi savųjų 
"artistų” veikalų beprotišku 
margumu, nežinodami ar 
neatmindami jau, kad grožė 
yra nemirtinga ir kad ne
mirtingiesiems yra meilė, o 
ne gašlumas; veiksmas, o ne 
nykumas; jaunystė, o ne se
natvės nuvytimas; žmogaus 
sielos į dangaus augštybes 
kėlimas, o ne gniuzdinimas 
jos į purvus ir dumblyną; 
kilčiausių svajonių puoši
mas, o ne naikinimas, dar
kymas ir šleivinimas prakil
nių siekių ir viršžemiškų 
troškimų.

Cinikai sutrupino savo 
sielą i smulkius trupinius ir 
kas-kart daugiau juos da 
trupina, kas-kart į prastes- 

I ne savo niekingų įnorių ver-' 

niau ir dažniau smarki o- įr,1^).ranSį/ .

to poetos, kuris įkvėpimo jkuKuros kultui os, uz
spėka sutvėrė visus dievus ir 
Promotėjų, ir Mairę, ir pau
kštį Feniksą, ir Šėtoną, i. 
Faustą ir Ahasverą -- tuks-

trupinėlio pasigailėji-’ mais žodžiais, kurių jis ne- 
Buržuju nuovokoj a- supranta ir kurių prasmė y-’ J* 1 ±_ _ 1   _1— — f* * r t

Tarnas bijosi, kad nizmui. Kur tik akis siekia, 
įtins jį už vagys- visur matosi toks jiaveilęs- 

tę kelių cukraus* gabalėlių, las: priklųs vaikai išsigi- 
1 ’ . ’ . — - : buržuazijos šaltu

uvrimais stengiasi sumažin-1 gįslose krauju.

tančius pasakų, šnekėsiu,, 
legendų, padavimų ir dainų. 
Liejasi ir kaskart gausiau 
upeliais teka purpurinis ir 
gyvybę teikiantis kraujas 
to, kurio veikalas iki šiol da 
vis auga ir lygiai stipraus, 
gražaus ir didžiojo sau ne-į 
randa. Pavadinome nemir
tingais tuos, kurie sugebėjo 
gražiai, vaizdžiai ir nuosa
kiai apsakyti mums didžius 
darbus, didžias dejas ir tita
niškus nuoveikalius liaudies 
— liaudies, kuri yra pirmu
tiniu tvėrėju, — laiko ir jie- 
gos žvilgsniu pirmutinė pa
saulyje, o iš kurios jie pada
rė sau įrankį saviems godu
mams ir besotumui paten
kinti, kurią iš jos samsoniš- 
kos jiegos apiplėšė, kurios 
nemirtingąją sielą subiau- 
riojo ir ant kurios dabar tik 
kai apuokai unksi:

—Liaudis, tai besielė ir 
paika gauja, tai baisių ir 
palaidų gyvulių banda.

Arra patarlė, kad svetimam 
krašte kiekvienas mato tik
tai tą ką jis su savim tenai 
atsinešė. Taip kalbant apie 
liaudį cinikai gal prieš akis 
turi visą tą masę išsigimė
liu, kuriuos jie pagimdė, —- 
o kurie draugijiniu žvilgsniu 
jiems artimesni, psychologi- 
niu žvilgsniu suprantames
ni negu liaudis, taip jiems 
tolima, taip jiems nesupran
tama ir delei savo paslėptos 
dvasinės gyvybinės tvrybės 
nepasiektina. Ir liaudis ga

ilėtų cinikam atsakyti Tarno 
'žodžiais: "Visa tai, ką jus 
Į žinote, žinau ir aš, ir neblo- 
' giau už jus, tik aš noriu kai- > 
bėti apie visagalį, aš noriu 
lygintis su Dievu?” 

štai dabar liaudis vėl pra
deda suprasti savo galią, 
štai kelia nuo žemės savo ci- 
kliopinį kūną, o cinikai nuo
gąstaudami atgręžia savo 
galvą nuo liaudies veido ir ( 
iš baimės mikčiodami šnabž
da patįs sau:

—Eina... barbarai eina... 
Kultūrai graso sunaikini
mas... Musų kultūra, musų... 
kultūra pavojuj...

i 0 visa tai yra melas, šmei
žtas, o visa tai — tik ciniz- 

imas. Nesą ar kultūra yra 
jūsų mylimuoju siekiniu? 

J Ar kultūra yra jūsų tikėji- , 
gija grūda. Aplink vis daž- mu ir kame. .J1 -vra jums

« -1 ,. Šventa irhmnffl?

žvilgtelkit — liaudis troicd r
- kurios įgijimą tokias kovas 

veda — o jus kurgi esate? 
i*r jus ką-gi veikiate...?

(Toiiaus bus).
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Senovės Lietuvių Dievai
(Tąsa.)

na, Baslėja,') Laime, Ugniaduokas, Ugnia- 
gavas, Bangputis, Patrimpas, Perdoi
tas/*) Lietuvanis, Užveikimas, Algis ir ki
ti; o už šveistiką ir aniuolą Mykolą ėjo: Gil
tinė, Pavietrė, Cholera, Gabrielius, Rafolas, 
Pikuoiis. Tiklis, Audris, Brėkšta, Aušra, 
žvaigždės, Mėnuo ir kiti dievaičiai bei 
deivės.

ilgai dievai kovėsi, ilgai vieni kitus terio- 
jo, bet galų gale Augštis, Perkūnas ir Že
maitė su savo talkininkais karę laimėjo ir 
sumušti jų priešininkai turėjo nusileisti.

Algis paskui nunešė Duongiui leidimą 
pradėti karę prieš žemaičių priešus.

• kDuongis naikina žemaičių priešus.
Kuomet žemaičių ii- jų priešininkų arini 

jos stovėjo viena prieš kitą paširengusios i 
mūšį, Duongis pradėjo mušti savo bubną. 
Tuojaus is visų pusių pradėjo lėkti ant spar
nuotų žirgų šarvuoti milžinai. Jie metė
si ant žemaičių priešų ir pradėjo juos nai
kinti. Kova buvo labai atkakli ir kiuvina. 
Kada priešininkas buvo visiškai sumuštas, 
Duongis liovėsi mušęs bubną, ir milžinai 
tuojaus dingo. /• .

Bet priešų žemaičiai turėjo labai daug. 
Nespėjo jie po šito mūšio atsikvėpti, kaip 
kita tauta užpuolė jų kraštą. Duongis vėl 
gavo iš dangaus leidimą kariaut, ir vėl iš
raikiau žemaičių neprietelius.

ir taip Duongiui prisiėjo nuolatos kariau
ti. Jisai gynė nuo užpoulikų netik žehiai- 
čius, bet taip-pat latvius ir prusus, kurie per 
’lgą laiką su žemaičiais sutikime gyveno.

Jei kur savo gudrybėmis ir burtais Duon
gis negalėdavo savo -priešininko apgalėti, 
tai tenai šaukdavosi Perkūno ir kitų dievų 
pagalbos. Perkūnas visados ateidavo“ 
Duongiui į pagalbą ir savo žaibais jo prie
šininkus ištrankydavo.

Jeigu tiesą sako krikščionių kunigai, kad 
stebuklus gali daryti tiktai tikras Dievas, t 
tai žemaičių Duongį reketų pripažinti tik
resniu dievu
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vulsijos chaose, begailestin- į I 
gos skerdynės juodame ver-. Į 
pete, gaisrų ir nuodėgulių ! 
ugnyj ir durnuose raitosi,,! 
kai piktos dvasios apsėstas, Į • 
paleistuvybės sunaikintas ir j 
ligų suėstas cinikas — žmo-; • 
gaus parodija, — nudžiuvu- *-

Vakaro Meliodija.
(I’-lei P. Jatul-tei)

sustirę seniai; o 
tolesniai gyvieji konstruk- 
tyvio buržuazijos rėdymo 
paminklai — idijotiški latrai 
— buržuazijos vaikai ir jų 
aukos pūvančios prostitutės. 
Ir iš visur spokso pusiau 
apakusius akys, varvančios 
pūliais ir puvėsiais, patra
kusios skurdo akys; iš visur 
kyšo lazdynas apskretusių, 
nešvarių ir nusususių ran
kų, godžiai siekiančių men
kų išmaldų; iš visur kįla siel
vartingo verksmo, raudos, 
skundo ir piktžodžiavimo 
balsai — štai buržuazijos 
gyvenimo grožė! Iš bado 
pusiau mirusių kūnų kon-

Vėjas padangėj paliovė siūbavęs, 
Miškas aplinkui paraudęs aptemo, 
Saules spindulis viršūnes užgavęs— 
Dingo už kalno mažyčio ir žemo.
Ūkai migluoti žemelę apklojo,
.ų>ėje vilnis sustojo, aprimo; 
Tyliai lopšinę paukšteliai giedojo, 
Aidas lydėjo giružės ošimą.
Bėgo pakilęs nuliūdęs mėnulis, 
įuosta auksine ant upės žaibavo;
Musų mažytis plaukdama laivelis 
Ramią kelionę, paviršium matavo... 
Aš atmenu, Jūs man dainą dainavot, 
•Jus angoj tylumo akordus nupinėt; 
širdį Jus n aao svajone žavėj >t, 
"šmėklų daugybę nuo manęs nuvvjot... 
Bet širdį mano vis verčia vaitoti, 
Gęsta man žvaigždės,man viskas aptemęs, 
Ir niekas jau manęs negali paguosti, 
Žiaurus likimas vargą kad lemia ... 
švedės da trokšta jausminga krūtinė! 
Trokšta malonės, nors skausmas pabudo... 
Pančius jau meilei žmonelės nupynė 
Rankas suvaržę — nelaisvėn įgrūdo!... 
Paukščių nutvlo garsai vakariniai; 
Aplinkui šešėliai tai kįla, tai niūra;
Ore skrajoja perkūnai ugniniai, 
O musų laivelis vis plaukia į jurą..

M. Mokinys.

Duvngis rodo žemaičiams pasaulio 
slaptybes.

Išnaikinęs visus žemaičių priešus, Duon
gis viešpatavo Žemaitijoj ramiai ir laimin
gai. Gadynė, kuomet Duongis buvo žemai
čių karalium, buvo viena laimingiausių, ko
kią tik žemaičiai kada-nors žinojo. Jisai 
mokino savo žmones visko, ko tik jie neži
nojo, o žinoti reikėjo.

Sykį Duongiui žemaičius bemokinant, tūli 
jų paprašė paaiškint, iš kur pareina auksas 
ir kiti metalai, o taipgi kur vasaros melu 
būna žiema, o žiemos laiku vasara, pavasa
ryje ruduo, o rudeni pavasaris. Duongis 
nusivedė norinčius tatai žinoti pas didelį 
kalną ir ištarė kelis žodžius. Kainas atsi
darė su dideliu braškėjimu ir Duongis su 
.savo žmonėmis į jį suėjo. Paskui kalnas 
vėla užsidarė. Eidami požemiu tolyn, 
žemaičiai priėjo prie Ugniatiuoko ir Ugnia- 
gavo ugningųjų dvasių, kurios stovėjo t> 
nąi ant sargybos. Duongis pasisakė savo 
vardą ir reikalavo, kati leistų jį toliau^. 
Bet ugnies dvasios, kurios buvo baisiais mil
žinais, atsakė, kad joms esą įsakyta tiktai 
vieną /\lgį tepraleisti. Duongis tuomet sto
jo su milžinais į kovą ir, apgalėjęs juos, nu
sivedė žemaičius toiiaus.

Kaino gilumoj žemaičiai užėjo patį Ug- 
niagavą su Ugniaduoku. Jiedu buvo iš vi
sų pusių ugnies apsiaustu ir kartu su savo 
tarnais, ugningais milžinais ir nykštukais, 
kalė tenai visokius metalus. Kalvės pasie
niais pas juos tenai buvo prikrauta daugybė 
aukso, sidabro ir kitokių Baugių. Karštis 
tenai buvo toks didelis, kad žemaičiai pra
dėjo prašyti Duongio kuogreičiausia vesti 
juos iš tenai laukan. O Ugniagavas ir Ug
niaduokas baisiai ant Duongio pyko, kam 
šis prievarta pas juos įsiveržė, .ypač gi kam 
jis žemaičius su savim atsivedė.

Taigi Duongis apleido metalų dirbtuvę, v
(nusivedė žemeičius augštyn, tarp debesų, 
kur stovėjo miglomis apsiaustas krišpolims 
rūmas. Vidury to rūmo sėdėjo ant aukso 

„ * sosto ugnimis apšviestas šveistikas, o ker- 
, . :.-. *. riogsojo jo tarnai, trįs baisus milžinai.
^ajr. u2_ Kr^sclonj^ Jehovą. .£le milžinai buvo pavasaris, \ ašara ir 

Nes kuomet krikščionių Dievo stebuklus ga- žiemos čia dabar nebuvo, nes Šveis-
...i suskaityti ant piratų,, tai žemaičių ^33 įuvo išsiuntęs ją ant žemės, žemai

čiams ir Duongiui i tucs milžinus bežiop
sant, įnėjo ir žiema. Žiema buvo da baises
nis milžinas ir už tris pirmuosius, šveisti
kas tuojaus liepė jai stoti į savo kertę, o ant 
žemės įsakė keliauti pavasariui. Tas tuo
jaus išėjo.

Parodęs žemaičiams pasaulio slaptybes, 
Duongis iiarsivedė juos atgal ant žemės. 
Bet šveistikas labai supyko ant Duongio, 
kad tas be leidimo atėjo Į jo rūmą, o labiau
sia, kad jis žemaičius su savim atsivedė, ir 
padavė vyriausiam Dievui skundą ant jo. 
Apskundė jį taipgi ir.Ugniagavas su Ugnia
duoku. Už tokį pasielgimą Dievas nutarė 
Duongį atšaukti ir nusiuntė jam per Algį 
Įsakymą tuojaus grįžti į dangų.

Gavęs tokį įsakymą, Duongis nusivedė 
savo kareivius į tą patį kalną, kur jie buvo 
jau per šimtą metų miegoję, ir tunai vėl 
juos uždarė.

Tame kalne kareiviai gyvena taip links
mai ir gerai, kaip joks karalius ant žemės 
negyvena. Kalnas atsidaro kožną Kalėdų 
naktį, kareiviai išeina iš jo ugningam pavi
dale, geria ir valgo kiek tik jų širdis trokšta, 
šoka prie puikiausios muzikos ir žaidžia ka
riškais savo giknlais, o pusiaunakčio vėl 
grįžta atgal, ir kalnas vėl užsidaro.

Užbaigus Duongiui savo reikalus, Algis 
nuvarė žemyn dide'į debesį ir, apsujięs juo 
Duongį, nunešė žemaičių globėją į dangų.

Duongis dabar gyvena danguje pas savo 
motiną Žemaitę ir tėvą Perkūną.

lim suskaityti ant pirštų, 1
Duongis nepaprastais savu darbais pasižy
mi ant kiekvieno žingsnio. Ant kiekvieno 
ž’ngsnio jisai daro didžiausius stebuklus. 
Jisai tankiai pasikelia į orą, apžiūri žemai
čių priešininko pozicijas, ir paskui veda ant 
jo savo žmones, o kad priešininkus nega’ė- 
tų jų pastebėti, Duongis apsupa juos migio 
mis. Kitur jisai užburia žemaičių priešus, 
kad tie nei iš vietos negali pasijudinti; o da 
kitur jis padaro ir taip, kad neprietelio ka- 
riumenė visai apjanka, apkursta ir netenka 
kalbos. tJai’ma sakyt, kad vien tik ačin 
Ducngio stebuklingai pagalbai žemaičiai i- 
15i iko nesunaikinti.

žinoma, žemaičiams taip tik ro b* i. Tik
renybėje gi tokio Duongio niekad nebuvo, 
kai.) nėra ir krikščionių Dievo.

I

: i I’as Vcckcnstcduj apie Baslėja randam šitokia is
torija: Kita syk ant žemaičių viešpatavo karalius, kuris 
turėjo gražią dukterį. Karaliaus patarėjas norėjo su ja 
apsivesti, bot ji jam atsakiusi: “Kaip aš galiu uz tavęs te
kėti. kad aš jau turiu vyng" Karaliui ir jo patarėjui la- 
I ai parupo, kas Kalėtų būti tuo vyru, ir jiedu pradėjo ty
rinėti. Karalius patyrė, kad naktimis atvažiuoja ket
vertu arklių "dėžinis vežimas ir karalaitę kažin-kur iš
siveža, bet rytą ji vėl parvažiuoja. Sykį atėjo pas kara
lių žmosjus ir pasisakė, kad kitados jisai "yver<-s su die
vais. tevis čiaupiau palybės negu visi velniai krūvon su
dėti, ir pftljs susekti, kur karalaitė naktimis išvažiuoja, 
jei tik karalius to norėsiąs. Karalius su tuo sutiko. Se
kamą naktį nepažįstama s ai pasidarė nematomu ir sekė 
paskui jreležinj vežimą, kuriame važiavo karalaitė. Ve
ži'',."..; >ust' jo ties pragaru. Karalaitė inėjo ; pragarą. 
Tenai atėjo jos vy.as ir apsikabino ją. Pasirodė, kad kara
laitė yra ištekėjus už siaubūno ir turi jau vaiką, nedidelį 
velniuką su vuodega. Nepažysta m asai vyras, kuris buvo 
visai nematomas, šmaukšt tą vuodegą velniukui visai ir 
nupiešė. Velniukas- krito negyvas ir sustingo kaip baslys. 
Vyriausi* velnių tuomet tarė: ''Numirėlis buvo Žemaitės 
sūnūs; jis pavirto į baslį,taigi tegul jis basliu ir vadinasi.“ 
Ant rytojaus nepazystamasai sugrįžo pas karalių ir pa
pasakojo, k«? jis savo akimis ouvo per naktį matęs; liet 
kada jam nenorėta tikėt, tai jis ištraukė iš kišcr.iaus vuo- 
degą kurią buvo karalaitės sunui pragare-nupjovęs ir svei- 
dęs ja karalaitei ; akis tarė: “Tu pagimdei vyriausiam 
velniui sūnų, kuris dabar yra Basliu; taigi pagal jį ir tavo 
x ardas tegul būna Baslėja; tu busi nelabumo deive.“ Po 
tam nepažjstamasai prasišalino, o karalaitė liko pikto 
deivė ir žmonės jų vadino Baslėja.

' ■) Šitas dievas neaiškus. Anot Veckcnstedto, “Per- 
doitas yra vėjų viešpats; jis turi savo namus ore. Že
maičiai pasakoja, kad Perdoitas yra vyras su auksiniais 
plaukais ir auksiniais nagais. Seniaus jam būdavo šventė 
švenčiama 29 sausio."

IŠEIS KNYGA APIE DIEVUS.
Su šiuo "Keleivio'* numeriu dievų istoriją 

p^rtraukiam. Visas veikalas išeis atskiroj 
knygoj. Knyga bus apie 300 puslapių ir 
tuoj bus galima ją gauti. Jos kaina bus 
$1.00. Knyga bus užvardinta /'Kokius die
vus žmonės garbino senovėje.’’ Tokios kny
gos iki šiol da nebuvo nei lietuvių, nei kitose 
kalbose. Joje aprašyti visų tautų dievai, 
tiKėjimas ir kiti dalykai, kurie tik risasi su 
i uo klausimu.
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Krikščioniški Socialistai
Paprastai socialistai yra lykas. Tatai yra užreikšta gi socialistą. Nenoriu būti: 

skelbiami "bedieviais." Dau
gelis socialistų diskusuoja 
klausimą "ar socialistas gali 
būti kataliku?” Mūsiškė ku
nigija, kiek tik išgali, drau
džia katalikams susidurti su 
socialistais; 
nuo jų ir net liepia neįsileis
ti socialisto į savo namus. 
Tas rodytų, kad tarpe soci
alistų ir krikščionių-katali- 
kų yra didžiausia nesulaiko
ma priešginybė.kad socializ
mas yra "pavojingiausis 
nuodas krikščionybės mok
slui" ir tt. O bet gi Amerikoj 
randasi krikščionių socialis
tų organizacija, žinoma no 
vardu "Christian Socialist 
Fellovvship," turinti keliatą 
šimtų narių-darbininkų ir jos ir

ir pasaulio socialdemokrati- paradoksališku ). Tas man 
jos programoj. Nieks netu- yra faktu svarbiausios reik- 
ri teisės versti savo organi- šmės. 
zacijos narius būti ateistais; 
turi teisę tik agituoti už 
vieną ar kitą pažiūrą dievy- 

įsako šalintis stės klausime. Taigi krik
ščioniški socialistai social
demokratijoj nemato savo 
priešų net ir religijos žvilg
sniu.

Lietuviai darbininkai daž
nai stebisi, ___ __ _______ . ___ -
Socialistų Partija savo pro- roliaus Markso veikalus. Jie 
pagandoj beveik neliečia re- padarė ant manęs gilų įspu- 
ligijos klausimo, kunigijos, dį- . Pradėjau suprasti gy- 
neskaito savo klesiniu prie-; venimą. A ienoj valandoj 
šu. Tuo pasiremdami tūli supratau kuomi buvo Kris- 
musiškiai socialistai taip-, ir kuo pasiliko krikščio-; 
pat norėtų neliesti kunigi- nybė. Pastebėjau christia-į 

‘ religijos klausimo, nizmo branduolį. Pamačiau i

”Vadinausi krikščioniu 
pirma negu pažinau Markso 
nuoveikalį. Tikėjau į Kris
tų ir garbinau jį; skelbiau jo 
mokinimą, tečiaus nėjau pa
skui jo balsą. Buvau vei
kiausia visukuo, tik ne... kri- 

. kščioniu.
I ''Atkreipiau kadaise donią 

kad Amerikos i socializmą, ypatingai į Ka-

turinti keliais
1 1 •'

Ttue iraDslmiun tiled nitb tb- to-t- 
master at Boston
n, i.... _ IV
October 6, 1917.

KAPITALO ATSTOVAI 
GINA MĖSOS TRUSTĄ.

—. . J° bodziai žiūrėti, ar nepa-er at Boston, Mass., on Sept. *’ r
1918, as r.eųoired by thv A. t of DiatVS ką VaikSČlOjailt
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PASMERKIA SUMANY
MĄ KONTROLIUOTI 

MĖSININKUS.
Pramonės komisijos narius 

vadina "bolševikais.”
Pereitoj są vaite j Senate 

buvo biauriai atakuojama 
ir karštai ginama federalė 
pramonės komisija už tą ra
portą, kurį ji andai išdavė 
Wilsonui, patardama paimti 
valdžios kontrolėn mėsos 
pramonę, kad tuo budu su
laužius mėsos trustą, kuris 
taip plėšia žmones.

Trusto apgynėjai niekino 
ir žemino tą komisiją kaip 
tik įmanydami, vadindami - - _ _ M

taipgi šimtai protestoniškų Kas socialistams vra galimu krikščionybėje būdą augs-Įjos narius net "bolševikais 
_ __  _Aioiiciamc idpalsimc tiVrMau- ir iorganizacijai santikiuose su demokratine čiausiems idealams, tikriau- ir 1WW. broliais.

! ' ' ’ ‘ j Utah senatorius kritikavo
Kas komisionierius, sakydamas, 

kad jie neturį nei reikalingų 
gabumų, nei patyrimų ir 
todėl jų raportas apie mėsos 
pramonės vedimą esąs nie
ko nevertas. Jis esąs pa
remtas "ne teisybės princi
pais, bet užvvdėjimu ir ne
apykanta."

Mėsos kompanijoms, jis 
sako, visai nebuvo duota 
progos perstatyti dalyką iš 
savo pusės.

Tečiaus senatoriai Gore 
ir Kenyon tos komisijos ra
portą gynė, sakydami, kad 
jis yra paremtas faktais ir 
jį užgyrią tūkstančiai žmo
nių, kuriuos mėsos kompa
nijos plėšė per metų metus.

Senatorius Sherman iš 11- 
linois, gindamas stokyardų 
trustą, piktai atakavo ko
misijos narius, sakydamas, 
kad tai esą "patįs save pasi- 
skyrę biznieriai, kurie nieko 
nedirba, tik kritikuoja ki
tus, kurie ką nors veikia." 
Komisijos pirmininką jisai 
pavadino "didžiausiu triukš
madariu ir rėksniu visam 
būryje."

"Visame tame būryje nė
ra nei‘vieno žmogaus, kuris 
nebūtų radikalas, bolševi
kas arba ekonominis kursty
tojas," pasakė ponas Sher
man.

"Visi jie yra jaunesnieji 
IWW. broliai,” tęsė jisai to- 
liaus. ’T visuomenės valdi
ninkus jie visai netinka. Jie 
daro gėdą administracijai. 
Jie yra pavojingi bizniui.- 
Jie diskredituoja šalį."

Taip ponas senatorius iš 
Illinojaus perkunavo ant ko
misijos, kuri patarė pažabo
ti mėsos t laisto razbainin
kus, aršiausius visuomenės 
plėšikus.

Neiškentęs įsimaišė sena
torius Ashurst iš Arizonos. 
Jis pastebėjo, kad komisijos 
narių rekordas yra grynas 
ir todėl "toks pašėlęs šmei
žimas jų vardo” is Slierma- 
no pusės yra niekuo nepa
teisinamas. Neteisinga yra 
pasinaudojant Senato žo
džio laisve taip niekinti žmo
nes, sako Ashurst.

Senatorius Sherman ant 
to atšovė, kad parliamenta- 
rės taisyklės jam da suvar
žančios žodžio laisvę; jis no
rėtų da daugiau pasakyt a- 
pie tą komisiją, kuri kasa 
trustui duobę, ir išėjęs iš 
Senato jis pasakysiąs, ne
paisydamas, kad ir prieš 
teismą jam reikėsią už tai 
atsakyt.

Nuo mėsos trusto jis turė
tų gauti užtai didelį medalį.

kunigu tai 
priklauso.

Nėra tai klerikališki 
suomenininkai 
kaip antai buvo 
bei Austrijoj 
streiklaužiai, 
našus į mūsiškius kemėši- 
nius socialus-vyčius, tve
riančius "Darbininkų Sąjun
gą" kovai už klerikalų (ku
nigijos) interesus,- bet yra 
tai tikrieji socialistai, dažnai 
uoliai remiantis Socialistų 
Partijos kandidatus politi
nėj kovoj.

Lietuviui darbininkui-soci- 
alistui, kuris žino, ką reiškia 
''krikščioniškas padoru
mas,” beabejonės išrodys ne- 
kad krikščionis galėtų būti 
socialistais ir remti socialis-. 
tiškajį judėjimą. Tečiaus 
faktas faktu lieka, kad yra 
krikščionių, kurie netik ne
sigėdija socialistais vadintis, 
bet dažnai uoliai darbuoja
si socialistų agitacijoje, soci
alizmo propagandoj, skelbia 
socializmą savo bažnyčiose 
ir teikia moralės ir materia- 

‘ les pagalbos darbo žmonėms 
jų kovoje už socializmo ide
alus. Suprantama, kad to
kie krikščioniški socialistai 
ir savo jaumsų ir padėjimo 
sąlygomis yra proletarai. 
Reikia pasakyti, kad joks 
protestonų bažnyčios kuni
gas nėra savo parapijoj tuo 
patvaldžiu faraonu, kaip 
kad katalikiški kunigai. Pa
storiai yra samdomi mora
lybei skelbti ir neturtingose 
parapijose dirba už tokias 
algas, kad idant pragyvenus 
turi šiokiomis dienomis 

. dirbtuvėse dirbti. Jiems 
tat yra žinomas darbo žmo
nių padėjimas ir reikalai. 
Iš jų galima laukti ir turėti 
tiesos skelbėjų, ko nieku bu
du negalima tikėtis iš mū
siškių kunigų-dykaduonių, 
kaip penimiai penimų kle
bonijose ir neturinčių su
pratimo apie darbininkišką
jį padėjimą.

Kilus Amerikoje naminei 
karei delei paliuosavimo ne
grų iš po turtingųjų planta
torių jungo, daugelis Naujo
sios Anglijos pastorių pasi
žymėjo-kaipo karšti propa- 
gatoriai negrų laisvės. Dau
gelis jų kovojo eilėse Lincol- 
no kariumenės, kad panaiki
nus negrų baudžiavą. Nė
ra tat nuostabu, kad šitokios 
rūšies kunigai ir šiandien y- 
ra žmonių liusybės kovoto
jais ir revoliucinės socializ
mo minties platintojais.

Tie kunigai ir jų pasekė
jai yra tikintis žmonės, bet 
savo tikėjimo įkūnijimą, — iėt ir i tai, kaip tų krikščio- 
Kristaus mokinimo idealų į- niškųjų socialistų galvoj gal 
kunijimą — jie mato galimu- sutilpti c-hristianizmas ir su
tik per socializmą, be ko 
jų supratimu krikščionybės 
idėja yra tik mirusia raide, 
todėl jie jaučia sau pareiga 
naikinti ekonominę visuo
menėj nelygybę, kad krikš- D. P. Bliso dekleracija, ku- 
čioniškus idealus padarius rioie jis užreiškia: 
gyvu kunu. Jų religiniai į- 
sitikinimai, jų sąžinės nuo
voka — tai jų privatinis da- manęs krikščioni, o Kristus Į praeities ir ateities.

*

vi-
< soeialai), 
Vokietijoj 
pagarsėję 

Nėra tai pa-
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bažnyčia, kur pats kunigas ‘šiai laisvei pasiekti, suvieni- 
vra darbininku, tas visai nė- ijant pasaulio tautas.

I 
i
I

su‘ įieško gyvybės, tas žudo ją, 
kas nori aukauti savo jiegas 
visuomcaei.atranda jas. Nuo 
to laiko pasijutau esąs tik
ruoju krikščioniu.

"Bet nebuvau socialistu.

ra galimu -santikiuose 
hierarkiška Rymo-katalikiš
ka ar Tautiškai-katalikiška 
bažnyčia, kur žmogaus są
žinė nėra pripažinta priva
tiniu asmens dalyku ;kur au
sinė išpažintis yra kaip i r j Studija vilnas padarė mane 
detektyviška kanceliarija;
kur kunigas yra ne darbo kojo surėdymo.
žmonių klesos, bet jų priešų tyrinėti. įsitikinau, kad bu- 
klesos nariu ir per išpažintį, tinai reikės prieiti iš christi- 
iš tikinčiojo socialisto turiianizmo prie socializmo. So- 
progą iškovoti visa tai, kas cializmas, man rodosi, yra 
buržuazijai jos klesinej ko- ■ forma, kurią turės visuome- 
vaj prieš darbininkus daug nė priimti, nes ji remiasi as_ 
pagalbos gali duoti. Aky-1 menų suvienijimu pilniau- 
vaizdoje šito, joks socialis-j šiai asmens liuosybei ir lai
tas negali būti visas bažny- Į mei pasiekti."
tinęs praktikas atliekan-' Nekalbant apie tai, kad 
čiuoju kataliku. ■ tokie krikščioniškieji socia-

įuomi. Bijojau socialistiš-
Pradėjau

i

I

kambaryje. Nors 
tamsu, bet jis įžiūrėjo, kad 
šlamėjimas paeina nuo jo 
kelinių, kurias jisai eidamas 
gulti buvo pakabinęs ant 
kėdės. Aiškiai buvo matyt, 
kad kelinės juda. Rubiną 
paėmė baimė. Nors šiaip jis 
yra drąsus žydas ir dvasių 
nelabai bijosi, bet vis dėlto 
baisu. Ir kur čia nebus bai
su, kada per Naujų Metų 
ifaktį kelinės pradeda po 
kambarį šokti kazoką’ Pa
galios, kelinės pakilo nuo kė
dės ir šust per langą laukan!

Rubinas nei nepasijuto, 
kaip iššoko iš lovos. Nors 
velnią gaudyt pavojinga, bet 
kada jisai nešasi kelines 
kartu su $10, tai ir baimė iš
eina. Todėl Rubinas, nei ki
tų kelinių nejieškodamas, 
nėrė per langą ir pradėjo 
gaudyt apsėstą drabužį. Jis 
pasivijo savo kelines gale 
kiemo, kada jos pradėjo lipti 
per augštą tvorą, ir nusitvė
rė už vienos kiškos abiem 
rankom. Tuomet jis pama
tė, kad prie kitos kiškos yra 
jo kaimynas Benjaminas 
Gotthels. Prie jo buvo ir ki
tas žydelis. Jiedu turėjo su 
savim meškerę; Šita meške
rė ir išaiškino, kodei Rubino 
kelinės su $40 išlėkė per 
langą.

Abudu Rubino kaimynai 
tuojaus buvo areštuoti. Ka
da abudu juodu likos užda
ryti belangėm, tai, sakoma, 
dvasios Rubino namuose 
daugiau jau nesirodys.

------------------ ---- .------------------------------ ——
I’ajicškau dėdės Juozapo Patamsio 

ir pusbrolio Kazio zkugustino, iš Vilk- 
i.iergės pavieto, Kauno gub., gyveno 
S t. Louis, M o. Jų pačių meldžiu at
sišaukti ar kas juos žino malonės 
pranešti, nes tūriu labai svarbu rei
kalą. (39)

Jonas Yuska,
95 21-st str., S. S. Pittsburgh, Pa.

Rugpiučio 21 d. prasisalino iš namų 
mano žmona, Or.u Kireilienė. Ji yra 
26 metų amžiaus, geltonų plaukų, 
mėlynų akių ir išrodo taip kaip ant 
šito paveikslo; kalba tik lietuviškai ir 
latviškai. Kartu su ja prapuolė ir 
rusas, Stevas Muzurenko, kuris kal
ba tik rusiškai ir lenkiškai. Todėl jie
du nelabai susisr.eka. Tuo pačiu lai
ku prapuolė ir $7 00 mano pinigų. 
Ruskelis yra 28 metų amžiaus, nedi
delio ūgio ir taip pat geltonų, augštyn

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

Povilas Kireilis,
87 W. Seventh str., S. Boston, Mass.

Pajieskau Brolio Vlado Petrau.-ko, 
i> Medininkų kaimo, Krakių valsčiau., 
Kauno jrub. Jo paties meldžiu atsi
šaukti ar kas jį žino malonės pranešti. 

Mateušas Petrauskas.
BOX 201, Gilbertvilie, Mass.

Pajieskau pusbrolio Antano Ruplio, 
Kauno gub., Vabaiininkų parap.. Pin
ui rkų kaimo, girdėjau, kad gyvena 
Aiass. valstijoj. Turiu svarbų reika
lą meldžiu atsišaukti.

Joseph Navakas,
VVnght, Minu.

APSIVEDIMAI.
Pajieskau apsiveūimui merginos 

arba našlės, ne senesnės 35 metų. As 
esu 35 melų, turiu visus reikalingus 
šeiminiškam gyvenimui rakandus ir 
šlubų, reikalinga gera ga.sj>adinč. 
meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai, paveikslus grąžin
siu. (40)

Jurgis Ampusaitis,
170ų Sangamon avė.,

Springfield, III.

Pajieskau apsivedimui merginos 
arba našlės, turinčios kiek kapitalo. 
Aš esu apie 20,000 vertės turo savi- 
ninkas-biznierius, reikalaujantis pro
tingos gaspadinės. Gr;’i atsišaukti 
ir bėdina, tik tokių turi ’outi daili ir 
linksmaus veido. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. (38)

A. L. Y.,
634 No. Clark str.. Chicago, III.

Pajieskau 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. D., (39).
6330 So. Racine avė., Chicago, III.

Pajieškojimai
Kas tik pripažįsta politinę' Kstai nieko bendra neturi su 
sociale socialistu uartiios vatikamskuoju carizmu,ir socialę socialistų partijos 

programą, kas pripažįsta 
postuliatus ir principus dar
bininkiškojo judėjimo ir vei
kia sulyg jų iki kraštutiny- 
bių,turi teisę vadintis soęia- 
listu. Jokia socialistų partija 
kaipo partija, negali priimti 
sau jokios religinės parvos, 
o todėl jokios religinės spal
vos ji negali reikalauti ir iš 
savo narių. Partija nieko 
neverčia tikėti į senas ar 
naujas dievystes ir vieno ar 
kito nario tikėjimas į vieną 
ar kitą jo įsivaizdintą ar į- 
auklėtą dievystę partijai yra 
svetimu dalyku. Partijos 
pareiga žiūrėti, kad jos na
rių tikėjimas nekenktų kle- 
sinei darbininkų kovai, kad 
narių tikėjimas nestatytų 
skerspainių partijos politi
nėj ir ekonominėj kovoj. 
Katalikiškoji kunigija, kuri 
gindama buržuazijos vieš
patavimą naudojasi žmonių 
religiniais įsitikinimais, tuos 
religinius žmonių jausmus 
daro sau įrankiais tų pačių 
žmonių vergijai ir tamsu
mui palaikyti — socialde
mokratijoje tur rasti neat- 
laidų priešą. Socialistams 
jų kovoje prieš kunigiją spi- 
riančiu reikalu’yra ne lais- 
vamanybė, liet 
principas, ir 
šiuo atžvilgiu 
uždaviniu yra 
niekinimas, bet žmonių švie
timas, kad apsišvietę patir
tų, prie ko religijos pagalba 
kunigija žmones veda; kad 
matytų kokioms nesąmo
ningoms jiasakoms jie ti
kėję, nepajiegdami sau išsi
aiškinti įvairių gamtos apsi
reiškimų.

v < *

Tečiaus reikia da žvilgte-

klesų kovos 
šitoj kovoj 
socialistams 
ne religijos

s

cializmas. Tatai vaizdžiai 
nušviečia krikščioniškųjų 
socialistu Įžymaus atstovo, 
gerai žinomo Šveicarijoj, 
Danijoj ir Vokietijoj kunigo

”Esmi socialistu, nesą ka
rolius Marksas padarė

savo pavaldiniams griežtai 
uždraudžiančiu panašiai 
kain kun. Blis filozofuoti, 
reikia pasakyti, kad christi- 
anizmas, svajojantis apie 
pomirtini gyvenimą, buvo 
yra ir pasiliks gv vienišiems 
ant žemės tik įnirusia raide. 
Ekonominės systemos moks- 

llas tiek turi bendra su bib- 
lijinėmis filosofijomis, kiek 
turėjo bendra saulė su žydu 
karvedžiu Jozue, nesuspė
jusiu iki vakaro išžudyti 
amelitų, dėl ko buk saulė 
turėjausi sustoti ir laukti 
kol anas-savo kruviną dary
bą atliks. Krikščionybės vir
šiausiu principu, žadėjusiu 
surefoAnuoti žmonijos san- 
tikius, yra tas jokios kon- 
krėtės reikšmės šiandien ne
turintis altruizmas "mylėk 
artimą savo kaip pats sa
ve.” Kągi bendra jis turi su 
socializmu, reikalaujančiu 
tiesos, o ne maldaujančiu 
mielasirdingumo?

•Jeigu iki mokslinio socia
lizmo, kuriam Karolius Mar
ksas davė pradžią, krikščio
nybė netik neišrišo ekonomi
nės ir politinės žmonių lais
vės klausimų, bet nepajiegė 
Į tuos klausimus Įneiti, tai 
socializmas be to christiani- 
zmo netik galės, bet ir dabar 
gali pilniausiai apsieiti. Do
rą nustato ne pasigailėji
mas, bet tiesa.

Socialistai niekam ne
draudžia silpnesniojo gailė
tis, nedraudžia tikėtis, kad 
už mielaširdingus darbus 
labdarys gausiąs atmokes- 
ti no mirties — tai asmens 
valia taip ar kitaip manyti, 
sulyg savo išmanymo. Bet 
socialistai draudžia ir už
draus kiekvienam aoiplėši- 
nėti silpnesnį, kad jo lėšomis 
smagumus turėti. Socialz- 
mas uždraudžia vienam as
meniui samdytis kitą žmogų, 
kad už tinginį reikalingą 
darbą atliktų ir kad tas tin
ginys turėtų teisę dirban
čiojo žmogaus darbo vaisius 
sau susižerti. Tarp socializ
mo ir christianizmo irgi nė
ra nieko bendra, negut tik 

iŠ. tiek, kiek yra bendra tarp

panašiai

KELINĖS PABĖGO PER 
LANGĄ.

Per žydų Naujuosius Me
tus pereito j su bato j Brook- 
Ivne buvo toks atsitikimas. 
Rubino namuose nakties lai
ku pradėjo kaž-kas siamėti. 
Rubinas pabudęs prasitrinc 
akis ir nikeles galvą pradė-

Pajieskau švogerio Adonio Manke- 
v ičiaus, iš Šiaulių miesto, Kauno 
gub., 15 metų kaip Amerikoj, pir
ma gyveno McKees Rocks, Pa. Jo 
paties atsišaukti ar kas jį žino mel
džiu pranešti.

V. Povilaitis,
604 Bank str., aterbury, (?>nn.

Pajieskau savo giminaičio Kazimie
ro Repšio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Papilės parapijos, Ruinšių sodos; 
apie 10 metų kaip Amerikoj, girdėjau, 
.<ad gyveno Brooklync, N. Y. ir dir
ba prie Kriaučių. Jis pats ar ka* ki
tas malonėkite suteikti jo adresą.

Dotninikas Kazlauskas, (37)
211 Kirst str.. ' Elizabeth, N. J.

I’ajieškau apsivedimui lietuvaitės 
arpe 18 ir 22 metų amžiaus, laisvų 
lažiurų, aš esu 22 metų, turiu gerą 
lar'oą liuesas nuo kariumenės. Aš 
naeinu iš Suvalkijos, Naumiesčio pa
vieto. Geistina, Kad ir mergina atsi
šauktų iš to paties krašto. Plates
nių žinių suteiksiu per laišką.

J. Yuodi-sius, (38)
161 — 8-tli str., So. Boston, Mass.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA našlė arba mergina 

orio namų už gaspadmę pridaiiot vai
kučių; mažesnysis 15 mėnesių, ki
tas 4 metų. Esu rasiys 36 metų, tu- 
*iu pelningą darbą ir savo namelį. 
Paeinu iš Andrisiunų sodos, Gasciu- 
nų parapijos. Šiaulių pav., Kauno 
gub. Moteris ar mergina, kuri norė- 
ų tą darbą apsiimti, malonėkit atsi

šaukti. (38)
Klemensas Alekserius.

P O BOX 13, Luke. Md.
Pajieskau PIJAUS RAGAUSKO, 

čia telpa ir jo paveikslas. Jis gyveu-

damas drauge su manim, paėmė iš 
po užrakto mano $420 ir prasišalino. 
Kalba tik lietuviškai ir biskį angliš
kai. Paprastas darbininkas ir gir
tuoklis. Kas pirmas apie jį praneš, 
tas gaus *23 atlyginimo.

IGNACAS TOMAS,
117 McCielau

Philadeiphia

Ona Tumobukė— Rinkcvičieuc pa
jieskau brolių Jono ir Flarijono Tu- 
inosų, Suvaiką gub., Vilkaviškio pa
vieto, Pajevonio parap. Mano vyras 
mirė ir ld. gegužės tapo palaidotas; 
vyresnysis sūnūs Vincas, 15 metų — 
susižeidė t rugpiučio; aš pati sergu 
ir norėčiau prieš mirsiant pasimaty
ti. Malonėkite atsišaukti tuojaus.

Ona Tumosukė-Rinkevičienė, (39) 
R F D No. 3, BOX 96, Iruin. Fa.

Pajieskau savo pažįstamųjų Danie
liaus Raunės ir Vladislovo Vinskevi 
čiaus, šis pastarasis gyveno Philadel- 
pnijoj, pirmutinis taipgi gyveno Pen- 
nsyivanijos valstijoj. Jų pačių mel
džiu atsišaukti ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

.J. Darąška, 
7135 E 79 Si. Clair avė.

Cleveland, Ohio.

S

Pajieskau pažįstamų, kurie paeina 
nuo Velionos arba Stakių, Kauno gu
bernijos. Mano pramanyta pavardė: 
Jonas Paseredr.inkiuku.s, tikra — .Jo
nas K i bartas Esu kariumenėje ir 
norėčiau susižinoti su draugais. Mano 
įdresas:

John T. Kibant,
Aux Remount, Depot. 308,

Bciair. Ga.

(36;

Pa

Pajieškau švogerio Adomo čekavi- 
čiaus, pirmiau gyveno Mt~ Carmel, 
Pa., iš ten išvažiavo į Mass. valstiją. 
Kas apie j) žinote meldžiu pranešti 
arba pats lai atsišaukia, nes turiu 
svarbų reikalą.

Silvestras česnavirius, 
313 — 3-th avė.. 
Pajieskau giminių 

aš pac:nu iš Gcčicnių, 
jos. Vilkmergės pav. 
Girdėjau, kad daugeli 
kon ir su jais norėčiau susižinoti.

Jonas Stankevičius,
2304 Lecch st., Sioux City, 7cwa.

llomestcad, Pa. 
ir pazį taniųjų, 
Leliūnų parapi- 

Kauno gub. 
< atvyko Amcri-

;, pajies-

Kauno gu- 
icto, Svedcsų 
gyveno Ar- 

Aš dabai* 
• neužilgo tur- 

į Franeuziją, 
susižinoti su 
svarbų reika- 

ar kas apie jį 
atsiliepti. Savo 

edesiečių taipgi 
Mano adresas 

(») 
t eliks Mandrauckas, 

1-st Dev. Bn., 157-th D. B., 
Camo Gordon, Ga.

š Feliksas Mandrauckas, 
savo brolio, Pranciškau* Mand- 

ko, kuris paeina iš 
įjos, Ukmergės pt' 
tolio. Pirma jisai 
inoj, pietą Amerikoj, 
auju kariumenėj ir 
pri.-ieis iškeliauti 

i greitai norėčiau 
u, nes turiu pas jį 
Taigi ar jis pats, 
-e. malonėkite 
gų ir draugių S' 
Ižiu atsišaukti.

Pajieskau Mikolo Juknio, iš Inkilų. 
I.idokų parapijoj Vilkmergės pav.. 
Kauno gub. Aš iš Grezonių, tos pa
čios parapijos. Meldžiu atsišaukti ar 
kas jį žino malonės pranešti, nes tu
riu svarbų reikalą, būdamas paimtu 
kaiu menėm <40)

Nikodemas Katinas.
BOX 133, Taritfviile, Conn.

I’ajieškau draugų: Jeronimo Kioi 
ir Jono < ? i pirmiau jie gyveno Phi- 
ladclphi.ioj. Ju pačiu meldžiu atsi
šaukti ar kas juos žilio malonės pri
siųsti man ja auresi už ką busiu di
džiai dėkingas, arba pinigiškai atly- 
gnsiu.

Antanas Paulius,
? F Strcot, Dctroit, Mi< h.

i

Paj ieškau kūmo Sidausko ir Danie
liaus įtikino, iš Budrumų kaimo, Ra
guvėlės parap.. Vilkmergės pav., 
Kauno gub. Jų pačių atsišaukti ar 
kas juos žino meldžiu pranešti.

Joe Vengus,
BOX 321, Bicknell, Ind.

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

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

VINCAS JANAVIC1A.
129 Hope str.. Brooklyn. N. Y.

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

I.evusė Bekei ietie,
132 Grcen-.vich str.,

Philadclphia. Pa.

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

fiškų štampu su jūsų paveikslu tik 
už ?1.20? Reikalauk prabos (pavyz
džio). Jdėk už 3c. štampą ir gausi 
pamatyt, kaip tokios fotografiškos 
stampos išrodo. (39)
THE GEORGE PHOTORGAPHER.
609 Norlh Rivcrsidc str.,

Malerbury, Conn.

LIETUVIŲ ATYDAI.
Daugelis lietuvių Wilkes Barre, Pa. 

rašosi į sąryšį, kad pirkti šieną, bul
ves ir kitokius daiktus tiesiog nuo 
ūkių už tiek kiek kaštuoja šį rudenį. 
Kurie to da nežinot, o norėtumėt pri
sidėti, tad kreipkitės šiuo adresu:

WM. B. DEBES. (39)
25 Bennelt Bldg.,

Wilkcs Barre, Pa.

EXTRA! PARSIDUODA!
Gera proga lietuviui kriaučių:.

Puikiam miestukyje, netoli nuo Bo
stono, parsiduoda kriaučių sapa. Biz
nis gerai išdirbtas per daug metų. 
Miestas apgyventas lietuviais, len
kais ir rusais. I’late-nių žinių klau
skite "Keleivio” Redakcijoj." (39) 
ant Š. A. M. 255 Broaduay.

S<». Boston. Mass.

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $1.75.

Šitą čirkslę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antį asu. taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisu. Rašykit tuoiaus. (?)

FISHLEIGH & CO.. Dept. 924. 
CHICAGO. ILL.

Už Suv. Vaisi, rubežių kaina $2., pi
nigai tuii būt prisiųsti iškalno.

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 knygą

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

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

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

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. RIMKUS
P O. no\ 3t; llolbroak.
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DAVATKŲ DANGUS

Redakcijas Atsakymai. •
Jonas šimkonls. (Law- 

reace, Mass.) Jei korespon
dento buvo neteisingai pa
duota apie kooperaciją, tai 
pačios kooper. valdyba gali 
tart žodi. Jūsų atsakymo ne
galime dėti, nes tai gali būti 
tik asmeninis ginčas.

Z. Jankauskui. — Prisiųs
to jūsų raštelio netalpinam, 
nes jame kalbama apie re
gistraciją ir todėl jį reikėtų 
versti anglų kalbon, o mes 
tam neturime laiko.

Tony Gudish. — Už pri
siųstą iškarpą tariam drau
gui ačiū, bet sunaudoti jos 
mums neparanku.

Kainui J r. 
sunaudosime.

Žemaites Raštai 
Karės Metu.

f Kada persisaldai

Prie progos

Ei, vytukės, nesvajokit, Myli jis kožną merginą... 
Lai sau juokias—neatbokit! Ei, vytukės, mes tikėkim, 
Vvtis reiškia žirgavaikį,

< V.J • JI X. — i K I 1 IKI 11 X V X X II L,

Jodint arklius mums nerei- Minkštas jis kai paduškaitė
kia... - - -

Tam užtenka juk ir vyčių, 
Mums gerai suole bažnyčių 
žinom, kad šventa panelė, 
Atidaro dangun kelią... 
O rašančius nuo žabangų 
Saugoja mus, ved’ į dangų. 
Eit ir eit mes juo privalom,; 
Nes rąžančius netur galo... 
Kad prieiname kryžiuką, 
Pabučiuojam dievo muką, 
Ir vėl eikim runds į rundą, 
Varant nuo savęs pagundą...

* e

Kad nuvyt šalin šėtoną, 
Eikim pas savo kieboną, 
Jis egzortus kad atskaito, 
Vilnius iš kūno išvaiko, 
Ir taip protą mums apšvie-

čia,
Kad pagunda jau neliečia... 
Nors ir turi gaspadinę,

■ Kunigėlį pamylėkim.

! O malonus kai dušaitė! 
Kunigėliui bukim ščyros, 
Ką čia paisyt apie vyrus!

; Jei norėtum gaut ne šleivį, 
j Tai tokie skaito "Keleivį”
■ "Dilgeles” arba "Kardą,”
: Kurie skalbia musų vardą.. 
i Jei ir vyrų sau negausim,
i Prie "tėvelio” prisigiausim: 
' Neužteks mums klebonijos,.
i Tai "tėvelių” parafijos
! Pristatys mums vienuolynų 
; Ten nereiks jau mums vai

kinų !
0 po stogu vienuolyno 
Prie linksmybių ir prie vyno 
Svieto raskažius pažinus 
Apie vyrus nemanysiu...
Mus rašančiai netur galo, 
Jais į dangų eit privalom;
Vis į randą, vis į randą,

■ Varant nuo savęs pagundą...

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

Courtney, Pa. 
Valdybos adresai:

Mikas Nakntis, —pirm.
BOX 410, Courtney, 

D. Lakavičius,—pirm, pagelb.,
BOX 138, Courtney, 

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

VI. Ganiulis Prot. rast.,
BOX 460, Courtney, 

St Bernotovičia—kasier.,
P. O. BOX 28, Courtney,

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

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., 
Sasierius Karalius Varašius.

Ali Nation Dep. Rauk S. S. 
Kasos globė iai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai
tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado
mas Kardonas Jonas Počiunas ir Po.v. 
Stanišauskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

JUOKAI. Sadausko piršlybos.
Sadauskas prie savo pa 

čios piršosi visai ne taip, 
kaip visas svietas.

—Aš ne sau prašau tamis- 
tos prisižadėjimo, — jis sa
kė; aš vien prašau, kad ta- 

i mista iškiausytumei mano 
į brolio Baltraus meldimo. 
Tamista jam labai Įpuolei į 
aki; jeigu tamista jį panie
kinsi, tas man labai užgaus 

'širdį. -Jis nori manius. Ar 
i Jus malonėsite būti jo mar
čia?

GRANO RAPIDS, MICH. 
Lietuvių Senų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirmininkas P. Rausius

122“ Front avė. 
Pirm pagelbininkas, J. J. Eielskas, 

1338 Quarry 
Protokolų raštininkas J. Štaras, 

1114 Hamilton 
Turtų rast. D. Greiėaitis.

1534 Quarry 
Iždininkas V K Iaumas.

1030 Muskegan 
Trečiųjų Teism rast. J. Žigunas, 

131o Elizabeth
3rgano prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas, 

505 Crosby street.
Su Draugijos reikalais malonėkite 

kreiptis virš nurodytu adresu.
Pirmininkas P. Rausius. 

Susinėsimų rast. J. Štaras.

įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 
l>-ru kichcer'k, 

PAIN-EIPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikrus tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir G5c. buteliuku, visose aptiekus© arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 W«sMflgtoo Street. New Y orte, N. Y

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

So. Bostone. *

Nesuprantamas dalykas.
_ Pasakojama, kad kartą 

Napoleonas, sutikęs vien
rankį kareivį, neturintį me- 
daliko, užklausė:

— Kokiu budu tu netekai 
rankos?

—Austrelieo mūšyje, Jū
sų Didybe.

—Ir likaisi neapkaišytas?
—Ne, Jusų Didybe.
—Na, tai šia tau mano pa

lies kryžius; aš tave pada
rau ricierium.

—Jusų Didybė keliate ma
ne į ridenus už netekimą 
vienos rankos. Tai ką jus 
bntumėt padare, jei aš bu- kol neišsibaigs parakas, pus
čiau netekęs abiejų rankų? įkui bėgkit. O kaslink ma-

—O! Tada bučiau tave nęs, tai aš iau dabar bėgsiu, 
padaręs pulkininku.

Tai išgirdęs , kareivis, 
mai išsitraukė kardą ir — 
diaukšt, nusikirto kitą ran
ką.

Nėra reikalo tam atsiti
kimui netikėti. Bet sunku 
suprasti, kaip jis galėjo tai 
padarėli.

'O*

Herojai.
—Mano brangus draugai! 

— tarė narsus kapitonas; 
jus laukia smarkus mušis, 
šokit kaip levai ir muškitės,

Geri laikai.
—Na, kas per laikai 

tamstas? — klausė I 
vis.

—O, gana puikus—atsilie
pė čia gyvenąs senis, sėdė
damas ant kelmo.—Turėjau 
cana daug medžių nukirsti, 
bet-atėjus vėtra juos taip iš
laužė; kad išturėjau įei ma
žiausio* bėdos.

—Puikiai.
—M-m! Paskui perkūnija 

užd^ė skiedras ir ugnis 
taip išsiplatino, kad visi iš
griuvo medžiai sudegė ir aš 
neturėjau ką vekti.

—Stebėtina! Bet ką da
bar tamsta dirbi ?

—O! Ne ką labai. Lau
kiu kada užeis žemės di-ebė- 
jimas, kad iškratytų bulves 
iš žemas.

uies esmių šlubas.
u‘į Atsakanti pradžia.

Jonas norėjo išmokti 
franeuziškai: mokjlojas

'jam pasakė, kad pirmą niė- 
inesį jam atsieisią už mokslą 
50 rublių, o antrą mėnesį ir 
kitus mėnesius, po 5 rublius. 
Jonas sako: — Na, tai, aš 
mislinu, pradėsiu dabar nuo 
antro mėnesio.

I

i pas 
kelei- Nuo dantų skaudėjimo.

—Kas darosi, Jurgi, kokių 
plynių vaikščioji užsiėmęs 
žandus? .

—Broleli, taip dantis ge
da, kad nors į žemes kaskis!

—Tai biogai. O kodėl tu 
nebandai taip daryti, kaip aš 
darau, kada man dantis 
skauda?

—0 ką tu darai?
—Aš einu namon pas pa

čią; ji gražiai apglėbia man 
gaivą, paglosto veidus ir, 
prispaudus savo veidą prie 
mano, pasakoja apie meilę; 
tada aš užmirštu apie skaus-1 
mus ir perstoją dantis gelti.

—Ištiesų, tai geras patari
mas, — atsako Jurgis. — 
Ar tavo pati dabar namie?

Yra tai graži knyga pa-] 
puošta autorės fotografija! 
ir kitais Įdomiais paveiks-- 
iais. Minėtus Raštus išleido i 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su-
selpimui nukentėjusiemsij 
nuo karės lietuviams. Ka s j 
nusipirks tą knygą, tas ne-d 
tik papuoš savo namus ir! 
padidins knygyną, bet kar-!| 
tu ir badaujančius žmones | 
sušelps. į

Raštų kaina tik 50 centų. Į 
žemaitės Raštus galima | SO. BOSTON, MASS. 

gaut sekančiose vietose. ;,^BSąSSy^g;S^-~i8gass 
"Keleivio” Redakcijoj 2551 
3road\vay, S. Boston, Mass., 
J. Neviackas, 149 'dillbury 
;t. vVorcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 
Chicago, III., Mrs M. M. Ri- 
ee-Herman 25 Van Carlear 
pi. New York, N. Y.

Agentams, kurie 
daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų LšF. Piid. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.

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

i

R. F. Stone, (ph.9. |
Akių

SpecijaDstas.

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

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

P. VALUKONIS,
255 Broadway, So. Bos ton, Mass.

Pa.
i vn n

Pa

Pa.

Pa

Pa

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1G1AI IR GERAL
IR IŠPROS1NAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUKUS 
Darbu geru ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikru Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška

AR NORI, KAD MERGINOS); 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

jus mylėt Reikalaukit visur ir-'

ĮI-

o ji nieksd nepamirš jus, nesi; 
kendžių gardumas priverkia ją>:

visados Lowney’s Crest KetK 
džią. Jeigu negali gaut kitur., 
tai prisiijsk mums dolerį, c 
gausi vieną svarą geriausių] 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone
K. ŠIDLAUSKAS

£26 BR0ADWAY,
*H,TR BOSTON. MASS

DUOKIT PASIŪT MUMS.

« • 1

ria.

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje

i

Dabar k* tik iš po cpasJo,

Nauja Lietuviška
JBLIJA
SATYROJE'

■aitra Biblijc* 5%.j8 en’in«. tari 382 
puslapius ir 878 pavriksUiiM. Labai 
(domi ir naadir.ita birt’ .cn.u .špatai. 
Žsacas skaitydamas ši* RibHj* ir U- 
mydamas j pav< išslšlias. (karia per
stata ka* boro r.rta aals-rriro ssk'.a 
ir iki uicimimai Kristaus), siauri si
aus savo varsnų ir džiaurxis jvgtai to
ki* knis* itijo. jam bus trva'.pi žie
mos vakarai.

KAINA TIK ftl.OO
Noriati raut ši* Biblija, piuiros 

tieski' F.apveso *r Psėta Moary Orde- 
arba registrutaasa laiške ad-*aa{

"KELEIVIS”

Sloans 
Liniment 
x ./r/r Z sS /y*//y

KIEKVIENUOSE N YMUOSE
Sloano Linimentas turi savo vietą 

gyduolių sandelvj kaipo pagalba nuo 
skausmų ir gėlimų.

Greit įsigeria be įtrinimo ir numal- 
n& skausmą.

Švaresnis ir pasekmingesnis negu 
pleisteris ar mostis, negadina odos.

Nuo reumatizmo, neuralgijos, gėli
mo. užsidrėskimo bei nikstelėjirr.u 
vartok Sloano Linimentą. Gaunamas

10 m. So. Bostone.
399 Broadwav. Siutus, Overkotus 

ir kitokius kubus

Mes užtikrinant, kad Jus sučėdyait pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUDUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl niusų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna

• VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IŠVALOM

222 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—2101*

avė.

avė.

avė.

avė.

avė.

ST CHARLES. ILLINO'S. 
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS 

Valdybos antrašai:
A. šilkaitis — Pirmininkas.

P. O. B0X 48. St. Charles, 
Urpolis — pagelbininkas, 

58 — 2-nd str, St Charles. 
Tamašiur.as, Protokolų Rast., 
73 W. Illinois str., St Charles, 
Eidrugeviče Turto Raštininkas, 

P. O. EOX 16, St Charles, 111. 
Lukas Kasieritis, —

560 4-th str., St Charles, III. į

A.

K.

M.

OR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGER, ILL.

Pirmininkas Jonas Dambrauskas. Pa- 
gelbininkas Ant. S.nlasevičius. Pro*. 
Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų 
Rast. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
tas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius.
BOK 475. STEGER. ILL.

TERRE HAUTE. IND.
Draugystės "Sietynas” mėnesiniai' 

susirinkimai būna kožną pirmą mene
sio seredą, 7 valandą vakare. Socia
listų svetainėje, jh> nūn?. 1120 6-th st., 
Terre liaute. ind. Norintieji įstoti 
j draugystę meldžiami atsilankyti ; 
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 6<le. 
Pašalpos ligoje — į dieną.

F. Urboną.-, fin. sekrt.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveiksiąs parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apshel’ma i.aisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
j popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresa.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass.

Isu Pa
veikslais

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Eitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispersijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas viduriu. Diegliai suimda
vo po krutinę, šoruose - ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteriu. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptiekose, o 
kur negalima gsj.i, kreipkis pas:

SALUTARAS GHĖM1CAL 1NST 
Žolės nuo visokių blogumų. 

J. BALTRĖNAS. ITof.
1707 S. Halsted St.. Tel. Canal 6417. 

Chicago, UI.
Htą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškimt ir pasilikt

KARE IR LIGOS!
KARS, 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 reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

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

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, EROOKLYN, N. Y.

Žmogaus Issivystymas
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

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

AUDIMO APDARAIS 50c. 
KAINA 35c.

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu bu- 
du toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie žmo
gaus.

Ant UI 
akmens 

GdžkeHu taikro- 
dia Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
tais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikta visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotaa aat 20 me
ta. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsimo šį laikrocėlį ant kiekvieno ad
reso až *5^5 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį 
jei pirktumėt kitur.
suetas lenciūgėlis ir kabuti* dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

SJCELSIOR WATCH CO.
0M Atbetmenm Bldg. CHICAGO. HL

Atsiminkite jus užmokėt. 
akį pat laikrodėlį apie 126.00 
tumėt kitur. Puikus auk-

* ■■ ■ ■ 4 
DRAUGAI. SKAITYKIT į 

IR PLATINKIT 
"KELEIVĮ.”

255 Broadvay, 
SO. BO?TON, MASS.

Debatai socialistą 
su klerikalais.

Tokiu atgairių dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lovreliio debatai, kuriuose 
klerikalų debat^riai "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo "fomi- 
čh»s’’ turėjo bėgti iš svetaines.

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

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

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

ELEI VIS”255 BROADVAY, * SO. BOSTON.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

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

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

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

Virtam nč to s knygos gaunamos "Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresu užraiykit taip:

KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.



Senovės žydų Kanibalizmas. I

I

KELSI VI5.~~K

vą, kur stovėdavo bačkos su

”Kaip ilgai mes turėua

kad manęs) j

f

1LJ
35

1
i
i

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

MINI SVARO DUONOS KEPALĖLIO SUVARTOTO Wl.
* (Kortos paaiškinimas.)

(OST 70 THE CDNSUMER OF A POUND LOAF OF BREAD

nim, kas jum parimta, bet sulyginus su darbu Gerojo 
skalbti aš jau neskalbsiu!’ Piemens Namuose.”

I ’

True translation filed with the post-master ar Boston, Mass., on Sept. 
A
->

augo nemaža turėjau prisi
varginti. Tą pačią dieną, 
kada susižeidžiau, prašiau, 
kad mane nuo darbo paliuo- 
suotų, bet veltui, man leista 
tik apsirišti pirštus ir miny
ška atnešė krūvą skalbinių, 
Įsakydama, kad iki vakarui 
viską išskalbčiau.

"Skalbiau ir verkiau, nes 
kada paprašiau pagalbos, 
minyška suriko man: 'Ty
lėk! ir dirbk!’ Kaip tik su buvo patekti Į tą baisų 
pabaigiau darbą, taip ir kri-l neišpasakytai dvokiantį ur- 
tau ant aslos. J

"Tuo tarpu atvežta rank-l išmatomis ir kur uždarinėta 
šluosčių vežimas ir minyška( pasipriešinusios mergaitės. 

! atnešus man jų krūvą, metė, 
į paspyrė šonan ir Įsakė keltis vom ten dirbti, aš negaliu 
! ir baigt darbą. Atsisėdau, 1 pasakyti, nes laikrodžių ne
jaučiu, kad tolesniai skau ,buvo. Dabar esmi laisva,

šiurpuliais krečiantis 
papasakojimas.

Giliausiai sujudinanti ir 
šurpuliais krečianti apsa
kymą apie baisenybes vidu
je tu ”pataisos namų’’ duoda 
tūla mergaitė J. K. iš Cu- 
dahy, kuri kelis metus "Ge
rojo Piemens” namuose iš
buvusi, kaijx> našlaitė, netu
rinti prieglaudos.

Tiesiog nesinori tikėti be
siklausant jos apsakymo. 
Jei tokie dalykai dėtųsi vi- 
duramžyj, kuomet sufanati
zuota dvasiskija 
davo žmones 
menkniekius, 
tiek nuostabu, 
našiai yra dabar dvidešim
tame krikščioniškos civiii- 
zasijos amžiuje, tai be gilaus

(Pabaiga >

Senovės žydai valgė vai- zda) ir liejom jai liejimus?” 
kus savo sunkioj valandoj, (Jer. XL 111,19-19).

Kaip matome, ir kanibali
zmo liekanos užsiliko bėgy 
tų laikų, kad matriarchališki 
papročiai dar nepilnai buvo 
išnykę. Tai buvo laikai, 
kada buvo dar garbinama 
dangaus deivė (dieve) vie
ton vyriškio dievo. Tuose 
laiminguose laikuose dar 
reikėjo grįsti prie kanibaliz
mo, kad ėsti savo’ vaikus.

Iš visko, kas augščiaus pa
sakyta aišku, jog žydų kil
mėms ir tautoms ^an^a-j pasipiktinimo negalima pro 
nzmas neouvo svetimas. jausis praleisti. Štai žodžiai 

Žydai kanibalai ir savoįtos visam tam prisižiurėju- 
dievus maitino žmogiena- !sjos ir.er<rinOs: 
Kada kanibalizmas išnyko,}" 
tai visgi jis atsikartodavo 
sunkioj valandoj, priešų už- y 1 . . Via PCLLIICLU^ILIC VlVLAdlllCZ IYCLU1”^upimo metu, miestų apgu- barjy ant |ovos nuogą men
amo laikais ir tt. gailės kūną. Visos mes t
, yievŲ kanibalizmas rei-Į reginio buvome sujudinto:

Senovės žydai valgė vai-

ir tą valandą jie skaitė dievo ■ 
prakeiktu laiku, fteriimė, 
Jehovos atsiųsta. "Ir išpil
dė Jehova žodį savo, kurį jis 
ištarė prieš mus,” jog jis 
užleis ant musų dideles ne
laimes, kokių nebūta po viso 
dangaus priedanga, kaip pa
darė jis Jeruzolimoj, prisi
taikant prie parašyto Moi- 
zės įstatymuose, jog mes 
valgysim — vienas savo sū
naus kūną, d kitas — savo 
dukters kuną,”(Var. II.1-3).

Jei ateis sunkios dienos, 
tai moteris valgys savo vai
kus. "Žvilgterėk, Jehova, 
ir pažiūrėk: kam tu taip pa
darei, kkd moteris valgytų 
savo vaisių, kūdikius, jų nu
penėtus” (Jer. Verk. 11.20). 
"Minkštaširdžių moterų 
rankos virė savo vaikus, kad 
jie butų joms maistu,” (Jer. 
Verk. IV.10).

Kaip matom, gana buvo 
užeiti sunkesniems laikams, 
laikams, kada nedatekdavo 
valgio, kad pas žy dus atsi
naujintų kanibalizmas.

±4.
Laimingi buvo žydų bo

čiai, kada jie maitino savo 
dievus žmogiena, arba kada 
jie vieton žmonių aukavimo 
dirbdavo bent žmonių ir die
vų pavidalus savo dievų au- 
kavimut — 'žodžio, kuri tu 
sakei mums vardan Jehovos, 
mes ne klausom nuo tavęs; 
lx?t būtinai darysim tą vis
ką, kas išėjo iš burnų musų 
kad dulinot dangaus deivei 
ir lieti jai liejimus, kaip mes 
darėm, mes ir mūsiškiai tė
vai... nes tuomet mes buvom 
sotus, laimingi ir nelaimės 
nematėm. O nuo to laiko, 
kaip liovėmės mes duiinuoti 
dangaus deivei ir lieti jai 
liejimus, kenčiam visame 
nelaimes,’ nedateklių ir žūs
tam nuo kardo ir bado. Ir 
kada mes dulinavom dan
gaus deivei ir liejom jai lieji 
mus, tai lig be mūsiškių vy
rų žinios darėm mes pirą 
gelius su jos pavidalu (išvai

t

torturuo- 
už visokius 
tai nebūtų 
bet kad pa-

, ’ "Vieną nedėldienį mums
jis atsntai lodavo * beeinant pamaldai Į koply

čią pamatėme viename kam-

to
- >s’i , . . 7* 1S _zrn0~ ;bet nei viena musų nedrįso;

Su kaimimniystės pa- pasiklausti, nuo ko mergina- 
žmonių aukavimas mjrė. Kunas neužilgo kaž- i

i

kalavo auknišystės iš
■ nių. J
kilimu
po truputį liko išstumtas įUr prašalinta, 
aukavimais gyvulių ir jų i „Grįžtant- - j Grįžtant iš koplyčios iš- 

£al ‘ i girdome tame pačiame kam- 
. (baryje kokį tai kriokimą, 

a. " Įnėjusios pamatėm jauną 
neziu- merginą ant lovos besirai- 
... tančią baisiame skausme, 

J^^uavo jokįo žodžio ji ištarti jau 
A (negalėjo. Iš jos burnos ver- 

įžėsi putos. Pasirodė, kad 

našios rųšies aukomis. Prie gyvasties; kukučiu če- 
co, tankiausiai aukaudavo vervku knypkiams sakstyti 
dievams vyriausius sūnūs,'atsirakino aptiekinę sprn- 
kune jus pnmae nėctis paėmė karbolinės ruk- 
\iespatavimo laikuose, arba ^jes bonkutę ir išgėrė nuo-

dievamslaukų, kad 
džiaus butų.

Žydų tautos nuolat 
mindavo senovę ir, 
rir.t Į naujus priemoniskus 
papročius, i * _ *
prie aukavimo žmonių. Net 
žvdu carai ‘.karvedžiai, ku-

’nepasikėsino ant 
tankiausiai aukaudavo vervku knvpkiams sakstyti 
~~~ sūnūs,' .- * -* - - - - •

kūne jus pnmae nčctis j^lę, paėmė karbolinės ruk- 
\ lespatavimo ^laikuose, arba ^jes bonkutę ir išgėrė nuo- 
genau pasakius . pirmosios |dus? kad užbaigus kan. 
nakties priedermių (o ne;^as> jos kunas kaž-kur 
teisių) viešpatavimo _ laikuo-; it prašalinta.
se, tankiai nebuvo jų vai-j — -- ...
kais. Jų žmonų vyriausi!
vaikai tankiai būdavo arba 
Įvairių perdėtinių arba t!
čių die\TĮ, t. y. kunigų vai-,gu- --
kais; per tai neapsimokėjo 
jų ir gailėtis.

Ir taip, žydų bočiai buvo 
tokiais pat žmogėdžiais, i 
kaip ir kitų semistiškų ir 

(Urišku tautų bočiai, kaip ir 
šių laikų laukiniai. Z. A.

!

Gerojo piemens namai.
Ištrukusi iš tų
niens namų” mergina apsa- arklyde ir 

ko baisenybes, kokios 
ten dedasi.

"gerojo pie- mai. Šalę tos triobos stovi
• daržinė veži

mams, vartojami važinėji
mui po miestą, kad rinkus 
skalbinius bei išmaldas.

"Gerojo Piemens Namai” Už tų mum randasi da di- 
(House of good Shepherd) farma> apdirbama ŪPa' 
randasi prie šiaurinio rube- 
žiaus Mihvaukee, Wis. mie
sto.

Apielinkė, kurioje stovi 
tas privatinis mergaitėms 
kalėjimas, Įsteigtas privati
niam pelnui, vedamas kata
likiškų minyškų, yra retai 
apgyventa; aplink matosi 
tik tušti laukai. Vienuoly
nas apvesta augšta muro 
tvora, o kiemas už tos tvo
ros da pertvertas įvairiomis 
tvoromis, apšarvuotomis 
spingliuota viela, kad apsun
kinus tų tvorų perlipimą. 
Kas už tų tvorų ir mūruose 
veikiasi — pasauliui yra pa
slaptis... Priešaky to namo 
stovi "Gerojo Piemens” sto- 
vyla, turinti reikšti, kad ta
me name randa motinišką 
prieglaudą pabludusios mer
gaitės, randančios čia paži- 

’ nimą, kas yra gera, garbin
ga, prakilnu ir dora. Bet 
pažvelgus Į tąjį namą iš ki
tos jo pusės, matosi beveik 
visi langai užtepti neperma
tomu baltu dažu, kaikurie jų 
užkalti lentom ir aptverti 
geležiniais grotais. Tarp ki
tų vienuolyno triobų matosi rojo Piemens Namus” apra- 
viena panaši į bravorą ar fa- šė kunigo Kruszkos veda- 
briką su augštu kaminu, iš mas laikraštis "Kurver Pol- 
kurio rūksta tiršti juodi du- ski.”

b

taisos namus paimtų mer- 
gaičių bei samdomų darbi
ninkų.

Tuose pataisos namuose 
randasi paprastai virš šim
to mergaičių, o dauguma jų 
kaip parastai abelnai sako
ma — paliokės. V ienoj da
ly j yra skalbykla, kitoj siu
vykla ir tt. Mergaitės skal- 
Ina, siuva, prosina, šveičia ir 
atlieka visus kitus sunkius 
darbus: nuo 10 iki 15 valau-! 
du Į dieną dirbdamos. Mie
ga jos dviejuose dideliuose 
bendrabučiuose, kur žiema 
taip šalta, kad daugelis nu
šąlą ausis, kojas, daugelis 
lieka reumatinėmis ir kitas 

(iigas Įgauna. Apie mokyk
lą čia nėra nei kalbos.

Miesto valdžia ant tos įs
taigos neturi jokios kontro
lės, tai minvškos nebodamos 
jokios atsakomybės už savo 
elgimąsi su patekusioms į 
tuos "pataisos namus” mer
gaitėmis, elgiasi kaip tik 
joms patinka, o ne kaip mer
gaičių pataisymo reikalas 
reikalauja.

šitaip savo laiku tuos ”Ge-

t
I
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"Matydama, 
neprivers skalbti, minyška 
sušuko: ’Nenori skalbti, tai 
eik prosyti!’

"Prosinau kaip galėjau, i 
kojos po manim linko, šir
dis salo ir akyse žaliavo, ka
da, nors ir labai dabojausi, 
paliesdavau sutrintą pirštą 
ir kada karštis nuo proso de
gino man ji kaip žarijomis. 
Kentėjau ir dirbau, nes bai-

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS FILOZOFUOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NL'OTIKIUS.

I
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1913 metų farmeriai ėmęs iš duonos “kainos 14
j "Toji mergina jau pirma 
medaleista. Jinai dažnai j
-• mėgino nusižudyti, tik jai!

zosi ir pasakodavo, 
kad verčiau mirti, negu taip 

I amžinai kentėti. 
I "Vėliau buvo vežimu išga- 
{benta du viena diena 'moti
niškoj, Gerojo Piemens rni-’ 
blyškų globoj žuvusių mergi- 
snų lavonai. Ir niekas už tų 
j mūrų apie kankinių mirtį 
nežino.

; "Vakare prieš einant gul
tų, viena minyškų vaikščioja 
jX) kambarius ir šlaksto juos 

i šventintu vandeniu. Viena 
vakarą kambarius šventinti, 
minyška atbėgo uždu- 
sus į bendrabuti baisiausiai 
'išgąsdinta.' Papasakojo, 
kad tame kambaryje, kur 
nusižudė mergina, ji mačiu
si nusižudėlės dvasią! Mel
dė mergaičių, kad jos eitų 
su ją tą kambarį pakrapin- 
ti, bet tos bi jojusios, galų 
gale, prisikalbinusi vieną 
prižadėjimais smagurių ir 
malonių, nuėjo, tik tų besi
vaidinančių dvasių jau ne
rado...

"Gerojo Piemens Namuo
se yra sena kuprota moteris, 
kuri globojo dvi našlaiti. 
Kodėl jinai tame name atsi
rado ir kodėl tik dvi mergai- 
ti globodavo — tai paslaptis. 
Gana to, kad globojamas 
nuolatos savo lazda šveisda
vo. Našlaitės niekam pasi
guosti negalėdavo; visu jų 
susiraminimu būdavo grau
džios ašaros. Jų globėja te- 
čiaus buvo beširdė, pama
čiusi jas verkiant įniršdavo 
iki pašėlimo ir taip jas savo 
lazda mušdavo, kad baisu 
būdavo į tatai pažiūrėti. 
Vienai tų nelaimingųjų pasi
sekė pabėgti, tečiaus netru
kus sena ragana ją susiga
vo ir parsigabeno Gerojo 
Piemens^ kalėjimam Antro
ji gi primušta numirė.

"Kas link menęs, tai ir su 
manim elgtasi negeriau. 
Vieną kartą pakliuvus mano 
rankai į volus mašinos skal
biniams grumdyti, pirštas 
buvo taip suspaustas, kad 
nupuolė nagas,iki naujas at- nerio Lininentas,

;t

KNYGA PADALINTA Į AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės so Krikščioniais ir 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijaiiškasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klcsos Išsihuosavimaa.

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

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

Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laiškų arba 
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

I. {vairus Istorijos supratimai.
II. Materijaiiškasis Istorijos anprati
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializme mokais* 

čia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas tą knygą perskaitys ir 
gerai ją sau į galvą Įsidėk, tas galės sukirsti kad ir stipriausi soci
alizmo priešą. Yra tai didžiausia argumentų sutrauka diskusijoms 
ir prakalboms Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir pa
skaitas skaityti.. KAINA 25c.

CARAS SIBIRE1913 1914 1915 1916
^rcer.tace 4»cures atov Cbe reiaSv p*op©rtį®<-» 

tve. “toto; cuuf 1* corwcc*r octfec s eaCFi

Nuo
už kviečius laipsniškai didi- nuošimtį, o šiais metais tik 
na proporciją kainos, ko- 6 nuošimtį. Į tą mažą nuo- 
kią suvartoto j aS už duoną šimtj įskaityta da ir maišai 
moka. Farmerių auginan- bei statinės miltams, kurių 
čių kviečius, dalis už prisidė- kaina šiuo laiku 50 nuošim. -j 
j imą prie pagaminimo svaro augštesnė, negu kada nors $- - - iduonos užaugo nuo lVo c.
(1913m.) iki 3(<c. (1918m.)

pirma.
Palša juostelės dalis paro- 

Proporcija sulyg čielos kai- do koki nuošimti imoka su- 
nos už duoną aiškiai išparo- vartotojas. Kaip matome, 
dyta virštilpstančioj kortoj. • 1913 metuose, suvartoto jas 
Juoda juostelės dalis rodo, turėdavo duonos kainon su
klek kviečių augintojas ė- mokėti 68 nuošimti, o 1918 
mes iš svaro duonos kainos metuose sumoka tiktai 49 
(1913m.) iki 3’Ac. (1918m.).i nuošimti, 
dabar. ! Vadinasi, didžiausią duo-

Sekanti ant juostelės pa-'nos dalį pasiima farmerys. J 
žymėta miera (tarpe juodos:Taipgi matome, kad nemažą J 
ir palšos vietų) rodo, kiek,/,oli v,'*n naera. x
maluninkas tuo pačiu laiku 
ėmęs ir ima už savo įdėtą 
darbą ir lėšas. Matome, kad 
tik pradžioje 1917 metų, jis

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

VISU SĄJUNGININKŲ 
PRIPAŽINTAS.

Visi dabartiniai musų są
jungininkai pripažino Tri-} 
nerio Amerikonišką Kar-i 
taus Vyno Elixerį, kaipo 1 
nirmaeilį skilvio vaistą deiei 
io urnai teikiamas pagalbos. 
Tasai vaistas likosi pagerb
tas aukso medalium ir 
'Grand Prix" pripažinimu 
— Londone, Anglijoj, 1910 
metuose, Bruselyj, Belgijoj,
1910 m., Romoj, Italijoj,
1911 m.. Paryžiuje, Franci- 
joj, 19il m., taipgi aukso 
medaliais apdovanotas San 
Franciscoj 1915 ir "Grand 
Prix” Panamoj, 1916 m. Vi
sos šitos dovanos yra augš- 
čiausiu praizu. Trinerio A- 
nerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixeris yra geriausiu vais
ai visokiom skilvio ligom, 
kaip ve: vidurių užkietėji
mui, nevirškinimui, galvos 
skaudėjimui, nerviškumui 
ir tt. dėl to, kad jis išvalo 
vidurius, padilgina apetitą 
ir pagelbsti maisto virškini
mą, sutvirtindamas visą vi
durių systemą. Kaina ap
tiekose $1.10. Lyginai to
kios pačios vertės dovano
mis yra apdovanotas Tri-

pasek-

dali nuo kitų duanos paga- įi 
minimo lėšų reikėjo ati- | 
traukti, kad neleidus duo-,5 
nos kainai da augščiau pa- įi 
kilti. ! g
-------   it s 
mingiausias vaistas reuma- 
tizmui, neuralgijai, strėnų % 
gėlimui, nikstelėjimui, išti
nimui ir k. Kaina aptieko
se 35 ir 65c. Išsirašant — 45 
|ir 75c. — Joseph Triner, 
jCompany, 13^ — 1343 So. 
JAshland Avė., Chicago, III.
-------  —-— ---------------------į
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Į “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kuri? pre

numerata paaibaigė malonė
kit* atnaujinti, n«s aulyg kra
no* taisvkliu priversti busim 
sulaikyti taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką lalkraitį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininką rėš 
kaina.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ b 
NAl’JAJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne 
galima. Mainant adresą cž 
enka parašyt atvirutę, aer 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mamy 

darai adresų arba klaoedami 
ko-nora, parašę laišką neužkli- 
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokią laišką niekados ne
siustą, nes Amerikoj ar laiš 
Kas užlipvtas ar neužlipytaa 
turi būt pridėta markė už 2c. 
kitaip tą laišką numeta arte 
reikia cž jį pnmokėt adreso 
t ui.

”Kel.” Admtnhrtracfte

Tai puikiansi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nors lie
tuvių kalboj buvę. ... . . . ..

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuejaus. Adresuokit 

U P "KELEIVIS,*’ SO. BOSTON, MASS.

3EJC

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su aaujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisym'.as.

SPAUSDINAM:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUI ir 
VISOKIUS SPAUDO! DARBUS.

Reiškia, apausdiaame visokiu* spauadiniua * 
nuo didžiausios kaygos iki asažiausM tikieto.

Darbą atliakaaM

GRAŽIAI. PIKIAI ir G R EIT AL

Ypatingai pigiai ir gražiai padare* drau
gystėms Konstitucijas ir iiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO^“ 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

“KELEIVIS”
25S Broadway, So. Bostea Mass.

I
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KELEIVIS.

Vietinės Žinios
Parapijonįs lennuoja prieš i 

kunigą.
30 d. rugpiučio vakarą 

Lietuvių Salėje vėl buvo šv. 
Petro ir Povilo parapijos 
mitingas. Žmonių prisirin
ko pilna salė, bet ko jie no
rėjo, tai sunku suprasti. Iš 
susirinkusių kalbų matyt 
tik tas, kad kunigas jiems 
jau labai įsipyko, nes vieni 
išsireiškė, kad reikia įsteigt 
komitetas, kuris tvarkytų 
parapijos reikalus, o kiti 
reikalavo, kad prašalinti ku
nigą. Pirmininkas aiškina, 
kad kunigas gavęs nuo da
vatkų laišką ”grąsinantį nu
žudymu, jeigu neprasišalins- field padavė paaiškinimą, 
siąs.” Kelios davatkos atsi- 1 J i - n-i—
liepia, kad tai esą ir "gerai 
tokiam bestijai.” Kilo ter
mas. Pirmininkas muša ku- ir ji privertė pabėgti i šia ša- 
ju: ”Štil. nutilkite!” 
kas tau! Koliojasi: 
tija,” ”tu bestija!”

Pasiprašo balso vienas iš 
tų, kuris visados rinkdavo 
dešimtukus ir reikalaujan 
čius komiteto vadindavo 
"blokėm,” "socialistais” ir tt. 
Dabar jau ir tas žmogus taip 
įsikarščiavęs .ant kunigo, j------- --
kad mažai ir kalbėt tegali,1 parapijoj Roxbury.

| True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
' master at Boston, Mass., on Scpt. master at Boston. Mass., on Supt.
4, 1918, as reųuired by the Act o.<
October 6, 1917.

Areštavo latvių kunigą.
Pereitą sąvaitę federalės 

valdžios likosi Roxburv are
štuotas kun. John Steiks.

Kun. J. Steiks buvo lat
vių evangelikų bažnyčios 
pastoriumi Roxburyje.

Jis kaltinamas už atkalbi
nėjimą savo žmonių nuo sto
jimo amerikoniškon kariu- 
menėn ir patarimą rašytis 
vokiečių armijon. Užginči
jus kaltinimo teisingumą, 
kun. Steikas likosi pastaty
tas po 1,000 dol. kaucija, ir 
jo teismas paskirtas 5 dienai 
rugsėjo.

Kunigas Steiks savo ad
vokatui Edmondui Mans-

kad Priebaltijos kraštas,kur 
jis gimęs- per 700 metų ken
tėjo vokiečių valdžios jungą,

Bet ]Į. Kun. Steiks čia priėmęs 
"Tu bes- sau už sūnų vaikiną, kuri iš- 

! auklėjęs ir išleidęs Ameri
kos kariumenėn. Taipgi, sa
ko, iš Lietuvos parsitraukęs 
du savo broliu, kad davus 
jiems čia mokslą. Jis nuro
do, kad šitokį ant jo skundą 
ir apkaltinimą padarė vo
kiškoji įtekmė jo buvusioj 

. Advo- 
tik šaukia, kad reikia komi- kataš Mansfield užreiškia, 
teto. Baigdamas jis užreiš
kia: ”aš žinau, ką jie daro 
abu su gaspadine” — ir u. 
sisėda. ] ' <■___  . .. . -
juokai. Paėmęs balsą koks priešininkas, 
tai "tautietis,” daro užmeti-;
mus kunigui, kam šis ap- Sako, kareiviai ji apipiešė, 
šmeižęs visus parapijonus,! 
išvadinęs "velneliežuviais,” 
ir kitokiais. Jo kalbos nega
lima buvo girdėt, nes parapi- 
jonai kėlė didelį triukšmą 
tarp savęs.

Pirmininkas šaukia: "Prie 
tvarkos! Leisiu per baisus. 
Kurie norite išrinkt komite
tą. pakelti rankas!” Rankų 
pakilo apie 200 o prieš — 
apie 16. Ir nieko nenutaręs 
subruzdo visas susirinki- 
mas,pasikėlė eit laukan. Pir
mininkas šaukia; "Balsuosi
me iš naujo. Kurie už nau
ją komitetą, pakelkit ran
kas!” Nei vienas nekėlė. ■ sumuštas, 
"Kas už seną komitetą,pa- Svkiu automobiliu 
kelkite rankas!” Pakėlė iš
viso 16, ir išsiskyrstė nieko 
nenuveikę.

Išvisko matyt, kad para
pijonįs nepatenkinti savo 
dvisišku tėveliu, bet nėra 
tarp jų nei vieno žmogaus, 
kuris mokėtų tą nepasitenki
nimą suformuluoti i aiškų 
reikalavimą.

Reporteris.

t;

i

kad areštuotasai kunigas 
Steiks nėra prasikaltusiu 

at-1 tuomi, už ką jį kaitina, nesą 
Publikoj pasipila jis yra griežtas vokiečių

4, 1918, ai reųuired by the Act vf
Oc*ober 6. 1917.

Karės Departamentas auto- 
.vizuoja sekantį pranešimą

Rugpiučio 29 d. Provost 
Marshai Crowder išleido už- 
reiškimą, kad kiekvienas vy
ras, kuris pasiekė rinkimo 
amžiaus, persitikrintų savo 
metus prieš Registraciją. 
Jis pranešė:

"Asmenys, kurie nežino 
gerai savo metų ir abejoja 
ar jie įeina i naujo rinkimo 
eiles nuo 18 iki 45 metų, tu
rėtų dėti visas galimas pa
stangas ir tai sužinoti prieš 
Registracijos dieną. Apsi
leidimas tą padaryti nepa
teisins nė vieno vyro, jeigu 
jis neapsireikš registracijai, 
i neina į Kongreso paskirtus 
drafto metus. Visa vie
tinė, valstijos ir federalė po
licija, tyrinėjimų agentai ir 
apskričių advokatai padės 
"Local Bordams” surasti to
kius asmenis, kurie neužsi- 
reedstruos. Tokie asmenys- 
sulyg teisių, bus kaili prasi
žengime ir gali būt nuteisti 
vieniems metams kalėjiman.

"Abejojantieji netik kad 
turi stengtis surasti savo gi
mimo metrikus, 
surasti galėtų, 
nasiteiraut pas gimines ir 
kilus asmenis, kurie juos 
per ilgą laiką pažinajo. Jie Į

SAUGIAUSIA IK GERIAUSIA 
BANKA 

tai yra
SOUTH BOSTONO TKUST 

COMPANY BANKA.

M
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"KELEIVIO” SKAITYTO
JŲ ŽINIAI. Sustok, paklausyk ir 44 Lt

Wobume likos areštuoti 
du Devens kempės kareiviai. 
Manuel 
Grespin. 
batą vėlai
Park skvere pasisamdė Hen
ry Waldorf automobilių ir 
liepė šoferiui vežti juos į 
Ijowellį. Privažiavus galą 
Cambridge gatvės, karei
viai išsitraukė levorvelius į- 
sakė šoferiui atiduoti visus, 
kiek prie savęs turi pinigus, 
šoferis staiga užgesino ži
burius ir sulaikęs automobi
lių šoko kovon su užpuoli
kais. kuriuos, nors ir pats 
_______ , privertė bėgti.

’ i važiavo 
ir 15 metų vaikas Clarence 
Perrv, kuris papasakojo po

licijai apie visą tą atsitiki
mą.

Costelaz ir Buf 
Pereitą su- 
vakare jiedu

i

Sudegė Revere Beach pasi
linksminimų piečius.

Pereitą seredą Revere 
Beach juros pakraštyj, kur 
įtaisytos vasarinės maudyk
lės ir įvairiausi "pasilinks
minimui” išmislai, taip vadi
namas Nautical Garden pie
čius su įvairiais pavilionais, 
visokiais pasismaginimui, iš- 
simankštymui ir kvaišini- 
mui besilankančiu žmonių 
Įtaisymais — ištiko gaisras 
ir viską sunaikino, palikda
mas tik rioksančias muro 
sienas bei geležinius struk
tūrų grobius. Gaisrą gesi
nant vietinio ugnagesių de
partamento kapitonas C. F. 
Borden žuvo, i 
gancios triobos stogu, 
apsisaugojus nuo užgriuvi- 
mo ugnagesiai daugelio de
gančių triobų sienas išdina- 
mitavo, bet vis gi gaisro ne
apveikė iki liepsnos visko 
nesurijo.

Automobilistai girti 
: • žinėja.

Valstijos kelių komisija 
paskelbė savo metinį rapor
tą, iš kurio pasirodo, kad 
šiais metais suareštuota 703 
automobilistus už važiavimą 

, esant apsvaigime. Pereitais 
j metais pasigėrusių automo- 
jbilistų buvo areštuota išvi
jo 435. Taigi šiemet girtu 
automobilistų areštuota 278 
daugiau, ifbgu pereitais me
tais. Gal būt, kad šiemet 
daugiau žmonių automobi- 

piais važinėja, bet komisijos 
raportas išparodo, kad gir- 

i i uokliavimas pasididinęs. 
(Taipgi sakoma, kad šiais 
metais taipgi žymiai pasi
daugino skaičius ii' tokių 
automobilistų, kurie suvaži- 
nėie žmogų ar užgavę kitą 
veižmą, kelių sargams lie
piant nesustoję- tik pabėgę. 
Aštuoniolikta visų areštuo-

va
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užgriutas de- automobilistų nuošimtį 
Kad su<laro tie automobilistai, 

kurie buvo priežasčia nelai
mių delei nepaisėjimo įsta
tymo, reikalaujančio tam- 
tikrose vietose paleisti rago 
balsą, kaipo persergėjimą.

Nustatys prieno kainą.
Naujosios Anglijos komi

sija pienui prižiūrėti paskel
bė, kad netrukus paskelb- 

mokyklos reikalams (žiūrėk Įsianti kortą, išparodančią, 
vietines žinias) įsiskverbė kiek lėšuoja pieno pristaty- 
klaida: pasakyta, kad sykiu 
su Kavaliausko auka pasida- suvartotojaus stalo. Nauja 
ro $281.18, o turi būti kartu pieno kaina bus nustatyta 
su ta auka išviso $181.18. 'nuo 1 dienos sausio.

Pataisymas.
Pereitam "Keleivio 

meryje bostoniečių aukose
• w nu-

mas nuo Tai merio kiemo iki

' nuo 1 dienos sausio.

iI Lietuviškai Lenkiška
APTIEKA.

205 Middie»ex str., 
LOWELL, MASS.

iSiiežios krajavo.s didės 
duoda pigiai. Taipgi tuoktos 
Rūšies Vaistai. Vaistus galite 
užsisakyti ir per paltą. (46) 
205 MiddleseK st„ Louell, Mass.

Sulyg naujų pačios taisyklių mo> 
turime mokėti pačtai už visokius pa
skelbimus daug brangiau negu už- 
skaitymą ir žinias, todėl noru ir 
"Keleivio“ skaitytojams apgarsini
mus talpyt dykai negalime. Už viso- 

1 kius pagarsinimus mes skaitome po 
1 2c. už žodi pirmą sykį. Jeigu tą patį 
' apgarsinimą nori patalpint kelis sy

kius. tad už sekančius sykius skaito
me žodį po iy2c.

Todėl, kurie siunčiate kokį nors ap
garsinimą. į laikraštį jeigu norite, 
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
raštyje. kariu su apgarsinimu pri
siekite ir mokestį, tad apgarsinimas 
tilps arty miausiame numeryje.

Taipgi ir visokios kuopos ir Dr-stė3 
kurios siunčia kokius nors balių ar 
piknikų apgarsinimus arba šiaip ko
kius nors pranešimus. malonėkite 
prisiųsti kartu ir mokestį, kitaip ap
garsinimai gali susivėlint.

Su augšta pagarba, 
"KELEIVIU” ADMIN.

255 Broaduay, So. Bostor.. Mass.
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Skaitydamas musų pranešimą ge
rai pamislyk, ar mes teisybę kalbam. 
Tavo 81-00 atneš tau pelno $25.00 j 
metus ir netik pelną, bet ir įgysi sau 
savastį ir ką norėsi, tą galėsi su ją 
daryti. Musų agentūra gyvuoja jau 
senai, visame patarnaujam teisingai 
ir kas pas mus ką nors pirko, tas ne
sigaili. Saugokis tokio agento, ku
ris neturi jokio patyrimo, jokios sa
vasties nė pinigų neturi; bet tiktai 
šmeižia kitus, kad galėtų patįs pasi
naudot. Tokių ir atsąkomybėn nepa
trauksi, nes piikas 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- I 
ros progos neišnaudoję.

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

panti-
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? P. and A. Phone, 
. McKees Rocks 22 W.

į J. A. Katkus
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• JONAS A. KATKUS,
į 222 Sagamore St., Pittsburgh, Pa.
f

■D Iš Petrogrado.
;< GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 

MOTERŲ LIGAS.
'« Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
W VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 
ff"
J( Kalbu Ruskai ir Lenkiškai.
[

)S]

McKees Rocks 22 W.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

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

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

JONAS A. KATKUS,

Abelnas Rankos Kapitalas pa
baigoje Rugpiučio menesio š. m. 
siekė ..................  $2,400.000.00.
Geležinis Kapitalas $230.000.00. 
Perviršis .............  $58.00v.00.

Nuošimtis nuo padėtu pinigu 
į South Bostono Trust Banką, 
augs neaprubežiuojamai, dėlto,
kad minėta BANKA per pasta- 

: ruosus G mėnesius sutraukė i 
taupymo skyrių apie milioną do
lerių.

Nė viena Ranka Jums nemo
kėjo po 4 K nuošimčio. South 

. Bostono Trust Ranka jau seniai 
moka kiekvienam, kuris turi 
padėjęs į Taupomąjį skyrių ir 

i nuošimtį priskaito kiek\ieno mė 
nėšio pabaigoje.

Jau ir kelios Lietuvių Pašelpi- 
nės Draugystės perkėlė savo pi- 

1 nigus po kelis tūkstančius doi- 
lerių į musų Ranką ir gauna jos 
dąug didesnį nuošimtį,’ negu ko
kioj nors kitoj Rankoj.

Jeigu norite kad jūsų pinigai 
butų padėti saugiai, tad tuojaus 
jjadėkit į South Bostono Trusl 
Co. Banką į Taupymo Skyrių, ir 
Jus gausit už savo padėtus pini
gus kiekvieno mėnesio pabaigoj 
po

Jau

I

kokius tik 
bet turėtų

kurie juos nuošimčio.
daugelis lietuvių yra su-

turėtų prieit prie įvairių šei-!fteję į South Bostono Trust c o. 
mynų rekordų ir ištirti vi- ir visi i; to gerai naudo-
sus kitus dokumentus, kaip 
apsi vedimo ir tam lygius 
liudysimus. Miestų ir ap
skričių vaidininkai, kunigą’ 
ir kitokie, kurie galėtų su
teikti informacijas, galėtų 
būti pageltoj ir turėtų būt 
patikėti.”

KITAS KARĖS DEPAR
TAMENTO PRANEŠIMAS

Karės Departamentas lei
džia paskelbti iš Provost 
Marshai Generalio ofiso:

Pašauktieji registruotis 
vyrai, sulyg amžiaus pratę
simo rinktiniam draftui 
gaus Registracijos Liudiji
mus (Registration Certifi 
cate),kiek skirtingus formo
je nuo liudijimų duotų regi- 
-trantams tarp 21 ir 31 me
tų, bet turinys bus tas pats 
Kadangi tie liudijimai turėt 
būt parodomi ant kiekvienc 
pareikalavimo, todėl busi
mieji registrantai perspė 

jami, kad kiekvienu laiki 
jie turėtų su savim liudiji 
mus. •

Liudijimai bus mėlynoj 
kortelės pavidale, 2\'j colic 
pločio ir 4 colių ilgio.

Committe on Public
Information

Labor Day paroda nebuvo 
tokia, kokios tikėtasi.

Tikėtasi milžiniškos dar 
bininkų parodos Labor Day 
dienoj, tečiaus parodoj daly
vavo nedaug žmonių. Kar 
tu su jūreiviais, kurių skai 
čius siekė 1,000, ir 700 ka
reivių paroda susidėjo api< 
iš 4,000 žmonių.

SO. BOSTONO IR APIE- 
LINKIŲ LIETUVIAI.

GERIAUSIS LIETUVIS GKABO- 
RIUS.

Patarnauja kiekvienam palaidoji
me So. Bostone ir visoje apylinkėje, 
nežiūrint, kaip toli nuo Bostono. Kai
nos už palaidojimą labai prieinamos. 
Jeigu Jus kas nors rekomenduotų pas 
kitą graborjų, tad pirmiau užeikite 
persitikrnt pas mane. Galite kreiptis 
ypatiškai arba klaust per telefoną.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKIEYVICZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptą ligą.
VALANDOS:

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

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

(43)

Dr. L. J. Podderj

asi. K. Šidlauskas, kuris jums 
vra žinomas, kaipo lietuvys ap- 
Jekorius, yra sios Rankos Di
rektorium nuo lietuviu ir reikale 
Jus galite gaut pas jį visokias 
informacijas.

Kuo jaugiau į musu Ranką 
;udės lietuviai pinigu, tuo didės- 
lė jiems patiems iš to nuada. 
Tie čionai gaus didesnį nuošimtį. 
) reikalui atėjus jiems patiems 
bus lengva gauti paskolą ant vi
sokių pirkinių.

Ranka atvira nuo 9 is ryto iki 
> po pietų. Depasitus galima 
padėt ir vakarais arba prisiųsti 
>er pačtą.

SO. BOSTON TRUST CO.
174 Broadway. So. Boston. Mass 

K. Šidlauskas, Direkt.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.
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Nesveikos Moterys
neprivalo dėti niekais tų skausmų, 
dieglių, gėlimų, netikslumų ir ne
sveikumų. kuriais jos taip dažnai 
serga. Nėra reikalo sirgti, ar turėti, 
šitas kliūtis. Prašalink jas iš pat 
pradžios. Vartok gerai žinomą 
vaistą motenms ir merginoms, imk

gevera’s
Regulator

(Severos Reculatoriją). J: s yra 
puikum stiprintoju ir vaistu nuo 
moterų ligų. Jis veikia ramiai, grei
tai ir palengvina kaip bematai. Ja
me nėra nieko kenksmingo sveika
tai. Kiekviena moteris turėtų jį 
išmėginti. Kaina S 1.25 bunka:, 
gaunamas visose aptiekose.

S"

•«6
.Jums reikės Automobiliaus

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS
Fr. Matulaitis

GYDO VISOKIAS LIGAS 
PRITAIKO AKINIUS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną.

galit 
uždarytą ar 

kuogeriausiai 
Todėl reikalui 

per

Jeigu
bent kokiame reikale, tad atsiminkit, 
kad mes ant kiekvieno pareikalavimo 
galini pribūti. Automobilių 
gaut kokį tik kas nori, 
atvirą. ratarnaujani 
ir skaitome pigiai.
esant kreipkitės ypatiškai arba 
telefoną.

P. J. AKUNEVIČIA,
258 Broądway,
. Telephone: So. Boston 381 

Gvvenimo vieta: 702 E 5-th Str.,
Tel.: 1525-51.

Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakare, jį

419 BOYLSTON STR. Įj 
421, 
knygyno, \

I

1 
s 
I 
* 
I 
t 
I 
f 
I 
> 

I 
I 

I 
I

I
■

Į
BOSTON, M ASS. I
___________________ I

Telephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyrų ir moterų ligas.
VALANDOS:

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

netoli nuo Hanover s t..

(
Dr. A. Montvid

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.
Chicago, 111.

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

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

Nedėldieniais priima tik iškalno j 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.
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Geriausis Kriaušius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykita 
lietuvius kriaušius:

pas

Suite 419. 420 ir
Netoli didžiojo miesto

BOSTON, MASS.

| ' DAKTARAS
lA.L KAPOČIUS!

LIETUVYS DENTISTAS. | 
$ VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.|

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS £

iki 1 ▼. po pietų.
Ofisas *Keleivio” name. įį)
Broadvay, tarpe C ir D Sta.ij) 

SO. BOSTON, MASS. /
JTX‘^T1 ZmliT'.'TiZ*ulT » * 'Tia , T .T.ii

251

iki 9 vai. vakare. 
(42) 

69 CHAMBER ST, BOSTON 
Telephone: Haymarket 3390.

-pTel.: Richmond 2957-M. 2
t r - --------- ----- ž
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Dr. David W. Rosen 1
Kalba

GYDO

321

Lietuviškai. Lenkiškai ir T
Rusiškai. I

CHRONIŠKAS IR SLAP-T 
TAS LIGAS. $
VALANDOS: ’i

Nuo R iki )o ryto. ;
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare. J 
HANOVER STREET, T 
BOS ION. M ASS. i

D RAI DENTISTAI |
Kad supažindinti plačią visuo- y 

menę su musų geru darbu ir tei- ± 
singu bei prieinamu patarvimu, 
kuris pasakys, kad jis skaityto- 4’ 
jas šio laikraščio, sekančias pri- 
einamas sąlygas: (41) ar
Auksiniai dantįs .. $3 ir brang. T 
I’late dantįs .......... $5 ir brang.
Plombiravimas 
Estrakcija ... 
Išvalymas ...

T
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35 29«/2

50c.|
Didesni darbai ant labai prici- T 

namų sąlygų po S1.00 sąvaitėj. $ 
i Intcrnatįonal Pentai Co.

29U TREMONT ST., BOSTON.^;
9

rK;

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

.......f... ■.... ..J
nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- fe)

- ... ..... T“"’i u-1
Iii

ant 1C0 Salėm str., kur įasite visokių naminių vaistų šaknų nup vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu
matizmo, nuo n ‘ “ ' " '
čiu, nuo kosulio ir kitų ligą. Taipgi turime r.uo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palainau- , 
sime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daKtarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėėdyt pinigus, tad įjį 
ateikite į APTIEKA po numeriu (40) M)

100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS.

Geriausia 
Lietuviška

ži v

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

J J
r-

S
■ n

SKAITYKIT IR PLATI N 
KIT "KELEIVJ.

NEGIRDĖTAS NUPIGINIMAS

TIK $10.00
šitas laikrodėlis 10 akmenų viduriais, labai dai
liai padarytas, Liuminois ciferblatu ir šviečian
čioms rodyklėmis, taip kad ir tamsoje galima 
matyti laiką. Nedidelis nesudaužomu stiklu- 
visur parduodamas po $15.00, pas mane galite 
gaut tik už $10.00 Ypatingai gera proga karei
viams, nes jie lokius laikrodėlius kiekvienas tu
ri turėti. Siųsdamas orderį, paminėk, kokiais 
apdarais nori — juodais ar nikeliniais.

P. VALUKOMS,
255 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

J. BERžELIONIS & .CO 
4 Haymarket Są. kampas Croaa S 
arba 28 Chandler SL' netoli Caatte Sd, 

BOSTON, MASS.

PARSIDUODA:
Didelis aisbaksis vienos 

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

G. KAVLENAS, (38) 
130 D st., So. Boston, Mass.

Aptieka
Gyduoles sutaisome 

ir prisiunčiame 
visokias,

Se. Bostone 
ir apielinkėj

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 

vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus.
I’amoda plaukams............... 20c
Vaikų ramintojas ............... 2bc
Nuo suirimo nervų ............ 1.00
Bobro lašai ......................... 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ............................... 75c
Kraujo Valytojas ............... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.0')
Nuo Reumatizmo .......... $1.0o

25c
50c

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

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo ”kornų” 15, 2<> ir 25c 
Pilės dcl Kepenų ir Inkstų 50<: 
Prėskos nuo nerviško galvos

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

liški muilai ____10, 15 ir 25c
Biakčms ir tarakon. nuodų 25c

I’crfumos 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 daklary.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

t
Į

«

| PROVIZORIUS

į 226 Broadway, Kampas c «t Se. Beste \ Mass


